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การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 
หวัข้อ “Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values”  

 

 
รูปแบบ  
 การแขง่ขนักลา่วสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในท่ีชมุชนระดบัชาต ิหวัข้อ (Theme) สนุทรพจน์เน้น
เนือ้หาสาระเร่ือง  “Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values” ทัง้นี ้ผู้ เข้าร่วม              
การแขง่ขนัจะต้องไมต่ัง้ช่ือเร่ืองท่ีจะพดู ( Title) ซ า้กบัหวัข้อของสนุทรพจน์ และขอให้หลีกเล่ียงการกลา่ว
พาดพิงถึงพระราชด าริของพระมหากษัตริย์ หรือ การเน้นเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง หรือ ศาสนาใด  ๆ
ลักษณะการแข่งขัน  

1. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาต ิ(รอบประจ าภาค) จะจดัขึน้      
ใน 4 ภมูิภาค ภมูิภาคละ 2 วนั ดงันี ้

  1.1  วันแรก เป็นการฝึกอบรมครูและนกัเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์สากลในการกลา่วสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในท่ีชมุชน โดยแบง่เป็น  

        -  การฝึกอบรมนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  ภมูิภาคละ 20  คน (4 ภมูิภาค 
จ านวนรวม 80 คน)    

        -  การฝึกอบรมครูท่ีสอนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศกึษา ภมูิภาคละ 20 คน (4 ภมูิภาค 
จ านวนรวม 80 คน)  และ     

   1.2  วันท่ีสอง เป็นการแขง่ขนักลา่วสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในท่ีชมุชนตามหลกัเกณฑ์
สากล ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ภมูิภาคละ 20 คน (4 ภมูิภาค จ านวนรวม 80  คน) ทัง้นี ้
คณะกรรมการตดัสินการแขง่ขนัฯ (รอบประจ าภาค) จะคดัเลือกนกัเรียนไว้ภมูิภาคละ 5 คน  เพ่ือเข้าแขง่ขนัฯ 
ในรอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพฯ 
 2. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาต ิ(รอบชิงชนะเลิศ) จะจดัขึน้        
ในวนัท่ี 19 หรือ 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนกัเรียน ท่ีได้รับการคดัเลือก จาก                   
4 ภมูิภาค เข้าร่วมการแขง่ขนั รวมจ านวน 20 คน 
คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน   

1. ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  
2. สญัชาตไิทยและมีสขุภาพแข็งแรง 
3. มีความสามารถในการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได้เป็นอยา่งดี 

การจัดการแข่งขัน 
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร  

  ผู้สนใจสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัตัง้แตบ่ดันีจ้นถึง วันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  30 ม.ค. (ภาคเหนือ )            
  2 ก.พ. (ภาคใต้) และ 11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 



2 | P a g e   โครงการการศึกษาไทยกา้วไกลสู่อาเซียน 

รอบคัดเลือก 
 คดัเลือกจากผู้สมคัรทัง้หมดจากทัว่ประเทศ (ตามพืน้ท่ีด าเนินการ) ให้เหลือภาคละ 20 คน 
 รอบคัดเลือกประจ าภาค (ระดับภูมิภาค) 
 คดัเลือกผู้แทนภาคจาก 20 คน ให้เหลือภาคละ 5 คน 
 รอบชิงชนะเลิศ  (ระดับประเทศ) 
 คดัเลือกจาก 20 คน (ภาคละ  5 คน 4 ภมูิภาค) เพ่ือเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ล าดบัท่ี 1-3 และชมเชย 1-2 
วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
  1. เยาวชนท่ีมีคณุสมบตัติามข้างต้นสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนัผา่นสถานศกึษาของตน                        
โดย สง่ แบบฟอร์ม สมคัรพร้อม เรียงความเป็นภาษาองักฤษ 1 หน้ากระดาษ A4 โดย ทางอีเมล 
thaied2015.3@gmail.com ภายในวันที่ 22 ม.ค. (ภาคกลาง)  30 ม.ค. (ภาคเหนือ) 2 ก.พ. (ภาคใต้ ) และ 
11 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
  2. สถานศกึษาตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้สมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั และด าเนินการคดัเลือก            
พร้อมทัง้เสนอช่ือผู้สมคัรฯ ท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วน โดย สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและ  
เสนอช่ือนักเรียนที่จะสมัครเข้าแข่งขันฯ ได้เพียง 1 คน และเสนอช่ือครูสอนภาษาอังกฤษเข้ารับ
การฝึกอบรมได้ 1 คน พร้อมทัง้ส่ง เรียงความของนักเรียนที่จะสมัครเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ   

        3. การคดัเลือกรอบแรก (ผู้แทนภาค) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเนือ้หา และรูปแบบการน าเนอ
เรียงความ และจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกรอบประจ าภาคทาง www.moe.go.th, 
www.bic.moe.go.th และwww.247friend.net ในวันที่ 23 ม.ค. (ภาคกลาง)  2 ก.พ. (ภาคเหนือ ) 3 ก.พ. 
(ภาคใต้) และ 12 ก.พ.  2558  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) โดยจะมีการแจ้งผลการพิจารณาไปยงัสถานศกึษา
ต้นสงักดัของผู้ ได้รับการคดัเลือกด้วย 
ระยะเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ให้ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัในรอบประจ าภาค (ระดบัภมูิภาค) และรอบชิงชนะเลิศ (ระดบัประเทศ) 
กลา่วสนุทรพจน์ 2 รอบ ดงันี ้ 
  รอบที ่1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า    
              การกลา่วสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในหวัข้อท่ีเตรียมมาลว่งหน้า คือ “Reaching 
ASEAN Citizenship through National Core Values” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัท่ีพดูเกิน          
5 นาที 30 วินาที จะถกูหกัคะแนน และหากพดูเกิน 6 นาที คณะกรรมการตดัสินจะให้ยตุกิารพดูทนัที           
โดยหลงัจากผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนักลา่วสนุทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบค าถามหนึง่ค าถามจากกรรมการตดัสิน      
ทา่นใดทา่นหนึง่ ซึง่จะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที    
 รอบที่  2 – การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า  (Impromptu 
Speech) 
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    การกลา่วสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในหวัข้อท่ีไมไ่ด้เตรียมมาลว่งหน้า (Impromptu 
Speech) ซึง่คณะกรรมการตดัสินจะตกลงร่วมกนั และแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัแตล่ะคนทราบลว่งหน้า            
เป็นเวลา 10 นาที โดยให้ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัแตล่ะคน กลา่วสนุทรพจน์ในหวัข้อท่ีไมไ่ด้เตรียมมาลว่งหน้า
เป็นเวลา  3 นาที ทัง้นี ้ผู้แขง่ขนัท่ีพดูเกิน 3 นาที 30 วินาที จะถกูหกัคะแนน และถ้าพดูเกิน 4 นาที 
คณะกรรมการตดัสินจะให้ยตุกิารพดูทนัที  หลงัจากผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนักลา่วสนุทรพจน์จบแล้ว จะตอบ
ค าถามหนึง่ค าถามจากกรรมการตดัสินทา่นใดทา่นหนึง่ ซึง่จะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 นาที       
คณะกรรมการตัดสิน 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้ ร่วมก่อตัง้ Chulalongkorn University Debating 
Society และผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการสถาบนั Go Global with English เป็นหวัหน้าทีมวิทยากร                
การฝึกอบรมในวนัแรก พร้อมทัง้เป็นประธานคณะกรรมการตดัสินการแขง่ขนัฯ ในวนัท่ีสอง คณะกรรมการ
ตดัสิน มีจ านวน 5 คน 
เกณฑ์การพจิารณา 
 1.  รอบคัดเลือก  
   ผู้แทนภาคละ 20 คน ท่ีผา่นการพิจารณาด้วยคะแนนไมต่ ่ากวา่ 60%  
 2.  รอบประจ าภาคและรอบชิงชนะเลิศ  
   ใช้หลกัเกณฑ์การตดัสินของ English Speaking Union ส าหรับการให้คะแนนจะแบง่เป็น 4 ด้าน 
ดงันี ้ 
   2.1  เนือ้หาสาระของสนุทรพจน์                          40    คะแนน  
   2.2  รูปแบบและเทคนิคในการพดู (เชน่ กริยาทา่ทางและการใช้เสียง)  30    คะแนน  
   2.3  ความสามารถในการถ่ายทอดความคดิและอารมณ์      20    คะแนน  
   2.4  การตอบค าถาม                                10    คะแนน  
                                                  รวม              100   คะแนน  
รางวัลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 
  รางวลัชนะเลิศ    ศกึษาดงูานด้านวิชาการและวฒันธรรมในตา่งประเทศ 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินรางวลัจ านวน 10,000 บาท 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เงินรางวลัจ านวน  8,000 บาท 

  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 1  เงินรางวลัจ านวน  5,000 บาท 

  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 2  เงินรางวลัจ านวน  4,000 บาท 

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


