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โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปี ที่ 4
หลักการและเหตุผล
ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังค ม ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จากัด
ตระหนักถึงความสาคัญของการสื บสานและสร้างสรรค์ภาษาไทย จึงร่ วมกันจัดโครงการ “อ่าน เขียน เรี ยนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ” ตั้งแต่ปีแรก
จนถึงปี ที่ 3 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์การอ่านหนังสื อควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะการคิดการเขียนเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์
การอ่านหนังสื อทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริ มความรู ้ของ เยาวชนให้ลึกซึ้ ง รวมทั้งเปิ ดโลกทัศน์ให้
กว้างไกล และก่อให้เกิดปั ญญาที่กล้าแกร่ ง นอกจากนี้ ขณะที่อ่านหนังสื อนั้นเยาวชนจะได้เรี ยนรู ้แบบอย่างของภาษาไทยอันรุ่ มรวย
ละเมียดละไม ซึ่ งเป็ นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สื บทอด และพัฒนาให้สง่างามยัง่ ยืนสื บไป
โครงการ “อ่าน เขียน เรี ยนรู ้ สู่ งานวิจารณ์ ” ปี ที่ 4 ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะสนับสนุนให้เยาวชนได้บูรณาการทักษะการอ่าน การคิด
และการเขียน โดยผ่านการใช้ภาษาไทยอย่างสละสลวยด้วยความภาคภูมิใจในภาษาประจาชาติ เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมทาง
ภาษาไทยได้ยนื หยัดอย่างมัน่ คงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมทั้งปวง
กลุ่มเป้ าหมาย
1. มัธยมศึกษา ปี ที่ 4-6
2. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี ที่ 1- 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทกั ษะการอ่านสรุ ปสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการคิดเชิ งวิเคราะห์และวิจารณ์
2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทกั ษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ อันจะเป็ นการสร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่ สังคม
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทกั ษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการใช้ภาษาไทย
4. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทกั ษะการเขียนภาษาไทยที่ดี อันเป็ นการสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
5. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีโอกาสได้แสดงผลงานผ่านเวทีต่าง ๆ ทั้งในด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์
ผู้สนับสนุนโครงการฯ (ภาคีพนั ธมิตร)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ร่ วมกับ บริ ษทั สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จากัด
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ
1. เป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 หรื อ ระดับปริ ญญาตรี ในปี การศึกษา 2561
2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 และปี ที่3
3. บุคคลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับภาคีพนั ธมิตรไม่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิ ทธิ์ ทนั ที
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กติกาในการเข้ าร่ วมโครงการฯ
 เลือกอ่านหนังสื อที่ตนเองชื่นชอบ อาจเป็ นหนังสื อประเภทสารคดีหรื อบันเทิงคดี เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ กวีนิพนธ์
นวนิยายคลาสสิ ก
 เขียนบทวิจารณ์จากหนังสื อที่เลือกอ่านเพียง 1 เล่ม โดยต้นฉบับต้องเขียนเป็ นภาษาไทยเท่านั้น ในครั้งนี้จะให้ผ้ สู มัครเลือก
หนังสื อจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพือ่ เขียนบทวิจารณ์ ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
-

รางวัลการประกวดหนังสื อดีเด่นแห่งชาติของสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize)
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซี ยน (ซี ไรต์)
รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ ด (7 book award)

(ตัวอย่าง : เลือกบทวิจารณ์ เรื่อง ขังหญิง จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 โดยผู้วจิ ารณ์ จะต้ องวิจารณ์ หนังสื อทีเ่ ลือกอ่านทั้งเล่ม)
รายละเอียด
1. มีความยาว 2-4 หน้า A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana ขนาด 16 points
2. วิจารณ์หรื อแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุ ปใจความ
ของเรื่ องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสาคัญ
3. เรี ยบเรี ยงด้วยภาษาที่สละสลวยและนาเสนอด้วยวิธีเ ขียนที่สร้างสรรค์
 การส่ งไฟล์บทวิจารณ์
1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships
2. ส่ งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผูว้ ิจารณ์ให้เรี ยบร้อย
วิธีการส่ ง
2.1 ส่ งบทวิจารณ์ทางไปรษณี ยพ์ ร้อมทั้งส่ งหนังสื อที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม โดยถ่ายเอกสาร แนบมายังที่ บริ ษทั
สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จากัด เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร 10170
กาหนดลงทะเบียนและส่ งเอกสารทั้งหมด
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่ งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของวัน
พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่ งไปรษณี ยภ์ ายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
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กาหนดการ
- ประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัคร / ปิ ดรับบทวิจารณ์
1 มี.ค. - พ.ค. 61
- คณะกรรมการคัดกรอง พิจารณาคัดเลือกบทวิจารณ์ให้เหลือ 100
1 มิ.ย. - ก.ค.61
- คณะกรรมการตัดสิ น พิจารณาตัดสิ นบทวิจารณ์ 40 บท
1 ส.ค. - ก.ย. 61
- ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก 40 คน ทางเว็บไซต์ www.praphansarn.com
ก.ย. 61
และผูป้ ระสานงานโครงการฯ ติดต่อกับผูไ้ ด้รับทุนรางวัลเพื่อเตรี ยมเข้าค่ายฯ
- เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “อ่าน เขียน เรี ยนรู ้ สู่ งานวิจารณ์ ”
6-8 ต.ค. 61
(สถานที่เข้าค่าย ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 ถนนรังสิ ต-องครักษ์ องครักษ์ นครนายก)
ทุนรางวัล
 ทุนรางวัล 20,000 บาท จานวน 40 ทุนรางวัล เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 800,000 บาท
เงือ่ นไขในการรับทุนรางวัล
1. ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เท่านั้น และผูไ้ ด้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็ นชื่อบัญชี
2. ผูไ้ ด้รับทุนรางวัลควรเป็ นผูอ้ ุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์
3. ผูไ้ ด้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “อ่าน เขียน เรี ยนรู ้ สู่ งานวิจารณ์ ”
เป็ นเวลา 3 วัน 2 คืน เดือนตุลาคม 2561 มีคณะกรรมการตัดสิ นเป็ นวิทยากร
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับทุนรางวัลจะต้องนาหนังสื อที่ เขียนงานวิจารณ์มาด้วยในวันที่มาเข้าค่าย
หมายเหตุ
 คณะกรรมการดาเนินโครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการขยายกาหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 การตัดสิ นของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
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ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูร้ ่ วมโครงการฯ ได้พฒั นาทักษะการอ่านสรุ ปสาระสาคัญให้ชานาญมากขึ้น
2. ผูร้ ่ วมโครงการฯ ได้พฒั นาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ ให้แยบคายยิง่ ขึ้น
3. ผูร้ ่ วมโครงการฯ ได้พฒั นาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
4. ผูร้ ่ วมโครงการฯ ได้พฒั นาศิลปะการเขียนภาษาไทยให้สละสลวยยิง่ ขึ้น
5. โครงการฯ ได้สร้างเสริ มวัฒนธรรมรักการอ่านในหมู่เยาวชน
6. โครงการฯ ได้สร้างนักวิจารณ์รุ่นใหม่สู่ สังคม
7. เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยมากขึ้น
คณะกรรมการคัดกรอง
1. รศ.ดร. ตรี ศิลป์
2. ผศ.ดร.พิเชฐ
3. คุณพินิจ
4. คุณสุ กญั ญา
5. คุณภูวนาท

( พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ ารอบ 100 คน )
บุญขจร
แสงทอง
นิลรัตน์
สุ วิธานโธ
เรื องฤทธิ์

คณะกรรมการตัดสิ น
1. คุณเนาวรัตน์
2. คุณชมัยภร
3. คุณวีระศักดิ์
4. คุณจรู ญพร

( พิจารณาตัดสิ นผู้ได้ รับทุนรางวัล 40 คน )
พงษ์ไพบูลย์
แสงกระจ่าง บางคมบาง
จันทร์ ส่งแสง
ปรปักษ์ประลัย

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสุ กญั ญา
สุ วิธานโธ
คุณกนกอร
นนทสวัสดิ์ศรี
คุณตะวัน
อเนกวิชณกุล

e-mail : sukunya@praphansarn.com มือถือ 094 927 9292
e-mail : kanokon@praphansarn.com มือถือ 089 926 3290
e-mail : Tawan@praphansarn.com มือถือ 097 162 8910
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