ประกาศที่ 111 / 2561
เรื่อง การประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสงานวันคนพิการ ครัง้ ที่ 50 ประจาปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
*********
สภาสัง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์ ก าหนดจัด งาน
วั น คนพิ ก าร ครั ง้ ที่ 50 ประจ าปี 2561 ในหั ว ข้ อ (Theme) “ตามรอยพระราชปณิ ธาน
คนพิการใฝ่ ใจจิตอาสา” ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน
กรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี่ ปุ่ น) เพื่ อเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ในรั ชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปิ ดโอกาสให้ คนพิ ก าร ได้ พบปะสั ง สรรค์
แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ ได้ แ สดงความสามารถ ตลอดจนได้ รับ ความรู้ เกี่ ย วกั บ
วิทยาการใหม่ๆ ด้ านการป้องกันความพิการ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ชว่ ยส่งเสริ ม
การพัฒนาคนพิการใน ด้ านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และการสังคม
คณะกรรมการฝ่ ายประกวดเรี ยงความในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครัง้ ที่ 50
ประจาปี 2561 จึงได้ จัดประกวดเรี ยงความในหัวข้ อเรื่ อง “ตามรอยพระราชปณิ ธาน คนพิการ
ใฝ่ ใจจิต อาสา” เพื่ อ ให้ ค นพิ ก าร นัก เรี ย น นิ สิต นัก ศึกษาและประชาชนทั่ว ไป ได้ แ สดงความรู้
ความสามารถในการเขี ย นเรี ย งความ ได้ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละร่ ว มน้ อมร าลึ ก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกูร ที่ ท รงมี ต่อคนพิ การและพสกนิ ก ร
ทัว่ ประเทศ
รายละเอียดการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. กาหนดให้ เขียน เป็ นเรี ยงความเรื่ อง “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ ใจ
จิตอาสา” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ ากระดาษ A4 เขียนด้ วยลายมือ ตัวบรรจง ไม่เว้ นบรรทัด หรื อพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตวั อักษร TH-Sarabun Psk ขนาด 16-18 พอยท์
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2. รางวัลมีดังนี ้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 4 รางวัล รางวัลละ

8,000.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
6,000.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
4,000.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
2,000.- บาท

3. ผู้ท่ ีได้ รับรางวัลที่ 1 - 3 ทุกประเภท จะได้ เข้ ารั บเกียรติบัตร จากประธาน
ในพิ ธี เปิ ดงานวั น คนพิ ก าร ในวั น เสาร์ ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ อาคารกี ฬ าเวสน์ 2
ศูนย์ เยาวชนกรุ งเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
4. ผู้มีสิทธิ์ส่งเรี ยงความเข้ าประกวด แบ่ งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1. ประเภทคนพิการ
2. ประเภทนักเรี ยน
3. ประเภทนิสติ /นักศึกษา
4. ประเภทประชาชนทัว่ ไป
โดยต้ อ งไม่ เป็ นผู้ที่ เคยได้ รับ รางวัล ชนะเลิ ศ (รางวัล ที่ 1 ) จากการประกวด
เรี ยงความเนื่องในงานวันคนพิการ ต่อเนื่องกันเป็ นเวลา 2 ปี ในทุกประเภท
5. หลักเกณฑ์ การพิจารณา ได้ แก่
1. เนื ้อหา
60 คะแนน
2. การใช้ ภาษาและการสะกดคา
20 คะแนน
3. รูปแบบการเขียนเรี ยงความ
20 คะแนน
4. ผลงานที่ ส่งเข้ าประกวดต้ องเขียนถูกต้ องตาม ชื่อเรื่ อง และมี เนื อ้ หาตรงกับ
หลักเกณฑ์ กติกา ที่กาหนดไว้
5. ต้ องเป็ นผลงานที่เขียนขึ ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ น
บางส่วนหรื อทั ้งหมด กรณีที่พบว่าได้ ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์
ออกจากการประกวดทันที
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. การส่ ง ผลงานเข้ าประกวด
1. ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด สามารถส่งผลงานได้ คนละ 1 ผลงานเท่านัน้ ทัง้ นี ้
ขอให้ แจ้ งชื่อ – นามสกุลจริ ง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ ชัดเจน หากเป็ นนักเรี ยน นิสิต/
นัก ศึ ก ษาให้ ระบุชัน้ เรี ย น และสถานศึ ก ษาให้ ชัด เจน ส่วนประเภทคนพิ ก ารให้ แ นบส าเนาบัต ร
ประจาตัวคนพิการมาด้ วย
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2. ผู้ส่ งผลงานโดยการพิ มพ์ ด้ วยคอมพิ วเตอร์ หากสะดวกขอให้ แนบไฟล์
เป็ นแผ่น CD มาด้ วย
3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ ด้วยตนเอง หรื อ ส่งทางไปรษณี ย์ ได้ ที่
สานักส่งเสริ มอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพฯ 10300 และทาง E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายในวัน ที่ 5 ตุ ลาคม 2561 (กรณี
ส่ งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสาคัญ)
4. ประกาศผลการตัดสินผ่ านทางเว็บไซต์ ของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
(www.ncswt.or.th) และจะมีหนั งสือแจ้ งผลการตัดสิน พร้ อมกาหนดการรั บรางวัลให้ ผ้ ูชนะ
การประกวดทราบโดยตรง
5. ผลงานที่ได้ รับรางวัลทุกประเภทถือเป็ นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสมและนาออกเผยแพร่ตอ่ ไป
6. สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ นางสาวเยาวลั ก ษณ์ ชู โ กสม
เลขานุการ ฝ่ ายประกวดเรี ยงความ สานักส่งเสริ มอาชีพและพัฒนาคนพิก าร สภาสังคมสงเคราะห์
แห่ งประเทศไทยฯ โทรศั พ ท์ แ ละโทรสาร 0-2241-5125, 0-2241-2841 โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
081-911-2328 Email:infgogit@ncswt.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2561

(นางเพ็ญพักตร์ ศรี ทอง)
เลขาธิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

