
   

ประกาศ 

โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ในกรอบแนวคดิ “ทําความด.ี..ไม่มีที่ส้ินสุด” 

 

 ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มีพระราชประสงค์สําคญัประการหน่ึง คือ มุ่งปลูกฝังการทาํ

ความดีให้เกิดข้ึนในคนไทยอย่างต่อเน่ือง บริษทัทนัตสยาม จาํกดั ในเครือบริษทัโรงพยาบาลธนบุรี จาํกดั 

(มหาชน) ร่วมกบัศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) จึงไดน้้อมนาํพระราชประสงค์ดงักล่าวมาจดัโครงการ

ประกวดวรรณ กรรมเยาวชนในกรอบแนวคิด  “ทําความดี ...ไม่มีที่ ส้ินสุด” เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๖ พรรษา โดยหวงัให้เยาวชนได้มีโอกาสถ่ายทอดกิจกรรม เร่ืองราว

ประสบการณ์ในการทาํความดีของตน หรือถ่ายทอดแนวคิดและเจตจาํนงในการทาํความดีดว้ยรูปแบบการ

สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมในลกัษณะ“เร่ืองสั้ น” เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมไดห้ัน

กลบัมาให้ความสําคญัต่อการปลูกฝังเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของประเทศให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณธรรม

เป็นพื้นฐาน และมีจริยธรรมท่ีดีงาม จนนาํไปสู่การสร้างสงัคมอุดมคุณธรรมในท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

๑. วตัถุประสงค์ 

  ๑.๑  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทาํความดีถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั เจริญพระชนมาย ุ๘๖ พรรษา 

  ๑.๒  เพื่อเผยแพร่ผลงานของเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา และปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและ

ประโยชน์ของการทาํความดีท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในการทาํความดีของตน 

  ๑.๓  เพื่อให้สังคมไทยไดต้ระหนกัและเรียนรู้ถึงความจาํเป็นในการสร้างสังคมอุดมคุณธรรมผา่น

กระบวนการหล่อหลอมใหเ้ยาวชนไทยเป็นคนดี พร้อมท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต 
 

๒. เป้าหมายการดําเนินงาน 

 ๒.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ เยาวชน นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา เขา้

ร่วมโครงการประมาณ ๑,๕๐๐ คน 

  ๒.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวกระบวนการทาํ

ความดีทุกรูปแบบผ่านงานเขียนลักษณะเร่ืองสั้ น รวมทั้ งได้ต้นแบบท่ีดีในการกระตุ้นเตือนหรือสร้าง

จิตสาํนึกในการทาํความดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสังคมประเทศชาติ 

  ๒.๓  เป้าหมายเชิงคุณธรรม เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในการทาํความดีทุก

ลกัษณะ 

๑ 

 



   

 

๓. ขั้นตอนการพจิารณาและการตัดสิน 

การพิจารณาและการตดัสินของคณะกรรมการ ดาํเนินการโดยการตั้งอนุกรรมการคณะหน่ึงเพื่อ

พิจารณากลัน่กรองและคดัเลือก แลว้เสนอผลงานท่ีผ่านการพิจารณาชั้นตน้ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

และตดัสิน 
 

๔. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

 เยาวชนท่ีส่งผลงานเขา้ประกวดตอ้งมีสถานภาพเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาหรือนิสิตนกัศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีและอายไุม่เกิน ๒๕ ปี โดยแบ่งกลุ่มผูส่้งผลงานเขา้ประกวดเป็น ๓ ระดบัประกอบดว้ย 

 ๔.๑  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 ๔.๒  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 ๔.๓  ระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

๕. คุณสมบัติของผลงาน 

 ๕.๑  เป็นเร่ืองสั้ นท่ีบอกเล่าถึงกิจกรรม เร่ืองราว จินตนาการหรือประสบการณ์การทาํความดีท่ีให้

แง่คิด มุมมอง ปลูกฝังทศันคติและค่านิยมการทาํความดีหรือเป็นคนดีใหแ้ก่สังคมไทย 

 ๕.๒ เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนโดยผูแ้ต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบ แปล หรือตกแต่งดดัแปลงเร่ืองท่ี

แต่งข้ึนโดยผูอ่ื้นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตน หากมีการลอกเลียนแบบ แปล หรือตกแต่ง

ดดัแปลงหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ ผูเ้ขียนจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีท่ีพบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ แปล 

หรือตกแต่งดดัแปลงหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือเป็นผลงานท่ีมีผูเ้ขียนมากกวา่หน่ึงคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ

พบระหว่างหรือหลงัจากการประกวด   คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดนั้นหรือเพิก

ถอนสิทธิในรางวลัของผูเ้ขียนนั้น  

 ๕.๓  เป็นผลงานใหม่ท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่มาก่อน 

๕.๔  เขียนเป็นภาษาไทย 

๕.๕  ผูเ้ขียนยงัมีชีวติอยูใ่นวนัส่งงานเขา้พิจารณารับรางวลั  

๕.๖  ผูเ้ขียนคนเดียวมีสิทธ์ิส่งไดม้ากกวา่ ๑ เร่ือง 

๕.๗  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการน้ี ไม่มีสิทธ์ิในการส่งผลงานเขา้ประกวด  
 

๖.  ระยะเวลาและวธีิส่งผลงาน 

 ๖.๑  ระยะเวลาส่งผลงาน  

       เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ – เดือนมกราคม ๒๕๕๗ 

๒ 

 



   

 

 ๖.๒ รูปแบบการจัดพมิพ์ 

    ๑) พิมพดี์ดหนา้เดียว  ช่ือเร่ืองใชต้วัอกัษร Angsana New พิมพต์วัหนา ขนาด ๒๐ ป๊อยต ์เน้ือ

เร่ืองใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด ๑๖ ป็อยต ์พิมพด์ว้ยหมึกพิมพสี์ดาํ  
    ๒) ใหเ้วน้ระยะขอบกระดาษ  ขอบดา้นบน  ดา้นล่างและดา้นขวา ๒.๕ ซม.  ขอบดา้นซ้าย 

๓.๕ ซม. ระยะห่างระหวา่งบรรทดั ๑ เท่า 

  ๓) ความยาวของเร่ืองสั้น กาํหนดดงัน้ี 

          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

    ไม่ตํ่ากวา่ ๒ หนา้กระดาษ A๔ และไม่เกิน ๓ หนา้กระดาษ A๔ 

   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

    ไม่ตํ่ากวา่ ๔ หนา้กระดาษ A๔ และไม่เกิน ๕ หนา้กระดาษ A๔ 

   - ระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

    ไม่ตํ่ากวา่ ๖ หนา้กระดาษ A๔ และไม่เกิน ๘ หนา้กระดาษ A๔ 

    ๔) ส่งพร้อมสําเนา  ๒ ชุด  รวมเป็น ๓ ชุด ผูเ้ขียนจะต้องทาํสําเนาเก็บไวเ้อง  ผูจ้ดัการ

ประกวดจะไม่ส่งตน้ฉบบัคืน 
 

๖.๓  การจัดส่งผลงาน 

  ผูเ้ขา้ร่วมประกวดจะตอ้งจดัส่งผลงานทั้ง ๒ รูปแบบ ดงัน้ี 

๑)  จดัส่งผลงาน ๑ ฉบบั (ไม่ตอ้งเยบ็เล่ม) และลงนามรับรองเอกสารทุกหนา้พร้อมสาํเนา   

 ๒ ฉบบั  ส่งมาท่ี  ตู้  ปณ. ๙ (พเิศษ) ราชเทว ี๑๐๔๐๑ 

   โดยแนบเอกสารประกอบดงัต่อไปน้ี 

- ประวติัผูส่้งผลงานเขา้ประกวด ซ่ึงจะตอ้งระบุขอ้มูลประกอบดว้ยช่ือและช่ือสกุลจริง  

สถานศึกษา ระดบัการศึกษา ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้  

- หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา ติดรูปถ่ายขนาด ๒ น้ิว ๑ ใบ 

๒) จดัส่งผลงานในรูปแบบไฟล ์PDF มาท่ี goodstoryday@gmail.com โดยนาํช่ือเร่ืองมาตั้ง  

 เป็นช่ือไฟลแ์ละระบุต่อทา้ยวา่ โดย (ช่ือผูส่้งผลงาน) พร้อมแนบไฟลภ์าพถ่ายเอกสาร 

 ประกอบ 

   ทั้งน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาวนัส้ินสุดการส่งผลงานโดยยดึตราประทบัไปรษณียเ์ป็น

สาํคญั และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)  โทรศพัท ์๐๒-๖๔๔-

๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐, ๓๐๖-๗, ๓๐๙ และ ๒๐๖  หรือ www.moralcenter.or.th  และบริษทัทนัตสยาม จาํกดั 

โทรศพัท ์๐๒-๓๑๘-๔๒๔๘ หรือ www.dental-siam.co.th 

๓ 
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๗.  คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด 

 ๑.   นายเนาวรัตน์   พงษไ์พบูลย ์   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายประภสัสร  เสวกิุล   รองประธานกรรมการ 

 ๓.  คุณหญิงกุลทรัพย ์ เกษแม่นกิจ   กรรมการ 

 ๔.  นายสถาพร  ศรีสัจจงั    กรรมการ 

 ๕.  นางจิระนนัท ์ พิตรปรีชา   กรรมการ 

 ๖.  นายมยัธชั  สามเสน    กรรมการ 

 ๗.  นางประพีร์พรรณ  ภาณวะวฒัน์  กรรมการ 

 ๘.  นางธิดา  พิทกัษสิ์นสุข   กรรมการ 

 ๙.  นายวฒันะ  บุญจบั    กรรมการ 

 ๑๐. นายธชัพงศ ์ ธรรมพุฒิพงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑. นางวไิลวรรณ  ถึกไทย   ผูช่้วยเลขานุการ 

 ๑๒. นางกฤตินิฏฐ ์ ประสมพลอย   ผูช่้วยเลขานุการ 
 

๘. หลกัเกณฑ์การตัดสิน 

 คณะกรรมการมีเกณฑก์ารพิจารณาผลงาน ดงัน้ี 

- การตั้งช่ือเร่ืองน่าสนใจ 

- เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 

- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

- มีอรรถรส ชวนอ่าน และใหคุ้ณค่าในเชิงวรรณศิลป์ 

- มีทกัษะในการใชภ้าษา 
 

 ทั้งน้ี บทความท่ีไดรั้บรางวลัถือเป็นลิขสิทธ์ิของศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) และนอกเหนือจาก

หลกัเกณฑน้ี์ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ ซ่ึงการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

๙.  รางวลั 

 ๙.๑  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 รางวลัชนะเลศิ  

ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อม

ทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๔ 

 



   

  รางวลัรองชนะเลศิ จํานวน ๒ รางวลั 

ไดรั้บประกาศนียนียบตัรจากศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท  
 

 รางวลัชมเชยจํานวน ๓ รางวลั 

ไดรั้บประกาศนียบตัรจากศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท  

  

๙.๒  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

 รางวลัชนะเลศิ  

ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อม

ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

  รางวลัรองชนะเลศิ จํานวน ๒ รางวลั 

ได้รับประกาศนียนียบตัรจากศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ 

บาท  
 

 รางวลัชมเชยจํานวน ๓ รางวลั 

ไดรั้บประกาศนียบตัรจากศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท  
 

 ๙.๓  ระดับอดุมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

 รางวลัชนะเลศิ  

ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พร้อม

ทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท 
 

  รางวลัรองชนะเลศิ จํานวน ๒ รางวลั 

ไดรั้บประกาศนียนียบตัรจากศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๑๓,๐๐๐ 

บาท  
 

 รางวลัชมเชยจํานวน ๓ รางวลั 

ไดรั้บประกาศนียบตัรจากศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) พร้อมทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท  
 

๑๐.  วนัประกาศผล/พธีิมอบรางวลั 

  ประกาศผลและมอบรางวลัภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 

 

๕ 

 



   

 

๑๑.  การเผยแพร่วรรณกรรม 

วรรณกรรมเยาวชนทั้ง ๑๘ เร่ืองจะนาํไปรวมเล่มและเผยแพร่เป็นหนงัสือช่ือ “ทําความดี...ไม่มีที่

ส้ินสุด” ทั้ งน้ี หนังสือเล่มน้ีจะนําไปมอบให้หน่วยงานเครือข่ายห้องสมุด ศูนย์คุณธรรมและห้องสมุด

โรงเรียนทัว่ประเทศ  กรมราชทณัฑแ์ละสถานบาํบดัผูติ้ดยาเสพติด  
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖            

 

 

                                                      

                 (ศาสตราจารยเ์ทียนฉาย  กีระนนัทน์) 

                           ประธานกรรมการบริหารศูนยคุ์ณธรรม  

                             ประธานกรรมการจดังานประกวดวรรณกรรมเยาวชน 

                                                             เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

๖ 

 


