โครงการประกวด “คาคม คาโค๊ด” (Quotes Awards)
หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศไทย ซึ่งจากพันธกิจดังกล่าวมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติต่อการประเมิน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถมองตัวเองอย่างเป็นกลาง
และนาผลประเมินไปใช้พัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย สมศ. ทาหน้าที่เปรียบเสมือนกระจกเงา
ที่สะท้อนความเป็นจริงให้สถานศึกษามองเห็นภาพในมิติคุณภาพที่ชัดเจนในด้านการบริหารของสถานศึกษา
การ
จัดการการสอนของครู และคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นับจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ สมศ. ได้กาหนด
เป้าหมายของการประเมินที่สาคัญที่สุด คือ ผู้เรียน หรือศิษย์ เพราะผู้เรียนคือผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียนคือมุมสะท้อนความสาเร็จของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ สมศ. ได้กาหนดแนวคิดคุณภาพศิษย์ไทย
ในอุดมคติที่สอดคล้องกับทิศทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศว่าต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ประการ
คือ คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์ หรือ “เก่ง ดี งาม”
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้เรียน และ
ให้ความสาคัญกับการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ พร้อมไปกับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
และการเขียนภาษาไทยอย่างถูกหลัก สมศ. ร่วมกับไปรษณีย์ไทย จัดทาโครงการประกวด หัวข้อ “เด็กไทยในยุค
AEC” ผ่านไปรษณียบัตร
๒. วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รู้จักและเข้าใจพันธกิจของ สมศ.
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้เรียน
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ และการเขียนภาษาไทยอย่างถูกหลัก
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพภายนอกให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

๓. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์การและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ
๒. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะการคิด การเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
๓. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพภายนอกที่ยั่งยืน
๕. หลักเกณฑ์ในการประกวด
๑. ประกวดคาคมในรูปคาขวัญ คานิยาม กลอน ฯลฯ โดยไม่จากัดรูปแบบ แต่มีความยาวไม่เกิน ๓๕ คา
๒. เนื้อหาสาระสะท้อนถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ของเด็กไทย มีความเป็นอัตลักษณ์ไทย ปลูกจิตสานึกให้
เด็กไทยเกิดการพัฒนาคุณภาพตนเองให้พร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. ผลงานต้องไม่ละเมิดสิทธิ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และไม่เคยปรากฎในสื่ออื่นมาก่อน
๕. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน และให้ใช้ชื่อ นามสกุล
ทีอ่ ยู่ ให้ชัดเจนตามความเป็นจริง
๑

๖. โจทย์แนวคิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ประการ คือ คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์ หรือ “เก่ง ดี งาม”
เก่ง คือ ความรู้และความสามารถ ซึ่งความรู้เกิดจากสิ่งที่ได้ฟัง พูด อ่าน เขียน สัมผัสและ
ประสบการณ์
ดี คือ การกระทาที่เป็นคุณ กาหนดโดยองค์กร สังคมและชุมชน อาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป
งาม คือ ลักษณะที่เป็นคุณหรือสิ่งที่บ่งชี้คุณค่าความเป็นมนุษย์ อันได้แก่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้าใจไมตรี
มีมารยาท สัมมาคารวะ กาลเทศะ และอ่อนน้อมถ่อมตน
“คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์” เป็นนิยามของศิษย์ในอุดมคติที่ สมศ. กาหนดไว้เป็นหลักในการ
ประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน โดยคุณภาพมองที่ความรู้ คุณธรรมพิจารณาจากการกระทาที่เป็นคุณประโยชน์
ต่อสังคม คุณลักษณ์ประเมินจากคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสมตามวิถีสังคมไทย แนวคิด “เก่ง ดี งาม” สามารถ
ตอบโจทย์ใหญ่ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาได้ดีที่สุด
และพัฒนาเด็กไทยให้สามารถแข่งขันได้เมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๗. ระยะเวลาโครงการ
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๘. คุณสมบัติผู้ส่งประกวด
แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
๙. วิธีการส่งประกวด
๑. ส่งโดยใช้พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในไปรษณียบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ /
หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
๒. ส่งไปรษณียบัตรมาที่
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
(วงเล็บมุมซองว่าประกวดคาคม) กรณีส่งมาทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน
๑๐. การตัดสิน
๑. ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) แต่งตั้ง
๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๓. ผู้ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากมีการละเมิดสิทธิหรือมีเนื้อหาสาระ ที่ละเมิดกฎหมาย และ
คณะกรรมการอาจสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล
๔. ผลงานการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) เพื่อนาไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
๒

๑๑. การประกาศผลการประกวด
๑. ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๒. ทาง Website ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
www.onesqa.or.th
๓. ทาง facebook/สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๑๒. การมอบรางวัล/โล่/ใบประกาศนียบัตร
ร่วมรับโล่ /ประกาศนียบัตร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจาปี สมศ. (วันเวลา-สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
๑๓. ผู้รับผิดชอบ
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ ต่อ ๑๘๕ (ภัคพิชา ภู่ทับทิม)
โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๓-๖
อีเมล : puckpicha@onesqa.or.th

๓

