
 

               

 

 
ระเบียบการ 

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” 

การประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์) 

ครัง้ที่ ๔๙ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๔ 

********************************** 

เจ้าของโครงการฯ    มลูนิธิทีทีบ ีภายใต้การสนบัสนนุหลกัจากธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ความเป็นมาของโครงการฯ ด้วยธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการรวมกิจการกบัธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่สง่ผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบนัการเงินของ

ประเทศและเศรษฐกิจไทย  โดยทัง้ ๒ ธนาคารได้เร่ิมด าเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๖๓    

 ในการนีจ้งึเปลีย่นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบ ี | ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย”   เป็น

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย  ไฟ-ฟ้า ททีบีี”  [ซึง่ทีทีบยี่อมาจากชื่อธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)] 

วัตถุประสงค์  โครงการ “ไฟ-ฟ้า” โดยมูลนิธิทีทีบี เป็นกิจกรรมสงัคมเพื่อความยั่งยืน ที่มุ่งจุดประกายให้เยาวชนและชุมชน

เสริมสร้างสิ่งดีๆ  คืนสู่สงัคมไทย จึงได้จัดกิจกรรม  “การประกวดมารยาทไทย” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติโดยส่งเสริมการ

ปลกูฝังให้เยาวชนได้ศึกษาและท าการฝึกฝนการมีมารยาทแบบไทยที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ   ภายใต้ชื่อโครงการ “เท่อย่างไทย 

โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี  และทนุการศกึษา ครัง้ที่ ๔๙ ประจ าพทุธศกัราช ๒๕๖๔  

 

ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาท่ีเร่ิมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19)และในปี ๒๕๖๔ นี ้ก็ยังอยู่ในระยะ

การควบคมุการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมลูนิธิทีเอ็มบเีลง็เห็นว่าโครงการนีเ้ป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของ

ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ยังคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการด าเนินการ

ภายใต้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดที่จะอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกในรูปแบบ

การบนัทกึภาพเคลือ่นไหวด้วยโปรแกรมซูม (Zoom) และส่งคลิปผ่านทางระบบออนไลน์ทัง้  ๔  ภูมิภาค ส าหรับการประกวดรอบชิง

ชนะเลศิจดัตามการประกวดในรูปแบบและมาตรฐานเช่นทกุปี คือ ให้ผู้ประกวดที่ผ่านรอบคดัเลอืกเดินทางมาประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ที่กรุงเทพฯ ในจ านวนที่ผ่านตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

 ในการนีท้างโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มขึน้ โดยการเพิ่มจ านวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบ

คดัเลอืกในนามของโรงเรียนเพิ่มขึน้ โดยการประกวดมารยาทไทย ระดบัประถมศกึษา ๒ รุ่น จากเดิมโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนได้รุ่น

ละ ๑ ทีม เพิ่มขึน้เป็นรุ่นละ ๓ ทีม   

                  ประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ๑/๗ 

 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่เร่ิมต้นในปี ๒๕๖๒ (Covid-19) และในปี ๒๕๖๔ นี ้  

ยงัอยู่ในระยะการควบคมุการระบาดอย่างใกล้ชิด หากแต่ทางมูลนิธิทีทีบีเล็งเห็นว่าโครงการฯ นีเ้ป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของ

ชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัดการประกวดที่ยังคงมาตรฐานการประกวดระดับสงู ผนวกกับการด าเนินการ

ภายใต้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดที่จะอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าประกวด จงึจดัการประกวดรอบคดัเลอืกและรอบชิง

ชนะเลิศในรูปแบบการบนัทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยแอพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ ตามหลกัเกณฑ์และ

มาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ก าหนด  

 ในการนีท้างโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเพิ่มจ านวนตัวแทนนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือกในนามของ

โรงเรียนเพิ่มขึน้ โดยการประกวดมารยาทไทย ส าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดบัประถมศกึษา จากเดิมโรงเรียนสามารถส่ง

ตวัแทนได้ ๒ ทีม เพิ่มขึน้เป็น ๓ ทีม  



 

               

 

ระดบัการประกวด   ระดบัประถมศกึษา ป.๑ - ป.๖   

หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๔  ไม่มีการประกวดมารยาทไทย ส าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดบัมธัยมศกึษา*    

คุณสมบัตผิู้สมัครเข้าประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 

๑. นกัเรียนทัง้ชายและหญิง 
๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ท าการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทั่วประเทศ โดยผู้บริหาร

สถาบนัการศกึษารับรองว่าก าลงัศกึษาอยู่ในปัจจบุนั 
 ๓.  โรงเรียนหรือสถาบนัการศกึษามีสิทธ์ิส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ทกุระดับ   

๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดบั ป.๑ - ป.๖ สามารถส่งได้ระดบัละไม่เกิน ๓ ทมี (จากเดิม 
๒ ทมีๆ ละ ๔ คน) 

๓.๒ ขอความร่วมมืองดส่งนักเรียน   ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดมิ   เข้าประกวดใน

ระดบัเดมิ 

๔. หลงัจากสมัครแล้วหากมีการเปลี่ยนตัวผู้ เข้าประกวดรอบคัดเลือกในกรณีมีเหตุจ าเป็น ครู / อาจารย์ สามารถ
แก้ไขรายชื่อได้เอง  ก่อนการประกวด ๕ วนั  

ขัน้ตอนและช่องทางการสมัคร 

๑. ครูผู้สอนสามารถสมคัรทาง www.เท่อย่างไทย.com  เท่านัน้  ในกรณีที่สง่ทีมประกวดมากกว่า ๑ ทีม ขอให้ครูผู้ 

สอน  จดัหาเพื่อนครูเพือ่ลงทะเบยีนตามจ านวนทีมที่สง่เข้าประกวด  เช่น  สง่นกัเรียนผู้ เข้าประกวด  ๒ ทีม  ต้องระบอุีเมล ๒ 

อีเมล   ภายใต้บญัชีโรงเรียนเดียวกนัและระดบัเดียวกนัท่ีสง่ประกวด  ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกในการรับโจทย์และลงิค์เข้าสูห้่อง

ประกวดด้วยแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) เพื่อท าการประกวด ในปีนีค้รูผู้สอนต้องระบรุายชื่อนกัเรียนแต่ละทีมที่ส่ง

ประกวดให้ครบทกุคน  

*ขัน้ตอนแรกครูผู้สอนต้องอ่านข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และให้ความยนิยอมเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและคลิก “ยนิยอมเข้าร่วมโครงการ” เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒* 

**ส าหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เคยส่งนักเรียนเข้าประกวด และเคยลงชื่อสมัครสมาชิกในระบบ
มาก่อนแล้ว หลักจากที่อ่านและคลิกยนิยอมเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จะสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูล รวมทัง้การสมัครส าหรับการประกวดในปี ๒๕๖๔ นีโ้ดยใช้อีเมล และรหัสผ่านเดิม แต่หากลืมรหัสผ่านให้
กด (ลืมรหสัผ่าน) เพื่อเข้าสู่หน้าใส่อีเมล และระบบจะท าการ ส่งรหสัผ่านไปยงัอีเมลที่ระบุไว้** 

***ครูจะต้องพิมพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอก
ข้อมูลและลงนามเพื่อให้ความยินยอมให้ผู้ประกวดเข้าร่วมโครงการฯ รวมทัง้การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เม่ือกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามาส่งคืน เพื่อครูน า
ใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบสมัครให้ครบทัง้ ๔ คน 
ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com จึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยของผู้ประกวดทัง้ทีม
สมบูรณ์***  

 

ประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ๒/๗ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


 

               

 

๒. วนั  เวลา  รับสมคัร  เปิดรับใบสมคัรพร้อมสง่รายละเอียดผู้ประกวดให้เสร็จสิน้ถึงวนัศกุร์ที่  ๒๗  สงิหาคม  ๒๕๖๔  
เวลา ๑๖.๓๐ น. นี ้

๓. เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ที่จะบนัทกึภาพเคลือ่นไหวการประกวดมารยาทไทยเข้าใจขัน้ตอนทัง้หมด โครงการฯ เปิดให้
ครูผู้สอนและผู้ที่จะบนัทกึภาพได้ทดลองใช้ระบบตัง้แต่การรับโจทย์  โดยการเข้า  www.เท่อย่างไทย.com และกรอกข้อมูลเข้า
ระบบด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้สอน     ส าหรับผู้ที่จะบนัทกึภาพให้กรอกอีเมลของผู้ที่จะบนัทกึภาพตามที่ได้ลงทะเบยีนไว้ 
เมื่อผ่านเข้าระบบเรียบร้อยจะสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบ    รวมไปจนถึงการคลิกลิงค์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชัน ซูม 
(Application Zoom)  การฝึกซ้อมนีเ้พื่อให้เข้าใจระบบ และได้ทดลองตัง้ระยะอุปกรณ์การบนัทึกภาพกับกลุ่มนักเรียนผู้ เข้า
ประกวด และขัน้ตอนการบนัทกึภาพ - เสยีงการประกวด และการประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวนัและเวลาที่ก าหนดในตาราง
แนบ 

***ผู้ที่จะบันทกึภาพและเสียงการประกวดต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ซึ่งสามารถ 
ดาวน์โหลดได้ทัง้ระบบปฏิบัตกิาร  Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ในอุปกรณ์  เช่น  คอมพวิเตอร์, สมาร์ท 
โฟน หรือ แทบ็เล็ต  เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและใช้ในการบันทกึการประกวดผ่านระบบออนไลน์*** 
 

ขัน้ตอนและเงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์  
๑. แต่ละโรงเรียน / สถาบนัสมคัรเป็นทีมๆ ละ ๔ คน หากสมคัรมากกว่า ๑ ทีมขอให้ลงทะเบยีนทีมแต่ละทีมแยกกนั 

ด้วยอีเมลที่ต่างกนัของแต่ละทีม (ทีมละหนึ่งอีเมล) เพื่อความสะดวกต่อการแยกกนับนัทกึภาพและเสยีง และท าการประกวด
ตามเวลาที่ก าหนด 

๒. ประกาศรายชื่อ วนั เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทกุภมูิภาค วนัจนัทร์ที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้  
เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและการสอบคดัเลอืกผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ท าการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวใน
แนวนอน  พร้อมบนัทกึการประกวดภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านัน้   

๓. ขอให้ครูผู้สอนหรือผู้ที่จะบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ไว้ใน 
อปุกรณ์ที่จะใช้บนัทกึภาพเคลือ่นไหวก่อนการทดสอบระบบ  และการประกวดรอบคดัเลอืก 
 ๔. ให้แต่ละทีมเลอืกผู้แสดงหลกั (บทบาทนกัเรียน) เพื่อเป็นผู้แสดงท่าบงัคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์    
และขอให้ติดป้ายบทบาทอื่นๆ อีก ๓ บทบาท ให้กรรมการสามารถเห็นได้อย่างชดัเจน 
  ๔.๑ ครูผู้สอนจดัเตรียมป้ายบทบาทสมมตุทิัง้ 4 ตวัละคร เช่น นกัเรียน เพื่อนนกัเรียน คณุพ่อ(คณุแม่) คณุครู 

 ๔.๒ ครูผู้สอนจดัเตรียมอปุกรณ์  เช่น  สมดุการบ้าน กระเป๋านกัเรียน ถงุของฝาก พาน ถ้วยรางวลั แก้วน า้
และเหยือกน า้ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการประกวดตามโจทย์ที่ได้รับ 

 ๕. เมือ่ถงึวนัและเวลาการประกวดตามที่ก าหนด    ครูผู้สอนและผู้ที่จะบนัทกึภาพที่ได้ลงทะเบยีนด้วยอีเมลไว้ 
ลว่งหน้าแล้ว  สามารถเข้าดโูจทย์ข้อสอบผ่านทาง  www.เท่อย่างไทย.com  โดยการ Log in เข้าสูร่ะบบ แบง่เป็น  

๕.๑ ครูผู้สอนเข้าระบบ โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่าน หรือ 
๕.๒ ครูผู้ช่วยหรือผู้ที่จะบนัทกึภาพเข้าระบบ โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้ช่วยหรือผู้ที่จะ
บนัทกึภาพที่ได้ลงทะเบยีนไว้ 
 ๕.๓ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถพิมพ์โจทย์ข้อสอบออกมาเพื่อใช้ฝึกซ้อม และเตรียมการประกวดภายในเวลา 
ที่ก าหนด (ระดบัประถมศึกษา ป.๑ - ป.๖ ใช้เวลาปฏิบัตโิจทย์เหตุการณ์สมมุตไิม่เกิน ๕ นาท)ี 

ประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ๓/๗ 



 

               

 

๖. หลงัจากทีด่โูจทย์ข้อสอบแล้ว ผู้ เข้าประกวดจะต้องด าเนินขัน้ตอนการประกวด ภายในเวลาที่ก าหนด ดงันี ้
  ๖.๑ พิมพ์โจทย์ข้อสอบเหตกุารณ์สมมติุ + เตรียมอปุกรณ์ให้ครบตามที่โจทย์ก าหนด และจดัสถานท่ี  

ตามโจทย์  
๖.๒ ฝึกซ้อมโจทย์ข้อสอบที่ได้รับ ส าหรับการประกวดมารยาทไทย ดงันี ้

๖.๒.๑ ระดบัประถมศกึษา ป.๑ - ป.๖ ครูผู้สอนสามารถอยู่ให้ค าแนะน าแปลภาษามือสือ่สารกบั 
ผู้ เข้าประกวดและฝึกซ้อมได้ (ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐นาท)ี และครูผู้สอนต้องออกจากห้องที่ท าการ
บนัทกึภาพและเสยีง   

๖.๓ เมื่อพร้อมแล้ว ให้ครูผู้สอนและหรือผู้ที่จะบนัทึกภาพเตรียมอปุกรณ์บนัทกึภาพให้พร้อมในแนวนอน

เท่านัน้   ในระยะภาพที่สามารถบนัทกึภาพและเสยีงได้อย่างชดัเจน  และมีมมุมองครอบคลมุการปฏิบติั

เหตกุารณ์สมมติุให้กรรมการเห็นได้ชดัเจนตามโจทย์ข้อสอบ    และคลกิลงิค์เพื่อเข้าสูแ่อปพลิเคชนั   ซมู  

(Application Zoom)  ระบบจะเร่ิมการบนัทกึภาพและเสยีงโดยอตัโนมติัผ่านลงิค์ที่ได้รับ ระยะเวลาการ

ประกวดรวมทัง้หมด 6 นาท ี(ไม่รวมเวลาเตรียมตวั และการเปล่ียนจากท่าบังคับการกราบเบญ 

จางคประดษิฐ์ไปปฏิบัตติามโจทย์ข้อสอบ)  และเร่ิมการปฏิบติัเหตกุารณ์สมมติุ  ประกอบด้วย 

- ท่าบังคับการกราบแบบเบญจางคประดษิฐ์ โดยผู้แสดงบทนกัเรียนเป็นผู้ปฏิบติั (ภายในเวลา ๒ นาท)ี 

- การปฏิบัตโิจทย์ข้อสอบเหตุการณ์สมมุตทิี่ก าหนด  โดยผู้แสดงทัง้ทีม  (ภายในเวลา ๕ นาท)ี 

สามารถเลอืกใช้อปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัโจทย์เหตกุารณ์สมมุติที่ก าหนด โดยโจทย์ก าหนดอปุกรณ์ให้ทาง

โรงเรียนจดัเตรียม 

๖.๔ เมื่อท าการประกวดเสร็จสิน้ ให้กด “Leave” และ “Leave Meeting” ที่อยู่บริเวณมมุซ้ายบน หรือ
ขวาบนของหน้าจอและรอจนแอปพลเิคชนั ซูม (Application Zoom) ได้ประมวลผลเรียบร้อย ถือว่าการ
ประกวดรอบคดัเลอืกเสร็จสิน้  
๖.๕ ขัน้ตอนทัง้หมดจะต้องท าให้เสร็จสิน้ ภายในเวลา ๒๐ นาท ีนับจากเวลาประกาศข้อสอบ    
(รวมขัน้ตอนการพิมพ์โจทย์ - การฝึกซ้อม ๑๐ นาที และเข้าห้องประกวดออนไลน์ด้วยแอปพลเิคชนั ซูม 
(Application Zoom) ๖ นาที ซึง่ประกอบด้วย ๑.การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ๒.การปฏิบติัโจทย์

เหตกุารณ์สมมติุ) **หากเกินก าหนดเวลาถือว่าสละสทิธ์ิในการประกวด** 
๗. ประกาศผลผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ ในวันจนัทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com และ 

โครงการฯ  จะสง่จดหมายแจ้งผลการตดัสนิผู้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิถงึผู้อ านวยการโรงเรียน / สถาบนั  พร้อมแบบฟอร์มที ่

ผู้ปกครองนกัเรียนต้องกรอกและน ามาสง่ในวันประกวดรอบชิงชนะเลศิ  

๘. การประกวดรอบชงิชนะเลิศ เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม (ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com เหมอืนรอบ

คดัเลอืก โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของครูผู้ช่วยบนัทกึภาพท่านเดิม ผู้ เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิจะต้อง

เข้าร่วมประกวดตามวนัและเวลาที่ก าหนด 

 ประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ๔/๗ 

http://www.เท่อย่างไทย.com/


 

               

 

ตวัอย่าง ข้อสอบระดบัประถมศึกษา 
ท่าบงัคบั  กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 
เหตกุารณ์สมมติุ 

  วนันีเ้ป็นวนัหยดุ คณุพ่อ (คุณแม่) พานักเรียนไปเที่ยวสวนสตัว์ ในระหว่างที่คุณพ่อ (คุณแม่) พานักเรียน
เดินชมสตัว์ต่างๆ อยู่นัน้ นกัเรียนได้พบกบัเพื่อนท่ีมาเท่ียวสวนสตัว์กบัพี่ชาย (พี่สาว) นกัเรียนจงึเข้าไปทกัทายเพื่อน พร้อมทัง้
แนะน าเพื่อนและพี่ชาย (พี่สาว) ของเพื่อน ให้คณุพ่อ (คณุแม่) รู้จกั 

ตวัแสดง ๑. นกัเรียน        ๒. เพื่อนนกัเรียน     ๓. คณุพ่อ (คณุแม่) ๔. พี่ชาย (พี่สาว)  
อปุกรณ์  ป้ายชื่อสตัว์ชนิดต่างๆ เช่น ช้าง ม้า ววั 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
๑. ท่าบงัคับ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ (ตวัแทนนกัเรียน ๑ คน แสดง) 
๒. ทกัษะและความถกูต้องของการปฏิบติัท่ามารยาทไทยตามโจทย์ที่ก าหนด 
๓. ความเหมาะสมในการล าดบัเหตกุารณ์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
๔. ความถกูต้องของการใช้อปุกรณ์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
๕. กลุม่สมัพนัธ์ และความพร้อมเพรียง 

หมายเหตุ  ในกรณีทีมที่เข้าประกวดได้รับคะแนนรวมเท่ากนั  จะใช้คะแนนจากท่าบงัคับเป็นเกณฑ์ตดัสนิ 
การตดัสิน  
 ๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจาก กระทรวงวฒันธรรม กรมสง่เสริมวฒันธรรม และผู้ เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย 
ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิ และผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 ๒. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิและทีมที่ได้รับรางวลัชนะเลศิทกุระดบั ต้องได้คะแนนรวม ๖๐% ขึน้ไป 
 ๓. คณะกรรมการจะคดัเลอืกทีมที่ผ่านรอบคดัเลอืกออนไลน์เพื่อเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลศิ จ านวน ๖ ทีม 
รางวัลส าหรับสถาบันและผู้ เข้าประกวด   

รางวัลส าหรับสถาบันการศึกษา 

 รางวลัชนะเลศิ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเงินรางวลั ๑๐,๐๐๐ บาท 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๘,๐๐๐ บาท   

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒  โลเ่กียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้อมเงินรางวลั ๖,๐๐๐ บาท   
 

รางวัลส าหรับผู้ เข้าประกวด 

รางวลัชนะเลศิ ทนุการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ทนุการศกึษา ๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ทนุการศกึษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตัรจากโครงการฯ  

ประกวดมารยาทไทย ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ ๕/๗ 



 

               

 

ตรวจสอบการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้อมใช้ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก   

รวมทัง้ข้อมูลสาธิตมารยาทไทยชุดใหม่ส าหรับเยาวชนผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่                                                       (เวลาท าการ จนัทร์ - ศกุร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.) 

 
อื่น ๆ  
*ครูผู้สอน  หรือครูผู้ ช่วยต้องตรวจสอบรายชื่อ  และตวัสะกดให้ถูกต้อง  รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้เรียบ 
ร้อยก่อนวันประกวด เพื่อพมิพ์ใบประกาศนียบตัรตามรายชื่อที่ระบุในระบบโดยอัตโนมัต ิเน่ืองจากไม่สามารถ 
แก้ไขได้หลังจากพมิพ์ใบประกาศนียบัตรแล้ว* 
**ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านสามารถพมิพ์ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดที่โครงการฯ จดัส่งให้ผ่านทาง 
ระบบอเีมลที่ลงทะเบียนไว้ได้ด้วยตนเอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้** 
***ครูผู้สอนจะต้องพมิพ์เอกสารใบสมัครให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่านกรอกข้อมูล

และลงนามเพื่อให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือกรอกเรียบร้อยแล้วให้น ามา

ส่งคืน เพื่อครูจะได้น าใบสมัครส่งเข้าระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนแล้วแนบไฟล์ภาพส่งในหน้าที่กรอกใบ

สมัครผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com*** 

****เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ เข้าประกวด และผู้ ช่วยที่จะบันทกึภาพทุกท่านคุ้นเคยกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ซูม 

(Application Zoom) ล าดบัขัน้ตอนและวิธีในการประกวดมารยาทไทยทุกขัน้ตอน ทางโครงการฯ เปิดให้ครูผู้สอน ผู้

เข้าประกวด และผู้ ช่วยที่จะบันทกึภาพได้ร่วมทดลองใช้ระบบก่อนวันประกวดรอบคัดเลือกจริง โดยมีรายละเอียด 

วันและเวลาเปิดให้ทดลองใช้ระบบและการเข้าสอบแต่ละภมิูภาคโดยละเอียดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ใน 

วันจนัทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔**** 

*****โครงการฯ    มีความเชื่อถือในความตัง้ใจดแีละประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นตวัอย่างที่ดีของครูผู้สอนต่อเยาวชน 
ผู้เข้าประกวด โดยขอให้ครูผู้สอนไม่อยู่ในพืน้ที่ที่มีการบันทกึภาพเคล่ือนไหวของการประกวดในช่วงเวลาที่เยาวชน
ท าการประกวด โครงการฯ   ขอความร่วมมือให้มีเพยีงผู้ที่จะบันทกึภาพเพยีง  ๑  คน  /  ทมี เท่านัน้  ที่อยู่ในห้อง
ประกวดส าหรับการบันทกึภาพเคลื่อนไหวจนเสร็จสิน้***** 
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ตารางสรุปวัน / เวลา การประกวดมารยาทไทย 

ส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

 โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ททีบีี” ครัง้ที่ ๔๙ ประจ าพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

รอบชิงชนะเลิศ                                                ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม 
(ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com 
โดยถือปฏิบติัตามขัน้ตอนเหมือนรอบ
คดัเลอืกทกุประการ 

ระดบัชัน้ วนัเวลาประกวด 

ระดบัประถมศกึษา ป.๑ - ป.๖   วันพฤหสับดทีี่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

  

ประกวดเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 

หมายเหตุ    รอบชิงชนะเลศิ เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศของ

ศนูย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ประกาศพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ห้าม 

จดักิจกรรมซึง่มีการรวมกลุม่ของบคุคลที่มีจ านวนมากรวมกนั ทางโครงการฯ จงึปรับรูปแบบการประกวดรอบชิงชนะเลศิเป็น

รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in ด้วยอีเมลและรหสัผ่านของ 

ครูผู้ช่วยบนัทกึภาพท่านเดิม 

   ประกาศผลรอบชิงชนะเลศิ วนัจนัทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com  และทาง 

มลูนิธิฯ จะท าหนงัสอืแจ้งผลอย่างเป็นทางการถงึผู้อ านวยการสถาบนัการศกึษาอีกครัง้ 
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