รายละเอียดการเตรียมการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชนระดับชาติ ประจาปี 25๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
*******************************************
1. การแต่งกาย
1.1 ครู ชุดสุภาพ
1.2 นักเรียน ชุดนักเรียนทั้ง 2 วัน
2. รายละเอียดการแข่งขัน
2.1 Theme สาหรับการฝึกอบรมฯ คือ “To define is to limit.” (วันที่ ๑๔ มกราคม 25๖๐) เป็นเนื้อหาคร่าวๆ
เพื่อใช้ในการฝึกกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ในภาคปฏิบัติ (ใช้หลักเกณฑ์ตามรูปแบบการแข่งขันฯ หัวข้อ 2.3)
2.2 Theme ที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น ในรอบรองชนะเลิ ศ คื อ “ Peace is not an absence of war. ”
(วันที่ ๑๕ มกราคม 25๖๐) (ใช้หลักเกณฑ์ตามรูปแบบการแข่งขันฯ หัวข้อ 2.3) (*ให้เน้นการเตรียมเนื้อหาของ Theme
ที่ใช้แข่งขันเป็นหลัก)
2.3 รูปแบบการแข่งขัน (วันที่ ๑๕ มกราคม 25๖๐)
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษในหัวข้อ
ที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Peace is not an absence of war. ” เป็นเวลา ๕ นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้
เวลา กล่า วสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือ มากกว่า ๕ นาที 30 วิน าที อาจถูกหักคะแนน และถ้า ใช้เวลา
มากกว่า ๖ นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติก ารพูด ทัน ที โดยหลัง จากผู้เข้า ร่วมการแข่ ง ขัน กล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว
ให้รอตอบคาถามหนึ่งคาถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - ๒ นาที (ในรอบนี้จะแบ่งห้อง
แข่งขันฯ ออกเป็น 3 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ 23 - 24 คน)
รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรอบที่ 1
จานวน 15 คน (คัดเลือกมาห้องละ 5 คน) เพื่อ เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้ อ
ที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกาหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้
ผู้ เข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น แต่ ล ะคนทราบล่ วงหน้ า เป็ น เวลา 15 นาที เท่ า ๆ กั น โดยให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น แต่ ล ะคน
กล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที
หรือ มากกว่า 3 นาที 30 วิน าที อาจถูก หัก คะแนน และถ้า ใช้เวลามากกว่า 4 นาทีคณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติ
การพูดทันที หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ จบแล้วจะต้องตอบคาถามหนึ่งคาถามจากกรรมการตัดสินท่านใด
ท่านหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - ๒ นาที (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ให้เหลือจานวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อใน
รอบชิงชนะเลิศ)
๓. การเข้าพักและการลงทะเบียน
3.1 สานั ก งานปลัดกระทรวงศึ ก ษาธิก ารจะจัดเตรี ยมที่ พั ก จานวน 1 คื น (คื นวันที่ ๑๔ มกราคม 25๖๐) และ
อาหาร/อาหารว่าง จานวน 2 วัน (วันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม 25๖๐) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๓.2 สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ประสงค์จะเข้าพักเพิ่มเติมทั้ ง พั กก่อนหรือพั กหลังจากวันที่ ๑๔ มกราคม 25๖๐
ให้ติดต่อจองห้องพักเพิ่มเติมโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมตรัง (เบอร์ติดต่อโรงแรม โทร. 02-2811402-3)
๓.3 ลงทะเบียนและรับเอกสารโครงการฯ พร้อมกันในวันที่ ๑๔ มกราคม 25๖๐ เวลา ๐7.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
3.4 หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ภายในเวลา 08.๓0 น.
*************************************

