
 
 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 
National Public Speaking Competitions 2021 

--------------------------- 
 
๑. หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  ๑) เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564/

เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ถึง 15 พฤษภาคม 2548) 
  ๒) กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับอุดมศึกษา 
  ๓) มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพแข็งแรง 
  ๔) มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี 
  ๕) เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีท่ีผู้สมัครมีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน

จะต้องแจ้งผู้จัดทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการแข่งขัน มิฉะนั้นสถานศึกษาของผู้สมัครนั้นอาจไมไ่ด้
รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป) 

 ๑.๒ หัวข้อการแข่งขัน 
  ๑) หัวข้อ “The best route to change engages all voices.” (คลิปวิดีโอ) 
  ๒) หัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” (แบบออนไลน์) 
   เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกคลิปวิดีโอเท่านั้น 

๒. รูปแบบและกำหนดการแข่งขัน 

 ๒.๑ รอบคัดเลือก 
  ๑) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2564 
  ๒) รูปแบบ 
   - คลิปวิดีโอ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2564 
    ประกาศผลผู้ผ่านเพ่ือแข่งขันออนไลน์ วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. 
    (ผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th) 
   - แข่งขันออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
    ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที ่8 มีนาคม 2564 
    (ผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th) 

 ๒.๒ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 มีนาคม 2564 
  สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศผลรอบรองชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ 

www.bic.moe.go.th 

๓. ขั้นตอนการสมัคร 
 ๓.๑ กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 
 ๓.๒ จัดทำคลิปวีดีโอและอัปโหลดเข้าสู่ระบบ Google Drive พร้อมส่ง Link คลิปวิดีโอในใบสมัคร 

 **หมายเหตุ** สถานศึกษาที่สนใจสามารถเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา จำนวนไม่เกินแห่งละ ๒ คน 



-๒- 

๔. การจัดทำคลิปวิดีโอ 
๔.๑ หัวข้อ “The best route to change engages all voices.” 
๔.๒ แนะนำตนเองโดยการกล่าวชื่อ สกุล และสถานศึกษาก่อนเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ 
๔.๓ สุนทรพจน์มีความยาว 4.30-5.10 นาท ี
๔.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครร้องเพลงหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบการกล่าวสุนทรพจน์ 
๔.๕ ผู้สมัครยืนกล่าวสุนทรพจน์ในชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาให้เห็นเต็มตัว (ภาพตัวอย่างท้ายประกาศ) 
๔.๖ พ้ืนหลังของวิดีโอเป็นสีพ้ืน 
๔.๗ มีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง 
๔.๘ ใช้รูปแบบ MP4 ความละเอียด 720p (HD) เท่านั้น 
๔.๙ ตั้งชื่อ File โดยระบุชื่อ File ตาม Format ดังนี้ “ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา” 

๕. การแข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกคลิปวิดีโอเท่านั้น) 
๕.๑ หัวข้อ “The world is bigger and smaller than it’s ever been.” 
๕.๒ สุนทรพจน์มีความยาว 4.30-5.10 นาท ีหลังกล่าวสุนทรพจน์เสร็จจะมีช่วงถาม-ตอบ 
๕.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครร้องเพลงหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ ประกอบการกล่าวสุนทรพจน์ 
๕.๔ ผู้สมัครยืนกล่าวสุนทรพจน์ในชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาให้เห็นเต็มตัว (ภาพตัวอย่างท้ายประกาศ) 
๕.๕ พ้ืนหลังเป็นสีพ้ืน 
๕.๖ มีความสมบูรณ์ทั้งสัญญาณภาพและเสียง 

๖. เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก 
๖.๑ เนื้อหาในคลิปวิดีโอ (VIDEO Clip) ถูกต้องตามหัวข้อและมีความยาวในเวลาที่กำหนด 
๖.๒ มีความสมบูรณ์ท้ังภาพและเสียง (เห็นภาพผู้พูดเต็มตัวในชุดนักเรียน/นักศึกษา และมีน้ำเสียงที่ดังชัดเจน) 
๖.๓ ศิลปะการนำเสนอและการถ่ายทอดคำพูด (เช่น กิริยาท่าทางและการใช้ภาษาและเสียง) 
๖.๔ เนื้อหาของสุนทรพจน์มีความคิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง คำอธิบายและตัวอย่าง 
๖.๕ โครงสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ และการพัฒนาเนื้อหาของสุนทรพจน์ 
๖.๖ การฟังและความลุ่มลึกในการตอบคำถาม 

๗. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
๗.๑ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตกลงยินยอมให้คลิปวิดีโอ (VIDEO Clip) เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 

๗.๒ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
๗.๓ เนื้อหาของสุนทรพจน์จะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง 

๗.๔ คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๗.๕ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการผลิต

คลิปวิดีโอต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำผิดต่อ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
๗.๖ กรณีส่งเอกสารหรืออ่ืน ๆ ไม่ตรงตามวัน/เวลาที่กำหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายสุเมธ อรรถพันธ์พจน์ และ นายฐิติ ฟอกสันเทียะ 
กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สาํนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท์ 0 262๘ 5646 ต่อ 124 E-mail: ipsc.moe.thai@gmail.com 



ภาพตัวอย่างสำหรับการแต่งกาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


