
หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะระดับชาติ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ประเภท การประกวดมารยาทไทย 
 

เนื่องด้วยตามประกาศของ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน                           
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ก าหนดให้การจัดการประกวด 
การแข่งขันทักษะระดับชาติ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ จัดการแข่งขันแบบ 
Online ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ได้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการประกวดมารยาทไทยของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ จึงก าหนดขั้นตอนรายละเอียดของการประกวดดังนี้ 

1. วิทยาลัยสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งสมัครการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2563 ผ่าน Google Form 
ทางเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย www.ccvc.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564  

2. เจ้าภาพแจ้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ ใช้ในการแข่งขันประกวดมารยาทไทย วันที่ 11 มีนาคม 2564                        
ทาง LINE กลุ่มการประกวดมารยาทไทย 

3. เจ้าภาพทดสอบออนไลน์ การจัดเตรียมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ผ่าน Google Meet                               
วันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยให้ทางวิทยาลัยจัดเข้าร่วมเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

 - เตรียมห้องส าหรับรายงานตัวและแข่งขัน ผ่าน Google Meet (มีการจัดออนไลน์ 2 ห้อง คือห้องแข่งขัน 
และห้องฝึกซ้อมต้องออนไลน์ตลอดการแข่งขัน) 
หมายเหตุ : เมื่อถึงเวลาท าการแข่งขัน ทีมท่ีจะแสดงเท่านั้นที่จะอยู่ในห้องแข่งขันออนไลน์ 

4. เริ่มการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผ่าน Google Meet  
 - เวลาเข้าแข่งขัน ไม่เกิน 6 นาท ี 
 - ลักษณะกล้องที่ใช้ในการแข่งขันความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p 
 - การแข่งขันออนไลน์ ผ่าน Google Meet มี 2 ช่องทาง คือ Link ห้องฝึกซ้อม และ Link ห้องแข่งขัน 

- การเข้าห้องฝึกซ้อม ใช้เวลาในการฝึกซ้อม 20 นาที หลังจากนั้นต้องออนไลน์ตลอดการแข่งขัน 
- การเข้าห้องแข่งขันตามล าดับที่ได้ รายงานตัวและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จากนั้นคณะกรรมจับเวลาใน
การแสดงบทบาทสมมติ และท่าบังคับ ภายใน 6 นาที (หากแสดงเกินเวลาที่ก าหนด มีผลต่อคะแนนการ
แข่งขัน) โดยมีก าหนดเวลาการแข่งขันตามเอกสารที่แนบท้ายนี ้

5. ประกาศผลการประกวดมารยาทไทย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย www.ccvc.ac.th 

6. ค่าสมัครระดับ ปวช. และ ปวส. ทีมละ 420 บาท จากราคากลางที่ก าหนดไว้ 1,020 บาท (ทีมละ 4 คน 
ส ารอง 1 คน) 

7. การโอนเงินค่าสมัครขอให้ทุกๆ วิทยาลัยโอนเงินเข้าในบัญชีการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรม
และสิ่ งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด เชียงราย เลขที่บัญชี  507-405055-8                          
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางพรเพ็ญ ค าภิโล และ/หรือ นางสุวิมล พรหมทัศน์ และ/หรือ                          
นางชุติกาญจน์ ขัติกันทา ขอให้โอนเงินภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564  

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ใน line กลุ่มข้างล่างนี้ 
 

 
 

 
 

QR Code LINE 
กลุ่มการประกวดมารยาทไทย 



  

ก าหนดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย Online ปีการศึกษา 2563 ผ่าน Google Meet  
วันที่ 15 มีนาคม 2563 

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 
********************************************************** 

เวลา 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. โดยผ่านระบบ 
Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet  

เวลา 08.30 – 09.00 น. - คณะกรรมการจับฉลาก จัดล าดับการแข่งขัน และโจทย์การแข่งขัน 
-  ผู้ประสานแจ้งโจทย์การแข่งขันท่ีแต่ละทีมได้รับผ่าน Email หลังจากจัดล าดับเสร็จ 

เวลา 09.00 - 09.20 น. - แต่ละทีมฝึกซ้อมตามโจทย์ที่ได้รับ ภายในเวลา 20 นาที โดยผู้ควบคุมต้องออกจากห้อง
ฝึกซ้อม ให้นักศึกษาด าเนินการฝึกซ้อมด้วยตนเอง หลังจากได้รับโจทย์การแข่งขัน 

เวลา 09.30 – 11.30 น. - เริ่มการแข่งขัน โดยแต่ละทีม ใช้เวลาแสดงบทบาทสมมติและท่าบังคับ รวม 6 นาที  
ตามล าดับที่จัดการแข่งขัน (ก่อนแสดงบทบาทสมมติและท่าบังคับให้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม) 
- เสร็จสิ้นการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. 

 
เวลา 13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวส. โดยผ่านระบบ 

Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet  
เวลา 13.30 – 14.00 น. - คณะกรรมการจับฉลาก จัดล าดับการแข่งขัน และโจทย์การแข่งขัน 

- ผู้ประสานแจ้งโจทย์การแข่งขันท่ีแต่ละทีมได้รับผ่าน Email 
เวลา 14.00 - 14.20 น. - แต่ละทีมฝึกซ้อมตามโจทย์ที่ได้รับ ภายในเวลา 20 นาที โดยผู้ควบคุมต้องออกจากห้อง

ฝึกซ้อม ให้นักศึกษาด าเนินการฝึกซ้อมด้วยตนเอง 
เวลา 14.30 – 16.30 น. - เริ่มการแข่งขัน โดยแต่ละทีม ใช้เวลาแสดงบทบาทสมมติและท่าบังคับ รวม 6 นาที  

ตามล าดับที่จัดการแข่งขัน (ก่อนแสดงบทบาทสมมติและท่าบังคับให้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อม) 
- เสร็จสิ้นการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวส. 

 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
  

 
 
 
 


