
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศที่ 034 / 2562 
เร่ือง  การประกวดงานเขียนเทดิพระคุณของแม่ 

     งานวันแม่แห่งชาต ิ ประจ าปี  2562 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 
  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ           
เป็นประจ าทุกปี โดยถือวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9         
(12 สิ งหาคม) เป็ น วนั แม ่แห ่งชาต ิ โดยม ีว ตั ถ ุป ระสงค ์เพื ่อ เท ิดท ูน และ เผยแพร่พ ระ เก ีย รต ิค ุณ             
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและ
บทบาทของแม ่ที ่ม ีต ่อครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ ท่ี ดี เด่นและลูก ท่ี มีความ            
กตญัญกูตเวทีอย่างสงูต่อแม่ 
  งานวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี 2562 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียน    
เทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และ          
เทิดพระคุณของแม่ ซึ่งประกอบด้วย เรียงความ บทกลอนและเร่ืองสัน้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้ 

1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา   
 เร่ือง “หน่ึงเดียวในดวงใจ”        

            ก าหนดให้เขียนเป็นเรียงความ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ            
ตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทดั หรือพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18 พอยท์   
       ผู้ มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา โดยสามารถ
สง่เรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านัน้ ทัง้นีข้อให้แจ้งช่ือ – นามสกลุ จริง สถานท่ีติดต่อ หมายเลข
โทรศพัท์  พร้อมระบชุัน้เรียน  โรงเรียน และสถานท่ีตัง้โรงเรียนให้ชดัเจน 
 
  รางวลัมีดงันี ้
   รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 10,000.- บาท  พร้อมโลร่างวลั 
    รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมโลร่างวลั 
    รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัชมเชย จ านวน 10 รางวลั รางวลัละ   1,000.- บาท    พร้อมเกียรติบตัร 
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2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 เร่ือง “อนาคตของชาตกัิบบทบาทของแม่”        

     ก าหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด ความยาว 6 บท เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือ
พมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์ 
        ผู้ มีสิทธิส่งผลงานการประกวด ได้แก่ ผู้ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้คนละ 1 ส านวนเท่านัน้ ทัง้นีข้อให้แจ้ง
ช่ือ – นามสกลุ จริง สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัท์ พร้อมระบชุัน้เรียน โรงเรียน และสถานท่ีตัง้โรงเรียนให้ชดัเจน     
       รางวลัมีดงันี ้
   รางวลัท่ี 1  เงินรางวลั                 15,000.- บาท พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัท่ี 2  เงินรางวลั                 12,000.- บาท พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัท่ี 3  เงินรางวลั             8,000.- บาท   พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัชมเชย จ านวน 10 รางวลั รางวลัละ      1,500.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
 
 3. การประกวดเร่ืองสัน้ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
  ก าหนดให้ผู้เขียนตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม โดยเนือ้หาและเป้าหมายของ  
เร่ืองสัน้ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9           
แม่ของแผ่นดิน และสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ หรือสะท้อน
บทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกท่ีมีต่อแม่  ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ        
ตัวบรรจงไม่เว้นบรรทดั หรือพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์ 
       ผู้ มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด  ได้แก่  ผู้ ท่ีศึกษาอยู่ในระดบัอดุมศึกษาและประชาชนทัว่ไป  
ไม่ก าหนดวยัวฒุิและคุณวฒุิ  โดยสามารถส่งเร่ืองสัน้เข้าประกวดได้คนละ 1 เร่ืองเท่านัน้ ทัง้นีข้อให้แจ้งช่ือ – 
นามสกลุ จริง สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศพัท์ให้ชดัเจน   
  รางวลัมีดงันี ้
   รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั  20,000.- บาท พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั  15,000.- บาท  พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั  10,000.- บาท พร้อมโลร่างวลั 
   รางวลัชมเชย จ านวน 10 รางวลั รางวลัละ          2,000.- บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 
 4. การตัดสินของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 20  ท่าน  โดยพิจารณาภายใต้
เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
  4.1 ผู้มีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด     
งานเขียนของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตดิต่อกัน 3 ปี 
      4.2 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามประเภท ระดบั ช่ือเร่ือง และมีเนือ้หาตรง
กบักฎเกณฑ์  กติกา  ท่ีก าหนดไว้ 
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  4.3 ต้องเป็นผลงานที่ เขียนขึน้เอง  โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
บางส่วนหรือทัง้หมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ
ออกจากการประกวดทนัท ี 
  4.4 ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และผลงานผา่น
การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ให้มีสิทธิได้รับรางวลัใดรางวัลหนึ่งนัน้ สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ            
จะมีหนงัสือเชิญให้ไปท าการทดสอบการเขียนตอ่หน้าคณะกรรมการฯ โดยจะแจ้งก าหนดวนัท าการทดสอบ
การเขียนให้ทราบลว่งหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วนั  ทัง้นีห้ากไม่ไปท าการทดสอบการเขียนในวันและ
เวลาที่ก าหนดตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว จะถือว่าสละสิทธ์ิการได้รับรางวัล 
  4.5 การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ  
  4.6 ประกาศผลการตัดสินภายใน วันที่  18 กรกฎาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของสภา
สังคมสงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมรายละเอียดการรับรางวัลให้
ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง ส าหรับผู้ที่ ได้รับรางวัลที่  1 - 3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับโล่รางวัลจาก
ประธานในพธีิเปิดงานวันแม่แห่งชาต ิวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 
     4.7 ผลงานท่ีได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสมเพ่ือน าออกเผยแพร่ต่อไป  
 
    5. การส่งผลงานเข้าประกวด 
        5.1 ผู้สง่ผลงานเข้าประกวด สามารถสง่ผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านัน้ 
  5.2  ผู้สง่ผลงานโดย การพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟล์เป็นแผ่น CD มาด้วย 
  5.3  ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้ท่ีส านกัส่งเสริมอาชีพและพฒันา
คนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดด าริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายใน                  
วันที่ 24 มิถุนายน 2562  
 
  กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  (วงเล็บมุมซองระบุ
ประเภทของผลงานที่สง่ประกวด) 
  5.4  ผู้สง่ผลงานทาง E-mail ขอให้ระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ในการติดต่อให้ชดัเจน 
  5.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ ท่ี  นางสาวกัญญารัตน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา/                         
นางสาวสภุาพรรณ์ ม่วงมณี  ส านักส่งเสริมอาชีพและพฒันาคนพิการ สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 0-2241-2841              
0-2241-5125,  E-mail : infogit@ncswt.or.th  
  

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  มีนาคม  2562 
 
 

  (นางเพญ็พกัตร์  ศรีทอง) 
เลขาธิการ 

  สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 

http://www.ncswt.or.th/
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