ระเบียบการแข่ งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้ งที่ 12 ประจาปี 2560
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึ กษาถ้ วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึ กษาพระพรหมมังคลาจารย์
กาหนดการรั บสมัคร
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15พฤศจิ กายน 2560 โดยสามารถDownloadระเบี ยบการแข่งขัน
และใบสมั ค รได้ที่ http://sreg.rmutr.ac.th/romchatและ http://romchatra.com สอบถามข้ อ มู ล ได้ ที่ ส านั ก
ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลรั ต นโกสิ นทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนน
พุทธมณฑลสาย 5ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ2302
การส่ งใบสมัคร
ส่ งใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 15พฤศจิกายน 2560 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. สมัครทางเว็บไซต์http://sreg.rmutr.ac.th/romchat
2. สมัครทางโทรสารหมายเลข 0 2441 6000 ต่อ 2304
วัน เวลา และสถานที่แข่ งขัน
กาหนดการแข่ งขัน ในวันเสาร์ ที่ 2ธันวาคม 2560
รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 - 10.00 น.
รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ (ศาลายา)
เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2889 4585 7และ 0 2441 6000
คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
1. ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาในระดับชั้นที่ สมัครแข่งขันคือ เป็ นนักเรี ยนที่ กาลังเรี ยน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ในปี การศึกษา
2560 ของโรงเรี ยนทุ กสังกัดทั่วประเทศ เป็ นนักศึกษาที่ กาลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ในปี การศึกษา 2560
ของมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
2. ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องได้รับการส่ งจากสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย และมี ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา/คณบดี
หรื อหัวหน้าภาครับรอง โดยแต่ละสถานศึกษา/มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อได้ไม่จากัดจานวน
3. ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องมี สัญชาติ ไทย กรณี เป็ นลูกครึ่ งหรื อมี เชื้ อชาติ ญี่ปุ่น ต้องส่ งหลักฐานที่ แสดงความ
เป็ นสัญชาติไทย เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาพร้อมใบสมัคร
หลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
1. การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เป็ นการแข่งขันประเภทบุคคล

-22. การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 4 ระดับคือระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 และระดับอุดมศึกษา
3. การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 รอบ ดังนี้
3.1 รอบคัดเลือกเพชร(รอบที่ 1) ให้สถานศึกษาพิจารณาส่ งนักเรี ยน/นักศึกษาเข้าแข่งขัน
3.2 รอบเจี ย ระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาจากรอบที่ 1 ทุ ก คนเข้าแข่ งขัน
ทาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น โดยคณะกรรมการจะจัดลาดับคะแนนสู งสุ ดและรองลงมา
ตามลาดับ ผูท้ ี่ได้ลาดับที่ 1-10 จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ(รอบที่ 3) ลาดับที่ 11- 50ได้รับรางวัล
ชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท ลาดับที่ 51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบตั ร
3.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรี ย น/นัก ศึ ก ษาที่ เข้ารอบ ต้อ งแสดงความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่นโดยการเขียนเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นและการพูดเป็ นภาษาญี่ปุ่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถด้ านภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้ งที่ 12
รอบเจี ย ระไนเพชร (รอบที่ 2)อิงจากเกณฑ์ ม าตรฐานของแบบทดสอบวัด ระดับ ความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test หรื อ JLPT)แบบเดิมซึ่ งแบ่งเป็ น ระดับ 4, 3, 2, 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 เนื้อหาของแบบทดสอบเที ยบเท่าแบบทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครึ่ งหนึ่งของระดับ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 เนื้ อหาของแบบทดสอบเที ยบเท่ าแบบทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)ระดับ 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 เนื้ อหาของแบบทดสอบเที ยบเท่ าแบบทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ 3
ระดับอุดมศึกษา เนื้อหาของแบบทดสอบเทียบเท่าแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(JLPT) ระดับ 2
รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรี ยน/นักศึกษาต้องแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่ นโดยการ
เขียนเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นและกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น จานวนคาที่ กาหนดให้ใช้ในการเขียนเรี ยงความ
ภาษาญี่ปุ่นมีดงั นี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 กาหนด 100คาขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 กาหนด 200คาขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 กาหนด 300คาขึ้นไป
ระดับอุดมศึกษา
กาหนด 400คาขึ้นไป
รางวัลและทุนการศึกษา
ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

-3มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง(ทองคาแท้) จานวน 1 รางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศเหรี ยญเงิน
จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
จานวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเหรี ยญรางวัล
และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย
จานวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเหรี ยญรางวัล
และเกียรติบตั ร
รางวัลผ่านเกณฑ์
จานวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบตั ร
ระดับอุดมศึ กษา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง (ทองคาแท้) จานวน 1 รางวัลทุ นการศึกษา 15,000 บาทพร้ อมโล่และเกียรติ บตั ร
(ระดับอุดมศึกษารางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง (ทองคาแท้) จานวน1รางวัล ทุ นการศึกษา 15,000 บาท พร้ อมถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี และเกียรติบตั ร)
รางวัลรองชนะเลิศเหรี ยญเงิน
จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศเหรี ยญทองแดง จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
จานวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมเหรี ยญรางวัล
และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย
จานวน 10 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมเหรี ยญรางวัล
และเกียรติบตั ร
รางวัลสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาญี่ปุ่นระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึ กษา
1. สถานศึ กษา/มหาวิทยาลัยที่ นักเรี ยน/นักศึ กษาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง รองชนะเลิ ศเหรี ยญเงิน
และรองชนะเลิศเหรี ยญทองแดงจะได้รับโล่เกียรติยศ
2. ครู /อาจารย์ที่นกั เรี ยน/นักศึกษาเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติ บ ัตรและ
เหรี ยญที่ระลึก
3. ผูป้ กครองที่นกั เรี ยน/นักศึกษาเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ(รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบตั ร
หมายเหตุ นักเรี ยน/นักศึ กษาที่เข้ าแข่ งขันทุกคนจะได้ รับเหรี ยญที่ระลึกและเกียรติบัตร ครู ที่พามาจะ
ได้ รับเกียรติบัตร

