2015 Taiwan Higher Education Exposition
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจาปี 2558
หน่วยงานผู้ดูแลโครงการ :
หน่วยงานผู้ดาเนินการ :
สถานที่จัดงาน :
วันเวลาดาเนินการ :

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง
National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนาไท
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:00 – 18:00 น.

การประกวดความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน
1. ระดับชั้นและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือนักศึกษาทุกระดับชัน โดยเปิดรับสมัครจานวนทังหมด 9 การแสดงเท่านัน
2. เอกสารประกอบการสมัคร
2.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง
2.2. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน
3. วิธีการสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สแกนเอกสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษาส่งมาที่ E-mail: tecthailand3@gmail.com เพื่อแสดง
ความจานงในการเข้าร่วมแข่งขัน
4. กาหนดการรับสมัคร
4.1 เริ่มสมัครได้ตังแต่วันนี ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 หรือหากจานวนผู้เข้าแข่งขันครบตาม
จานวนทีท่ างผู้จัดการแข่งขันกาหนดจะดาเนินการปิดรับสมัครโดยทันที
4.2 ผู้จัดการแข่งขันจะติดต่อท่านกลับในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 หากท่านมีรายชื่อที่สามารถ
เข้าร่วมแข่งขันได้
5. การแต่งกาย
ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน และนักศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย หรือชุดที่เหมาะสมกับประเภทการแข่งขันตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ โดยไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายไม่
สุภาพ หากผู้เข้าแข่งขันแต่งกายไม่สุภาพมาในวันแข่งขัน ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันทันที
6. เวลาที่ใช้แข่งขัน
ใช้เวลาในการแข่งขันคนละไม่เกิน 5 นาที มิฉะนันจะถูกตัดคะแนน
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7. วิธีการดาเนินการแข่งขัน
ก่อนการแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันส่งเอกสารเพื่อยืนยันการสมัครตามกาหนดการที่แจ้งไว้ด้านบน
- ทางผู้จัดยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558
- หากผู้เข้าแข่งขันจาเป็นต้องใช้ไฟล์ดนตรีในการแข่งขันกรุณาส่งไฟล์ดนตรีมาที่ tecthailand3@gmail.com
ก่อนวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และกรุณาเตรียม CD หรือไฟล์สารองมาในวันแข่งขัน
ในวันแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันจับฉลาก เพื่อจัดลาดับการแข่งขันก่อนการแข่งขันพร้อมกันในเวลา 11.00 น. ณ บริเวณโต๊ะ
ลงทะเบียนเข้างาน
- ผู้เข้าแข่งขันขึนแสดงบนเวทีตามลาดับ
- หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกา ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน
8. เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100คะแนน) ดังนี
- เนือหา
40
คะแนน
เนือหาของการแสดงต้องมีความเกี่ยวข้องกับภาษาจีน หรือวัฒนธรรมไต้หวัน
(โดยทางผู้จัดไม่ได้จากัดประเภทของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การพูดสุนทรพจน์ การราประกอบเพลงจีน
การเล่นดนตรีจีน ฯลฯ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทังหมด)
- ศิลปะการนาเสนอ
30
คะแนน
การแสดงมีความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสมกับระดับชันและกาลเทศะ
- การแสดงออกบนเวที
25
คะแนน
มีการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางประกอบอย่างเหมาะสม สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดี
- ความประทับใจโดยรวม
5
คะแนน
ปรากฏตัวด้วยความเชื่อมั่น ไม่แสดงอาการประหม่า ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ และใช้เวลาในการแข่งขัน
โดยรวมไม่เกิน 5 นาทีตามเกณฑ์ที่กาหนด
9. การตัดสินผลการแข่งขัน
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4) ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากคณะกรรมการ
ได้รับบัตรกานัลมูลค่า 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับคะแนนรวมมากเป็นอันดับ 2 จากคณะกรรมการ
ได้รับบัตรกานัลมูลค่า 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ได้รับคะแนนรวมมากเป็นอันดับ 3 จากคณะกรรมการ
ได้รับบัตรกานัลมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมแข่งขัน

*หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
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ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางด้านภาษาจีน
งานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจาปี 2558
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:30 – 14:15 น.
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้าไท
--------------------------------ชื่อ - นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง) ____________________________________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษ __________________________________________________________________________________
ชื่อภาษาจีน (ถ้ามี) _______________________________________________
วันเดือนปีเกิด วันที่ _________

เดือน ____________

พ.ศ. ___________

อายุ __________ ปี

สัญชาติ_______________

เชือชาติ________________

สถาบันหรือโรงเรียนที่ผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่ _______________________________________________
(ชื่อสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ) __________________________________________________________
ชันปี _______

วิชาเอก ___________________

คณะ ________________________

ชนิดของการแสดง(กรุณาระบุ เช่น ร้องเพลง พูดสุนทรพจน์ ราประกอบเพลงจีน เล่นดนตรีจีน เป็นต้น) _____________________________
ชื่อชุดการแสดง ______________________________________________________________________
(หากเข้าร่วมการแข่งขันโดยชนิดการร้องเพลงจีน) กรุณาระบุบทเพลงที่ใช้ในการประกวด

_____________________________

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที_่ _____ หมู่ ________ ตรอก/ซอย __________ ถนน____________ ตาบล ______________
อาเภอ ______________ จังหวัด ____________________ รหัสไปรษณีย์ _____________
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
โทร. _________________________ มือถือ _________________________
E-mail: ________________________________________________________
ลงชื่อ _____________________________ ผู้สมัคร
( _______________________________________ )
วันที่ _______ / ________ / 2558
โปรดส่งใบสมัครมายัง E-mail: tecthailand3@gmail.com
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน โทร. 094-2715335 หรือ tecthailand3@gmail.com
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