หลักเกณฑ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖1
---------------------------
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๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมฯ และกำรแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
 นักเรียน/นักศึกษำ (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันฯ)
๑.1 เป็นเยาวชนอายุ ๑๖ ปีขึ้นไปและไม่เกิน ๒0 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
๑.๒ กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา
๑.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
1.๕ เข้าร่วมการฝึกอบรมและการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องถอนตัวออกจากการฝึกอบรม/
การแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป)
 ครู/อำจำรย์ (เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ)
1.1 เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน
1.2 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๒. หัวข้อสุนทรพจน์
หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี ๒ หัวข้อ ดังนี้
2.๑ “The best way to predict the future is to invent it.” ใช้สาหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
๒.2 “Great artists have no country.” ใช้สาหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ากับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยง
การกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระ
ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใดๆ
๓. หลักเกณฑ์ในกำรตัดสิน
การให้คะแนน แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. เนื้อหาสาระของสุนทรพจน์
๒. รูปแบบและเทคนิคในการพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง)
๓. ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์
๔. การตอบคาถาม
รวม
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๓๐
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๑๐๐
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คะแนน
คะแนน
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๔. ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรจัดโครงการฝึกอบรมฯ และกำรแข่งขัน
๔.๑ การจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ) จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม ๒๕๖1 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
๔.2 การแข่ งขั นกล่ าวสุ นทรพจน์ ภาษาอั งกฤษฯ (รอบชิ งชนะเลิ ศ) จะจั ดขึ้ นในวั นที่ 30 มี นาคม ๒๕๖1
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
5. วิธีกำรสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
5.1 นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา และครู / อาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ข้ อ 1. สมั ค รเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ฯ
ผ่านสถานศึกษาของตน
5.2 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่ว มโครงการฯ และดาเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อ
ผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถำนศึกษำแต่ละแห่งสำมำรถคัดเลือกและเสนอชื่อ นักเรียน/นักศึกษำ 1 คน
และครู/อำจำรย์ 1 คน เท่ำนั้น
/5.3 ให้สถานศึกษา...

-๒5.3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จานวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน)
โดยส่ ง ใบสมั ค รพร้ อ มแนบรู ป ถ่ า ยได้ ต ามช่ อ งทางการส่ ง ใบสมั ค รด้ า นล่ า ง * หรื อ ส่ ง ผ่ า นหน่ ว ยงานหลั ก
ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภำยในวันจันทร์ที่ 15 มกรำคม 2๕๖1
5.4 สถานศึกษาแต่ล ะแห่ ง สามารถดาวน์โ หลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th (หั ว ข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์) หรือติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน
(*ช่ อ งทางการส่ ง ใบสมั ค ร ส านั ก ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๕๖๔๙ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๕๖๔๖-๘ ต่อ 123, 124 E-mail: wilailukp@hotmail.com,
sumeth5555@hotmail.com)
6. กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ และหลักเกณฑ์ในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
6.1 กิจกรรมในโครงกำรฯ ได้แก่
6.1.๑ การฝึก อบรมครู/ อาจารย์ให้มีทักษะและศักยภาพในการฝึกอบรมนักเรียนและนักศึกษา
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ ในอนาคต
6.1.2 การฝึก อบรมนัก เรีย น/นัก ศึก ษา เพื ่อ เรีย นรู ้ท ัก ษะ และฝึก ฝนการกล่า วสุน ทรพจน์
ภาษาอังกฤษฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ฯ
6.1.3 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
6.2 หลักเกณฑ์ในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ ผู้ เข้าร่ว มการแข่งขัน ในรอบรองชนะเลิ ศ กล่ าวสุ นทรพจน์ ภ าษาอังกฤษ
ในหั ว ข้ อ ที่ เตรี ย มมาล่ ว งหน้ า คื อ “The best way to predict the future is to invent it” เป็ น เวลำ ๕ นำที
โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ที่ใช้เวลากล่าวสุน ทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า ๕ นาที 30 วินาที
อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า ๖ นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่ว ม
การแข่ง ขัน กล่าวสุ นทรพจน์ จบแล้ว ให้รอตอบคาถามหนึ่งคาถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลา
อีกประมาณ 1-๒ นาที (ในรอบนี้ จะแบ่งห้องแข่งขันฯ ออกเป็น 3 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ 21-22 คน)
รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ
ในรอบที่ 1 จ านวน 15 คน (คั ดเลื อกมาห้ องละ 5 คน) เพื่ อเข้ าแข่ งขั น ในรอบที่ 2 ซึ่ งเป็ นการกล่ าวสุ นทรพจน์
ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่ว งหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่ว มกันกาหนด
หัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่าๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ
ไม่ถึง 2 นาที 30 วิน าที หรือ มากกว่า 3 นาที 30 วิน าที อาจถูก หัก คะแนน และถ้าใช้เ วลามากกว่า 4 นาที
คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ฯ จบแล้วจะต้องตอบคาถาม
หนึ่งคาถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-๒ นาที (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ
ให้เหลือจานวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ)
6.3 หลักเกณฑ์ในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
ในรอบที่ 1 ให้ ผู้ เข้าร่ว มการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิ ศกล่าวสุ นทรพจน์ ภ าษาอัง กฤษ
ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Great artists have no country” เป็นเวลำ ๕ นำที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
/ที่ใช้เวลา...

-3ที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า ๕ นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนนและถ้าใช้
เวลามากกว่า ๖ นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่ว มการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์
จบแล้ว ให้รอตอบคาถามหนึ่งคาถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึง่ จะใช้เวลาอีกประมาณ 1-๒ นาที
รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
ในรอบที่ 1 จานวน 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียม
มาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกาหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่าๆ กัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์
ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า
3 นาที 30 วิน าที อาจถูก หัก คะแนน และถ้า ใช้เ วลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที
หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว จะต้องตอบคาถามหนึ่งคาถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง
ซึง่ จะใช้เวลาอีกประมาณ 1-๒ นาที
๗. ผู้ชนะเลิศกำรแข่งขัน
คณะกรรมการตัด สิน จะคัด เลือ กผู้แ ข่ง ขัน ฯ ในรอบชิง ชนะเลิศ ไว้จานวน 2 คน เพื่อ ให้เ ป็น ผู้แ ทน
และผู ้แ ทนส ารอง ในนามผู ้แ ทนประเทศไทยเดิน ทางไปเข้า ร่ว มการแข่ง ขัน กล่า วสุน ทรพจน์ ภาษาอังกฤษ
ในที่ชุม ชนระดับ นานาชาติ ปี 25๖๐ ณ กรุง ลอนดอน สหราชอาณาจัก ร ระหว่า งวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม
25๖1 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่า งประเทศของเยาวชนที่
เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

………………………………......
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
0 2628 5646-8 ต่อ 122, 123
*หมำยเหตุ กิจกรรมฝึกอบรมฯ เชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันฯสุนทรพจน์ฯ รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 20 - 21
มกราคม 25๖1 ให้นักเรียน/นักศึกษา เตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 2 หัวข้อ คือ
๑. หัวข้อ “Great artists have no country” ใช้สาหรับการฝึกอบรมฯ (วันที่ 20 มกราคม 25๖1)
เป็นเนื้อหาคร่าวๆ เพื่อใช้ฝึกการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในที่ชุมชน (ใช้หลักเกณฑ์ของการกล่าวสุนทรพจน์ฯ
ตามหัวข้อ 6.3)
๒. หัวข้อ “The best way to predict the future is to invent it” ใช้สาหรับการแข่งขันในรอบ
รองชนะเลิศ (วันที่ 21 มกราคม 25๖1) (ใช้หลักเกณฑ์การกล่ าวสุนทรพจน์ฯ ตามหัวข้อ 6.3)
(*ให้เน้นกำรเตรียมเนื้อหำของหัวข้อที่ใช้แข่งขันเป็นหลัก)

