


 

เกณฑการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 

คุณสมบัติ  ขอ 1  เปนผูมีท่ีพํานักอยูในประเทศไทยและมีชีวิตอยูในวันตัดสิน 
              ขอ 2  เด็กและเยาวชน หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณนับถึงวันตัดสิน 

              ขอ 3  กรณีท่ีเคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 

                       ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป 

เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ขอ เกณฑการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 
1 เปนผูท่ีมีผลงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเปนท่ีประจักษอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 3 ป 20 คะแนน 
2 เปนผูท่ีมีบทบาทในการคิดริเริ่ม สรางสรรค ถายทอด และผลักดันการสงเสริมการอาน อาทิ 

1) มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรมดานการอานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
2) เปนตัวแทนในการถายทอด/ประกวดในการสงเสริมการอาน 
3) มีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการอาน 
4) เปนผูมีบทบาทในการผลักดัน สรางสรรค และถายทอดการสงเสริมการอาน 
                                           ฯลฯ 

40 คะแนน 

3 เปนตนแบบท่ีดีของสังคมในการเปนนักอาน และเปนผูท่ีสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 20 คะแนน 
4 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน อาทิ ยุวบรรณารักษ ฯลฯ 10 คะแนน 
5 มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชนผานชองทาง/รูปแบบตางๆ ท่ีหลากหลาย  

ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ ผูนํากิจกรรม เวทีสาธารณะตางๆ เปนตน  
10 คะแนน 

  คะแนนรวม 100 คะแนน 

 
2. ประเภทบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
คุณสมบัติ   ขอ 1 เปนผูมีท่ีพํานักอยูในประเทศไทยและมีชีวิตอยูในวันตัดสิน 
               ขอ 2  กรณีท่ีเคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
                        ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป 
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ขอ เกณฑการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 
1 เปนผูท่ีมีผลงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเปนท่ีประจักษอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 5 ป  20 คะแนน 
2 เปนผูท่ีมีบทบาทในการถายทอด/ผลักดันการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน อาทิ 

1) มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรม/มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดานการอาน 
2) เปนตัวแทน/วิทยากร/ท่ีปรึกษา/กรรมการ ท่ีมีบทบาทในการถายทอด/ผลักดันการอาน 
3) มีผลงานท่ีมีบทบาทในการถายทอด/ผลักดันการอานท้ังระดับพ้ืนท่ีและนโยบาย 
4) เปนผูท่ีมีผลงาน/บทบาทท่ีไดรับการยอมรับในสังคมอยางกวางขวาง 
                                              ฯลฯ 

40 คะแนน 

3 เปนตนแบบท่ีดีของสังคมในการเปนนักอาน และเปนผูท่ีสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 20 คะแนน 
4 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน 10 คะแนน 
5 มีการเผยแพรผลงานตอสาธารณชนผานชองทาง/รูปแบบตางๆ ท่ีหลากหลาย  

ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ ผูนํากิจกรรม เวทีสาธารณะตางๆ ฯลฯ  
และผลงานสงผลกระทบตอสังคม 

10 คะแนน 

  คะแนนรวม 100 คะแนน 
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3. ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับชุมชน/ทองถิ่น) 
คุณสมบัติ   ขอ 1 กลุมบุคคล หรือองคกรท่ีดําเนินกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการอานในระดับชุมชน ทองถ่ิน และจังหวัด 
               ขอ 2 กรณีท่ีเคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน  
                      ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป 
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ขอ เกณฑการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 5 ป  20 คะแนน 

2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอาน สรางการมีสวนรวมของชุมชน  
และขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีบุคลากรรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

20 คะแนน 

3 มีกิจกรรมการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานท่ีสรางสรรค และมีการเผยแพร
ผลงานตอสาธารณะ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ กิจกรรม/เวทีสาธารณะตางๆ ฯลฯ 
และผลงานสงผลกระทบตอสังคม 

30 คะแนน 

4 มีการบูรณาการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในชุมชน/ทองถ่ิน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  20 คะแนน 
5 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน 10 คะแนน 

  คะแนนรวม 100 คะแนน 

 
 

4. ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับประเทศ) 
คุณสมบัติ  ขอ 1  เปนองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน องคกรระหวางประเทศหรือกลุมบุคคล  
                       ท่ีอยูภายในประเทศไทย  
              ขอ 2  กรณีท่ีเคยไดรับรางวัลชนะเลิศแลว จะนับระยะเวลาดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
                       ตั้งแต ป 2561 เปนตนไป 
เกณฑการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ขอ เกณฑการประเมินผลงาน คะแนนเต็ม 

1 มีการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานมาอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 5 ป  20 คะแนน 

2 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอาน สรางการมีสวนรวมของสังคม  
และขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

20 คะแนน 

3 มีกิจกรรมการดําเนินงานดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานท่ีสรางสรรค และมีการเผยแพร
ผลงานตอสาธารณะ ไดแก สื่อสิง่พิมพ สื่อออนไลน/สื่อดิจิทัลตางๆ กิจกรรม/เวทีสาธารณะตางๆ ฯลฯ 
และผลงานสงผลกระทบตอสังคม 

30 คะแนน 

4 มีการบูรณาการการทํางานกับภาคีเครือขาย/สนับสนุนการมีสวนรวมของสังคมทุกระดับ 20 คะแนน 
5 ผลงานไดรับรางวัล/เกียรติคุณดานการสงเสริมการอาน 10 คะแนน 

  คะแนนรวม 100 คะแนน 

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 
 



 
              แบบเสนอประวัติและผลงาน (ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน) 

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

 
                            
1. วนั  เดือน  ปี  เกิด..................................................................อาย.ุ....................ปี 

2. ท่ีอยูปจจุบัน  

 เลขท่ี...............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................อีเมล................................................................. 
 
3. ช่ือผูปกครอง/อาจารยท่ีปรึกษา 

ช่ือ – สกุล.........................................................................เกี่ยวของเปน......................................อาชีพ................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี..................................อาคาร/หมูบาน......................................................หมูท่ี................................. 
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..............................................จังหวดั............................................... 
โทรศัพท.....................................................อีเมล......................................................................... 
 
4. สถานภาพการศึกษา 

 4.1 วฒิุท่ีได้รบัสงูสดุ 

  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา/แผนการเรียน สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ

การศึกษา 
 
 

   

 4.2 การศึกษาในปจจุบัน 

คณะ/สาขาวิชา/แผนการเรียน สถาบันการศึกษา ระดับช้ันป 
 
 

  

5. รางวัลและเกียรติคุณท่ีไดรับ (ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการอาน) 

 
รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับ หนวยงาน/องคกรท่ีมอบรางวัล ปท่ีไดรับรางวัล 

/เกียรติคุณ 
 
 

  

 
 

  

 

 
 

รปู 1 น้ิว 
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6. ผลงานด้านการส่งเสริมการอ่านท่ีผา่นมา  (โปรดระบุและอธบิายโดยสงัเขปถงึกจิกรรม/โครงการทีเ่กีย่วขอ้ง

เกีย่วกบัการส่งเสรมิการอ่าน พรอ้มแนบเอกสารประกอบเพิม่เตมิ/ หากมรูีปภาพประกอบให้แนบเพิม่เตมิท้ายแบบ

เสนอประวตั)ิ 

 

ป พ.ศ. ผลงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีสําคัญ บทบาทท่ีรับผิดชอบ ผลสําเร็จของงาน 
ท่ีมีตอสังคม 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 
 

ลายมือช่ือผูเสนอ............................................................ 
         (.........................................................) 
              วันท่ี.......... เดือน.......................... พ.ศ................ 
 

ลายมือช่ือผูปกครอง/อาจารยท่ีปรึกษา.............................................. 
         (.........................................................) 
        วันท่ี.......... เดือน.......................... พ.ศ................ 
 
 
 

 

 

 

 

 

  ขา้พเจา้ ไดนํ้าส่งขอ้มูล/เอกสาร ไดแ้ก ่

 1) แบบเสนอประวตัแิละผลงาน จํานวน...................ชดุ  

 2) เอกสารผลงานประกอบการพจิารณา จาํนวน...................ชดุ 

 3) ไฟลข์อ้มูลแบบเสนอประวตัแิละผลงาน (ในรูปแบบไฟล ์Word)  

           ทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์   CD/DVD        Thumb drive 

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

  ท่านทราบขา่วการรบัสมคัรมาจาก..................................................................................... 
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ช่ือ – สกลุ 

 

คาํช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณาในชอ่งวา่งโดยสงัเขป 

ประเดน็พิจารณา 

(100 คะแนน) 

รายละเอียด 

(โปรดระบุโดยสงัเขป) 

คณุสมบติั 

 เป็นผูม้ทีีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทยและมชีวีติอยู่ในวนัตดัสนิ 

 อายุไม่เกนิ 18 ปีบรบูิรณ์นบัถงึวนัตดัสนิ 

 กรณทีีเ่คยไดร้บัรางวลัชนะเลศิแลว้ จะนบัระยะเวลาดําเนนิการสง่เสรมิวฒันธรรมการอ่าน ตัง้แต่ ปี 2561 เป็น

ตน้ไป 

1. เป็นผูท่ี้มีผลงานด้านการส่งเสริมวฒันธรรมการ

อ่านเป็นท่ีประจกัษ์อย่างต่อเน่ืองไม่ตํา่กว่า 3 ปี (20 

คะแนน) 

 

2. เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์ถ่ายทอด และผลกัดนัการส่งเสริมการอ่าน อาทิ (40 

คะแนน) 

2.1 มกีารผลติสื่อ/นวตักรรมดา้นการอ่านทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม 

 

2.2 เป็นตวัแทนในการถ่ายทอด/ประกวดในการส่งเสรมิ

การอ่าน 

 

2.3 มบีทบาทสําคญัและมสี่วนร่วมในกจิกรรมส่งเสรมิการ

อ่าน 

 

2.4 เป็นผูม้บีทบาทในการผลกัดนั สรา้งสรรค ์และ

ถ่ายทอดการส่งเสรมิการอ่าน 

 

2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)  

3. เป็นต้นแบบท่ีดีของสงัคมในการเป็นนักอ่าน  

และเป็นผูท่ี้ส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน (20 คะแนน) 

 

4. ผลงานได้รบัรางวลั/เกียรติคณุด้านการส่งเสริม

การอ่าน อาทิ ยวุบรรณารกัษ์ ฯลฯ (10 คะแนน) 

 

5. มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนผา่น

ช่องทาง/รปูแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ส่ือ

 

ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
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ส่ิงพิมพ ์ 

ส่ือออนไลน์/ส่ือดิจิทลัต่างๆ ผูนํ้ากิจกรรม  

เวทีสาธารณะต่างๆ เป็นต้น (10 คะแนน) 

 
 

หมายเหตุ  1. กรณุาส่งแบบเสนอประวตัแิละผลงาน ทัง้ในรปูแบบเอกสารและไฟล ์

             -  ส่งเอกสาร (สาํเนาเอกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน จาํนวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จาํนวน 1 ชุด) มาที ่  

 กลุ่มตดิตามและประเมนิผล  สาํนกังานเลขานุการกรม  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

    เลขที ่14 ถนนเทยีมร่วมมติร  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  

                      สามารถส่งรปูกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านเพิม่เตมิในรปูแบบ CD ได ้

    -  ส่งไฟลเ์อกสาร (ในรปูแบบไฟล ์Word)  หากมไีฟล์นําเสนอขอ้มลู (Power Point ไม่เกนิ 5 สไลด์) 

   ทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์evadcp2015@gmail.com 

 2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกนั ผูถู้กเสนอชื่อต้องลงนามยนิยอมใหด้าํเนินการและรบัรองสาํเนาในเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดว้ย 

 3. กรณีทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน พจิารณาตอบขอ้มลูตามความเหมาะสม 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

                               

หมายเหตุ  1. กรณุาส่งแบบเสนอประวตัแิละผลงาน ทัง้ในรปูแบบเอกสารและไฟล ์

             -  ส่งเอกสาร (สาํเนาเอกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน จาํนวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จาํนวน 1 ชุด) มาที ่  

 กลุ่มตดิตามและประเมนิผล  สาํนกังานเลขานุการกรม  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

    เลขที ่14 ถนนเทยีมร่วมมติร  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  

                   - ส่งไฟลเ์อกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน (ไฟล ์Word) /หากม ีPower Point (ไม่เกนิ 5 สไลด)์  

                     ไดท้างไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์evadcp2015@gmail.com  หรอื CD/DVD  หรอื Thumb drive  

 2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกนั ผูถู้กเสนอชื่อต้องลงนามยนิยอมใหด้าํเนินการและรบัรองสาํเนาในเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ดว้ย 

                3. กรณทีีเ่ป็นเดก็และเยาวชน พจิารณาตอบขอ้มลูตามความเหมาะสม 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

                               

 

mailto:evadcp2015@gmail.com
mailto:evadcp2015@gmail.com


 

แบบเสนอประวติัและผลงาน (ประเภทบุคคลส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน) 

  

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

 

 

                            

1. วนั  เดือน  ปี  เกิด..................................................................อาย.ุ................ปี  

2. ท่ีอยู่ปัจจบุนั  

 เลขที.่..............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล

...................................... 

เขต/อําเภอ........................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณยี์

..................................................... 

โทรศพัท.์.............................................โทรสาร............................................อเีมล

................................................................. 

 

3. สถานท่ีทาํงาน 

 เลขที.่........................ซอย.......................................ถนน...............................แขวง/ตําบล

...................................... 

เขต/อําเภอ..........................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณยี์

...................................................... 

โทรศพัท.์.......................................................โทรสาร.............................................อเีมล

..................................................... 

 

4. ประวติัการศึกษาขัน้สงูสดุ 

 

วฒิุการศึกษา สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 

 

 

   

 

5. ผลงานด้านการส่งเสริมการอ่านในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

 (โปรดระบุและอธบิายโดยสงัเขปถงึกจิกรรม/โครงการทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการส่งเสรมิการอ่าน พรอ้มแนบเอกสาร

ประกอบเพิม่เตมิ/ หากมรูีปภาพประกอบใหแ้นบเพิม่เตมิทา้ยแบบเสนอประวตั)ิ 

 

ปี พ.ศ. ผลงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีสาํคญั บทบาทท่ีรบัผิดชอบ 
ผลสาํเรจ็ของงาน 

ท่ีมีต่อสงัคม 

 
 

รปู 1 น้ิว 
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6. รางวลัและเกียรติคณุท่ีได้รบั (ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการอ่าน)  

 

รางวลั/เกียรติคณุท่ีได้รบั หน่วยงาน/องคก์รท่ีมอบรางวลั 
ปีท่ีได้รบัรางวลั 

/เกียรติคณุ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ลายมอืชือ่ผูเ้สนอ

............................................................ 

        

 (.........................................................) 

                  ตาํแหน่ง

............................................................ 

        วนัที.่......... เดอืน.......................... พ.ศ

................ 
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ช่ือ – สกลุ 

 

คาํช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณาในชอ่งวา่งโดยสงัเขป 

ประเภทบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 

  ขา้พเจา้ ไดนํ้าส่งขอ้มูล/เอกสาร ไดแ้ก ่

 1) แบบเสนอประวตัแิละผลงาน จํานวน...................ชดุ  

 2) เอกสารผลงานประกอบการพจิารณา จาํนวน...................ชดุ 

 3) ไฟลข์อ้มูลแบบเสนอประวตัแิละผลงาน (ในรูปแบบไฟล ์Word)  

           ทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์   CD/DVD        Thumb drive 

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

  ท่านทราบขา่วการรบัสมคัรมาจาก..................................................................................... 
 

ั ้ ี้  ่ ิ ี่ ํ ไ ่ไ ้ ั ิ  โ ั ั ป ั ไป ี ์ ป็
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ประเดน็พิจารณา 

(100 คะแนน) 

รายละเอียด 

(โปรดระบุโดยสงัเขป) 

คณุสมบติั 

 เป็นผูม้ทีีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทยและมชีวีติอยู่ในวนัตดัสนิ  

 กรณทีีเ่คยไดร้บัรางวลัชนะเลศิแลว้ จะนับระยะเวลาดําเนินการส่งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน ตัง้แต่ ปี 2561 เป็นตน้ไป 

1. เป็นผูท่ี้มีผลงานด้านการส่งเสริมวฒันธรรมการ

อ่านเป็นท่ีประจกัษ์อย่างต่อเน่ืองไม่ตํา่กว่า 5 ปี (20 

คะแนน) 

 

2. เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการถ่ายทอด/ผลกัดนัการส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน อาทิ (40 คะแนน) 

2.1 มกีารผลติสื่อ/นวตักรรม/มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

ดา้นการอ่าน 

   

2.2 เป็นตวัแทน/วทิยากร/ทีป่รกึษา/กรรมการทีม่ี

บทบาทในการถ่ายทอด/ผลกัดนัการอ่าน 

 

2.3 มผีลงานทีม่บีทบาทในการถ่ายทอด/ผลกัดนัการ

อ่านทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละนโยบาย 

 

2.4 เป็นผูท้ีม่ผีลงาน/บทบาททีไ่ดร้บัการยอมรบัใน

สงัคมอย่างกวา้งขวาง 

  

2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)  

3. เป็นต้นแบบท่ีดีของสงัคมในการเป็นนักอ่าน 

และเป็นผูท่ี้ส่งเสริมวฒันธรรมการอ่าน (20 คะแนน) 

 

4. ผลงานได้รบัรางวลั/เกียรติคณุด้านการส่งเสริมการ

อ่าน (10 คะแนน) 

 

5. มีการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนผา่น

ช่องทาง/รปูแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์/ส่ือดิจิทลัต่างๆ ผูนํ้ากิจกรรม 

เวทีสาธารณะต่างๆ ฯลฯ และผลงานส่งผลกระทบ

ต่อสงัคม (10 คะแนน) 

 

หมายเหตุ  1. กรณุาส่งแบบเสนอประวตัแิละผลงาน ทัง้ในรปูแบบเอกสารและไฟล ์

             -  ส่งเอกสาร (สาํเนาเอกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน จาํนวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จาํนวน 1 ชุด) มาที ่  

 กลุ่มตดิตามและประเมนิผล  สาํนกังานเลขานุการกรม  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

    เลขที ่14 ถนนเทยีมร่วมมติร  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  

                   - ส่งไฟลเ์อกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน (ไฟล ์Word) /หากม ีPower Point (ไม่เกนิ 5 สไลด)์  

                     ไดท้างไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์evadcp2015@gmail.com  หรอื CD/DVD หรอื Thumb drive  

 2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกนั ผูถู้กเสนอชื่อต้องลงนามยนิยอมใหด้าํเนินการและรบัรองสาํเนาในเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ดว้ย 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

                               

mailto:evadcp2015@gmail.com


 
แบบเสนอประวัติและผลงานประเภทองคกรหรือกลุมบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับชุมชน/ทองถ่ิน)  

 
ช่ือองคกร........................................................................... 

 

                                
1. ข้อมูลทัว่ไปขององคก์ร 

 1.1 ท่ีอยูปจจุบัน / สถานท่ีต้ังองคกรหรือกลุมบุคคล 

 เลขท่ี...............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................อีเมล................................................................. 
 
 1.2 ภารกิจขององคกรหรือกลุมบุคคล  

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
      1.3 หน่วยงาน/บุคลากรท่ีรบัผิดชอบ 

...........................................................................................................................................................................

.................... 

...........................................................................................................................................................................

.................... 

1.4 ผูบ้ริหาร/ประธานขององคก์รหรือกลุ่มบุคคล 

ชือ่......................................................................................ตําแหน่ง

............................................................................ 

2. ข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน 

 2.1 รางวัลและเกียรติคุณท่ีไดรับ  

ช่ือรางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับ หนวยงาน/องคกรท่ีมอบรางวัล 
ปท่ีไดรับรางวัล 

/เกียรติคุณ 
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 2.2 ระยะเวลาท่ีองคกรไดดําเนินงานดานการสงเสริมการอาน………………………………….ป  

 

 

 

 2.3 การดาํเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน 

 1) ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมการอ่าน 5 ปีท่ีผ่านมา  (โปรดระบุและ

อธิบายโดยสงัเขปถึงกิจกรรม/โครงการทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกับการส่งเสริมการอ่าน พร้อมแนบเอกสารประกอบ

เพิม่เตมิ/ หากมรูีปภาพประกอบใหแ้นบเพิม่เตมิทา้ยแบบเสนอประวตั)ิ 

 

ปี พ.ศ. งาน/กิจกรรม/โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(โปรดระบุจาํนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

ท่ีร่วม

ดาํเนินการ 

บทบาท 

องคก์รของ

ท่าน 

ผลสาํเรจ็ของ

งาน 

ท่ีมีต่อสงัคม 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

  
       ลายมือช่ือผูเสนอ............................................................ 
         (.........................................................) 
                  ตําแหนง............................................................ 
        วันท่ี.......... เดือน.......................... พ.ศ................ 
 
 
 ขอมูลผูประสานงาน  

ช่ือ...........................................................สกุล......................................................... 

  ตําแหนง.......................................................................... 

โทรศัพท..............................................................อเีมล......................................................................... 

 
   ขา้พเจา้ ไดนํ้าส่งขอ้มูล/เอกสาร ไดแ้ก ่

 1) แบบเสนอประวตัแิละผลงาน จํานวน...................ชดุ  
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ช่ือ องคก์รหรือกลุ่มบคุคล 
 

คาํช้ีแจง  กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอยีดเพือ่ประกอบการพจิารณาในชอ่งวา่งโดยสงัเขป 

 

ประเดน็พิจารณา 

(100 คะแนน) 

รายละเอียด 

(โปรดระบุโดยสงัเขป) 

คณุสมบติั 

  กลุ่มบุคคล หรอืองคก์รทีด่าํเนนิกจิกรรมสง่เสรมิวฒันธรรมการอ่านในระดบัชมุชน ทอ้งถิน่ และจงัหวดั 

  กรณทีีเ่คยไดร้บัรางวลัชนะเลศิแลว้ จะนบัระยะเวลาดําเนนิการสง่เสรมิวฒันธรรมการอา่น ตัง้แต่ ปี 2561 เป็นตน้

ไป 

1. มีการดาํเนินงานด้านการส่งเสริมวฒันธรรมการ

อ่าน 

มาอย่างต่อเน่ืองไม่ตํา่กว่า 5 ปี (20 คะแนน) 

 

 

 

 

2. มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน และ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมี

บุคลากรรบัผิดชอบชดัเจน (20 คะแนน) 

 

 

 

 

3. มีกิจกรรมการดาํเนินงานด้านการส่งเสริม

วฒันธรรมการอ่านท่ีสร้างสรรค ์และมีการเผยแพร่

ผลงานต่อสาธารณะ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์/

ส่ือดิจิทลัต่างๆ กิจกรรม/เวทีสาธารณะต่างๆ ฯลฯ 

และผลงานส่งผลกระทบต่อสงัคม (30 คะแนน) 

 

 

 

 

 

4 มีการบูรณาการทาํงานร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน

ชมุชน/ท้องถ่ิน ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั (20 คะแนน) 

 

 

 

 

 

ประเภทองคก์รหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวฒันธรรม

การอ่าน 
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5. ผลงานได้รบัรางวลั/เกียรติคณุด้านการส่งเริมการ

อ่าน (10 คะแนน) 

 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ  1. กรณุาส่งแบบเสนอประวตัแิละผลงาน ทัง้ในรปูแบบเอกสารและไฟล ์

             -  ส่งเอกสาร (สาํเนาเอกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน จาํนวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จาํนวน 1 ชุด) มาที ่  

 กลุ่มตดิตามและประเมนิผล  สาํนกังานเลขานุการกรม  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

    เลขที ่14 ถนนเทยีมร่วมมติร  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  

                   - ส่งไฟลเ์อกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน (ไฟล ์Word) /หากม ีPower Point (ไม่เกนิ 5 สไลด)์  

                     ไดท้างไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์evadcp2015@gmail.com  หรอื CD/DVD  หรอื Thumb drive  

 2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกนั ผูถู้กเสนอชื่อต้องลงนามยนิยอมใหด้าํเนินการและรบัรองสาํเนาในเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ดว้ย 

                3. ผูเ้สนอตอ้งเป็นผูม้อีํานาจลงนามของบรษิทั/หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มบุคคล 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
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แบบเสนอประวัติและผลงานประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน (ระดับประเทศ) 

  
ช่ือองคกร........................................................................... 

 

                                
1. ข้อมูลทัว่ไปขององคก์ร 

 1.1 ท่ีอยูปจจุบัน / สถานท่ีต้ังองคกร 

 เลขท่ี...............................ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................................... 
โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................อีเมล................................................................. 
 
 1.2 พันธกิจขององคกร  

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 
      1.3 หน่วยงาน/บุคลากรท่ีรบัผิดชอบ 

...........................................................................................................................................................................

.................... 

...........................................................................................................................................................................

.................... 

1.4 ผูบ้ริหาร/ประธานขององคก์รหรือกลุ่มบุคคล 

ชือ่......................................................................................ตําแหน่ง

............................................................................ 

 
2. ข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน 

 2.1 รางวัลและเกียรติคุณท่ีไดรับ  

ช่ือรางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับ หนวยงาน/องคกรท่ีมอบรางวัล ปท่ีไดรับรางวัล 
/เกียรติคุณ 
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 2.2 ระยะเวลาท่ีองคกรไดดําเนินงานดานการสงเสริมการอาน…………………………ป 

 

 

 

 

 2.3 การดาํเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน 

 1) ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมการอ่าน 5 ปีท่ีผ่านมา  (โปรดระบุและ

อธิบายโดยสงัเขปถึงกิจกรรม/โครงการทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกับการส่งเสริมการอ่าน พร้อมแนบเอกสารประกอบ

เพิม่เตมิ/ หากมรูีปภาพประกอบใหแ้นบเพิม่เตมิทา้ยแบบเสนอประวตั)ิ 

 

ปี พ.ศ. งาน/กิจกรรม/โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(โปรดระบุจาํนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

ท่ีร่วม

ดาํเนินการ 

บทบาท 

องคก์รของ

ท่าน 

ผลสาํเรจ็ของ

งาน 

ท่ีมีต่อสงัคม 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

  
       ลายมือช่ือผูเสนอ............................................................ 
         (.........................................................) 
                  ตําแหนง............................................................ 
        วันท่ี.......... เดือน.......................... พ.ศ................ 
 
 
 ขอมูลผูประสานงาน  

ช่ือ...........................................................สกุล......................................................... 

  ตําแหนง.......................................................................... 

โทรศัพท..............................................................อเีมล......................................................................... 

 

 
  ขา้พเจา้ ไดนํ้าส่งขอ้มูล/เอกสาร ไดแ้ก ่

 1) แบบเสนอประวตัแิละผลงาน จํานวน...................ชดุ  
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ช่ือ องคกร 
 

คําช้ีแจง  กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาในชองวางโดยสังเขป 

ประเภทองคกรสงเสริมวฒันธรรมการอาน 
(ระดับประเทศ) 
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ประเดน็พิจารณา 

(100 คะแนน) 

รายละเอียด 

(โปรดระบุโดยสงัเขป) 

คณุสมบติั 

  เป็นองคก์รภาครฐั องคก์รเอกชน องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รระหวา่งประเทศหรอืกลุ่มบุคคลทีอ่ยู่

ภายในประเทศไทย  

  กรณทีีเ่คยไดร้บัรางวลัชนะเลศิแลว้ จะนบัระยะเวลาดําเนนิการสง่เสรมิวฒันธรรมการอา่น ตัง้แต่ ปี 2561 เป็นตน้

ไป 

1. มีการดาํเนินงานด้านการส่งเสริมวฒันธรรมการ

อ่าน 

มาอย่างต่อเน่ืองไม่ตํา่กว่า 5 ปี (20 คะแนน) 

 

2. มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน สร้างการมีส่วนร่วมของสงัคม และขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีหน่วยงานและบุคลากร

ท่ีรบัผิดชอบท่ีชดัเจน (20 คะแนน) 

 

3. มีกิจกรรมการดาํเนินงานด้านการส่งเสริม

วฒันธรรมการอ่านท่ีสร้างสรรค ์และมีการเผยแพร่

ผลงานต่อสาธารณะ ได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน์/ส่ือ

ดิจิทลัต่างๆ กิจกรรม/เวทีสาธารณะต่างๆ ฯลฯ  และ

ผลงานส่งผลกระทบต่อสงัคม 

 (30 คะแนน) 

 

4. มีการบูรณาการทาํงานร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสงัคมทุกระดบั (20 

คะแนน) 

 

 

5. ผลงานได้รบัรางวลั/เกียรติคณุด้านการส่งเสริมการ

อ่าน  

(10 คะแนน) 

 

 

 

หมายเหตุ  1. กรณุาส่งแบบเสนอประวตัแิละผลงาน ทัง้ในรปูแบบเอกสารและไฟล ์

             -  ส่งเอกสาร (สาํเนาเอกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน จาํนวน 15 ชุด และเอกสารประกอบ จาํนวน 1 ชุด) มาที ่  

 กลุ่มตดิตามและประเมนิผล  สาํนกังานเลขานุการกรม  กรมส่งเสรมิวฒันธรรม  

    เลขที ่14 ถนนเทยีมร่วมมติร  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  

                   - ส่งไฟลเ์อกสารแบบเสนอประวตัแิละผลงาน (ไฟล ์Word) /หากม ีPower Point (ไม่เกนิ 5 สไลด)์  

                     ไดท้างไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์evadcp2015@gmail.com  หรอื CD/DVD  หรอื Thumb drive  

 2. ในกรณีการส่งผลงานแทนกนั ผูถู้กเสนอชื่อต้องลงนามยนิยอมใหด้าํเนินการและรบัรองสาํเนาในเอกสารหลกัฐานต่างๆ 

ดว้ย 

                3. ผูเ้สนอตอ้งเป็นผูม้อีํานาจลงนามของบรษิทั/หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มบุคคล 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
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โครงการยกยองบคุคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวฒันธรรมการอาน  
ประจําปพุทธศักราช 2562  

 
1. หลักการและเหตุผล  

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
สูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมท้ังใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับนโยบาย      
ซ่ึงไดแก คณะกรรมการบูรณาการการสงเสริมวัฒนธรรมการอานเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือกํากับและ
ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ แผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคม
แหงการเรียนรูของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
สงเสริมวัฒนธรรมการอาน โดยสงเสริมใหทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ทองถ่ิน และบุคคล ไดมีบทบาทในการขับเคลื่อน สงเสริม และสรางกระแสรณรงคการสงเสริมการอาน        
ในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดหาสื่อการอานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม          
ในทุกชวงวัย การสรางหองสมุดหรือแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการอาน การคนควาวิจัยดานการอาน 
รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย รณรงคสงเสริมกิจกรรมการอานในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางคานิยมรักการอาน
ใหกับคนไทย ซ่ึงกลไกในรูปแบบองคกร เครือขาย และบุคคล ท่ีดําเนินงานดานการสงเสริมการอานนั้น ถือเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู และสรางทุนมนุษยเพ่ือใหมีสมรรถนะ
ความสามารถท้ังในดานการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน  

กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงตระหนักถึงความสําคัญในการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน จึงไดกําหนดจัดโครงการยกยองบุคคล องคกรดีเดน     
ในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปพุทธศักราช 2562 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ เผยแพรเกียรติคุณ   
ของบุคคล องคกรตนแบบท่ีทําคุณประโยชนดานการสงเสริมวัฒนธรรมการอานใหกับประเทศชาติ และถอด
บทเรียนท่ีประสบความสําเร็จของบุคคล องคกรท่ีดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน เผยแพรสูสาธารณะ 
เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน และเปนแบบอยางแกผูสนใจในการนําไปประยุกตใช
ในแตละบริบทและยุคสมัย สามารถนําไปพัฒนาตอยอดการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน เพ่ือสรางสังคมแหง   
การอานและการเรียนรูในสังคมไทยใหครอบคลุมและพัฒนายิ่งข้ึนตอไป 

2.วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล องคกร ท่ีทําคุณประโยชนในการสงเสริมวัฒนธรรม

การอานอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานใหกับสังคมและประเทศชาติตอไป  
๒. เพ่ือถอดแบบเปนบทเรียนท่ีประสบความสําเร็จของบุคคล องคกรท่ีดําเนินการสงเสริม

วัฒนธรรมการอาน ใหเผยแพรสูสาธารณะ และเปนแบบอยางตอผูสนใจในการนําไปประยุกตใช  

3. เปาหมาย  
เด็กและเยาวชน บุคคล กลุมบุคคล และองคกร ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ัวประเทศท่ีทํา

คุณประโยชน และดําเนินกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมการอานมาอยางตอเนื่อง 
/โดยแบง... 
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โดยแบงตามประเภทของการคัดเลือกออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
1) ประเภทเด็กและเยาวชนสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
2) ประเภทบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน 
3) ประเภทองคกรหรือกลุมบุคคลสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ระดับชุมชน/ทองถ่ิน 
4) ประเภทองคกรสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ระดบัประเทศ 

4. แนวทางการดําเนินงาน  
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดเกณฑและคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริม

วัฒนธรรมการอาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดเกณฑและคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริม

วัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณากําหนดเกณฑการคัดเลือก และแนวทาง
การคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4.3 ประกาศรับสมัครดวยวิธีดวยชองทางตางๆ เชน สื่อออนไลน แผนพับและโปสเตอร
ประชาสัมพันธ และทําหนังสือถึงเครือขายดานการอาน 

4.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรการจัดกิจกรรมผานทางเว็บไซตกรมสงเสริมวัฒนธรรม 
เครือขายสื่อมวลชนดานศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือขายดานการอาน 
ท่ัวประเทศ  

4.5 รวบรวมแบบขอมูลการเสนอชื่อจากผูสมัครเขารับการคัดเลือก และประชุมผูทรงคุณวุฒ ิ     
เพ่ือคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

4.6 จัดทําประกาศผลการคัดเลือกบคุคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน  
4.7 จัดพิธีรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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. สถานท่ีดําเนินการ  
ในงานวันภาษาไทยแหงชาติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริม

วัฒนธรรม  



รายละเอียดการรับสมัครและสงผลงาน 

โครงการยกยองบุคคล องคกรดีเดนในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน  

ประจําปพุทธศักราช 2562 

 

1. การรับสมัคร  

 1.1 รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
1.2 ดาวนโหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการ ไดท่ี 

- 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 ท้ังในรูปแบบเอกสารและไฟล 
             - สงเอกสาร (สําเนาเอกสารแบบเสนอประวัติและผลงาน จํานวน 15 ชุด  

หากมีเอกสารประกอบ จาํนวน 1 ชุด)  
มาท่ี   กลุมติดตามและประเมินผล  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมสงเสริมวัฒนธรรม  

    เลขท่ี 14 ถนนเทียมรวมมิตร  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  
                    - สงไฟลเอกสารแบบเสนอประวัติและผลงาน (ไฟล Word) /หากมี Power Point (ไมเกิน 5 slide)  
   ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส evadcp2015@gmail.com  หรือ CD/DVD หรือ Thumb drive  

ท้ังนี้  หากสงผลงานเกินระยะเวลาท่ีกําหนดจะไมไดรับการพิจารณาผลงาน (โดยนับวันประทับตรา  
ไปรษณียเปนสําคัญ) 

 2.2 ในกรณีการสงผลงานแทนกัน ผูถูกเสนอชื่อตองลงนามยินยอมใหดําเนินการและรับรองสําเนาในเอกสาร 
       หลักฐานตางๆ ดวย 

 2.3 กรณีท่ีเปนเด็กและเยาวชน พิจารณาตอบขอมูลตามความเหมาะสม 
 2.4 กรณีเปนองคกร/กลุมบุคคล ผูเสนอตองเปนผูมีอํานาจลงนามของบริษัท/หนวยงาน/องคกร/กลุมบุคคล 
 2.5 หากมีภาพประกอบในการดําเนินกิจกรรมใหนําเสนอแนบทายแบบเสนอประวัติและผลงานพรอมระบ ุ
        รายละเอียดกิจกรรม หรือเพ่ิมเติมเปนเอกสารประกอบ  

3. การประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัล  
3.1 ประกาศผลทางเว็บไซตกรมสงเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th  เดือนพฤษภาคม 2562 
3.2 จัดพิธีรับรางวัลในงานวันภาษาไทยแหงชาติ เดือนกรกฎาคม 2562 
      ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

4. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  กลุมติดตามและประเมินผล สํานักงานเลขานุการกรม  
  ผูประสานงานโครงการ  คุณทิพวรรณ  คุณวรพล  คุณปนัดดา    
  โทรศัพท 02 247 0013 ตอ 1327-28   

http://www.culture.go.th/
mailto:evadcp2015@gmail.com
http://www.culture.go.th/


  โทรสาร 02 645 3052 
  อีเมล evadcp2015@gmail.com 

mailto:evadcp2015@gmail.com

