การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 256๕
National Public Speaking Competitions 2022
--------------------------๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันฯ)
๑.๑ เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 16-๒๐ ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน IPSC ในปี ๒๕๖๕
(๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕))
๑.๒ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา
๑.๓ มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
๑.๔ มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
๑.๕ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการจึงจะมีสิทธิส์ มัครเข้าแข่งขันได้
๑.๖ เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่ผู้สมัครมีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน
จะต้องแจ้งผู้จัดทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการแข่งขัน มิฉะนั้นสถานศึ กษาของผู้สมัครนั้นอาจไม่ได้รับ
การพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป)
๒. รูปแบบ ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ
๒.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒.๑.๑ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 1๐-๒๑ มกราคม 256๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๑) กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 256๕
๒) จัดส่ง Script สุนทรพจน์หัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.”
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบไฟล์ PDF แนบพร้อมใบสมัครออนไลน์ ตั้งชื่อ File โดยระบุชื่อ File
ตาม Format ดังนี้ “ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา”
๒.๑.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ ๒๙ มกราคม 256๕
(รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
**หมายเหตุ** ๑. สถานศึกษาที่สนใจสามารถเสนอชื่ อนั กเรี ยน/นักศึ ก ษา เข้า รั บการฝึก อบรมไม่ เ กิ น
จำนวนแห่งละ ๒ คน พร้อมครู/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ๑ คน
๒. ครู/อาจารย์สามารถเข้าร่วมรับการฝึกอบรมพร้อมกับนักเรียน/นักศึกษาได้ โดยในเบื้องต้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าระบบฝึกอบรมสถานศึกษาละ 1 ID
๓. หลังการฝึกอบรม ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบ Post Test
เพื่อรับประกาศนียบัตรการอบรม
๒.๒ การแข่งขันรอบคัดเลือก
๒.๒.๑ เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันและส่งคลิปวิดีโอ
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๕
๑) กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 256๕
๒) จั ดทำคลิ ปวี ด ี โอ หั ว ข้ อ “Our real choices are made without us realising it.”
และอัปโหลดเข้าสู่ระบบ Google Drive พร้อมส่ง Link คลิปวิดีโอในใบสมัคร (รายละเอียดการจัดทำคลิปวิดีโอ
ในข้อ ๓. การจัดทำคลิปวิดีโอสำหรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก) ผู้สมัครต้องกำหนดสิทธิ์คลิปวีดีโอให้เป็นสาธารณะ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าดูคลิปวีดีโอของผู้สมัครได้
๓) ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน ในรอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ
แบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

-๒๒.๒.๒ รูปแบบ
๑) การคัดเลือกคลิปวิดีโอ
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ 256๕
หัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.”
๒) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 256๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
๓) การแข่งขันออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 256๕
หัวข้อ “We expect too much from our heroes.”
๔) ประกาศผลการแข่งขัน
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 256๕
ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
๒.๓ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนมีนาคม 256๕
หัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.”
สำหรับกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศผลรอบรองชนะเลิศ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
๓. การจัดทำคลิปวิดีโอสำหรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ หัวข้อ “Our real choices are made without us realising it.”
๓.๒ แนะนำตนเองโดยการกล่าวชื่อ สกุล และสถานศึกษาก่อนเริ่มกล่าวสุนทรพจน์
๓.๓ สุนทรพจน์มีความยาว 4.30-5.10 นาที
๓.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครร้องเพลงหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบการกล่าวสุนทรพจน์
๓.๕ ผู้สมัครยืนกล่าวสุนทรพจน์ในชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาให้เห็นเต็มตัว (ภาพตัวอย่างท้ายประกาศ)
๓.๖ พื้นหลังของวิดีโอเป็นสีพื้น
๓.๗ มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง
๓.๘ ใช้รูปแบบ MP4 ความละเอียด 720p (HD) เท่านั้น
๓.๙ ตั้งชื่อ File โดยระบุชื่อ File ตาม Format ดังนี้ “ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา”
๔. เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก
๔.๑ เนื้อหาในคลิปวิดีโอ (VIDEO Clip) ถูกต้องตามหัวข้อและมีความยาวในเวลาที่กำหนด
๔.๒ มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง (เห็นภาพผู้พูดเต็มตัวในชุดนักเรียน/นักศึกษา และมีน้ำเสียงที่ดังชัดเจน)
๔.๓ ศิลปะการนำเสนอและการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กิริยาท่าทางและการใช้ภาษาและเสียง)
๔.๔ เนื้อหาของสุนทรพจน์มีความคิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง คำอธิบายและตัวอย่าง
๔.๕ โครงสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ และการพัฒนาเนื้อหาของสุนทรพจน์
๔.๖ การฟังและความลุ่มลึกในการตอบคำถาม
๕. การแข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกคลิปวิดีโอเท่านั้น)
๕.๑ หัวข้อ “We expect too much from our heroes.”
๕.๒ สุนทรพจน์มีความยาว 4.30-5.10 นาที หลังกล่าวสุนทรพจน์เสร็จจะมีช่วงถาม-ตอบ
๕.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครร้องเพลงหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบการกล่าวสุนทรพจน์
๕.๔ ผู้สมัครยืนกล่าวสุนทรพจน์ในชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาให้เห็นเต็มตัว (ภาพตัวอย่างท้ายประกาศ)
๕.๕ พื้นหลังเป็นสีพื้น
๕.๖ มีความสมบูรณ์ทั้งสัญญาณภาพและเสียง

-๓๖. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๖.๑ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตกลงยินยอมให้คลิปวิดีโอ (VIDEO Clip) ทั้งที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก
และที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอที่ส่ง
เข้าร่วมแข่งขัน
๖.๒ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๖.๓ เนื้อหาของสุนทรพจน์จะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง
๖.๔ คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
๖.๕ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต
คลิปวิดีโอต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำผิดต่อ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
๖.๖ กรณีส่งเอกสารหรืออื่น ๆ ไม่ตรงตามวัน/เวลาที่กำหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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