
 
 

 
 

ประกาศที่ 111 / 2561 
เร่ือง  การประกวดเรียงความเน่ืองในโอกาสงานวันคนพกิาร ครัง้ที่ 50 ประจ าปี 2561 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  

* * * * * * * * * 
 
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ก าหนดจัดงาน                  
วันคนพิ การ ค รัง้ ท่ี  50 ประจ าปี  2561  ในหัว ข้อ  (Theme) “ตามรอยพระราชปณิ ธาน                 

คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา” ในวันเสาร์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศนูย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ               
ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมเกล้าฯ 
ถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เปิดโอกาสให้คนพิการ ได้พบปะสังสรรค์                
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับ ความรู้เก่ียวกับ       
วิทยาการใหม่ๆ  ด้านการป้องกนัความพิการ การฟืน้ฟสูมรรถภาพ และนวตักรรมตา่งๆ ท่ีชว่ยสง่เสริม
การพฒันาคนพิการใน ด้านการแพทย์ การศกึษา การอาชีพ และการสงัคม   
  คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความในคณะกรรมการจดังานวนัคนพิการ ครัง้ท่ี 50 
ประจ าปี 2561 จึงได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อเร่ือง “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการ

ใฝ่ใจจิตอาสา” เพ่ือให้คนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ 
ความสามารถในการเขียนเรียงความ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึก                     
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และ                
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีทรงมีต่อคนพิการและพสกนิกร               
ทัว่ประเทศ   
 
  รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 
 
  1. ก าหนดให้เขียน เป็นเรียงความเร่ือง “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจ    

จติอาสา” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตวับรรจง ไม่เว้นบรรทดั หรือพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ตวัอกัษร TH-Sarabun Psk ขนาด 16-18 พอยท์    
   
 



2 

2. รางวัลมีดังนี ้

 รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั              8,000.- บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั    6,000.- บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั            4,000.- บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 รางวลัชมเชย จ านวน 4 รางวลั รางวลัละ   2,000.- บาท  
 
   3. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่  1 - 3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับเกียรติบัตร จากประธาน     
ในพิธีเปิดงานวันคนพิการ ในวันเสาร์ที่  10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2         
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
 
   4. ผู้มีสิทธ์ิส่งเรียงความเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ 
 1. ประเภทคนพิการ 
 2. ประเภทนกัเรียน 
 3. ประเภทนิสติ/นกัศกึษา 
 4. ประเภทประชาชนทัว่ไป 
 โดยต้องไม่เป็นผู้ ท่ีเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ   (รางวัลท่ี1)  จากการประกวด
เรียงความเน่ืองในงานวนัคนพิการ ตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา 2 ปี ในทกุประเภท 
  
   5. หลักเกณฑ์การพจิารณา ได้แก่ 
 1. เนือ้หา      60  คะแนน 
 2. การใช้ภาษาและการสะกดค า   20  คะแนน 
 3. รูปแบบการเขียนเรียงความ   20  คะแนน 
 4. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตาม ช่ือเร่ือง และมีเนือ้หาตรงกับ       
หลกัเกณฑ์ กติกา ท่ีก าหนดไว้ 
 5. ต้องเป็นผลงานท่ีเขียนขึน้เอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
บางสว่นหรือทัง้หมด กรณีท่ีพบวา่ได้ลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืนสง่ประกวด  คณะกรรมการจะตดัสทิธ์ิ
ออกจากการประกวดทนัที 
 6. การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
        
  6. การส่งผลงานเข้าประกวด 
 1. ผู้ ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านัน้ ทัง้นี ้
ขอให้แจ้งช่ือ – นามสกุลจริง สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน หากเป็นนักเรียน นิสิต/
นักศึกษาให้ระบุชัน้เรียน และสถานศึกษาให้ชัดเจน ส่วนประเภทคนพิการให้แนบส าเนาบัตร
ประจ าตวัคนพิการมาด้วย 
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  2. ผู้ ส่งผลงานโดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์หากสะดวกขอให้แนบไฟล์       
เป็นแผน่  CD มาด้วย 
  3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ท่ี
ส านกัส่งเสริมอาชีพและพฒันาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดด าริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 และทาง E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายในวันที่  5 ตุลาคม 2561 (กรณี           
ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
  4. ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
(www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมก าหนดการรับรางวัลให้ผู้ชนะ
การประกวดทราบโดยตรง  
  5. ผลงานท่ีได้รับรางวลัทกุประเภทถือเป็นลขิสิทธ์ิของสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ
เพ่ือการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสมและน าออกเผยแพร่ตอ่ไป  
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่ ม เติมได้ ท่ี  นางสาวเยาวลักษณ์  ชูโกสม 
เลขานกุาร ฝ่ายประกวดเรียงความ ส านักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-5125, 0-2241-2841 โทรศัพท์เคล่ือนที่              
081-911-2328  Email:infgogit@ncswt.or.th  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2561 
 
 

(นางเพ็ญพกัตร์  ศรีทอง) 
เลขาธิการ 

สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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