การประกวดคัดเลือกผลงานเพือ่ ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ำหนั ง สื อ วั น เด็ ก แห่ ง ชำติ
เป็ น ประจ ำทุ กปี เพื่ อเป็ น หนั งสื อที่ ระลึ กในโอกำสวันเด็ กแห่ งชำติ และเพื่ อให้ เด็ กและเยำวชนมี ส่ ว นร่ว ม
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยำวชนโดยตรง อันจะนำไปสู่กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและ
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนเด็กและเยำวชนร่วมส่งผลงำนเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563

ประเภทการประกวด
1. กำรประกวดคัดเลือกภำพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563
2. กำรประกวดคัดเลือกผลงำนเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563

รายละเอียดการประกวด
1. การประกวดคัดเลือกภาพปกและชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
1.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
เด็กและเยำวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกาลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า
1.๒ กรอบแนวคิดที่นาเสนอผลงาน
ออกแบบภาพปกและตั้งชื่อหนังสือที่สื่อถึงความเป็นเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสุข สนุกสนาน
มีทักษะด้านการเรียนรู้รอบด้านหรือมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนาพาประเทศไปสู่อนาคตที่สดใส ให้แง่คิดและ
แฝงมุ ม มองที่ ดี ในเรื่ องควำมรั ก ชำติ ศำสนำ พระมหากษั ต ริย์ / การประพฤติ ต นเป็ น คนดี / ความกตั ญ ญู /
เทคโนโลยี/จิตอาสา/สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
1.๓ เงื่อนไขการส่งผลงาน
๑) ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดสำมำรถส่งผลงำนแบบรำยบุคคลหรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
๒) กำรออกแบบภำพและชื่อหนังสือ มีลักษณะดังนี้
1.๑ ออกแบบภำพปกหนังสือและตั้งชื่อหนังสือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กำหนด
1.๒) ภาพปกหนังสื อต้องมีขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๑ x ๒๙.๗ เซนติเมตร สามารถสร้างสรรค์
ภาพปกได้อย่างอิสระ โดยไม่ขีดเขียนข้อความใดลงบนภาพ พร้อมเขียนคาอธิบายความหมายของภาพปก
หนังสือ
๑.๓) มีความยาวของชื่อหนังสือ ไม่เกิน ๕ พยางค์ พร้อมเขียนคาอธิบายความหมายของชื่อ
1.๔) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อำยุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่ทตี่ ิดต่อได้ ด้ำนหลังของผลงำน
1.๕) โรงเรียนรับรองผลงำนตำมแบบที่กำหนด
๓) ผู้ ส่ ง ผลงำนเข้ ำประกวดสำมำรถส่ ง ได้ ค นละหรือ กลุ่ ม ละ ๑ ผลงำน โดยผลงำนนั้ น ต้ อ ง
สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมำก่อน
(ภำพปกและชือ่ หนังสือ)
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4) ผลงำนที่ได้รับรำงวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่สำมำรถนำไปใช้หรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้ำของผลงำน และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำมำรถนำไปปรับแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
ผลงำนทุกฉบับที่ส่งเข้ำประกวด
๑.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
๑) การสื่อความหมายและความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่กาหนด
๒) มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น น่าสนใจ
๓) ความสวยงามของภาพ เช่น องค์ประกอบศิลป์ การให้สีสัน ความสวยงาม และความสมบูรณ์
ของภาพ
๑.๕ กาหนดการส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
๑.๖ วิธีการคัดเลือกผลงาน
ขั้นแรก สถำนศึกษำส่งภำพปกหนังสือและชื่อหนังสือไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ
หน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้คัดเลือกผลงำนของนักเรียน จำนวน ๒ ผลงำน ส่งไปยัง กองบรรณาธิการหนังสือ
วันเด็กแห่งชาติ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
อาคาร สพฐ.๓ ชั้น ๓ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขั้นสุดท้าย กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือก
ผลงำนที่ส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อนำตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป
คำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
1.๗ รางวัลการประกวด
ผลงำนที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๓ เจ้ำของผลงำนจะได้รับ
เงินรำงวัล พร้อมเกียรติบัตรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
๑) ชื่อที่ได้รับ คัดเลือกให้ เป็นชื่อหนังสือวันเด็กแห่ งชำติ เจ้ำของผลงำนจะได้รับเงินรำงวัล
๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)
๒) ภำพที่ได้รับ คัดเลือกให้เป็นภำพปกหนังสือวันเด็กแห่งชำติ เจ้ำของผลงำนจะได้รับ เงิน
รำงวัล ผลงำนละ 3,๐๐๐ บำท (สำมพันบำทถ้วน)
๓) ในกรณีที่ภำพปกได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เป็นผลงำนภำยในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ เจ้ำของ
ผลงำนจะได้รับเงินรำงวัล ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)
1.๘ ประกาศผลการคัดเลือก
ผลงานได้รับการตีพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓
(ภำพปกและชือ่ หนังสือ)
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๒. การประกวดคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
2.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
เด็กและเยำวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกาลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า
2.๒ กรอบแนวคิดที่นาเสนอผลงาน
งำนเขียนร้อยแก้ว หรือร้อยกรองส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ชวนอ่ำน ให้แง่คิดและแฝงมุมมอง
ทีด่ ีในเรื่องควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์/กำรประพฤติตนเป็นคนดี/ควำมกตัญญู/เทคโนโลยี/ จิตอำสำ /
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหนังสือวันเด็กแห่งชำติ
2.๓ เงื่อนไขการส่งผลงาน
๑) ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดสำมำรถส่งผลงำนแบบรำยบุคคลหรือกลุ่ม กลุม่ ละไม่เกิน 3 คน
๒) ผลงำนเขี ย นไม่จ ำกัด รูป แบบ อำจเป็น เรื ่อ งจิน ตนำกำร หรือ เรื ่อ งแนวเหมือ นจริง
ในลักษณะนิทำน กำร์ตูนช่อง เรื่องสั้น หรือเรื่องเล่ำประสบกำรณ์ เป็นรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรอง มีควำมยำว
ไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 หรือไม่เกิน ๒๐ บรรทัด โดยมีลักษณะ ดังนี้
2.๑) ผลงำนเขียนต้องมีแก่นของเรื่องเป็นไปตำมกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
ผลงำนเรื่องนั้น ๆ
๒.2) ผลงำนเขียนให้เขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง หรือพิมพ์เป็นไฟล์ .doc หรือ .docx โดยใช้
แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด ๑๘ พอยต์ อำจมีภำพประกอบที่เป็นภำพถ่ำยหรือภำพวำด
2.3) เขียนชื่อ-สกุล ชั้น อำยุ โรงเรียน พร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ ด้ำนหลังของผลงำน
๒.๔) โรงเรียนรับรองผลงำนตำมแบบที่กำหนด
๓) ผู้ ส่ ง ผลงำนเข้ ำประกวดสำมำรถส่ ง ได้ ค นละหรือ กลุ่ ม ละ ๑ ผลงำน โดยผลงำนนั้ น ต้ อ ง
สร้ำงสรรค์ขึ้นมำใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมำก่อน
4) ผลงำนที่ได้รับรำงวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่สำมำรถนำไปใช้หรือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้ำของผลงำน และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำมำรถนำไปปรับแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืน
ผลงำนทุกฉบับที่ส่งเข้ำประกวด
๒.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
๑) คุณค่าสารประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่กาหนด
๒) ดาเนินเรื่องดี ผูกเรื่องชวนอ่าน เหมาะสมกับวัย
๓) การใช้ภาษาและอักขรวิธีถูกต้อง ถ้อยคาสานวนดี
๔) มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ทั้ งแนวคิ ด โครงเรื่อ ง รูป แบบการน าเสนอโดดเด่ น น่ าสนใจ
ชวนติดตาม หากมีภาพประกอบต้องเหมาะสม สวยงาม และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

(ผลงำนเขียน)
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2.๕ กาหนดการส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ
2.๖ วิธีการคัดเลือกผลงาน
ขั้นแรก สถำนศึกษำส่งผลงำนของนักเรียนไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำน
ต้นสังกัด เพื่อให้คัดเลือกผลงำน จำนวน ๒ ผลงำน ส่งไปยัง กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ.๓ ชั้น ๓ ถนน
ราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ขั้นสุดท้าย กองบรรณำธิกำรหนังสือวันเด็กแห่งชำติ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคัดเลือก
ผลงำนที่ ส่ งจำกหน่ ว ยงำนต้ น สั งกั ด จ ำนวน ๒๐-๒๕ ผลงำน เพื่ อ น ำตีพิ ม พ์ ล งในหนั งสื อ วัน เด็ กแห่ งชำติ
ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป คำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
2.๗ รางวัลการประกวด
ผลงำนที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชำติ ปี ๒๕๖๓ เจ้ำของผลงำนจะได้รับ
เงิน รำงวัล ผลงำนละ ๑,๐๐๐ บำท (หนึ่ งพั น บำทถ้ ว น) พร้ อ มเกี ย รติ บั ต รจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.๘ ประกาศผลการคัดเลือก
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนำและส่งเสริมวิทยบริกำร สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : obec.academic@gmail.com

(ผลงำนเขียน)

