Presentation

โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
--------------------------๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ มีสัญชาติไทย
๑.๓ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียน
งานของบุคคลอื่น และห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง
๑.4 มีทักษะการนำเสนอและสามารถอธิบายแนวคิดผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันได้เป็นอย่างดี
๑.5 ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการจึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานสมัครเข้า
แข่งขันได้
**หมายเหตุ** สถานศึกษาที่สนใจสามารถเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนแห่งละ 1 คน
๒. รูปแบบ ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ
๒.๑ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - ๗ กรกฎาคม 2565
๑) กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form ในเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
๒) เขียนมุมมองเกี่ยวกับสันติภาพ (ภาษาไทย) ความยาวอย่างน้อย 150 คำ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ส่งแนบพร้อมใบสมัครออนไลน์ใน Google Form โดยระบุการตั้งชื่อ File ดังนี้ “ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา”
๓) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 1๒ กรกฎาคม 256๕
ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
๒.๒ พิธีเปิดโครงการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
(รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
๒.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 23, 24, 31 กรกฎาคม 256๕
(รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)
**หมายเหตุ** การแบ่งกลุ่มฝึกอบรมทักษะกิจกรรม “การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)”
ในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๕ นักเรียนต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกหัด ดังนี้
๑) จัดทำแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Who is Your Role Model for an Ambassador of Peace?”
ความยาว ๓ นาที
๒) นำแนวคิดตามข้อ 1) จัดทำในรูปแบบสไลด์ มีข้อความและภาพประกอบเพื่อการการนำเสนอ
จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น
๓) นำเสนอแนวคิดในช่วงระหว่างการแบ่ง กลุ่มย่อย โดยใช้เวลาคนละไม่ต่ำกว่า ๒.30 นาที
และไม่เกิน ๓.20 นาที และหลังจากนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอตอบคำถาม ซึ่งจะใช้เวลา
อีกประมาณ ๒ นาที
๔) รับฟังคำแนะนำจากวิทยากรประจำกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาทักษะการนำเสนอ
๒.4 การแข่งขันรอบคัดเลือก
๒.4.๑ การส่งผลงานเข้าแข่งขันในรูปแบบคลิปวิดีโอ ระหว่างวันที่ 1-27 สิงหาคม 256๕
1) จัดทำผลงานการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) ในหัว ข้อ “Youth
Ambassador for Peace of Mankind” - Acceptance, Contentment and Everlasting Peace ในรูปแบบสไลด์
โดยมีข้อความและภาพประกอบการนำเสนอ จำนวน 10-15 แผ่น (ส่งผลงานได้คนละ ๑ ชิ้นเท่านั้น)

-๒- ผลงานการนำเสนอต้องเป็นผลงานเดี่ยว โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
- ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว ไม่เคยส่งประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล
จากที่ใดมาก่อน หากพบว่าเป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือคัดลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์
ในการเข้าแข่งขันทันที
๒) จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ ตามลำดับ ดังนี้
๒.๑) แนะนำตนเอง
๒.๒) นำเสนอแนวคิด โดยใช้สไลด์ ข้อความหรือภาพประกอบการนำเสนอ
โดยมีความยาว 5 นาที สามารถใช้เวลาในการนำเสนอได้ ไม่เกิน 5.20 นาที และไม่ต่ำกว่า
4.30 นาที (ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตนเอง) การนำเสนอที่ใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด
อาจถูกหักคะแนน
๒.๓) อั ป โหลดเข้ า สู่ ร ะบบ Google Drive รู ป แบบ MP4 ความละเอี ย ด 720p (HD)
ซึ่งต้องมีความสมบูรณ์ทั้งภาพและเสียง พร้อมส่ง Link คลิปวิดีโอใน Google Form (Competition - Presentation)
โดยระบุการตั้งชื่อ File ดังนี้ “ชื่อ-นามสกุล-สถานศึกษา” ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกำหนดสิทธิ์คลิปวิดีโอให้เป็นสาธารณะ
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าดูคลิปวิดีโอของผู้สมัครได้
๓) ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและเข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
๒.4.๒ กำหนดวันคัดเลือกผลงาน (คลิปวิดีโอ)
วันที่ 30 สิงหาคม 256๕
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 31 สิงหาคม 256๕
ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
2.5 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
วันที่ 4 กันยายน 2565
ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.
- การแข่งขันออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตอบคำถามคณะกรรมการ)
หัวข้อ “Youth Ambassador for Peace of Mankind” - Acceptance, Contentment and Everlasting Peace
- ประกาศผลการแข่งขัน
วันที่ 5 กันยายน 2565
ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th
๒.6 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 11 กันยายน 256๕
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพฯ
3. เกณฑ์การตัดสิน
๓.๑ เนื้อหา (Content):
พิจารณาจาก ประเด็น เหตุผล หลักฐาน ตัวอย่าง คำอธิบาย
๓.๒ ภาษาลีลาในการนำเสนอ (Expression & Delivery):
สามารถใช้อวัจนภาษา1 และวัจนภาษา2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความหลากหลาย
และเหมาะสม สื่อถึงอารมณ์ได้สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
๓.๓ วิธีการนำเสนอ (Method & Organisation):
พิจารณาจากวิธีการเลือกและจัดลำดับเนื้อหา โดยมีบทนำ เนื้อเรื่อง บทเชื่อม และบทสรุป
ปิดประเด็นอย่างมีระบบ มีการจัดสรรเวลาแต่ละส่วนของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๔ สื่อที่นำเสนอ (Presentation Slides):
ภาพและภาษาที่ใช้มีเนื้อหาน่าสนใจ ถูกต้อง หลากหลาย มีการเรียบเรียงและจัดรูปแบบ
สนับสนุนการนำเสนออย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
๓.๕ การตอบคำถาม (Response to Question):
สามารถเข้าใจคำถาม ตอบคำถามได้ตรงประเด็น กระจ่าง ได้เนื้อหา มีวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม
รวม
1
2

25%
25%
10%
20%
20%
๑๐๐%

อวัจนภาษา หรือ ภาษากาย คือ บุคลิก การใช้สายตา สีหน้า มือ ท่าทาง การยืน การเดิน เพื่อสื่อความหมาย
วัจนภาษา คือ การใช้ภาษาได้ไพเราะ กระชับ ชัดเจน ถูกต้อง หลากหลายด้วยน้ำเสียง ความดัง การหยุด เสียงสูงต่ำ มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

-๓๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๔.๑ คลิปวิดีโอ (VIDEO Clip) และผลงานทั้งที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก และที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทั้งหมด
จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างผลงาน (ผู้แข่งขัน) โดยผู้จัดโครงการฯ มีสิทธิจัดเก็บคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย
ไฟล์ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าแข่งขัน และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อ
สารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และผู้จัดโครงการฯ
ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ทั้งนี้ ผู้แข่งขันสามารถนำผลงานดังกล่าว
ลงบนแพลทฟอร์ม NFT ที่ระบุเพื่อรับผลตอบแทนจากมูลค่าผลงานของตนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
๔.2 ผลงานที่นำเสนอจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น
หรือถูกเกลียดชัง
๔.3 ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๔.4 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน
ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการกระทำผิดต่อ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
๔.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยกเลิก เรียกคืนรางวัล
หากตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไขและรายละเอียดของการแข่งขัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายฐิติ ฟอกสันเทียะ
กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๖2๘ 5646 ต่อ 122-124 E-mail: ipiu.bic.moe@gmail.com

