คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรว่ มกับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓
*******************
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการ
แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า
และความส าคั ญ ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนกระตุ้ น ให้ เกิ ด ความสนใจเรี ย นรู้ เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
สถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย และเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้
ภาษาอังกฤษและการนาเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที ประจาปี ๒๕๖๓
๑. คุณสมบัติผสู้ มัคร
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๒๕ ปี
๑.๓ กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
๑.๔ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๑.๕ มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
- การแข่งขันสุนทรพจน์ (Public Speaking)
- การแข่งขันโต้วาที (Debate Competition)
- การแข่งขันรูปแบบสหประชาชาติจาลอง (Model United Nations Competition)
- การแข่งขันว่าความในศาลจาลอง (Moot Court Competition)
๑.๖ ไม่เคยได้ รับ คั ดเลื อ กเป็ น ตัว แทนประเทศไทยเข้าร่ว มการแข่งขัน โต้ วาที สิ ท ธิม นุ ษยชนระดั บ
เยาวชนในประชาคมอาเซียน
๒. เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน
๒.๑ คณะทางานจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จะทาการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจานวนไม่เกิน ๒๐ คน
๒.๒ การคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น คณะท างานฯ จะพิ จ ารณาจากความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อรับสมัครเป็นหลัก ประกอบกับประสบการณ์การแข่งขันต่าง ๆ และรางวัลที่เคยได้รับ
๒.๓ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน หรือ นิสิต นักศึกษา
ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยตรง

๒
๒.๔ ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องสามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ดังนี้
๒.๔.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสาหรับนิสิต นักศึกษา”
กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพื้นที่ทากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน การทาความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การโต้ ว าที และการแข่ ง ขั น โต้ ว าที ร อบคั ด เลื อ ก ระหว่ า งวั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ ถึ ง วั น ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒.๖ คณะทางานจัดการแข่งขันโต้วาทีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันและกาหนดการ
ตามความเหมาะสม
๒.๗ กรณีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาพิจารณา
เห็นว่า ไม่มีผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
๓. วิธีการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
๓.๑ รอบคัดเลือก
รอบคัดเลือกรอบที่ ๑ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ผู้พูดมีเวลาเตรียมตัว ๑๕ นาที เพื่อที่จะกล่าว
สุ น ทรพจน์ ต ามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนด โดยมี ค วามยาว ๓ นาที และตอบค าถาม ๒ นาที จากคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้พูดดีเด่นจากรอบคัดเลือกนี้ จานวน ๑๒ คน เพื่อผ่านเข้าไปแข่งขันโต้สาระวาที
ในรูปแบบสิทธิมนุษยชนอาเซียนในรอบถัดไป
รอบคัดเลือกรอบที่ ๒ การแข่งขันโต้วาที จานวน ๔ รอบ ผู้แข่งขัน ๑๒ คน จะจับสลากตาแหน่ง
ผู้พูด ทีม และญัตติ โดยทีมมีเวลาเตรียมตัว ๓๐ นาที ก่อนการแข่งขันแต่ละรอบ โดยได้แข่งขันคนละ ๒ รอบ
รอบละ ๓ นาทีต่อผู้พูด และตอบคาถามจากกรรมการ ๒ นาที ไม่มีการขอค้านขณะอภิปราย คณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันจะคัดเลือกผู้พูดดีเด่นจากการแข่งขันโต้วาทีในรอบนี้ จานวนไม่เกิน ๖ คน เพื่อผ่านเข้าแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ
๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกจะจับสลากเลือกหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน จานวน ๑ หัวข้อ
โดยมีเวลาเตรียมตัว ๑๕ นาที นาเสนอ สนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ คนละ ๓ นาที ตอบคาถามจากคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันโต้วาทีฯ ซักค้านขณะอภิปราย ๑ ข้อ เป็นเวลา ๒ นาที และตอบคาถามเพื่อแสดงวิสัยทัศน์
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นเวลา ๓ นาที รวมคนละ ๑๐ นาที เพื่อคัดเลือกให้ได้
ผู้ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จ านวน ๑ คน ผู้ ได้ รับ รางวัล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ จ านวน ๑ คน ผู้ ได้ รับ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๑ คน และผู้ได้รับรางวัลชมเชย จานวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕ คน
๔. เกณฑ์การตัดสิน
๔.๑ การตัดสิน จะใช้กฎการโต้วาทีภาษาอังกฤษรูปแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Style)
แต่ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑) เนื้อหาสาระ (Matter)
๓๐ คะแนน
๒) วาทศิลป์ (Manner)
๓๐ คะแนน
๓) วิธีการนาเสนอ (Method)
๒๐ คะแนน
๔) การตอบคาถาม (Answer Adjudicator’s question) ๒๐ คะแนน
๔.๒ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโต้วาทีฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๓
๕. รางวัลการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๕ รางวัล ดังนี้
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
๕.๓ รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
๖. หลักฐานการสมัคร
๖.๑ ใบสมั คร (สามารถดาวน์ โหลดได้ ที่ เว็ บไซต์ ของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ
www.nhrc.or.th และเว็ บ ไซต์ ข องกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ww.rlpd.go.th)
๖.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๓ ภาพถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๖.๔ หลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือรางวัลที่ได้รับ เช่น ประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
๖.๕ วิดีโอคลิปการกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว ๓ นาที หัวข้อ “THBT school uniform should
be optional.” (ดูรายละเอียดในท้ายใบสมัคร)
๗. การรับสมัคร และกาหนดปิดรับสมัคร
๗.๑ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๗.๒ จั ดส่ งใบสมั ครพร้ อมหลั กฐานการสมั ครทางอี เมล human.rights.debate.2020@gmail.com
ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันนาเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัคร (ฉบับจริง)
มาแสดงต่อคณะทางานจั ดการแข่งขัน ฯ ในวันที่มารายงานตัวเข้าร่ว มการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการฯ ในวัน ที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๘. การประกาศผล และมอบรางวัล
๘.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
๘.๒ ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ระหว่างช่วงกิจกรรม)
๘.๓ ประกาศผลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ระหว่างช่วงกิจกรรม)
๘.๔ มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๖๓
ดูรายละเอียดได้ที่ :
- สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เว็บไซต์ www.nhrc.or.th
- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เว็บไซต์ www.rlpd.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. ๐๘๙ ๐๗๘ ๙๖๐๐

