โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน และการที่จะสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้บรรลุเป้าประสงค์การเกิดประโยชน์
สุขอย่างยั่นยืนดังกล่าวต้องอาศัยการปลูกฝังค่านิยมและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ การสร้างความเป็นพลเมือง
ธรรมาภิบาล และสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทุกภาคส่วน
สถาบันพระปกเกล้า ตระหนักถึงความสาคัญของงานด้านวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ถ่ายทอดผลงานผ่านงานด้านการเขียน การประพันธ์ ในแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดและสื่อสารเรื่องราว
วิถีชีวิตที่มีความสาคัญทั้งในเชิง คุณค่า วรรณกรรม และความบันเทิง ทาให้สามารถเข้าใจง่าย การนาเสนอ
เนื้อหาในการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตยแก่ประชาชน นับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ทั้งการเผยแพร่ความเป็นพลเมือง อีกช่องทางหนึ่ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงจัดโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงาน
วรรณศิลป์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และความเป็นพลเมือง ผ่านการน าเสนอผลงานวรรณกรรม อันนาไปสู่การตระหนักรู้ เข้าใจ และสืบสาน
เจตนารมณ์ในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริ ม ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิลปินด้านวรรณศิลป์ในการเผยแพร่ประชาธิปไตยและความเป็น
พลเมืองในรูปแบบของงานวรรณกรรม
2.3 เพื่อนาผลงานของศิลปินด้านวรรณศิลป์ไปขยายผลในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 นักเขียน
3.2 สมาชิกเครือข่ายสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
3.3 ครูภาษาไทย
3.4 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
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4. กิจกรรมการดาเนินงาน
1.) กิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์
เป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานเขียน
วรรณกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวรรณศิลป์ และนักเขียน
กาหนดจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560และ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมและอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
 วิธีการรับสมัครเข้าอบรม
เรียงความหรือบทความ ในหั วข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน
1 หน้ากระดาษ เอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 ดาวโหลดใบสมั ค รและรายละเอี ย ดได้ ท างเว็ บ ไซด์ ส ถาบั น พระปกเกล้ า
www.kpi.ac.th
 ประกาศผลการคัดเลือก
16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th
 การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน(เท่านั้น) โดยพิจารณาจากตราประทับของวันที่ส่งผลงานไปรษณีย์
ต้นทาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
ส่งที่

คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.) โครงการประกวดผลงานด้านวรรณกรรม
การเปิดรับสมัครผลงานด้านวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ “พลเมืองกาลังไทย”
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ส่ งเสริ มให้ เกิดความรู้ ความเข้า ใจการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิลปินด้านวรรณศิลป์ในการเผยแพร่ประชาธิปไตยและความเป็น
พลเมืองในรูปแบบของงานวรรณกรรม
3. เพื่อนาผลงานของศิลปินด้านวรรณศิลป์ไปขยายผลในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
 กติกาและเงื่อนไขการประกวด
1. ผู้เขียนต้องส่งผลงานของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องมี
ภาพประกอบ) ใช้รูปแบบตัวอักษรพิมพ์ Angsana New ขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)
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2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
สื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
4. คณะกรรมการตัดสินผลงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึง
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 เกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินรางวัล
1. แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2. พิจารณาจากการนาเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง
3. พิจารณาจากคุณค่าทางวรรณศิลป์
4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณา ร่วมกับผลงานของนักเขียน การตีพิมพ์ผลงาน
ครั้งแรกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้า
5. เนื้อหาของผลงานไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติ และศีลธรรมอันดี
6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก
7. ผู้ส่ งผลงานเข้าประกวดต้องทาส าเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้ จัดการประกวดจะไม่คืน
ต้นฉบับให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
8. หากมีกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับ
ดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายที่
เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
 รางวัล
ผลงานยอดเยี่ยม จานวน 20 ผลงาน รางวัลละ 20,000 บาท
 กาหนดระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครรับผลงานโครงการประกวด ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
ดาวโหลดรายละเอียดการสมัครทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th
 ประกาศผลการคัดเลือก
เดือนมกราคม 2561 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th
 การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เท่านั้น) โดยพิจารณาจากตราประทับของวันที่ส่งผลงานไปรษณีย์
ต้นทาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ส่งที่ คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายเลขานุการโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมือง
นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ โทรศัพท์ 02 141 9752
นายประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ โทรศัพท์ 02 141 9523
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