ระเบียบการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
งาน “มรย.วิชาการ 61” ประกวดการร้องเพลงภาษาจีน
จัดโดย สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
.............................................................................
1. การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน งาน มรย.วิชาการ ประจาปีการศึกษา 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนงาน มรย.
วิชาการ ประจาปี 2561 ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทากิจกรรมและร่วมกันแสดงออกในด้านทักษะความรู้ความสามารถภาษาจีน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีน และเรียนรู้อย่างมีความสุข จากการบูรณาการ
ทางด้านภาษากับการร้องเพลง
3. เพื่อ ผลัก ดัน ให้เ ยาวชนและผู้ส นใจภาษาจีน ได้ร่ว มชื่น ชมในความสามารถทางด้า นภาษาจีน ของ
นักเรียน ตลอดจนช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนให้มากยิ่ง ขึ้น
3. รายละเอียดการแข่งขัน
1. ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ต้ อ งเป็ น นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นโรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเท่ า นั้ น
2. ผู้สมัครต้องเข้าแข่งขัน ในนามตัวแทนโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่ง ตัวแทนได้ไ ม่เกิน 3 ท่าน
3. ผู้เข้าประกวดใช้เพลงในการขับร้องที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที และต้องเลือกเพลงที่เป็นภาษาจีนกลางใน
การขับร้องเท่านั้น
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านต้องเตรียมเพลงภาษาจีนมาเองคนละ 1 เพลง เพลงที่เตรียมมาต้องเป็นเวอร์ชั่ น
คาราโอเกะ หรือเป็นเพลงที่มีแต่เสียงดนตรีประกอบเท่านั้น สามารถใช้เป็นไฟล์เพลง MP3 หรือซีดีเพลงก็ได้
5. ผู้เข้าแข่งขัน รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจาตัวนักเรียน
หรือ บัตรประจาตัวประชาชน

4. เกณฑ์การตั ดสิน
เกณฑ์การตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ จะพิจารณาตัด สินตามหลัก เกณฑ์ต่อไปนี้
เกณฑ์การให้คะแนน (100 คะแนน)
1. การใช้เ สียง น้าเสียง
30 คะแนน
2. เนื้อร้อง อักขระ ภาษา 20 คะแนน
3. ทานอง
20 คะแนน
4. จัง หวะ
10 คะแนน
5. บุคลิกภาพ
10 คะแนน
6. การแต่งกาย
10 คะแนน
รวมคะแนน
100 คะแนน
5. วัน เวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน
1. วันแข่งขัน
16 สิงหาคม 2561 เวลาเริ่มการแข่ง ขัน 09.00 น.
2. สถานที่แข่งขัน
ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6. รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

7. รายละเอียดการสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gg.gg/b3uhd
และโปรดส่งใบสมัครมาทาง E-mail: waralee.r@yru.ac.th ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต โทร. 087-932-4686
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.human.yru.ac.th/chinese/
หรือติดตามได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/yru.chinese

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
งาน มรย.วิชาการ 61 ประจาปี 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
********************************************************
ชื่อสถานศึกษา
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ชื่อ - สกุล
2. ชื่อ - สกุล
รายชื่อผู้สมัคร
1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - สกุล (ภาษาจีน)
เพศ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อเพลง

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
E-mail:

2. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - สกุล (ภาษาจีน)
เพศ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อเพลง

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

3. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - สกุล (ภาษาจีน)
เพศ
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อเพลง

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

E-mail:

E-mail:

***โปรดส่งใบสมัครมาทาง E-mail : waralee.r@yru.ac.th ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต) โทร. 087-932-4686
ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ : http://www.human.yru.ac.th/chinese/
หรือติดตามได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/yru.chinese

