
  

 
 
 
 

 
 

ประกาศที่ 023 / 2561 
เร่ือง  การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ 

     งานวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2561 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
* * * * * * * * * * * * * * 

 
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่ งชาต ิ         
เป็นประจ าทุกปี  โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9            
(12 สิ งหาคม) เป ็น ว ันแม ่แห ่งช าต ิ โดยม ีว ัตถ ุป ระสงค ์เพื ่อ เท ิดท ูนและ เผยแพร ่พ ระ เก ีย รต ิค ุณ           
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและ
บทบาทของแม ่ที ่ม ีต ่อครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ที่ดี เด่นและลูกที่มีความ          
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
  งานวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียน   
เทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่       
ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา  เรื่อง “ความส าเร็จของลูก      
คือความสุขของแม”่        
            ก าหนดให้ เขียนเป็นเรียงความ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ            
ตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18 พอยท ์  
       ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยสามารถ
ส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์  พร้อมระบุชั้นเรียน  โรงเรียน และสถานที่ต้ังโรงเรียนให้ชัดเจน 
 
  รางวัลมีดังนี ้
   รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000.-บาท  พร้อมโล่รางวลั 
    รางวัลที่ 2 เงินรางวัล   8,000.-บาท  พร้อมโล่รางวลั 
    รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   6,000.-บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลชมเชย จ านวน 10 รางวัล รางวัลละ  1,000.- บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

  
2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “ฟ้าดินกว้างใหญ่              

ดุจหัวใจของแม่”        
     ก าหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด ความยาว 6 บท เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์ 
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        ผู้มีสิทธิส่งผลงานการประกวด ได้แก่ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้คนละ 1 ส านวนเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้ง
ชื่อ – นามสกลุ จริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ต้ังโรงเรียนให้ชัดเจน     
       รางวัลมีดังน้ี 
   รางวัลที่ 1  เงินรางวัล                 15,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลที่ 2  เงินรางวัล                 12,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลที่ 3  เงินรางวัล             8,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลชมเชย จ านวน 10 รางวัล รางวัลละ      1,500.- บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 
 3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
  ก าหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาและเป้าหมายของเรื่องสั้น
ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9           
แม่ของแผ่นดิน และสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ หรือสะท้อน
บทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกที่มีต่อแม่ ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
ไม่เว้นบรรทัด หรอืพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์ 
       ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด  ได้แก่  ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  
ไม่ก าหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ  โดยสามารถส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ - 
นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน   
  รางวัลมีดังน้ี 
   รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000.- บาท  พร้อมโล่รางวัล 
   รางวัลชมเชย จ านวน 10 รางวัล รางวัลละ    2,000.- บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
 
 4. การตัดสินของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 30  ท่าน  โดยพิจารณาภายใต้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี 
      4.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามประเภท ระดับ ชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตรง
กับกฎเกณฑ์  กติกา  ที่ก าหนดไว้ 
  4.3 ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด  คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจาก     
การประกวดทันท ี 
  4.4 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผลงานผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้มีสิทธิได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง นั้น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ            
จะมีหนังสือเชิญให้ไปท าการทดสอบการเขียนต่อหน้าคณะกรรมการฯ เพื่อการจัดล าดับรางวัลตามความ
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เหมาะสมต่อไป โดย จะแจ้งก าหนดวันท าการทดสอบการเขียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วัน  
ทั้งนี้หากไม่ไปท าการทดสอบการเขียนในวันและเวลาที่ก าหนดตามทีไ่ด้แจ้งให้ทราบแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์
การได้รับรางวัล  
  4.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
  4.6 ประกาศผลการตัดสินภายใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมรายละเอียดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการ
ประกวดทราบโดยตรง ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับโล่รางวัลจากประธานในพิธีเปิดงานวัน
แม่แห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 
     4.7 ผลงานที่ ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์  ฯ            
เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและน าออกเผยแพร่ต่อไป  
 
    5. การส่งผลงานเข้าประกวด 
        5.1 ผู้ส่งผลเข้าประกวด สามารถส่งผลงานไดค้นละ 1 ผลงานเท่านั้น 
  5.2 ผู้ส่งผลงานโดย การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟลเ์ป็นแผ่น CD มาด้วย 
  5.3 ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้ที่ส านักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคน
พิการ อาคาร สว. ถนนเทอดด าริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  E-mail : infogit@ncswt.or.th  ภายในวันที ่ 
25 มิถุนายน 2561  
  กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ   (วงเล็บมุมซองระบุ
ประเภทของผลงานที่ส่งประกวด) 
  5.4 ผู้ส่งผลงานทาง E-mail ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ       
ให้ชัดเจน 
  5.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัญญารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/นางสาวสุภาพรรณ์ 
ม่วงมณี  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส านักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125,  E-
mail : infogit@ncswt.or.th  
 

ประกาศ ณ วันที ่ 2  เมษายน  2561 
 
 
 
 

  (นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง) 
เลขาธิการ 

    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 

http://www.ncswt.or.th/
mailto:infogit@ncswt.or.th
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