
(ร่าง) ก าหนดการ  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

และการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 
ระหว่างวันที่ 20 – 2๑ มกราคม ๒๕๖1 

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  
*********************************** 

๑. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม ๒๕๖1 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 

เวลา รายละเอียด 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้แข่งขัน และผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการฯ  
- ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดงาน 
- นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ 
- การฉายวิดีทัศน์เก่ียวกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) 
- การถ่ายรูปหมู่ (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ / ESU Thailand และคณะวิทยากร) 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ห้องใหญ่ ๑ ห้อง 
- ฝึกอบรมนักเรียน 65 คน / ครู 65 คน 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑2.00 น. 
 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ห้องใหญ่ 2 ห้อง (ต่อ)* 
- ฝึกอบรมนักเรียน 65 คน / ครู 65 คน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑3.๐๐ – ๑4.3๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ห้องเล็ก 8 ห้อง - แบ่งนักเรียน/นักศึกษา 65 คน  
เป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 8-9  คน เพ่ือฝึกกล่าวสุนทรพจน์ฯ ที่เตรียมมาล่วงหน้า (Prepared 
Speech) ในหัวข้อ “Great artists have no country.” 
และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่นักเรียนรายบุคคล (Individual Oral Adjudication)  
โดยครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ในห้องฝึกอบรมของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง 

๑4.3๐ – ๑๕.0๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง / เตรียมตัวส าหรับการกล่าวสุนทรพจน์ฯ  
ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า (Impromptu Speech) 

๑๕.0๐ – ๑6.00 น. ฝึกการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า (Impromptu Speech)  
และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่นักเรียนรายบุคคล (Individual Oral Adjudication) 

๑6.0๐ – ๑๖.3๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ห้องใหญ่ ๑ ห้อง (นักเรียน 65 คน / ครู 65 คน) 
- ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม (Feedback) แก่นักเรียนและถาม-ตอบ 

๑๖.3๐ – ๑๘.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ห้องเล็ก 8 ห้อง - แบ่งนักเรียน/นักศึกษา 65 คน  
เป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 8-9  คน เพ่ือฝึกกล่าวสุนทรพจน์ฯ ที่เตรียมมาล่วงหน้า (Prepared 
Speech) ในหัวข้อ “The best way to predict the future is to invent it.”  
และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่นักเรียนรายบุคคล (Individual Oral Adjudication)  
โดยครูเข้าร่วมสังเกตการณ์ในห้องฝึกอบรมของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง  

๑๘.๐๐ – ๑๙.3๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.3๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 



(ร่าง) ก าหนดการ  
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 รอบรองชนะเลิศ 

๒. วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม ๒๕๖1 (การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ รอบรองชนะเลิศ)   

เวลา รายละเอียด 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ 

“The best way to predict the future is to invent it.” (แบ่ง ๓ ห้อง) (ผู้แข่งขันล าดับที่ 
๑-๑๒ ในแต่ละห้อง) 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ 
“The best way to predict the future is to invent it.” (แบ่ง 3 ห้อง) (ต่อ)*  
(ผู้แข่งขันล าดับที่ ๑๓-๒1/๒2 ในแต่ละห้อง) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. ประกาศผลผู้แข่งขันฯ ที่เข้ารอบ ๑๕ คน (คัดเลือกมาห้องละ ๕ คน) เพ่ือเข้าแข่งขัน   
Impromptu Speech 

๑๓.๑๐ – ๑๔.๔๕ น. การแข่งขัน Impromptu Speech (รวมห้องเดียว) 
- เริ่มจับเวลาผู้แข่งขันฯ คนที่ ๑ เวลา ๑๓.๑๐ น. 
- เริ่มแข่งขันฯ คนที่ 1 เวลา 13.25 น. 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๐ น. - ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐ คน เพ่ือไปแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ  
- ถ่ายรูปร่วมกัน  

๑๕.๔๐ น. ผู้เข้ารว่มโครงการฯ เดินทางกลับ 
 

**************************** 
*หมายเหต:ุ  วันแข่งขันฯ จัดผู้แข่งขันแยกเป็น 3 ห้อง (ห้องละประมาณ ๒1-๒2 คน) โดยเรียงล าดับชื่อตามอักษร 
                ภาษาอังกฤษ A-Z (แต่ละห้องจะท าการคละหน่วยงานต้นสังกัดด้วย) ส าหรับครู/อาจารย์ ให้เข้าไป 
                ร่วมชมการแข่งขันฯ ที่ห้องแข่งขันของนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาของตนเอง                


