
 

โครงการ ประกวดค าขวญั สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนั สตรีไทยมีบทบาทและไดรั้บการยอมรับในสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยยงัเป็น
ประเทศในล าดับตน้ๆ ที่เปิดโอกาสให้สตรีได้มีสิทธิเขา้รับการเลือกตั้งได้ตั้งแต่ปี พุทธศกัราช ๒๔๗๕   
สตรีไทยตั้งแต่คร้ังอดีต ลว้นมีส่วนร่วมในการจารึกหนา้ประวติัศาสตร์ของประเทศไทยมาแลว้อยา่งมากมาย 
ในยามศึกสงคราม ก็กล้าหาญไม่ยิ่งหยอ่นกว่าบุรุษ ในยามประเทศชาติสงบร่มเยน็ก็เป็นแม่ศรีเรือน ดูแล
ครอบครัว รักษาจารีตประเพณีไทยสืบสานต่อเน่ืองกนัมาอยา่งยาวนาน   ที่ผ่านมาสตรีไทยไดพ้ิสูจน์ตนเอง
ใหเ้ป็นที่ประจกัษ ์นัน่ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหน้าทางความคิด  และการเปิดโอกาสน าไปสู่ความเท่า
เทียม ซ่ึงเป็นหลกัพื้นฐานสากล ที่  ทัว่โลกต่างให้การยอมรับ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม พระราชทานให้ วนัที่ ๑ สิงหาคม
ของทุกปี เป็นวนัสตรีไทย และเม่ือวนัที่ ๑ สิงหาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๖ ไดท้รงพระกรุณาโปรด เกลา้โปรด
กระหม่อม ใหส้มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินแทนพระองค ์ทรงเปิดงานวนัสตรีไทย ณ อาคารใหม่สวนอมัพร พระราชวงัดุสิต เป็นคร้ังแรก 
ทรงพระราชทานพระราชด ารัสเน่ืองในวนัสตรีไทยวา่ 

สตรีไทยมีหนา้ที่ส าคญัเบื้องตน้ ๔ ประการ คือ 

ประการแรก พึงท าหน้าที่ของ แม่ ให้สมบูรณ์ โดยท าให้ครอบครัวบงัเกิดความรักและความอบอุ่น 
มีความเขา้ ใจและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั แม่ควรเป็นที่ยดึมัน่ของลูก เม่ือลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแกไ้ขดว้ยความ
เมตตา และ สอนให้รู้จกัด าเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยท าเช่นน้ีได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็น
พลเมืองดี และช่วยป้อง กนัปัญหาร้ายแรงต่างๆในสงัคมได ้

ประการที่สอง พึงท าหน้าที่ของ แม่บ้านให้ดี โดยท าใหบ้า้นมีความน่าอยู ่เป็นที่พกัพงิอนัอบอุ่นของ
สมาชิกใน ครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสิ์นให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
รอบขา้งตามสม ควร 

ประการที่สาม พึง รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย ผูมี้ความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา 
และยิม้ แยม้แจ่มใส รวมทั้งธ ารงรักษาศิลปวฒันธรรมไทยอนัละเอียดประณีต ให้เป็นที่ช่ืนชมของนานาชาติ
ตลอดไป 

         ประการที่ส่ี พึง ฝึกฝนตนเอง ใหมี้ความรู้ความสามารถยิง่ขึ้น ขยนั และอดทน มีความประหยดั  

ซ่ือสตัย ์ มีวนิยั และรักษาความสามคัคีในหมู่คณะไวใ้หม้ัน่คง 
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*** หากสตรีไทยทุกคนตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ ง ๔ ประการน้ีได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย 
สงัคมไทย และประเทศ ชาติมีความสุขความเจริญ น าไปสู่การพฒันาดา้นอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง และสตรีไทย
จกัเป็นที่ยกยอ่งช่ืนชมของ สงัคมโลกตลอดไป 

จากกระแสพระราชด ารัสดงักล่าวของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง ที่ทรงตระหนกัถึงบทบาทและ หนา้ที่ ตลอดจนความส าคญัของสตรีที่มีต่อครอบครัว สงัคม และ
ประเทศชาติ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์ในขณะนั้น จึงไดจ้ดัให้มีโครงการ “สตรี
ไทยดีเด่น” ขึ้นเป็นคร้ังแรก ในปีพุทธศกัราช ๒๕๔๗ เพื่อเชิดชูเกียรติ คดัเลือกสตรีไทยที่มีคุณสมบตัิ ตาม
แนวพระราชด ารัส  ผา่นการคดัสรรจากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ให้เป็นที่ประจกัษต่์อสาธารณชน และถือเป็น
ภาระ หนา้ที่ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ ์ที่ไดจ้ดัมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั จะเห็นได้
ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสตรีที่ไดรั้บรางวลัแห่งเกียรติยศน้ีไปแลว้ ๑,๖๐๐ คน สตรีไทย
ดีเด่นที่ไดรั้บการคดัเลือกเหล่าน้ีลว้นเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพ มีความช านาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ อีก ทั้งยงั
เป็นผูท้รงคุณวุฒิในด้านต่างๆ  จึงเห็นสมควรเชิญ สตรีไทยดีเด่นที่พร้อมจะอุทิศตนท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มาร่วมผนึกก าลงั  พฒันา สร้างสรรค ์ส่ิงที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสงัคมและประเทศชาติ จึง
ไดด้ าเนินการก่อตั้ง   “สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ”  ขึ้นเม่ือวนัที่ ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕  

สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ยงัจะท าหนา้ที่ในการเป็นศูนยก์ลางประสานงาน ตลอดจนริเร่ิมและ
ช่วย ผลักดันในการพฒันากิจกรรมหรือแนวทางในการพฒันาขบัเคล่ือนสังคมอย่างสร้างสรรค ์ มีความ
พร้อมที่จะท างานร่วมกนัโดยน าความคิดเห็นจาก ทุกฝ่าย ทั้งจากเครือข่ายภาคี และสตรีไทยทัว่ประเทศ มา
สร้างเครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมตลอดมา ที่ผ่านมาหลายปี คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความ
เห็นสมควรที่จะจดัท าค  าขวญัประจ าของสมาคมฯ  เพื่อเผยแพร่สมาคมให้เป็นที่รู้จกัแก่คนทัว่ไป สามารถ
จดจ าภาพลกัษณ์ของสมาคมฯไดม้ากยิง่ขึ้น จึงได้ด าริจัดโครงการ ประกวดค าขวัญสมาคมสตรีไทยดีเด่น
แห่งชาติ คร้ังน้ี 

วัตถุประสงค์  

๑. เพือ่ใชเ้ป็นค าขวญัประจ าองคก์ร สะทอ้นภาพลกัษณ์ความเป็นสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 
๒. เพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณชน และประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลทัว่ไปรู้จกัสมาคมสตรีไทยดีเด่น

แห่งชาติมากยิง่ขึ้น 
๓. เพือ่ใหเ้กิดการตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของความเป็นสตรีไทย และส่งเสริมให้เกิดการใชภ้าษาไทย 

เพือ่การส่ือความหมายอยา่งชดัเจน และงดงาม ผา่นการประกวดค าขวญั 
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เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ไดค้  าขวญัประจ าองคก์ร ที่สะทอ้นภาพลกัษณ์ความเป็นสมาคมสตรีไทยดีเด่น
แห่งชาติที่เหมาะสมที่สุด 

ระยะเวลาด าเนินการ   

๑. รับสมคัรตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. คดัเลือกระหวา่งวนัที่ ๑๖ – ๒๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ประกาศผลรางวลัชนะเลิศและผลงานเขา้รอบสุดทา้ย วนัที่ ๕ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. รับรางวลัในวนัที่ ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

สถานที่ด าเนินการ  

สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ที่อยู ่ ๖๑/๒๐๑  ซอยทวีมิตร ๙ (แยก อสมท.) ถนนพระราม ๙                
แขวงหว้ยขวาง   เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๑๐.   โทร. ๐๘๙-๙๒๑-๑๕๕๕ 
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            ขอเชิญส่งค าขวัญเข้าประกวด 

            โครงการ ประกวดค าขวัญ สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์การประกวดค าขวญั 
๑.  คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน   

เป็นบุคคลทัว่ไป ไม่จ ากดัอาย ุเพศ อาชีพและการศึกษา (คณะกรรมการตดัสิน , กรรมการสมาคม
สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และครอบครัว ไม่มีสิทธ์ิส่งค าขวญัเขา้ประกวด) 
๒.  วธีิด าเนินการและเกณฑ์การแข่งขัน 

๒.๑   ส่งผลงานเขา้ประกวด  ตั้งแต่บดัน้ี – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒.๒  ให้แต่งค าขวญั  พิมพล์งในกระดาษ  A๔  ใชต้วัพิมพ์แบบ Angsana UPC ขนาด  ๑๘  หรือ

เขียนลงในกระดาษ  A๔  ดว้ยลายมือตวับรรจงคร่ึงบรรทดั  
 ๒.๓  เกณฑก์ารตดัสิน 
  ๒.๓.๑   มีเน้ือหา สะทอ้นภาพลกัษณ์ความเป็นองคก์ร 

สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ    ๕๐ คะแนน 
   ๒.๓.๒  มีจ านวนค าเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไป   ๒๕ คะแนน 
   ๒.๓.๓  มีสมัผสัคลอ้งจองถูกหลกัไวยากรณ์    ๒๕ คะแนน 
       รวม  ๑๐๐ คะแนน 

๒.๔  หน่ึงคนส่งไดเ้พียง  ๑ ค าขวญัเท่านั้น 
๒.๕ ไม่คดัลอกจากแหล่งอ่ืนใดถา้กรรมการตรวจพบถือเป็นโมฆะและจะตอ้งคืนเงินรางวลั  และ
เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ 
๒.๖ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุดจะอุทธรณ์มิได ้
๒.๗ ผลงานท่ีชนะการประกวดถือเป็นลิขสิทธ์ิของสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติเท่านั้น ซ่ึงมี
สิทธ์ิ เผยแพร่หรือกระท าการใดๆ ต่อผลงาน 

๓.  เงินรางวลั 
 ชนะเลิศ                            เงินสด ๓๐,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 ผลงานเขา้รอบ ๙ ผลงานสุดทา้ย เงินสดรางวลัละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
๔. ช่องทางการส่งประกวด 

๑.ส่งค าขวญัทางอีเมล   notw2555@gmail.com ประกอบดว้ย 
ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ท่ีสามารถติดต่อกลบัได ้
๒.ส่งทางไปรษณีย์ได้ท่ี สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เลขท่ี ๖๑/๒๐๑ ซอยทวีมิตร ๙            
(อสมท.) ถนนพระราม ๙  แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๑๐. 

คดัเลือกผลงานระหว่างวนัท่ี ๑๖- ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศผล รับรางวัลชนะเ ลิศและผลงานเข้ารอบ   ว ันท่ี  ๕  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒                     
ทาง เว๊ปไซด์สมาคม  notw.or.th / Facebook  รับรางวลัในวนัท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒                
ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี    
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้  ๐๘๙-๙๒๑-๑๕๕๕ 

mailto:notw2555@gmail.com

