โครงการ ประกวดคาขวัญ สมาคมสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สตรี ไ ทยมีบทบาทและได้รับการยอมรับในสังคมเพิ่มมากขึ้น อี กทั้งประเทศไทยยังเป็ น
ประเทศในลาดับต้นๆ ที่เปิ ดโอกาสให้สตรี ไ ด้มีสิทธิเข้ารับการเลื อ กตั้งได้ต้ งั แต่ปี พุทธศักราช ๒๔๗๕
สตรี ไทยตั้งแต่ครั้งอดีต ล้วนมีส่วนร่ วมในการจารึ กหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมาย
ในยามศึกสงคราม ก็กล้าหาญไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุรุษ ในยามประเทศชาติสงบร่ มเย็นก็เป็ นแม่ ศรี เรื อ น ดูแล
ครอบครัว รักษาจารี ตประเพณี ไทยสืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมาสตรี ไทยได้พิสูจน์ตนเอง
ให้เป็ นที่ประจักษ์ นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางความคิด และการเปิ ดโอกาสนาไปสู่ ความเท่า
เทียม ซึ่งเป็ นหลักพื้นฐานสากล ที่ ทัว่ โลกต่างให้การยอมรับ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ วันที่ ๑ สิ งหาคม
ของทุกปี เป็ นวันสตรี ไทย และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรด เกล้าโปรด
กระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดาเนิ นแทนพระองค์ ทรงเปิ ดงานวันสตรี ไทย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เป็ นครั้งแรก
ทรงพระราชทานพระราชดารัสเนื่องในวันสตรี ไทยว่า
สตรี ไทยมีหน้าที่สาคัญเบื้องต้น ๔ ประการ คือ
ประการแรก พึงทาหน้ าที่ของ แม่ ให้ สมบูรณ์ โดยทาให้ครอบครัวบังเกิดความรักและความอบอุ่น
มีความเข้า ใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็ นที่ยดึ มัน่ ของลูก เมื่อลูกเกิดปั ญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความ
เมตตา และ สอนให้รู้จกั ดาเนิ นชี วิตในทางที่ถูกที่ ควร ถ้าสตรี ไ ทยท าเช่ น นี้ ได้ เด็ก ไทยก็จะเติบโตเป็ น
พลเมืองดี และช่วยป้ อง กันปั ญหาร้ายแรงต่างๆในสังคมได้
ประการที่สอง พึงทาหน้ าที่ของ แม่ บ้านให้ ดี โดยทาให้บา้ นมีความน่าอยู่ เป็ นที่พกั พิงอันอบอุ่นของ
สมาชิกใน ครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
รอบข้างตามสม ควร
ประการที่สาม พึง รักษาเอกลักษณ์ของความเป็ นสตรีไทย ผูม้ ีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุ ภาพ เมตตา
และยิม้ แย้มแจ่มใส รวมทั้งธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณี ต ให้เป็ นที่ชื่นชมของนานาชาติ
ตลอดไป
ประการที่สี่ พึง ฝึ กฝนตนเอง ให้มีความรู ้ความสามารถยิง่ ขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด
ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มนั่ คง

-๒*** หากสตรี ไ ทยทุ ก คนตั้ง ใจปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ท้ ัง ๔ ประการนี้ ได้ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ค รอบครั ว ไทย
สังคมไทย และประเทศ ชาติมีความสุ ขความเจริ ญ นาไปสู่ การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่ อง และสตรี ไทย
จักเป็ นที่ยกย่องชื่นชมของ สังคมโลกตลอดไป
จากกระแสพระราชดารัสดังกล่าวของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง ที่ทรงตระหนักถึงบทบาทและ หน้าที่ ตลอดจนความสาคัญของสตรี ที่มีต่อครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ ประธานสภาสตรี แห่ งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในขณะนั้น จึงได้จดั ให้มีโครงการ “สตรี
ไทยดีเด่น” ขึ้นเป็ นครั้งแรก ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ เพื่อเชิดชูเกียรติ คัดเลือกสตรี ไทยที่มีคุณสมบัติ ตาม
แนวพระราชดารัส ผ่านการคัดสรรจากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ให้เป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และถือเป็ น
ภาระ หน้าที่ของสภาสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ได้จดั มาอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั จะเห็นได้
ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสตรี ที่ได้รับรางวัลแห่ งเกียรติยศนี้ ไปแล้ว ๑,๖๐๐ คน สตรี ไทย
ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้ลว้ นเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพ มีความชานาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ อีก ทั้งยัง
เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในด้านต่างๆ จึง เห็ น สมควรเชิ ญ สตรี ไ ทยดี เ ด่ นที่ พร้อ มจะอุ ทิ ศตนทาประโยชน์ต่ อ
ส่วนรวม มาร่ วมผนึกกาลัง พัฒนา สร้างสรรค์ สิ่งที่เป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ จึง
ได้ดาเนินการก่อตั้ง “สมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ ยังจะทาหน้าที่ในการเป็ นศูนย์กลางประสานงาน ตลอดจนริ เริ่ มและ
ช่วย ผลักดันในการพัฒนากิจกรรมหรื อ แนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อ นสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีความ
พร้อมที่จะทางานร่ วมกันโดยนาความคิดเห็นจาก ทุกฝ่ าย ทั้งจากเครื อข่ายภาคี และสตรี ไทยทัว่ ประเทศ มา
สร้างเครื อ ข่ายในการดาเนิ นกิ จกรรมตลอดมา ที่ผ่านมาหลายปี คณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ มี ความ
เห็นสมควรที่จะจัดทาคาขวัญประจาของสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ สมาคมให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป สามารถ
จดจาภาพลักษณ์ ของสมาคมฯได้มากยิง่ ขึ้น จึงได้ ดาริ จัดโครงการ ประกวดคาขวัญสมาคมสตรี ไทยดีเด่ น
แห่ งชาติ ครั้งนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ใช้เป็ นคาขวัญประจาองค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นสมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ
๒. เพื่อใช้เผยแพร่ สู่สาธารณชน และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทัว่ ไปรู ้จกั สมาคมสตรี ไทยดี เด่ น
แห่งชาติมากยิง่ ขึ้น
๓. เพือ่ ให้เกิดการตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของความเป็ นสตรี ไทย และส่ งเสริ มให้เกิดการใช้ภาษาไทย
เพือ่ การสื่อความหมายอย่างชัดเจน และงดงาม ผ่านการประกวดคาขวัญ

-๓เป้ าหมาย
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ ได้คาขวัญประจาองค์กร ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นสมาคมสตรี ไทยดีเด่น
แห่งชาติที่เหมาะสมที่สุด
ระยะเวลาดาเนินการ
๑. รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คัดเลือกระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและผลงานเข้ารอบสุดท้าย วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. รับรางวัลในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สถานที่ดาเนินการ
สมาคมสตรี ไทยดี เด่ นแห่ งชาติ ที่อยู่ ๖๑/๒๐๑ ซอยทวีมิตร ๙ (แยก อสมท.) ถนนพระราม ๙
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐. โทร. ๐๘๙-๙๒๑-๑๕๕๕

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

ขอเชิญส่ งคาขวัญเข้ าประกวด
โครงการ ประกวดคาขวัญ สมาคมสตรีไทยดีเด่ นแห่ งชาติ
หลักเกณฑ์การประกวดคาขวัญ
๑. คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าแข่ งขัน
เป็ นบุคคลทัว่ ไป ไม่จากัดอายุ เพศ อาชีพและการศึกษา (คณะกรรมการตัดสิ น , กรรมการสมาคม
สตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งคาขวัญเข้าประกวด)
๒. วิธีดาเนินการและเกณฑ์การแข่ งขัน
๒.๑ ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บดั นี้ – ๑๕ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๒ ให้แต่งคาขวัญ พิมพ์ลงในกระดาษ A๔ ใช้ตวั พิมพ์แบบ Angsana UPC ขนาด ๑๘ หรื อ
เขียนลงในกระดาษ A๔ ด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่ งบรรทัด
๒.๓ เกณฑ์การตัดสิ น
๒.๓.๑ มีเนื้อหา สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นองค์กร
สมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่งชาติ
๕๐ คะแนน
๒.๓.๒ มีจานวนคาเหมาะสมไม่ส้ นั หรื อยาวเกินไป ๒๕ คะแนน
๒.๓.๓ มีสมั ผัสคล้องจองถูกหลักไวยากรณ์
๒๕ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๒.๔ หนึ่งคนส่งได้เพียง ๑ คาขวัญเท่านั้น
๒.๕ ไม่คดั ลอกจากแหล่งอื่นใดถ้ากรรมการตรวจพบถือเป็ นโมฆะและจะต้องคืนเงินรางวัล และ
เกียรติบตั รที่ได้รับ
๒.๖ การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
๒.๗ ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของสมาคมสตรี ไทยดีเด่นแห่ งชาติเท่านั้น ซึ่ งมี
สิ ทธิ์ เผยแพร่ หรื อกระทาการใดๆ ต่อผลงาน
๓. เงินรางวัล
ชนะเลิศ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
ผลงานเข้ารอบ ๙ ผลงานสุดท้าย เงินสดรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๔. ช่ องทางการส่ งประกวด
๑.ส่งคาขวัญทางอีเมล notw2555@gmail.com ประกอบด้วย
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อกลับได้
๒.ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ไ ด้ที่ สมาคมสตรี ไทยดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ เลขที่ ๖๑/๒๐๑ ซอยทวี มิ ต ร ๙
(อสมท.) ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐.
คัดเลือกผลงานระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศผลรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ และผลงานเข้ า รอบ วั น ที่ ๕ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ทาง เว๊ปไซด์สมาคม notw.or.th / Facebook รั บรางวัล ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๙-๙๒๑-๑๕๕๕

