ระเบียบการ
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี”

ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรั บผู้บกพร่ องทางการมองเห็น
(รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศประกวดออนไลน์ )
ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
**********************************
เจ้ าของโครงการฯ มูลนิธิทีทีบี ภายใต้ การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ความเป็ นมาของโครงการฯ ด้ วยธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ ทาการรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) เพื่อเพิ่มขนาดกิจการธนาคารและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินของ
ประเทศและเศรษฐกิจไทย โดยทั ้ง ๒ ธนาคารได้ เริ่ มดาเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันภายใต้ ชื่อธนาคารทหารไทย
ธนชาต มาตั ้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี ้จึงเปลีย่ นแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “ทีเอ็มบี | ธนชาต ริ เริ่ ม
... เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เป็ นโครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” [ซึง่ ทีทีบยี ่อมาจากชือ่ ธนาคารทหารไทยธน
ชาต จากัด (มหาชน)]
วัตถุประสงค์ โครงการ “ไฟ-ฟ้ า” โดยมูลนิธิทที ีบี เป็ นกิจกรรมสังคมเพื่อความยัง่ ยืน ที่ม่งุ จุดประกายให้ เยาวชนและชุมชน
เสริ มสร้ างสิง่ ดีๆ คืนสูส่ งั คมไทยได้ กาหนดจัดกิจกรรม “การประกวดอ่านฟั งเสียง (การอ่านบทร้ อยแก้ ว)” เพือ่ อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม
ด้ านภาษาของชาติโดยส่งเสริ มให้ เยาวชนบกพร่ องทางการมองเห็นสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง ภายใต้ ชื่อ
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕

ทางมูลนิธิทีทีบเี ล็งเห็นว่าโครงการฯ นี ้จักเป็ นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติโดยส่วนรวม จึงพยายามคิดหาวิธีการจัด
ประกวดที่ยงั คงมาตรฐานการประกวดระดับสูงและอานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เข้ าประกวด จึงจัดการประกวดรอบคัดเลือกและรอบ
ชิงชนะเลิศในรู ปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้ วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ผ่านทางระบบออนไลน์ ตามหลักเกณฑ์ และ
มาตรการการควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาที่ทางภาครัฐกาหนด
ในการนี ้ทางมูลนิธิฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนเพิ่มจานวนตัวแทนนักเรี ยนที่ส่งเข้ าประกวดรอบคัดเลือกในนามของโรงเรี ยน
เพิ่มขึ ้น โดยการประกวดอ่านฟั งเสียง สาหรับเยาวชนผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ระดับมัธยมศึกษา จากเดิมโรงเรี ยนสามารถส่งตัวแทนได้
๔ คน เพิ่มขึ ้นเป็ น ๖ คน

ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ๑/๖

ระดับการประกวด ระดับมัธยมศึกษา ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.
ประเภทการประกวด แบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทชาย
๒. ประเภทหญิง
หมายเหตุ *ในปี ๒๕๖๕ ไม่ มีการประกวดอ่านฟั งเสียง สาหรับเยาวชนผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ระดับประถมศึกษา*
คุณสมบัตผิ ้ สู มัครเข้ าประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น
๑. นักเรี ยนทั ้งชายและหญิง ระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. ที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น และสามารถอ่านอักษร
เบรลล์เพื่อการสือ่ สารได้ (บทประกวดเป็ นร้ อยแก้ ว)
๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนศึกษาทัว่ ไป หรื อสถาบันการศึกษาที่ให้ การเรี ยนการสอนสาหรั บผู้บกพร่ องทางการมองเห็น
โดยเฉพาะ โดยผู้บริ หารสถาบันการศึกษารับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในปั จจุบนั
๓. โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษามีสทิ ธิ์สง่ เข้ าประกวดได้ ทกุ ระดับ
๓.๑ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช. โดยสามารถส่ งนั กเรี ยนเข้ าประกวดใน
ประเภทชายหรือประเภทหญิง ได้ รวมกันสถาบันละ ๖ คน (จากเดิม ๔ คน)
๓.๒ ขอความร่ วมมืองดส่ งนักเรียนที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม เข้ าประกวดในระดับเดิม

๔. หลังจากสมัครแล้ วหากมีการเปลีย่ นตัวผู้เข้ าประกวดรอบคัดเลือกในกรณีมีเหตุจาเป็ น ครู / อาจารย์สามารถแก้ ไข
รายชื่อได้ เอง ก่อนการประกวดอย่างน้ อย ๕ วัน
ขัน้ ตอนและช่ องทางการสมัคร
๑. ครู ผ้ ูสอนสามารถสมัครเป็ นสมาชิกทาง www.เท่อ ย่างไทย.com เมื่อครู สมัครและระบุอีเมลเรี ยบร้ อยแล้ วจึงระบุ
อีเมลของตัวแทนนักเรี ยนผู้ประกวดแต่ละท่านให้ ครบทุกคนที่ส่งประกวด เช่น เข้ าร่ วมประกวด ๖ คน ต้ องระบุอีเมลของผู้
ประกวดที่ไม่ซ ้ากันให้ ครบทั ้ง ๖ คน เพื่อสะดวกในการรับโจทย์และลิงค์การประกวดรอบคัดเลือกของนักเรี ยนแต่ละคน สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ าประกวด วันและเวลาการประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
*สาหรั บ โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาที่เคยสมัครผ่ านเว็บไซต์ แล้ ว สามารถเข้ าระบบเพื่อกรอกใบสมัคร
สาหรั บการประกวดในปี ๒๕๖๕ โดยใช้ E-mail address และรหัสผ่ านเดิม แต่ หากลืมรหัสผ่ าน ให้ กด (ลืมรหัสผ่ าน)
เพื่อเข้ าสู่หน้ าใส่ E-mail address และระบบจะทาการ ส่ งรหัสผ่ านไปยัง E-mail address ที่ระบุไว้ *
**ครูจะต้ องพิมพ์ เอกสารใบสมัครให้ ผ้ ูปกครองนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล
และลงนามเพื่อให้ ความยินยอมให้ ผ้ ูเข้ าประกวดเข้ าร่ วมโครงการฯ รวมทัง้ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่ วนบุคคลของนักเรียนผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ เมื่อกรอกเรี ยบร้ อยแล้ วให้ นามาส่ งคืน เพื่อครู จะได้ นาใบสมัครส่ ง
เข้ าระบบด้ วยการถ่ ายภาพหรื อสแกนแล้ วแนบไฟล์ ภาพส่ งในหน้ า ที่กรอกใบสมัครผ่ า นทาง www.เท่ อย่ างไทย.com
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของครู / อาจารย์ ท่ เี ป็ นตัวแทนสถาบันการศึกษาส่ งนักเรี ยนเข้ าร่ วมประกวดใน
โครงการฯ จึงจะถือว่ าการสมัครเข้ าร่ วมการประกวดของผู้ประกวดแต่ ละคนสมบูรณ์ **
๒. วัน เวลา รับสมัคร เปิ ดรับใบสมัครพร้ อมส่งรายละเอียดผู้ประกวดให้ เสร็ จสิ ้นถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. เพื่อให้ ครูผ้ สู อนและผู้ช่วยบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้ าประกวดเข้ าใจขั ้นตอนทั ้งหมด โครงการฯ เปิ ดให้ ทดลองใช้
ระบบ สาหรับเยาวชนผู้บกพร่ องทางการมองเห็นในการทดลองใช้ ระบบขอให้ เป็ นการทดลองใช้ ระบบของครู และผู้ที่จะทาหน้ าที่
บันทึกภาพและเสียง โดยทางโครงการฯ จะส่งลิงค์ผ่านอีเมลที่ระบุไว้ ให้ ตามอีเมลที่ระบุไว้ ทกุ อีเมล ในอีเมลจะระบุลงิ ค์ไว้ ให้ ได้
ทดลองการคลิกลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงเข้ าสูแ่ อปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) เพื่อทดลองระยะการตั ้งอุปกรณ์บนั ทึกภาพกับ
ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ๒/๖

นักเรี ยนผู้เข้ าประกวดและขั ้นตอนการบันทึกภาพ - เสียง การประกวดผ่านระบบออนไลน์ตามวัน เวลา ที่กาหนดในตารางแนบ
(โครงการฯ อนุญาตให้ บคุ คลอื่นนอกจากนักเรี ยนผู้เข้ าประกวดเข้ าทดสอบระบบได้ อีก ๒ ท่าน ในวันที่ทาการทดสอบระบบ
และวันประกวดในรอบคัดเลือก เพื่อจักได้ มีผ้ ทู ี่มีความรู้ ความเข้ าใจในโรงเรี ยนเพื่อช่วยกันได้ หากเกิดข้ อสงสัยและจะได้ ทดสอบ
ความพร้ อมของการบันทึกระดับความเบา - ดัง ของสัญญาณเสียง และอนุญาตให้ มผี ้ ชู ่วยบันทึกภาพอยู่ในห้ องขณะประกวดได้
เพียง ๑ ท่าน เพื่อช่วยบันทึกภาพ - เสียง ของผู้ประกวดตั ้งแต่ต้นจนจบแล้ ว ให้ กดปุ่ ม “Leave” และ “Leave Meeting” เป็ นการ
จบขั ้นตอนการประกวดรอบคัดเลือก)
***ครูผ้ สู ่ งผู้เข้ าประกวดและผู้ช่วยบันทึกภาพการประกวดต้ องดาวน์ โหลด แอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom)
ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ ทงั ้ ระบบปฏิบัตกิ าร Windows, macOS, Android และ iOS ไว้ ในอุปกรณ์ เช่ น คอมพิวเตอร์ ,
สมาร์ ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เพื่อใช้ ในการทดสอบระบบและใช้ ในการบันทึกการประกวดผ่ านระบบออนไลน์ ***
ขัน้ ตอนและเงื่อนไขการประกวดรอบคัดเลือกออนไลน์
๑. ครูผ้ ฝู ึ กสอนสามารถส่งผู้เข้ าประกวดในนามสถาบันด้ วยการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ ตั ้งแต่บดั นี ้จนถึง วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. ประกาศรายชื่อ วัน เวลา การทดสอบระบบ และการประกวดทุกภูมิภาค วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. โครงการฯ จะจัดส่งโจทย์ข้อสอบอักษรเบรลล์ จานวน ๔ บทความ จานวนชุดตามจานวนผู้เข้ าประกวด จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่แจ้ งไว้ ในขั ้นตอนการสมัคร (ส่งออกวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕) โครงการฯ ขอ
ความร่ วมมือจากครู ทกุ ท่านไม่เปิ ดเผยข้ อสอบให้ ผ้ เู ข้ าประกวดหรื อผู้เกี่ยวข้ องใดๆ ก่อนวันและเวลาประกวด โดยขอให้ ใช้ ฝึก
ซ้ อมและเตรี ยมการประกวด ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ จะต้ องทาให้ เสร็ จสิ ้น ภายในเวลา ๒๐ นาที นับจากเวลา
ประกาศข้ อสอบ ตามที่กาหนดเท่านั ้น (กรรมการจะเลือก ๑ บทความอักษรเบรลล์จากบทความที่สง่ ให้ โดยแจ้ งในวันประกวด
ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com และอีเมลทีล่ งทะเบียนไว้ )
๔. เมือ่ ถึงวันประกวด ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ครูผ้ สู ง่ ผู้เข้ าประกวดและผู้เข้ าประกวดจะต้ องดาเนิน
ขั ้นตอนการประกวดดังนี ้
๔.๑ ผู้ทลี่ งทะเบียนแทนผู้เข้ าประกวดทุกคน จะได้ รับลิงค์เพื่อใช้ ในบันทึกภาพวิดีโอเคลือ่ นไหวสาหรับการ
ประกวดผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com และอีเมลทีล่ งทะเบียนไว้ พร้ อมการกาหนดโจทย์บทความอักษร
เบรลล์ที่จะใช้ ประกวด (กรรมการจะเลือกเพียงหนึ่งบทความจากที่โครงการฯ ส่งให้ ล่วงหน้ าแล้ วทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ EMS)
๔.๒ ในกรณีเชื่อมโยงเข้ าแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) ด้ วยโทรศัพท์มือถือ หรือ แอปพลิเคชัน
ไลน์ (Line) ให้ กดปุ่ ม Open in your default browser ที่แสดงอยู่ที่มมุ ขวาบน เพื่อเชื่อมโยงเข้ าแอปพลิเคชัน
ซูม (Application Zoom) ต่อไป
๔.๓ ในกรณีที่เข้ าโปรแกรมด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะเชื่อมโยงเข้ าแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom)
โดยอัตโนมัติ
๔.๔ เมื่อพร้ อมแล้ ว ให้ ผ้ ชู ่วย ๑ ท่านที่อยู่ในห้ องสอบช่วยบันทึกภาพการอ่านบทความอักษรเบรลล์ที่กาหนด
ในรูปแบบแนวนอนครึ่งตัว ตั ้งแต่ระดับอกขึ ้นไป ในระยะใกล้ (ในช่วงไม่เกิน ๖๐ - ๗๐ ซม.) เพือ่ ให้ สามารถ
บันทึกเสียงและภาพได้ อย่างชัดเจนตลอดช่วงการประกวด
ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ๓/๖

๔.๕ เมื่อบันทึกภาพวิดีโอเคลือ่ นไหวการประกวดเสร็ จสิ ้น ให้ กดปุ่ ม “Leave” และ “Leave Meeting” ที่
ปรากฏอยู่บนหน้ าจอเพื่อสิ ้นสุดกระบวนการ ถือว่าการประกวดรอบคัดเลือกเสร็ จสิ ้น
๔.๖ ขั ้นตอนทั ้งหมดตามข้ อ ๔.๑ - ๔.๕ จะต้ องทาให้ เสร็จสิน้ ภายในเวลา ๒๐ นาที นับจากเวลา
ประกาศข้ อสอบ ตามที่กาหนดเท่านั ้น **ผู้ประกวดสามารถเข้ าห้ องประกวดได้ ก่อนเริ่มการประกวด
อ่ านบทร้ อยแก้ วโดยกรรมการจะนับเวลาเฉพาะในช่ วงเวลาประกวดเท่ านัน้ ** หากเกินกาหนดเวลา
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวด
๕. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com
และโครงการฯ จะส่งจดหมายแจ้ งผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศถึงผู้อานวยการโรงเรี ยน / สถาบัน อีกช่องทางหนึง่
๖. การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผ่านออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ซูม (Application Zoom) (หากมีการเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
เกณฑ์ การตัดสิน
๑. โครงการฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานราชบัณฑิตยสภา สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาไทย ร่ วมเป็ นคณะกรรมการตัดสิน ผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
๒. กาหนดคะแนนรวม
- ผู้ที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ
ต้ องได้ คะแนนรวม ๖๐% ขึ ้นไป
- ผู้ที่จะได้ รับรางวัลชนะเลิศ
ต้ องได้ คะแนนรวม ๗๐% ขึ ้นไป
๓. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกออนไลน์เพื่อเข้ าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับละ ๒๐ คน
(แบ่งเป็ นชาย ๑๐ คน และหญิง ๑๐ คน)
๔. ข้ อสอบจะเป็ นอักษรเบรลล์ที่ผ้ บู กพร่ องทางการมองเห็นทัว่ ไปอ่านได้ เนื ้อหาเป็ นร้ อยแก้ ว ความยาวตามความ
เหมาะสมของระดับการประกวด และกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าประกวดอ่านออกเสียงข้ อสอบจนจบ
เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ประกอบด้ วย
๑. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
๒. การอ่านออกเสียง ร, ล
๓. การออกเสียงคาควบกล ้า
๔. ความชัดเจนในการออกเสียง / คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง
๕. การออกเสียงคาตามหลักการอ่าน
๖. ความถูกต้ องตามบทอ่าน
๗. การแบ่งวรรคตอน
๘. ลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื ้อหา / ความช้ าเร็ ว / ความราบรื่ น)

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าประกวดได้ รับคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้ คะแนนเรี ยงลาดับความสาคัญจากข้ อ ๑ - ๘ เป็ นเกณฑ์ตดั สิน
ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ๔/๖

รางวัลสาหรับสถาบันและผู้เข้ าประกวด
รางวัลสาหรับสถาบันการศึกษา
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลสาหรับผู้เข้ าประกวด
รางวัลชนะเลิศ

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)
ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)
โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)
โล่เกียรติยศ จากทางโครงการฯ พร้ อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)
ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)
ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ระดับละ ๒ รางวัล (ประเภทชาย ๑ รางวัล และประเภทหญิง ๑ รางวัล)
ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้ อมเกียรติบตั รจากโครงการฯ
ตรวจสอบการประกวด ผลการสมัคร วันและเวลาซ้ อมใช้ ระบบประกวด และการประกวดรอบคัดเลือก
ได้ ผ่านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี
(เวลาทาการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.)
*ครู ผ้ ูสอน หรื อ ผู้ท่ ีช่ วยบันทึกภาพต้ องตรวจสอบรายชื่อ และตั วสะกดให้ ถูกต้ อง รวมถึงวัน / เวลาการประกวดให้
เรี ยบร้ อยก่ อนวันประกวด เพื่อพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ร ะบุในระบบโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ สามารถ
แก้ ไขได้ หลังจากพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรแล้ ว*
**ครูผ้ สู อนจะต้ องพิมพ์ เอกสารใบสมัครให้ ผ้ ปู กครองนักเรียนที่เข้ าร่ วมประกวดในโครงการฯ ทุกท่ านกรอกข้ อมูลและ
ลงนามเพื่อให้ ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักเรี ยนผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อกรอกเรียบร้ อยแล้ วให้ นามาส่ งคืน เพื่อครู จะ
ได้ นาใบสมัครส่ งเข้ าระบบด้ วยการถ่ ายภาพหรือสแกนแล้ วแนบไฟล์ ภาพส่ งในหน้ าที่กรอกใบสมัคร พร้ อมสาเนาบัตร
ประชาชนของครูผ้ สู ่ งประกวดส่ งในหน้ าที่กรอกใบสมัครผ่ านทาง www.เท่ อย่ างไทย.com จึงจะถือว่ าการสมัครเข้ า
ร่ วมประกวดเสร็จสมบูรณ์ **
***ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ ทุกท่ านสามารถพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรการเข้ าร่ วมประกวดที่หน้ าข้ อมูลสมาชิกได้ ด้วยตน
เอง หลังการประกวดรอบคัดเลือกเสร็จสิน้ ***
****เพื่อให้ ครู ผ้ ูฝึกสอนและผู้ช่วยบันทึกภาพ - เสียง ผู้เข้ าประกวดคุ้นเคยกับการใช้ งาน ลาดับขัน้ ตอนและวิธีในการ
ประกวดทุกขัน้ ตอน ทางโครงการฯ เปิ ดให้ ครูผ้ ฝู ึ กสอนและผู้บันทึกภาพ-เสียง และผู้เข้ าประกวดได้ ร่วมทดลองใช้ ระบบ
ก่ อนวันประกวดรอบคัดเลือกจริง โดยมีรายละเอียดวันที่เปิ ดให้ ทดลองใช้ ระบบตามตารางแนบท้ าย****
*****โครงการฯ มีความเชื่อถือในความตัง้ ใจดีและประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็ นตัวอย่ างที่ดีต่อเยาวชนผู้เข้ าประกวด โดย
ขอให้ ครู ผ้ ูฝึกสอนไม่ เปิ ดเผยข้ อสอบ และไม่ อยู่ในพืน้ ที่ท่ มี ีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการประกวดในช่ วงเวลาที่
เยาวชนทาการประกวด โครงการฯ ขอความร่ วมมือให้ มีเพียงผู้ช่ วยบันทึกภาพ-เสียง เพียง ๑ คน เท่ านัน้ ต่ อผู้เข้ า
ประกวด ๑ คน ที่อยู่ในห้ องที่ทาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและทาการประกวดตามระบบในเวลาที่กาหนด*****
ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ๕/๖

ตารางสรุ ปวัน / เวลา ทดลองใช้ ระบบและการประกวดอ่ านฟั งเสียง
สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น
โครงการ “เท่ อย่ างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทบี ี” ครัง้ ที่ ๕๐ ประจาพุทธศักราช ๒๕๖๕
ช่ วงเวลาโดยละเอียดของผู้ประกวดทุกคนประกาศทาง www.เท่ อย่ างไทย.com ในวันจันทร์ ท่ ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
รอบคัดเลือกประกวดผ่ านระบบออนไลน์
เพื่อให้ ครูมีประสบการณ์ในการใช้
ระบบและทาการประกวดผ่านระบบ

เปิ ดรับสมัครแล้ ววันนีถ้ ึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระดับชั ้น
ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.

วันเวลาประกวดและส่งคลิป
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
ประเภทชาย และประเภทหญิง

ออนไลน์ เปิ ดทดสอบระบบ
วันพฤหัสบดีท่ ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ประกวดเวลา ๐๘.๓๐ น.

รอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้ าประกวดที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศจะต้ องเข้ าร่ วมประกวดตามวันเวลาที่กาหนด
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั ้น
วันเวลาประกวดและส่งคลิป
เป็ นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม
วันเสาร์ ท่ ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
ระดับ ม.๑ - ม.๖ และ ปวช.
(ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com
ประเภทชาย และประเภทหญิง
โดยถือปฏิบตั ิตามขั ้นตอนเหมือนรอบ
ประกวดเวลา ๐๙.๐๐ น.
คัดเลือกทุกประการ
โครงการฯ จะจัดส่งโจทย์ข้อสอบอักษร
เบรลล์มาให้ ทางโรงเรียนล่วงหน้ า และขอ
ความร่วมมือทางโรงเรียนไม่เปิ ดเผยข้อสอบ
จนกว่าจะถึงวันและเวลาที่กาหนด
หมายเหตุ

รอบชิงชนะเลิศ เนื่องด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-๑๙ ทางโครงการฯ จึงขอปรับรูปแบบการ

ประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็ นรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูม (ZOOM) ผ่านทาง www.เท่อย่างไทย.com โดยการ Log in
ด้ วยอีเมลและรหัสผ่านของครูผ้ ชู ่วยบันทึกภาพหรื อนักเรี ยนผู้เข้ าประกวดท่านเดิม

ประกวดอ่ านฟั งเสียง สาหรับผู้บกพร่ องทางการมองเห็น ๖/๖

