รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความสอดคล้องกับนโยบาย
นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
นโยบาย รมว.ศธ. จุดเน้นนโยบายข้อที่ 7 การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ชื่องาน/โครงการ โครงการฝึ ก อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ ภ าษาอังกฤษ
ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจาปี 2560
ความสาคัญ หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาความรู้
และความสามารถของประชากรไทยซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรที่ สาคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของชาติ ได้ ตระหนั ก ถึงความส าคั ญ ของภาษาอังกฤษซึ่ง เป็ นภาษาสากลในการติดต่ อ สื่ อ สารในระดั บ
นานาชาติ รวมทั้งเป็น ภาษากลางของอาเซียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสาคัญ อย่างยิ่ง
ต่อการเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะ รวมทั้งปลูกฝัง ความมั่นใจในตนเองของเยาวชนไทย
ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ สื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อัน เป็นพื้นฐาน
ในการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มพูนความร่วมมือกับนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การเพิ่ ม โอกาสในการได้ ง านทา (Employability) และ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประชากรไทยในตลาดแรงงานระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึงตลาดแรงงานภายในประชาคมอาเซียน
ทีม่ ีประชากรเกือบ ๖๐๐ ล้านคน หรือประมาณ ๑ ใน ๑๐ ของโลกด้วย
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับสมาคมการพูด
ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ English Speaking Union Thailand ดาเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ เพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง ๑๖-๒๐ ปี เป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ โครงการข้างต้นดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา
๑๖ ปีแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
โดยก่อนการแข่งขันฯ ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี
ที่มุ่งเน้นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ทักษะในการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน และวิธีการตัดสิน
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล และภาคปฏิบัติที่ให้โอกาสนักเรียน/
นักศึกษาฝึกซ้อมและแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ฯ ตลอดจนประชุมหารือร่วมกับวิทยากร เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกอบรมแก่นักเรียน/นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติตามหลักกติกาสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยกิจกรรมภายใต้โครงการซึง่ ประกอบด้วย การฝึกอบรม
นักเรียน/นักศึกษา และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๐
(2017 National Public Speaking Training and Competition) จะจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ ผู้บริห าร
สถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัดตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
และความจาเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เกณฑ์ตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนของ The English Speaking Union
สหราชอาณาจักร โดยมีวิทยากรและกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณ วุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จากภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีทัก ษะ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในการฝึก อบรมและตัด สิน
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การแข่งขัน กล่าวสุน ทรพจน์ร ะดับ นานาชาติ (International Public Speaking) ทาหน้าที่ ให้ความรู้
และพิจารณาตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความมั่นใจในการสื่อสาร
เป็น ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถใช้ภ าษาอังกฤษในการแสดงความคิดเห็นที่ มีตรรกะอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกลไกการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ตามเกณฑ์การตัดสิน
ของ English Speaking Union แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหลักกติกาสากล
๒. เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารในที่ชุมชนเป็นภาษาอั งกฤษ
ได้เป็นอย่างดี โดยจะคัดเลือกเยาวชนจากรอบรองชนะเลิศไว้จานวน ๑๐ คน และจากรอบชิงชนะเลิศ
ไว้จานวน ๓ คน สาหรับผู้ชนะเลิศในลาดับที่ ๑ จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการด้วย
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศในด้านการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในสังกัด
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีนักเรีย น/นักศึกษาจากระดับมัธ ยมศึกษา ระดับอาชีว ศึกษา และนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม/สร้างทักษะ
และความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
รวม 80 คน พร้อมทั้งมีครู อาจารย์ และผู้สังเกตการณ์อื่นๆ อีก 1๐0 คน รวมทั้งสิ้น ๑๘0 คน
3. มีการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ จานวน ๒ ครั้ง
โดยแบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
4. มีนัก เรีย น/นักศึกษาจากระดับ มัธ ยมศึกษา ระดับอาชีว ศึก ษา และนักศึก ษาระดับ
อุด มศึก ษาจากสถานศึก ษาต่า งๆ เข้า ร่ว มการแข่ง ขัน กล่า วสุน ทรพจน์ ภ าษาอัง กฤษฯ โดยนาความรู้
ความสามารถ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารแนวคิด
ที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวม 80 คน พร้อมทั้งมีครู อาจารย์ และผู้สังเกตการณ์อื่นๆ
อีก 1๐0 คน รวมทั้งสิ้น ๑๘0 คน
5. ได้เยาวชนเข้าร่ว มการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จานวน ๑๐ คน โดยผู้ ที่ส ามารถ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล เพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะได้รับการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จานวน ๑ คน เพื่อให้
เป็ น ผู้ แทนประเทศไทยไปเข้าร่ วมการแข่งขันกล่ าวสุ นทรพจน์ภ าษาอังกฤษในที่ ชุมชนระดับนานาชาติ
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
6. ได้ เ ครื อ ข่ า ยการส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของประเทศไทย
ประกอบด้วย หน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจานวน 80 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
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ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ปกครอง
และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ในที่ชุมชนตามหลักกติก าสากล อัน จะนาไปสู่การพัฒ นาศักยภาพและการสร้างความมั่น ใจในตนเอง
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีระบบ
2. ได้ผู้แทนนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะและความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจัก ร ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
3. ได้เครือข่ายที่มีความกระตือรื อร้นและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ภ าษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร รวมทั้งการคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นที่มีตรรกะอย่างมีระบบด้วยความมั่นใจ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนมีนาคม 2560
วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑. ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมการแข่งขัน
กล่าวสุ นทรพจน์ ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับชาติ
๒. การเผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ านสื่ อ
และหน่วยงานต่างๆ
๓ . แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
นั กเรี ยน/นั กศึ กษาที่ จะเข้ าร่ วมโครงการฯ
ทั้งในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
4. จัดการฝึกอบรมนักเรียนและนักศึกษา
จากสถานศึกษาต่างๆ
5. จั ดการแข่ งขั น เพื่ อคั ดเลื อกนั กเรี ย น/
นักศึกษาในการเป็นผู้แทนประเทศไทยไป
ร่วมกิจกรรมนานาชาติ โดยแบ่งการแข่งขัน
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
๖.๑ รอบรองชนะเลิศ
๖.๒ รอบชิงชนะเลิศ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2559

ผู้รับผิดชอบ
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

ธันวาคม 2559

สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

มกราคม 2560

สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

มกราคม – มีนาคม
2560
มกราคม – มีนาคม
2560

สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ
(ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand
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ประเด็นความเสี่ยง นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ในที่ ชุ ม ชนระดั บ ชาติ ยั ง ขาดความพร้ อ ม/ศั ก ยภาพในการกล่ า วสุ น ทรพจน์ ฯ ตามหลั ก เกณฑ์ / กติ ก า
ของสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ESU) ณ สหราชอาณาจักร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่ม
ศักยภาพให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหลักเกณฑ์/กติกาของสมาคม
การพูดภาษาอังกฤษ (ESU) ณ สหราชอาณาจักร
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป.
- สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ English Speaking Union Thailand
การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์ความสาเร็จ
๑. ความพึ งพอใจนั กเรี ยน/นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว ม มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
ฝึกอบรม
๒. ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐
การแข่ งขั น กล่ าวสุ น ทรพจน์ ภ าษาอั งกฤษฯ
ทั้งรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
๓. ได้ ผู้ แ ทนประเทศไทยจ านวน 1 คน ไปร่วม - โดยเกณฑ์การคัดเลือกของ
การแข่ ง ขั น กล่ า วสุ น ทรพจน์ ภ าษาอั ง กฤษ English Speaking Union
ในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
- ผลการแข่งขันในระดับนานาชาติ

เครื่องมือประเมิน
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ กลุ่ ม :
ระดับความสาเร็จ
ในการจัดการแข่งขันฯ

ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ได้รับ การพัฒ นาทักษะด้านการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภ าพตลอดจน สามารถ
นามาใช้ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจาวันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๒. ผู ้ที่ได้รับ การคัด เลือ กให้เป็น ผู ้แ ทนจากประเทศไทยได้รับ การเตรียมความพร้อม
อย่างเหมาะสมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจัก ร
๓. มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
--------------------------------------------------

