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โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก คร้ังที ่๗ 

Change the World Speech Contest#7  
……………………………………………………………………………………………………………………  

๑.หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน ปี ๒๕๖๓ โดยหลักการท่ีให้ความส าคัญกับประเด็น

คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหาร
ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต “ทักษะการเรียนรู้ การส่ือสาร ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามเป็นอีกหนึ่งจุดเน้นท่ีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้ฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะท่ีเช่ือมโยงสู่การมีอาชีพในอนาคต โดยในระดับ
ประถมศึกษาได้ค านึงถึงจุดเน้นการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น เรียนภาษาอังกฤษ และ
ภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการส่ือสาร ในระดับมัธยมศึกษามุ่งต่อยอดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี
สาม) และระดับอาชีวศึกษามุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ ประกอบกับ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๖๔ ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ(English for All) ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีวิถีการใช้ชีวิตแบบความ
ปกติใหม่ หรือ New Normal อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบท่ัวท้ังประเทศไทยและท่ัวโลก จึงท าให้การใช้ชีวิตปัจจุบันต้องเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย เช่น วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสาร ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนด าเนินการให้มี
ความปลอดภัย ท้ังต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นั่นคือ “การเรียนการสอนออนไลน์” ผ่าน
ทางช่องทีวีดาวเทียม DLTV, แอพพลิเคช่ัน Zoom, เว็บไซต์ และช่อง YouTube ของ DLTV   ได้เช่นกัน เพื่อสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา อีกท้ังยังลดปัญหาความเล่ือมล ้าทางการศึกษาอีกด้วย 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้จัดโครงการประกวด 
สุนทรพจน์เพื่อการเปล่ียนแปลงโลก ครั้งท่ี ๗ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ภายใต้หัวข้อและแนวคิด         
“ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ (Overcome crisis with the power of responsibility, 责任·担当抗

疫情)” โดยการประกวดออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี ๓  
ถึงระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ภาษาท่ีถูกต้องเหมาะสม และการพูดสุนทรพจน์พร้อมท้ังได้ฝึก
พัฒนาให้เป็นนักพูดท่ีดี มีศีลธรรม จริยธรรม เพื่อตอบรับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะเกิดขึ้นและเป็นการเพิ่มทักษะ
ความสามารถของเยาวชน พร้อมก้าวสู่ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านการส่ือสารให้กับตนเอง และ
สร้างแรงบันดาลใจในการเปล่ียนแปลงโลกเพื่อส่ิงท่ีดีต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์  
๑. เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนท่ีมีความรู้ คู่ความดี มีศีลธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวที

ประชาคมโลก 
๒. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยท่ีดีงามผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรมของโครงการ 
๓. เพื่อให้เครือข่ายผู้น าความดีท่ีมีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครู

อาจารย์  ท่ีเข้าร่วมโครงการได้ฝึกท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน ้าใจ  มีความสามัคคี รู้จักดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน 

 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

    
   

   ๔.  หน่วยงานองค์กรภาคีผู้ให้การสนับสนุน 
๑. ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ( Human Potential Development Center )  

๒. สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ          

(Dhammachai International Research Institute (DIRI)) 

๓. สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศออสเตรเลีย (Buddhist Federation of Australia) 

๔. มูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัยเพื่อการศึกษา (60th Dhammachai Education Foundation) 

๕. โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต 

๖. สถาบัน Bangkok Toastmasters Club 

๗. สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย 

 

๕.  เป้าหมาย 
ปริมาณ =  เกิดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน นักเรียน ครู อาจารย์ท่ีเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม และ 

มีความสามารถด้านภาษา  

คุณภาพ =   กลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีมีความดี มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเพื่อช่วยเผยแผ่และ

ขยายงานด้านศีลธรรม มีจิตอาสาพัฒนาตนเองและผู้อื่นได้ 
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๖. ระยะด าเนินการ 
มิถุนายน – สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้เครือข่ายเด็กดีมีความสามารถด้านภาษาและการส่ือสารท่ีเก่งดีมีศีลธรรมเป็นผู้น าท่ีดีได้  
๒. ได้เครือข่ายทีมงานท่ีมีศักยภาพด้านภาษาเพื่อพัฒนางานศีลธรรม 
๓. ได้เครือข่ายครู นักเรียน สถาบันที่ให้การสนับสนุนด้านการใช้ภาษาเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรม 
     

๘.  ประเภทการประกวด 
         ๑. ประเภทประถมศึกษา (ป.๓-ป.๖) 

๒. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) 
๓. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) / ปวช. ๑-๓ 
๔. ประเภทอุดมศึกษา และ ปวส.๑-๒ 

 
๙.  ภาษาที่ใช้ในการประกวด มี ๓ ภาษา ดังนี้ 

๑. ภาษาไทย 
๒. ภาษาอังกฤษ 
๓. ภาษาจีน 
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๑๐.   กติกาและรูปแบบการประกวด 
๑. ภายใต้หัวข้อและแนวคิด  

ภาษาไทย :  ฝ่าวิกฤตด้วยพลังความรับผิดชอบ              

ภาษาอังกฤษ : Overcome crisis with the power of responsibility  

ภาษาจีน : 责任·担当抗疫情   

๒. การประกวดออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
๓. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องติดต้ังแอพพลิเคช่ัน Zoom เพื่อใช้ในการประกวด 
๔. ต้ังช่ือ ZOOM เป็นช่ือ-สกุลจริง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือการประกวด 
๕. เวลาในการพูดสุนทรพจน์ความยาว ๒ - ๓ นาที คือ ไม่น้อยกว่า ๒ นาทีและไม่เกิน ๓.๓๐

นาที หากเกินเวลาที่ก าหนดไว้จะถูกปรับ “ตกรอบ” และหากดูสคริปหรือบทพูดจะมี 
การตัดคะแนน 

๖. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงแทนการพูดสุนทรพจน์ 
๗. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องยืนกล่าวสุนทรพจน์ในชุดเครื่องแบบของสถานศึกษา โดยให้ยืน

เห็นครึ่งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงสุดปลายมือ  
๘. ต้ังกล้องเป็นแนวนอน พื้นหลังเรียบสีสุภาพ   
๙. มีความสมบูรณ์ท้ังสัญญาณภาพและเสียง 
๑๐. ใช้รูปแบบ MP4 ความละเอียด 720p(HD) เพื่อการบันทึกภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
๑๑.   คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

๑. ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละระดับสามารถเลือกประกวดได้คนละ ๑ ภาษาเท่านั้น 
๒. ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมการอบรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการพูดยุค  

Next Normal (The Next Normal Leadership Speech Camp)” ออน ไลน์ ผ่ าน
แอพพลิเคชั่น Zoom ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในช่วงเวลาท่ีโครงการ
ก าหนดไว้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาการพูดสุนทรพจน์ และฝึกความ
เป็นผู้น าอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติของนักพูดท่ีดีและมีคุณภาพ 

๓. ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องส่งเอกสาร เป็นไฟล์ PDF Upload  
    ผ่าน https://www.ibsofficial.com/speech/ ดังนี้ 

๓.๑  ไฟล์บทพูด จะต้องมีท้ังภาษาท่ีใช้ในการประกวด และภาษาไทย 
๓.๒ ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน  ความสามารถพิ เศษ, ประสบการณ์การเรียนรู้ , 
       ก ารท าคว าม ดี  ห รื อ ก ารร่ วม กิ จก รรม สร้ า งส รร ค์ สั ง คม , ศี ลธรรม  
       (ไม่เกินจ านวน ๒๐ แผ่น)  

https://www.ibsofficial.com/speech/
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๑๒.  ภาพรวมเกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 

โครงสร้างการแสดงสุนทรพจน์ 
ศิลปะการแสดง บุคลิกภาพ รวม 

คำนำ เนื้อเร่ือง สรุป 

10 50 10 20 10 100 
โดยแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. โครงสร้างการแสดงสุนทรพจน์ 70 คะแนน 
๑.๑ คำนำ 10 คะแนน 

1.1.1  พิจารณาจากการสร้างความรู้สึกเร้าใจให้กับผู้ฟัง 
1.2 เนื้อเร่ือง 50 คะแนน  

1.2.1  ตรงประเด็นกับหัวข้อการประกวด 
1.2.2  ฟังแล้วเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ฟัง 
1.2.3  เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
1.2.4  สามารถนำไปประยุกต์ได้ทันที 
1.2.5 สามารถยกระดับใจผู้ฟังให้คล้อยตามและเห็นด้วย 
1.2.6 ความถูกต้องและความสวยงามของภาษาในรูปแบบสุนทรพจน์ 

๑.๓ สรุป 10 คะแนน 
1.3.1  พิจารณาจากบทสรุปท่ีให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังจากการกล่าว

สุนทรพจน์ของผู้พูด         
๒. ศิลปะการแสดง 20 คะแนน พิจารณาจาก 

2.1  การพูดถูกต้องตามอักขระวิธี 
2.2  น้ำเสียงในการใช้ 
2.3  จังหวะในการพูด 
2.4  ความต่อเนื่อง และความคล่อง 
2.5  ความเหมาะสมในการใช้ท่าทาง / อารมณ์ในการพูดสุนทรพจน์ 
2.6  เป็นการพูดปากเปล่า (โดยไม่นำบทขึ้นเวที) 

๓. บุคลิกภาพ 10 คะแนน พิจารณาจาก 
3.1  ความมั่นใจ 
3.2  การปรากฏตัว 

***หมายเหตุ ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการจะขอสงวนสิทธิ์ไม่
ประกาศรายละเอียดรายบุคคลให้ทราบ 
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๑๓.   ปฏิทินการประกวดและการเข้าร่วมโครงการ 

ล าดับ วันท่ี เวลา กิจกรรม 

๑ 
ต้ังแต่วันนี้ถึง  

เสาร์ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

เปิดรับสมัคร  พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน 
ไฟล์ PDF Upload 

ผ่าน https://www.ibsofficial.com/speech/ 

๒ เสาร์ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงกติกาการประกวดฯ 

๓ 
เสาร์ ๑๗  และ อาทิตย์ ๑๘ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. 

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผูน้ าด้านการพูดยุค   
Next Normal (The Next Normal 

Leadership Speech Camp)” 
ผ่านแอพพลเิคช่ัน Zoom 

๔ อาทิตย์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก 

ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” 
ผ่าน https://www.ibsofficial.com/speech/ 

๕ 
เสาร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

ประกวดรอบคัดเลือกผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทุกระดับ 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ทุกระดับ 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ทุกระดับ 

๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการประกวด 

๖ อาทิตย ์๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” 
ผ่าน https://www.ibsofficial.com/speech/ 

๗ เสาร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประกวดรอบชิงชนะเลิศผ่านแอพพลเิคช่ัน Zoom 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ทุกระดับ 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ทุกระดับ 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ทุกระดับ 

๑๖.๓๐ น. ประกาศผลการประกวด 

***ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
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๑๔.    รางวัลที่จะได้รับในการประกวดสุนทรพจน์ ท้ัง ๓ ภาษา 
ประเภทประถมศึกษาศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ   รับเกียรตบิัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท 
 
ประเภทมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 
รางวัลชนะเลิศ   รับเกียรตบิัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท 
 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รางวัลชนะเลิศ   รับเกียรตบิัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท 
 
ประเภทอุดมศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ   รับเกียรตบิัตร/ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๒๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๘๐๐ บาท 
รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า ๕๐๐ บาท 
 

 

๑๕.  รางวัลสนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์  

  ๑. เกียรติบัตรออนไลน์ส าหรับครูอาจารย์ท่ีเป็นผู้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ 

  ๒. เกียรติบัตรออนไลน์ส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคน 
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๑๖.  สง่ใบสมัครและติดต่อสอบถาม 

คุณศรีดา  ช่ืนชม   โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๒๘-๔๓๖๐ 
คุณอรประภา สากูต โทรศัพท์ ๐๘๘-๐๐๒-๖๓๗๑ 
ผู้ประสานโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปล่ียนแปลงโลก  
ท่ีอยู่ : อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล 

  ๒๓ /๒ หมู่ ๗  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐          
Facebook: Change the World Speech Contest 
Website: https://www.ibsofficial.com/speech/ 

         Line group: Speech contest Club  Line Official: @339ctpor    

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้ากลุ่มไลน์ทั้ง ๒ กลุ่ม  เพื่อรับข้อมูลการจัดกิจกรรมของโครงการ 

https://www.ibsofficial.com/speech/

