
รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ความสอดคล้องกับนโยบาย  
นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศ

เพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

นโยบาย รมว.ศธ. จุดเน้นนโยบายข้อที่ 7 การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ชื่องาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ        
ในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปี 2560 

ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้             

และความสามารถของประชากรไทยซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
ของชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งเป็นภาษากลางของอาเซียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่ง        
ต่อการเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะ รวมทั้งปลูกฝังความมั่นใจในตนเองของเยาวชนไทย      
ในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐาน      
ในการเสริมสร้างความเข้าใจและเพ่ิมพูนความร่วมมือกับนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ    
การเพิ่มโอกาสในการได้งานท า (Employability) และ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน           
ของประชากรไทยในตลาดแรงงานระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึงตลาดแรงงานภายในประชาคมอาเซียน
ทีม่ีประชากรเกือบ ๖๐๐ ล้านคน หรือประมาณ ๑ ใน ๑๐ ของโลกด้วย  

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับสมาคมการพูด
ภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ English Speaking Union Thailand ด าเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ เพ่ือคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง ๑๖-๒๐ ปี เป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ โครงการข้างต้นด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา   
๑๖ ปีแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 
โดยก่อนการแข่งขันฯ ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี  
ที่มุ่งเน้นการปูพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ทักษะในการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ชุมชน และวิธีการตัดสิน  
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล และภาคปฏิบัติที่ให้โอกาสนักเรียน/
นักศึกษาฝึกซ้อมและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตลอดจนประชุมหารือร่วมกับวิทยากร เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน 

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการฝึกอบรมแก่นักเรียน/นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติตามหลักกติกาสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของเยาวชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป โดยกิจกรรมภายใต้โครงการซ่ึงประกอบด้วย การฝึกอบรม
นักเรียน/นักศึกษา และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐
(2017 National Public Speaking Training and Competition) จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหาร  
สถานศึกษา ครู/อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในทุกสังกัดตระหนักรู้ถึงความส าคัญ              
และความจ าเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    
โดยใช้เกณฑ์ตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนของ The English Speaking Union 
สหราชอาณาจักร โดยมีวิทยากรและกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมและตัดสิน     
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การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ (International Public Speaking) ท าหน้าที่ให้ความรู้     
และพิจารณาตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนอย่างถูกต้อง  

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความมั่นใจในการสื่อสาร

เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงความคิดเห็นที่ มีตรรกะอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกลไกการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ตามเกณฑ์การตัดสิน
ของ English Speaking Union แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหลักกติกาสากล  

๒. เพ่ือคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความรู้และทักษะในการสื่อสารในที่ชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ  
ได้เป็นอย่างดี โดยจะคัดเลือกเยาวชนจากรอบรองชนะเลิศไว้จ านวน ๑๐ คน และจากรอบชิงชนะเลิศ  
ไว้จ านวน ๓ คน ส าหรับผู้ชนะเลิศในล าดับที่ ๑ จะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพ่ือสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมดจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการด้วย  

3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง          
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศในด้านการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1. มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในสังกัด
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2. มีนักเรียน/นักศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อเตรียมความพร้อม/สร้างทักษะ  
และความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
รวม 80 คน พร้อมทั้งมีครู อาจารย์ และผู้สังเกตการณ์อ่ืนๆ อีก 1๐0 คน รวมทั้งสิ้น ๑๘0 คน 

3. มีการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ จ านวน ๒ ครั้ง 
โดยแบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ  
  4. มีนักเรียน/นักศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ โดยน าความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารแนวคิด
ที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวม 80 คน พร้อมทั้งมีครู อาจารย์ และผู้สังเกตการณ์อ่ืนๆ 
อีก 1๐0 คน รวมทั้งสิ้น ๑๘0 คน 

 5. ได้เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๑๐ คน โดยผู้ที่สามารถ  
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล เพ่ือสื่อสารแนวคิดที่มีตรรกะอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะได้รับการพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขัน จ านวน ๑ คน เพ่ือให้
เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ      
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

6. ได้ เครือข่ายการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประเทศไทย  
ประกอบด้วย หน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ ได้แก่ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาจ านวน 80 แห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ปกครอง 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

และเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและการสร้างความมั่นใจในตนเอง        
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีระบบ 

2. ได้ผู้แทนนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะและความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ 
  3. ได้เครือข่ายที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งการคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็นที่มีตรรกะอย่างมีระบบด้วยความมั่นใจ     
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนมีนาคม 2560 

วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ระดับชาติ 

พฤศจิกายน 2559 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
  

๒. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
และหน่วยงานต่างๆ  

ธันวาคม 2559 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

๓ . แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
นักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ  
ทั้งในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 

มกราคม 2560 ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 

4. จัดการฝึกอบรมนักเรียนและนักศึกษา
จากสถานศึกษาต่างๆ   

มกราคม – มีนาคม  
2560 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
 

5. จัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียน/
นักศึกษาในการเป็นผู้แทนประเทศไทยไป
ร่วมกิจกรรมนานาชาติ โดยแบ่งการแข่งขัน 
จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    ๖.๑ รอบรองชนะเลิศ 
    ๖.๒ รอบชิงชนะเลิศ 

มกราคม – มีนาคม  
2560 
 
 
 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
ร่วมกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ 
(ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand  
 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
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 ประเด็นความเสี่ยง นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
ในที่ชุมชนระดับชาติยังขาดความพร้อม/ศักยภาพในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหลักเกณฑ์/กติกา        
ของสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ESU) ณ สหราชอาณาจักร 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ ตามหลักเกณฑ์/กติกาของสมาคม
การพูดภาษาอังกฤษ (ESU) ณ สหราชอาณาจักร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สป. 
- สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ English Speaking Union Thailand  

การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ความส าเร็จ เครื่องมือประเมิน 
๑. ความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษาที่ เข้าร่วม

ฝึกอบรม 
มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ แบบสอบถาม 

๒. ความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ  
ทั้งรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ 

มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ แบบสอบถาม 

๓. ได้ผู้แทนประเทศไทยจ านวน 1 คน ไปร่วม 
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ    
ในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร 

- โดยเกณฑ์การคัดเลือกของ   
  English Speaking Union   
  สหราชอาณาจักร  
- ผลการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม : 
ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดการแข่งขันฯ  

 
ประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษ  
ในชีวิตประจ าวันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 ๒. ผู ้ที ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู ้แทนจากประเทศไทยได้รับการเตรียมความพร้อม 
อย่างเหมาะสมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ณ กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร 

 ๓. มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

-------------------------------------------------- 


