ประกาศที่ 034 / 2562
เรื่ อง การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
งานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2562
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**************
สภาสัง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ได้ จัด งานวัน แม่ แ ห่ ง ชาติ
เป็ นประจาทุกปี โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(12 สิ งหาคม) เป็ น วัน แม่แ ห่ง ชาติ โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื ่อ เทิด ทูน และเผยแพ ร่ พ ระเกีย รติค ุณ
สมเด็จพระนางเจ้ า สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ท รงเป็ นแม่แห่ง ชาติ เพื่อเผยแพร่ พระคุณและ
บทบาทของแม่ที ่ม ีต ่อ ครอบครัว สั ง คม และประเทศชาติ เพื่ อ ยกย่ อ งแม่ ที่ ดี เด่ น และลู ก ที่ มี ค วาม
กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
งานวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จะจัดให้ มีก ารประกวดงานเขียน
เทิ ด พระคุณ ของแม่ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 และ
เทิดพระคุณ ของแม่ ซึ่งประกอบด้ วย เรี ยงความ บทกลอนและเรื่ องสัน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
เรื่ อง “หนึ่งเดียวในดวงใจ”
กาหนดให้ เขียนเป็ นเรี ยงความ ความยาว 1-2 หน้ ากระดาษ A4 เขียนด้ วยลายมือ
ตัวบรรจง ไม่ เว้ นบรรทัด หรือพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18 พอยท์
ผู้มีสิทธิ ส่งผลงานเข้ าประกวด ได้ แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยสามารถ
ส่งเรี ยงความเข้ าประกวดได้ คนละ 1 ผลงานเท่านัน้ ทังนี
้ ้ขอให้ แจ้ งชื่อ – นามสกุล จริ ง สถานที่ติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ พร้ อมระบุชนเรี
ั ้ ยน โรงเรี ยน และสถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยนให้ ชดั เจน
รางวัลมีดงั นี ้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
10,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
8,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
6,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
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2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เรื่ อง “อนาคตของชาติกับบทบาทของแม่ ”
กาหนดให้ เขียนเป็ นกลอนแปด ความยาว 6 บท เขียนด้ วยลายมือตัวบรรจง หรื อ
พิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์
ผู้มีสิทธิ ส่งผลงานการประกวด ได้ แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสามารถส่งบทกลอนเข้ าประกวดได้ คนละ 1 สานวนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ขอให้ แจ้ ง
ชื่อ – นามสกุล จริ ง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้ อมระบุชนเรี
ั ้ ยน โรงเรี ยน และสถานที่ตงโรงเรี
ั ้ ยนให้ ชดั เจน
รางวัลมีดงั นี ้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
15,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
12,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
8,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ
1,500.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
3. การประกวดเรื่ องสัน้ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กาหนดให้ ผ้ ู เขียนตั ง้ ชื่อเรื่ องเองตามความเหมาะสม โดยเนือ้ หาและเป้าหมายของ
เรื่ องสันต้
้ องเป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
แม่ของแผ่นดิน และสะท้ อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ หรื อสะท้ อน
บทบาทการปฏิ บัติ ต นอัน ดี ง ามของลูก ที่ มี ต่ อแม่ ความยาว 3-5 หน้ ากระดาษ A4 เขี ย นด้ ว ยลายมื อ
ตัวบรรจงไม่ เว้ นบรรทัด หรือพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้ าประกวด ได้ แก่ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
ไม่กาหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ โดยสามารถส่งเรื่ องสันเข้
้ าประกวดได้ คนละ 1 เรื่ องเท่านัน้ ทังนี
้ ้ขอให้ แจ้ งชื่อ –
นามสกุล จริ ง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ ชดั เจน
รางวัลมีดงั นี ้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
20,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
15,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
10,000.- บาท พร้ อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล รางวัลละ
2,000.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
4. การตัดสินของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 20 ท่าน โดยพิจารณาภายใต้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
4.1 ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส่ งผลงานเข้ าประกวดต้ องไม่ เคยได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ การประกวด
งานเขียนของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ติดต่ อกัน 3 ปี
4.2 ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดต้ องเขียนถูกต้ องตามประเภท ระดับ ชื่อเรื่ อง และมีเนื ้อหาตรง
กับกฎเกณฑ์ กติกา ที่กาหนดไว้
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4.3 ต้ อ งเป็ นผลงานที่ เ ขี ย นขึ น้ เอง โดยไม่ ล อกเลี ย นผลงานของผู้อื่ น ไม่ ว่า จะเป็ น
บางส่วนหรื อทัง้ หมด กรณีท่ ีพบว่ าได้ ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ ืนส่ งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ
ออกจากการประกวดทันที
4.4 ผู้ท่ สี ่ งผลงานเข้ าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผลงานผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้ มี สิทธิได้ รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งนัน้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จะมีหนังสือเชิญให้ ไปทาการทดสอบการเขียนต่อหน้ าคณะกรรมการฯ โดยจะแจ้ งกาหนดวันทาการทดสอบ
การเขียนให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อยเป็ นเวลา 5 วัน ทัง้ นีห้ ากไม่ ไปทาการทดสอบการเขียนในวันและ
เวลาที่กาหนดตามที่ได้ แจ้ งให้ ทราบแล้ ว จะถือว่ าสละสิทธิ์การได้ รับรางวัล
4.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
4.6 ประกาศผลการตัดสินภายใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผ่ านทางเว็บไซต์ ของสภา
สังคมสงเคราะห์ ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้ งผลการตัดสิน พร้ อมรายละเอียดการรั บรางวัลให้
ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สาหรั บผู้ ท่ ีได้ รับรางวัลที่ 1 - 3 ทุกประเภท จะได้ เข้ ารั บโล่ รางวัลจาก
ประธานในพิธีเปิ ดงานวันแม่ แห่ งชาติ วันจันทร์ ท่ ี 12 สิงหาคม 2562
4.7 ผลงานที่ ได้ รับ รางวัล ทุกประเภทถื อ เป็ นลิ ขสิ ท ธิ์ ข องสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสมเพื่อนาออกเผยแพร่ ต่อไป
5. การส่ ง ผลงานเข้ า ประกวด
5.1 ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวด สามารถส่งผลงานได้ คนละ 1 ผลงานเท่ านัน้
5.2 ผู้สง่ ผลงานโดย การพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้ แนบไฟล์เป็ นแผ่น CD มาด้ วย
5.3 ส่งผลงานได้ ด้วยตนเองหรื อทางไปรษณีย์ หรื อทาง E-mail ได้ ที่สานักส่งเสริ มอาชีพและพัฒนา
คนพิ การ อาคาร สว. ถนนเทอดด าริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิ ต กรุ งเทพฯ 10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายใน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562
กรณี ส่งทางไปรษณี ย์จะถือวันประทับตราไปรษณี ย์เป็ นสาคัญ (วงเล็บมุมซองระบุ
ประเภทของผลงานที่สง่ ประกวด)
5.4 ผู้สง่ ผลงานทาง E-mail ขอให้ ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อให้ ชดั เจน
5.5 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มได้ ที่ นางสาวกั ญ ญารั ต น์ เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา/
นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี สานักส่งเสริ มอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 0-2241-2841
0-2241-5125, E-mail : infogit@ncswt.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
(นางเพ็ญพักตร์ ศรี ทอง)
เลขาธิการ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

