


 

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 

 
 



 
  

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... 



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/
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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  



  โทรสาร 02 645 3052 
  อีเมล evadcp2015@gmail.com 
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