
หลักเกณฑ์การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย รูปแบบ Online กลุ่มภาคเหนือ 
ตามเกณฑ์การแข่งขันทักษะสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  

ภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

 เนื่องด้วยตามประกาศของ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ก าหนดให้การจัดการประกวดการ
แข่งขันทักษะระดับชาติ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ จัดการแข่งขันแบบ 
Online ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ (VBAC) ได้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดการประกวด “การ
ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ จึงได้ก าหนดขั้นตอนรายละเอียดของการ
ประกวด ดังนี้ 

1. วิทยาลัยสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยส่งสมัครการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 ผ่าน 
Google Form ทางเว็บไซต์ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย www.ccvc.ac.th ตั้งแต่ บัดนี้ 
ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

2. ทดสอบระบบ Online ร่วมกับวิทยาลัยที่สมัครแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ผ่าน Google 
Meet วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยให้ทางวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมความพร้อม 
ดังนี้ 

- เตรียมห้องส าหรับแข่งขัน Online ผ่าน Google Meet 
3. วิทยาลัยส่ งบทสุนทรพจน์  (รูปแบบ  PDF File) ภายในวันที่  16  มีนาคม 2564 ถึ ง E-mail : 

bandit.nuntsen@gmail.com และสามารถยืนยันการส่งเอกสารในกลุ่ม Line กลุ่มการประกวดสุนทร
พจน์ภาษาไทย 

4. เริ่มการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่าน Google Meet 
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายงานตัว ผ่าน Google Meet ( Link ห้องรายงานตัว ) 
- จับสลากล าดับการแข่งขัน 
- ผู้เข้าแข่งขันเริ่มแข่งขันตามล าดับ ผ่าน Google Meet ( Link ห้องแข่งขัน ) 
- เวลาเข้าห้องแข่งขัน ไม่เกินประมาณ 5 นาที/คน (ไม่ต้องแนะน าตัว) 

หมายเหตุ : การแข่งขันออนไลน์ ผ่าน Google Meet มี 2 ห้องสนทนา คือ Link ห้องรายงานตัว และ 
Link ห้องแข่งขัน / ลักษณะกล้องที่ใช้ในการแข่งขันความละเอียดเหมาะสม 
5. ประกาศผลการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

ทางเว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเ ชียงราย www.ccvc.ac.th 
6. ค่าสมัคร ปวช. และ ปวส. คนละ 110 บาท จากราคากลางที่ก าหนดไว้ 
7. การโอนเงินค่าสมัครขอให้ทุกๆ วิทยาลัยโอนเงินเข้าในบัญชีการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวด

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชี 507 -405055-8 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางพรเพ็ญ ค าภิโล และ/หรือ นางสุวิมล พรหมทัศ และ/หรือ นางชุติ
กาญจน์ ขัติกันทา ขอให้โอนเงินภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 

 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  Line กลุ่มข้างล่างนี้ 

 

QR Code LINE 

กลุ่มการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

http://www.ccvc.ac.th/
mailto:bandit.nuntsen@gmail.com
http://www.ccvc.ac.th/


  

 

 

ก าหนดการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย รูปแบบ Online กลุ่มภาคเหนือ 
ตามเกณฑ์การแข่งขันทักษะสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563  

ภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
***************************** 

 
ระดับ ปวช.  
08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

  (เตรยีมบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร) 
08.30 – 08.45 น. - คณะกรรมการจับสลาก จัดล าดับการแข่งขัน 

- ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวรอตามคิวช่วงเวลา 
09.00 – 12.00 น. - เริ่มการแข่งขัน โดยแต่ละบุคคล ใช้เวลาไม่เกินประมาณ 5 นาที/คน (ไม่ต้องแนะน าตัว) 

- เสร็จสิ้นการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย 
  
ระดับ ปวส.  
13.00 – 13.30 น. - ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรม Google Meet 

 (เตรียมบตัรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรบัรองจากผูบ้ริหาร) 
13.30 – 13.45 น. - คณะกรรมการจับสลาก จัดล าดับการแข่งขัน 

- ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวรอตามคิวช่วงเวลา 
13.45 – 17.00 น. - เริ่มการแข่งขัน โดยแต่ละบุคคล ใช้เวลาไม่เกินประมาณ 5 นาที/คน (ไม่ต้องแนะน าตัว) 

- เสร็จสิ้นการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาไทย 
 

  


