ประกาศที่ 023 / 2561
เรื่อง การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
งานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**************
สภาสั งคมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ จั ด งานวั น แม่ แ ห่ งชาติ
เป็ นประจ าทุ กปี โดยถื อวั นเฉลิ มพระชนมพรรษาของสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี นาถ ในรั ชกาลที่ 9
(12 สิ งหาคม) เป็น วัน แม่แ ห่ง ชาติ โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ เทิด ทูน และเผยแพ ร่พ ระเกีย รติค ุณ
สมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีน าถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ท รงเป็น แม่แ ห่ง ชาติ เพื่อ เผยแพร่พ ระคุณ และ
บทบาทของแม่ที ่ม ีต ่อ ครอบครัว สั ง คม และประเทศชาติ เพื่ อ ยกย่ อ งแม่ ที่ ดี เ ด่ น และลู ก ที่ มี ค วาม
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
งานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561 สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จะจัดให้มีก ารประกวดงานเขียน
เทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่
ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเรื่องสั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “ความสาเร็จของลูก
คือความสุขของแม่”
ก าหนดให้ เขี ย นเป็ น เรี ย งความ ความยาว 1-2 หน้ า กระดาษ A4 เขี ย นด้ ว ยลายมื อ
ตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18 พอยท์
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยสามารถ
ส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน
รางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
10,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
8,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
6,000.-บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “ฟ้าดินกว้างใหญ่
ดุจหัวใจของแม่”
กาหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด ความยาว 6 บท เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์
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ผู้มีสิทธิส่งผลงานการประกวด ได้แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้คนละ 1 สานวนเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้ง
ชื่อ – นามสกุล จริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน
รางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
15,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
12,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
8,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ
1,500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
กาหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาและเป้าหมายของเรื่องสั้น
ต้ อ งเป็ น ไปในทางสร้างสรรค์ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในรัชกาลที่ 9
แม่ของแผ่นดิน และสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ หรือสะท้อน
บทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกที่มีต่อแม่ ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง
ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ไม่กาหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ โดยสามารถส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน
รางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
20,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
15,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
10,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 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 ที่กาหนดไว้
4.3 ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน
หรือ ทั้งหมด กรณี ที่พ บว่าได้ลอกเลีย นผลงานของผู้อื่น ส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจาก
การประกวดทันที
4.4 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผลงานผ่านการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการฯ ให้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ รางวั ล ใดรางวั ล หนึ่ ง นั้ น สภาสั ง คมสงเคราะห์ ฯ
จะมีห นังสื อเชิญ ให้ ไปทาการทดสอบการเขียนต่อหน้าคณะกรรมการฯ เพื่อ การจัดลาดับรางวัลตามความ
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เหมาะสมต่อไป โดย จะแจ้งกาหนดวันทาการทดสอบการเขียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วัน
ทั้งนี้หากไม่ไปทาการทดสอบการเขียนในวันและเวลาที่กาหนดตามทีไ่ ด้แจ้งให้ทราบแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์
การได้รับรางวัล
4.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.6 ประกาศผลการตัดสินภายใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ ของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมรายละเอียดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการ
ประกวดทราบโดยตรง สาหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับโล่รางวัลจากประธานในพิธีเปิดงานวัน
แม่แห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
4.7 ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ทุ ก ประเภท ถื อ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องสภาสั ง คมสงเคราะห์ ฯ
เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและนาออกเผยแพร่ต่อไป
5. การส่งผลงานเข้ าประกวด
5.1 ผู้ส่งผลเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
5.2 ผู้ส่งผลงานโดย การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟล์เป็นแผ่น CD มาด้วย
5.3 ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้ที่สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคน
พิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดาริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายในวันที่
25 มิถุนายน 2561
กรณี ส่ ง ทางไปรษณี ย์ จ ะถื อ วัน ประทั บ ตราไปรษณี ย์ เป็ น ส าคั ญ (วงเล็บ มุ ม ซองระบุ
ประเภทของผลงานที่ส่งประกวด)
5.4 ผู้ ส่ ง ผลงานทาง E-mail ขอให้ ร ะบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ในการติ ด ต่ อ
ให้ชัดเจน
5.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัญญารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/นางสาวสุภาพรรณ์
ม่วงมณี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125, Email : infogit@ncswt.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

(นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง)
เลขาธิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

