เกณฑการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
คุณสมบัติ ขอ 1 เปนผูมีที่พํานักอยูในประเทศไทยและมีชีวิตอยูในวันตัดสิน
ขอ 2 เด็กและเยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณนับถึงวันตัดสิน
ขอ 3 กรณีที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ขอ
เกณฑการประเมินผลงาน
คะแนนเต็ม
1 เปนผูที่มีผลงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 3 ป 20 คะแนน
2 เปนผูที่มีบทบาทในการคิดริเริ่ม สรางสรรค ถายทอด และผลักดันการสงเสริมการอาน อาทิ
40 คะแนน
1) มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรมดานการอานที่เปนประโยชนตอสังคม
2) เปนตัวแทนในการถายทอด/ประกวดในการสงเสริมการอาน
3) มีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอาน
4) เปนผูมีบทบาทในการผลักดัน สรางสรรค และถายทอดการสงเสริมการอาน
ฯลฯ
3 เปนตนแบบที่ดีของสังคมในการเปนนักอาน และเปนผูที่สงเสริมวัฒนธรรมการอาน
20 คะแนน
4 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน อาทิ ยุวบรรณารักษ ฯลฯ
10 คะแนน
5 มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชนผานชองทาง/รูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย
10 คะแนน
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ ผูนํากิจกรรม เวทีสาธารณะตางๆ เปนตน
100 คะแนน
คะแนนรวม
2. ประเภทบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
คุณสมบัติ ขอ 1 เปนผูมีที่พํานักอยูในประเทศไทยและมีชีวิตอยูในวันตัดสิน
ขอ 2 กรณีที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ขอ
เกณฑการประเมินผลงาน
คะแนนเต็ม
1 เปนผูที่มีผลงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 5 ป 20 คะแนน
2 เปนผูที่มีบทบาทในการถายทอด/ผลักดันการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน อาทิ
40 คะแนน
1) มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรม/มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดานการอาน
2) เปนตัวแทน/วิทยากร/ที่ปรึกษา/กรรมการ ที่มีบทบาทในการถายทอด/ผลักดันการอาน
3) มีผลงานที่มีบทบาทในการถายทอด/ผลักดันการอานทั้งระดับพื้นที่และนโยบาย
4) เปนผูที่มีผลงาน/บทบาทที่ไดรับการยอมรับในสังคมอยางกวางขวาง
ฯลฯ
3 เปนตนแบบที่ดีของสังคมในการเปนนักอาน และเปนผูที่สงเสริมวัฒนธรรมการอาน
20 คะแนน
4 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน
10 คะแนน
5 มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชนผานชองทาง/รูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย
10 คะแนน
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ ผูนํากิจกรรม เวทีสาธารณะตางๆ ฯลฯ
และผลงานสงผลกระทบตอสังคม
100 คะแนน
คะแนนรวม

-23. ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับชุมชน/ทองถิ่น)
คุณสมบัติ ขอ 1 กลุมบุคคล หรือองคกรที่ดําเนินกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการอานในระดับชุมชน ทองถิ่น และจังหวัด
ขอ 2 กรณีที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ขอ
เกณฑการประเมินผลงาน
คะแนนเต็ม
1 มีการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 5 ป
20 คะแนน
2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอาน สรางการมีสวนรวมของชุมชน
20 คะแนน
และขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน
3 มีกิจกรรมการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานที่สรางสรรค และมีการเผยแพร
30 คะแนน
ผลงานตอสาธารณะ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ กิจกรรม/เวทีสาธารณะตางๆ ฯลฯ
และผลงานสงผลกระทบตอสังคม
4 มีการบูรณาการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในชุมชน/ทองถิ่น ตําบล อําเภอ และจังหวัด
20 คะแนน
5 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน
10 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
4. ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับประเทศ)
คุณสมบัติ ขอ 1 เปนองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน องคกรระหวางประเทศหรือกลุมบุคคล
ที่อยูภายในประเทศไทย
ขอ 2 กรณีที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ขอ
เกณฑการประเมินผลงาน
คะแนนเต็ม
1 มีการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 5 ป
20 คะแนน
2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอาน สรางการมีสวนรวมของสังคม
20 คะแนน
และขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3 มีกิจกรรมการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานที่สรางสรรค และมีการเผยแพร
30 คะแนน
ผลงานตอสาธารณะ ไดแก สื่อสิง่ พิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ กิจกรรม/เวทีสาธารณะตางๆ ฯลฯ
และผลงานสงผลกระทบตอสังคม
4 มีการบูรณาการการทํางานกับภาคีเครือขาย/สนับสนุนการมีสวนรวมของสังคมทุกระดับ
20 คะแนน
5 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน
10 คะแนน
คะแนนรวม
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

100 คะแนน

แบบเสนอประวัติและผลงาน (ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน)

รูป 1 นิ้ว

ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว/................................................................................

1. วัน เดือน ปี เกิ ด..................................................................อายุ.....................ปี
2. ที่อยูปจจุบัน
เลขที่...............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย. ....................................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................อีเมล.................................................................
3. ชื่อผูปกครอง/อาจารยที่ปรึกษา
ชื่อ – สกุล.........................................................................เกี่ยวของเปน......................................อาชีพ.................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..................................อาคาร/หมูบาน......................................................หมูท ี่.................................
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท.....................................................อีเมล.........................................................................
4. สถานภาพการศึกษา
4.1 วุฒิที่ได้รบั สูงสุด
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา/แผนการเรียน

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ
การศึกษา

4.2 การศึกษาในปจจุบัน
คณะ/สาขาวิชา/แผนการเรียน

สถาบันการศึกษา

ระดับชั้นป

5. รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ (ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการอาน)
รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับ

หนวยงาน/องคกรที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล
/เกียรติคุณ
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6. ผลงานด้านการส่งเสริ มการอ่านที่ผา่ นมา (โปรดระบุและอธิบายโดยสังเขปถึงกิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
เกีย่ วกับการส่งเสริมการอ่าน พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิม่ เติม/ หากมีรูปภาพประกอบให้แนบเพิม่ เติมท้ายแบบ
เสนอประวัต)ิ
ป พ.ศ.

ผลงาน/กิจกรรม/โครงการที่สําคัญ

บทบาทที่รับผิดชอบ

ผลสําเร็จของงาน
ที่มีตอสังคม

ลายมือชื่อผูเสนอ............................................................
(.........................................................)
วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ................
ลายมือชื่อผูปกครอง/อาจารยที่ปรึกษา..............................................
(.........................................................)
วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ................
 ข้าพเจ้า ได้นําส่งข้อมูล/เอกสาร ได้แก่
 1) แบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน จํานวน...................ชุด
 2) เอกสารผลงานประกอบการพิจารณา จํานวน...................ชุด
 3) ไฟล์ขอ้ มูลแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน (ในรูปแบบไฟล์ Word)
 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  CD/DVD

 Thumb drive

 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................................
 ท่านทราบข่าวการรับสมัครมาจาก.....................................................................................
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ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน

ชื่อ – สกุล
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเพือ่ ประกอบการพิจารณาในช่องว่างโดยสังเขป
ประเด็นพิ จารณา
(100 คะแนน)

รายละเอียด
(โปรดระบุโดยสังเขป)

คุณสมบัติ
 เป็ นผูม้ ที พ่ี ํานักอยู่ในประเทศไทยและมีชวี ติ อยู่ในวันตัดสิน
 อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์นบั ถึงวันตัดสิน
 กรณีทเ่ี คยได้รบั รางวัลชนะเลิศแล้ว จะนับระยะเวลาดําเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตัง้ แต่ ปี 2561 เป็ น
ต้นไป
1. เป็ นผูท้ ี่มีผลงานด้านการส่งเสริ มวัฒนธรรมการ
อ่านเป็ นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่ องไม่ตาํ่ กว่า 3 ปี (20
คะแนน)
2. เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการคิ ดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และผลักดันการส่งเสริ มการอ่าน อาทิ (40
คะแนน)
2.1 มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรมด้านการอ่านทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
2.2 เป็ นตัวแทนในการถ่ายทอด/ประกวดในการส่งเสริม
การอ่าน
2.3 มีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน
2.4 เป็ นผูม้ บี ทบาทในการผลักดัน สร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดการส่งเสริมการอ่าน
2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)
3. เป็ นต้นแบบที่ดีของสังคมในการเป็ นนักอ่าน
และเป็ นผูท้ ี่ส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน (20 คะแนน)
4. ผลงานได้รบั รางวัล/เกียรติ คณ
ุ ด้านการส่งเสริ ม
การอ่าน อาทิ ยุวบรรณารักษ์ ฯลฯ (10 คะแนน)
5. มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทาง/รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อ
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สิ่ งพิ มพ์
สื่อออนไลน์ /สื่อดิ จิทลั ต่างๆ ผูน้ ํากิ จกรรม
เวทีสาธารณะต่างๆ เป็ นต้น (10 คะแนน)
หมายเหตุ 1. กรุณาส่งแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์
- ส่งเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัตแ
ิ ละผลงาน จํานวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด) มาที่
กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ส่งไฟล์เอกสารแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน (ไฟล์ Word) /หากมี Power Point (ไม่เกิน 5 สไลด์)
ได้ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ evadcp2015@gmail.com หรือ CD/DVD หรือ Thumb drive
2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกัน ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องลงนามยินยอมให้ดาํ เนินการและรับรองสําเนาในเอกสารหลักฐานต่างๆ
ด้วย
3. กรณีทเ่ี ป็ นเด็กและเยาวชน พิจารณาตอบข้อมูลตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

หมายเหตุ 1. กรุณาส่งแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์
- ส่งเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัตแ
ิ ละผลงาน จํานวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด) มาที่
กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สามารถส่งรูปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพิม่ เติมในรูปแบบ CD ได้
- ส่งไฟล์เอกสาร (ในรูปแบบไฟล์ Word) หากมีไฟล์นําเสนอข้อมูล (Power Point ไม่เกิน 5 สไลด์)
ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ evadcp2015@gmail.com
2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกัน ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องลงนามยินยอมให้ดาํ เนินการและรับรองสําเนาในเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย
3. กรณีทเ่ี ป็ นเด็กและเยาวชน พิจารณาตอบข้อมูลตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

แบบเสนอประวัติและผลงาน (ประเภทบุคคลส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน)

รูป 1 นิ้ว

นาย/ นาง/ นางสาว...............................................................................

1. วัน เดือน ปี เกิ ด..................................................................อายุ.................ปี
2. ที่อยู่ปัจจุบนั
เลขที.่ ..............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล
......................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์
.....................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร............................................อีเมล
.................................................................
3. สถานที่ทาํ งาน
เลขที.่ ........................ซอย.......................................ถนน...............................แขวง/ตําบล
......................................
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์
......................................................
โทรศัพท์........................................................โทรสาร.............................................อีเมล
.....................................................
4. ประวัติการศึกษาขัน้ สูงสุด
วุฒิการศึกษา

สาขาวิ ชา

สถาบันการศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา

5. ผลงานด้านการส่งเสริ มการอ่านในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา
(โปรดระบุและอธิบายโดยสังเขปถึงกิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการส่งเสริมการอ่าน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบเพิม่ เติม/ หากมีรูปภาพประกอบให้แนบเพิม่ เติมท้ายแบบเสนอประวัต)ิ
ปี พ.ศ.

ผลงาน/กิ จกรรม/โครงการที่สาํ คัญ

บทบาทที่รบั ผิดชอบ

ผลสําเร็จของงาน
ที่มีต่อสังคม
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6. รางวัลและเกียรติ คณ
ุ ที่ได้รบั (ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มการอ่าน)
รางวัล/เกียรติ คณ
ุ ที่ได้รบั

หน่ วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล

ปี ที่ได้รบั รางวัล
/เกียรติ คณ
ุ

ลายมือชือ่ ผูเ้ สนอ
............................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ง
............................................................
วันที.่ ......... เดือน.......................... พ.ศ
................

ประเภทบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
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 ข้าพเจ้า ได้นําส่งข้อมูล/เอกสาร ได้แก่
 1) แบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน จํานวน...................ชุด
 2) เอกสารผลงานประกอบการพิจารณา จํานวน...................ชุด
 3) ไฟล์ขอ้ มูลแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน (ในรูปแบบไฟล์ Word)
 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  CD/DVD

 Thumb drive

 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................................
 ท่านทราบข่าวการรับสมัครมาจาก.....................................................................................
ั ้ ้ี

่

ิ

่ี ํ

ไ ่ไ ้ ั

ิ

โ

ชื่อ – สกุล
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเพือ่ ประกอบการพิจารณาในช่องว่างโดยสังเขป

ั ัป

ั

ไป

ี ์ ป็
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ประเด็นพิ จารณา
(100 คะแนน)

รายละเอียด
(โปรดระบุโดยสังเขป)

คุณสมบัติ
 เป็ นผูม้ ที พ่ี ํานักอยู่ในประเทศไทยและมีชวี ติ อยู่ในวันตัดสิน
 กรณีทเ่ี คยได้รบั รางวัลชนะเลิศแล้ว จะนับระยะเวลาดําเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตัง้ แต่ ปี 2561 เป็ นต้นไป
1. เป็ นผูท้ ี่มีผลงานด้านการส่งเสริ มวัฒนธรรมการ
อ่านเป็ นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่ องไม่ตาํ่ กว่า 5 ปี (20
คะแนน)
2. เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการถ่ายทอด/ผลักดันการส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน อาทิ (40 คะแนน)
2.1 มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรม/มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ด้านการอ่าน
2.2 เป็ นตัวแทน/วิทยากร/ทีป่ รึกษา/กรรมการทีม่ ี
บทบาทในการถ่ายทอด/ผลักดันการอ่าน
2.3 มีผลงานทีม่ บี ทบาทในการถ่ายทอด/ผลักดันการ
อ่านทัง้ ระดับพืน้ ทีแ่ ละนโยบาย
2.4 เป็ นผูท้ ม่ี ผี ลงาน/บทบาททีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
สังคมอย่างกว้างขวาง
2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)
3. เป็ นต้นแบบที่ดีของสังคมในการเป็ นนักอ่าน
และเป็ นผูท้ ี่ส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน (20 คะแนน)
4. ผลงานได้รบั รางวัล/เกียรติ คณ
ุ ด้านการส่งเสริ มการ
หมายเหตุ
กรุณาส่งแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์
อ่าน (101.คะแนน)
- ส่งเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัตแ
5. มีการเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชนผ่าน ิ ละผลงาน จํานวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด) มาที่
กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ช่องทาง/รูปแบบต่ างๆเลขที
ที่หลากหลาย
่ 14 ถนนเทียได้
มร่แวก่มมิสืต่อร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สิ่ งพิ มพ์ สื่อออนไลน์
/สื่อดิ จิทลั ต่างๆ ผูน้ ตแิํ าละผลงาน
กิ จกรรม(ไฟล์ Word) /หากมี Power Point (ไม่เกิน 5 สไลด์)
- ส่งไฟล์เอกสารแบบเสนอประวั
เวทีสาธารณะต่
งๆ ฯลฯยและผลงานส่
งผลกระทบ
หรือ CD/DVD หรือ Thumb drive
ได้ทาางไปรษณี
อ์ เิ ล็กทรอนิกส์ evadcp2015@gmail.com
การส่งผลงานแทนกัน ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องลงนามยินยอมให้ดาํ เนินการและรับรองสําเนาในเอกสารหลักฐานต่างๆ
ต่อสังคม 2.(10ในกรณี
คะแนน)
ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

แบบเสนอประวัติและผลงานประเภทองคกรหรือกลุมบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับชุมชน/ทองถิ่น)
ชื่อองคกร...........................................................................
1. ข้อมูลทัวไปขององค์
่
กร
1.1 ที่อยูปจจุบัน / สถานที่ตั้งองคกรหรือกลุมบุคคล
เลขที่...............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย. ....................................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................อีเมล.................................................................
1.2 ภารกิจขององคกรหรือกลุมบุคคล
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
1.3 หน่ วยงาน/บุคลากรที่รบั ผิดชอบ
...........................................................................................................................................................................
....................
...........................................................................................................................................................................
....................
1.4 ผูบ้ ริ หาร/ประธานขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล
ชือ่ ......................................................................................ตําแหน่ง
............................................................................
2. ข้อมูลด้านการส่งเสริ มการอ่าน
2.1 รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
ชื่อรางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับ

หนวยงาน/องคกรที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล
/เกียรติคุณ
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2.2 ระยะเวลาที่องคกรไดดําเนินงานดานการสงเสริมการอาน………………………………….ป

2.3 การดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ มการอ่าน
1) ผลการดําเนิ นงาน/กิ จกรรม/โครงการด้ านการส่ งเสริ ม การอ่ าน 5 ปี ที่ ผ่านมา (โปรดระบุและ
อธิบ ายโดยสังเขปถึงกิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วข้อ งเกีย่ วกับ การส่งเสริม การอ่าน พร้อ มแนบเอกสารประกอบ
เพิม่ เติม/ หากมีรูปภาพประกอบให้แนบเพิม่ เติมท้ายแบบเสนอประวัต)ิ

ปี พ.ศ.

งาน/กิ จกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้ าหมาย ภาคีเครือข่าย
(โปรดระบุจาํ นวน)
ที่ร่วม
ดําเนิ นการ

บทบาท
องค์กรของ
ท่าน

ผลสําเร็จของ
งาน
ที่มีต่อสังคม

ลายมือชื่อผูเสนอ............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ................
ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ...........................................................สกุล.........................................................
ตําแหนง..........................................................................
โทรศัพท..............................................................อีเมล.........................................................................
 ข้าพเจ้า ได้นําส่งข้อมูล/เอกสาร ได้แก่
 1) แบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน จํานวน...................ชุด
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ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน

ชื่อ องค์กรหรือกลุ่มบุคคล
คําชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเพือ่ ประกอบการพิจารณาในช่องว่างโดยสังเขป
ประเด็นพิ จารณา
(100 คะแนน)

รายละเอียด
(โปรดระบุโดยสังเขป)

คุณสมบัติ
 กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทีด่ าํ เนินกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระดับชุมชน ท้องถิน่ และจังหวัด
 กรณีทเ่ี คยได้รบั รางวัลชนะเลิศแล้ว จะนับระยะเวลาดําเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตัง้ แต่ ปี 2561 เป็ นต้น
ไป
1. มีการดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ มวัฒนธรรมการ
อ่าน
มาอย่างต่อเนื่ องไม่ตาํ่ กว่า 5 ปี (20 คะแนน)
2. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมส่งเสริ ม
การอ่าน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ขับเคลื่อนการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง โดยมี
บุคลากรรับผิดชอบชัดเจน (20 คะแนน)
3. มีกิจกรรมการดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ ม
วัฒนธรรมการอ่านที่สร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณะ ได้แก่ สื่อสิ่ งพิ มพ์ สื่อออนไลน์ /
สื่อดิ จิทลั ต่างๆ กิ จกรรม/เวทีสาธารณะต่างๆ ฯลฯ
และผลงานส่งผลกระทบต่อสังคม (30 คะแนน)
4 มีการบูรณาการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
ชุมชน/ท้องถิ่ น ตําบล อําเภอ และจังหวัด (20 คะแนน)
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5. ผลงานได้รบั รางวัล/เกียรติ คณ
ุ ด้านการส่งเริ มการ
อ่าน (10 คะแนน)

หมายเหตุ 1. กรุณาส่งแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์
- ส่งเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัตแ
ิ ละผลงาน จํานวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด) มาที่
กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ส่งไฟล์เอกสารแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน (ไฟล์ Word) /หากมี Power Point (ไม่เกิน 5 สไลด์)
ได้ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ evadcp2015@gmail.com หรือ CD/DVD หรือ Thumb drive
2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกัน ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องลงนามยินยอมให้ดาํ เนินการและรับรองสําเนาในเอกสารหลักฐานต่างๆ
ด้วย
3. ผูเ้ สนอต้องเป็ นผูม้ อี ํานาจลงนามของบริษทั /หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

แบบเสนอประวัติและผลงานประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับประเทศ)
ชื่อองคกร...........................................................................
1. ข้อมูลทัวไปขององค์
่
กร
1.1 ที่อยูปจจุบัน / สถานที่ตั้งองคกร
เลขที่...............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย. ....................................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................อีเมล.................................................................
1.2 พันธกิจขององคกร
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
1.3 หน่ วยงาน/บุคลากรที่รบั ผิดชอบ
...........................................................................................................................................................................
....................
...........................................................................................................................................................................
....................
1.4 ผูบ้ ริ หาร/ประธานขององค์กรหรือกลุ่มบุคคล
ชือ่ ......................................................................................ตําแหน่ง
............................................................................
2. ข้อมูลด้านการส่งเสริ มการอ่าน
2.1 รางวัลและเกียรติคุณที่ไดรับ
ชื่อรางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับ

หนวยงาน/องคกรที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล
/เกียรติคุณ
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2.2 ระยะเวลาที่องคกรไดดําเนินงานดานการสงเสริมการอาน…………………………ป

2.3 การดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ มการอ่าน
1) ผลการดําเนิ นงาน/กิ จกรรม/โครงการด้ านการส่ งเสริ ม การอ่ าน 5 ปี ที่ ผ่านมา (โปรดระบุและ
อธิบ ายโดยสังเขปถึงกิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วข้อ งเกีย่ วกับ การส่งเสริม การอ่าน พร้อ มแนบเอกสารประกอบ
เพิม่ เติม/ หากมีรูปภาพประกอบให้แนบเพิม่ เติมท้ายแบบเสนอประวัต)ิ

ปี พ.ศ. งาน/กิ จกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้ าหมาย
(โปรดระบุจาํ นวน)

ภาคีเครือข่าย
ที่ร่วม
ดําเนิ นการ

บทบาท
องค์กรของ
ท่าน

ผลสําเร็จของ
งาน
ที่มีต่อสังคม

ลายมือชื่อผูเสนอ............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่.......... เดือน.......................... พ.ศ................
ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ...........................................................สกุล.........................................................
ตําแหนง..........................................................................
โทรศัพท..............................................................อีเมล.........................................................................
 ข้าพเจ้า ได้นําส่งข้อมูล/เอกสาร ได้แก่
 1) แบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน จํานวน...................ชุด
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ชื่อ องคกร

ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
(ระดับประเทศ)

คําชี้แจง กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาในชองวางโดยสังเขป
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ประเด็นพิ จารณา
(100 คะแนน)

รายละเอียด
(โปรดระบุโดยสังเขป)

คุณสมบัติ
 เป็ นองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรระหว่างประเทศหรือกลุม่ บุคคลทีอ่ ยู่
ภายในประเทศไทย
 กรณีทเ่ี คยได้รบั รางวัลชนะเลิศแล้ว จะนับระยะเวลาดําเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตัง้ แต่ ปี 2561 เป็ นต้น
ไป
1. มีการดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ มวัฒนธรรมการ
อ่าน
มาอย่างต่อเนื่ องไม่ตาํ่ กว่า 5 ปี (20 คะแนน)
2. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมส่งเสริ มการ
อ่าน สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม และขับเคลื่อนการ
ดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง โดยมีหน่ วยงานและบุคลากร
ที่รบั ผิดชอบที่ชดั เจน (20 คะแนน)
3. มีกิจกรรมการดําเนิ นงานด้านการส่งเสริ ม
วัฒนธรรมการอ่านที่สร้างสรรค์ และมีการเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณะ ได้แก่ สื่อสิ่ งพิ มพ์ สื่อออนไลน์ /สื่อ
ดิ จิทลั ต่างๆ กิ จกรรม/เวทีสาธารณะต่างๆ ฯลฯ และ
ผลงานส่งผลกระทบต่อสังคม
(30 คะแนน)
1. กรุณาส่งาแบบเสนอประวั
ตแิ ละผลงาน
4.หมายเหตุ
มีการบูรณาการทํ
งานร่วมกับภาคี
เครือข่ทัายง้ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์
- ส่งเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัตแ
ิ ละผลงาน จํานวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด) มาที่
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสั
ง
คมทุ
ก
ระดั
บ
(20
กลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คะแนน)
เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ส่งไฟล์เอกสารแบบเสนอประวัตแิ ละผลงาน (ไฟล์ Word) /หากมี Power Point (ไม่เกิน 5 สไลด์)
หรือ CD/DVD หรือ Thumb drive
ได้ทางไปรษณี
กส์ evadcp2015@gmail.com
5. ผลงานได้รบั รางวั
ล/เกียรติยอ์ คเิ ล็ณ
ุ กด้ทรอนิ
านการส่
งเสริ มการ
2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกัน ผูถ้ ูกเสนอชื่อต้องลงนามยินยอมให้ดาํ เนินการและรับรองสําเนาในเอกสารหลักฐานต่างๆ
อ่าน
(10 คะแนน) ด้วย
3. ผูเ้ สนอต้องเป็ นผูม้ อี ํานาจลงนามของบริษทั /หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี

โครงการยกยองบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
ประจําปพุทธศักราช 2562
1. หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
สูสังคมแหงการเรียนรู ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทั้งใหมีการจัดตั้ งคณะกรรมการระดับ นโยบาย
ซึ่งไดแก คณะกรรมการบูรณาการการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อกํากับและ
ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคม
แหงการเรียนรูของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
สงเสริมวัฒนธรรมการอาน โดยสงเสริมใหทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ท องถิ่ น และบุ คคล ได มีบ ทบาทในการขั บ เคลื่อน สง เสริม และสรางกระแสรณรงคการสงเสริ มการอ า น
ในรู ป แบบต า งๆ อาทิ การจั ดกิ จ กรรมส งเสริม การอ าน การจั ดหาสื่ อการอา นที่ มีคุณ ภาพและเหมาะสม
ในทุกชวงวัย การสรางหองสมุดหรือแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการสงเสริมการอาน การคนควาวิจัยดานการอาน
รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย รณรงคสงเสริมกิจกรรมการอานในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางคานิยมรักการอาน
ใหกับคนไทย ซึ่งกลไกในรูปแบบองคกร เครือขาย และบุคคล ที่ดําเนินงานดานการสงเสริมการอานนั้น ถือเปน
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการสร า งสั ง คมไทยเป น สั ง คมแห ง การเรี ย นรู และสร า งทุ น มนุ ษ ย เ พื่ อ ให มี ส มรรถนะ
ความสามารถทั้งในดานการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรม จึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการสร า ง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน จึงไดกําหนดจัดโครงการยกยองบุคคล องคกรดีเดน
ในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปพุทธศักราช 2562 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เผยแพรเกียรติคุณ
ของบุคคล องคกรตนแบบที่ทําคุณประโยชนดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานใหกับประเทศชาติ และถอด
บทเรียนที่ประสบความสําเร็จของบุคคล องคกรที่ดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน เผยแพรสูสาธารณะ
เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน และเปนแบบอยางแกผูสนใจในการนําไปประยุกตใช
ในแตละบริบทและยุคสมัย สามารถนําไปพัฒนาตอยอดการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน เพื่อสรางสังคมแหง
การอานและการเรียนรูในสังคมไทยใหครอบคลุมและพัฒนายิ่งขึ้นตอไป
2.วัตถุประสงค

1. เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล องคกร ทีท่ ําคุณประโยชนในการสงเสริมวัฒนธรรม
การอานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานใหกับสังคมและประเทศชาติตอไป
๒. เพื่อถอดแบบเปนบทเรียนที่ประสบความสําเร็จของบุคคล องคกรที่ดําเนินการสงเสริม
วัฒนธรรมการอาน ใหเผยแพรสูสาธารณะ และเปนแบบอยางตอผูสนใจในการนําไปประยุกตใช
3. เปาหมาย

เด็กและเยาวชน บุคคล กลุมบุคคล และองคกร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศที่ทํา
คุณประโยชน และดําเนินกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการอานมาอยางตอเนื่อง
/โดยแบง...
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โดยแบงตามประเภทของการคัดเลือกออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
2) ประเภทบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
3) ประเภทองคกรหรือกลุมบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ระดับชุมชน/ทองถิ่น
4) ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ระดับประเทศ
4. แนวทางการดําเนินงาน
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเกณฑและคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริม
วัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเกณฑและคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริม
วัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณากําหนดเกณฑการคัดเลือก และแนวทาง
การคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.3 ประกาศรับสมัครดวยวิธีดวยชองทางตางๆ เชน สื่อออนไลน แผนพับและโปสเตอร
ประชาสัมพันธ และทําหนังสือถึงเครือขายดานการอาน
4.4 ประชาสั มพัน ธ และเผยแพรการจัดกิจ กรรมผานทางเว็บไซตกรมสงเสริมวัฒ นธรรม
เครือขายสื่อมวลชนดานศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือขายดานการอาน
ทั่วประเทศ
4.5 รวบรวมแบบขอมูลการเสนอชื่อจากผูสมัครเขารับการคัดเลือก และประชุมผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.6 จัดทําประกาศผลการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
4.7 จัดพิ ธี รั บถวยพระราชทานสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล
รางวัลบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปพุทธศักราช 2562 ในงานวันภาษาไทย
แหงชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมวัฒนธรรม
5. ระยะเวลาดําเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมทางสื่อและเครือขายการอานตางๆ (เดือนพฤศจิกายน 2561 –
มีนาคม 2562)
5.2 รับสมัครการสงผลงานเขารับการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรม
การอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแตบัดนี้ – 31 มีนาคม 2562)
5.3 พิจารณาการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก (เมษายน – พฤษภาคม 2562)
5.4 จัดพิธีรับรางวัลฯ ในงานวันภาษาไทยแหงชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย กรมสงเสริมวัฒนธรรม (เดือนกรกฎาคม 2562)
6. หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
7. สถานที่ดําเนินการ
ในงานวันภาษาไทยแหงชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

รายละเอียดการรับสมัครและสงผลงาน
โครงการยกยองบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
ประจําปพุทธศักราช 2562
1. การรับสมัคร
1.1 รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
1.2 ดาวนโหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ ไดที่
- เว็บไซตกรมสงเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th
หัวขอ ขาวประกาศ “เรื่อง การยกยองบุคคล องคกรดีเดนในการ
สงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปพุทธศักราช 2562”
- https://is.gd/3g9WVb
- Scan QR code ดังแนบ

2. การสงผลงาน
2.1 สงแบบเสนอประวัติและผลงาน ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล
- สงเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัติและผลงาน จํานวน 15 ชุด
หากมีเอกสารประกอบ จํานวน 1 ชุด)
มาที่ กลุมติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ 14 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- สงไฟลเอกสารแบบเสนอประวัติและผลงาน (ไฟล Word) /หากมี Power Point (ไมเกิน 5 slide)
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส evadcp2015@gmail.com หรือ CD/DVD หรือ Thumb drive
ทั้งนี้ หากสงผลงานเกินระยะเวลาที่กําหนดจะไมไดรับการพิจารณาผลงาน (โดยนับวันประทับตรา
ไปรษณียเ ปนสําคัญ)
2.2 ในกรณีการสงผลงานแทนกัน ผูถูกเสนอชื่อตองลงนามยินยอมใหดําเนินการและรับรองสําเนาในเอกสาร
หลักฐานตางๆ ดวย
2.3 กรณีที่เปนเด็กและเยาวชน พิจารณาตอบขอมูลตามความเหมาะสม
2.4 กรณีเปนองคกร/กลุมบุคคล ผูเสนอตองเปนผูมีอํานาจลงนามของบริษัท/หนวยงาน/องคกร/กลุมบุคคล
2.5 หากมีภาพประกอบในการดําเนินกิจกรรมใหนําเสนอแนบทายแบบเสนอประวัติและผลงานพรอมระบุ
รายละเอียดกิจกรรม หรือเพิ่มเติมเปนเอกสารประกอบ
3. การประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัล
3.1 ประกาศผลทางเว็บไซตกรมสงเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th เดือนพฤษภาคม 2562
3.2 จัดพิธีรับรางวัลในงานวันภาษาไทยแหงชาติ เดือนกรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุมติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม
ผูประสานงานโครงการ คุณทิพวรรณ คุณวรพล คุณปนัดดา
โทรศัพท 02 247 0013 ตอ 1327-28

โทรสาร 02 645 3052
อีเมล evadcp2015@gmail.com

