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ขอขอบคุณท่ีช่วยใหเ้ยาวชนรักการอ่าน 
THANK YOU FOR INSPIRING OUR YOUTH TO APPRECIATE READING 

 
 

 

 

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวจิารณ์”  ปีที่ 3 

 

หลกัการและเหตุผล  

   ในฐานะองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ส านกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น จ ากดั 
ตระหนกัถึงความส าคญัของการสืบสานและสร้างสรรคภ์าษาไทย จึงร่วมกนัจดัโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวจิารณ์”  จดัคร้ังท่ี 1 
ปี 2558 , คร้ังท่ี 2 ปี 2559 และก าลงัจะด าเนินจดัคร้ังท่ี 3 ในปี 2560 น้ี เพ่ือสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดเ้พ่ิมพนูประสบการณ์การอ่านหนงัสือ
ควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะการคิดการเขียนเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์   

 การอ่านหนงัสื อทั้งประเภทสารคดีและบนัเทิงคดีจะช่วยสร้างเสริมความรู้ของเยาวชนใหลึ้กซ้ึง รวมทั้งเปิดโลกทศัน์ให้
กวา้งไกล และก่อใหเ้กิดปัญญาท่ีกลา้แกร่ง  นอกจากน้ี  ขณะท่ีอ่านหนงัสือนั้นเยาวชนจะไดเ้รียนรู้แบบอยา่งของภาษาไทยอนัรุ่มรวย
ละเมียดละไม ซ่ึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติท่ีควรค่าแก่การศึกษาเพ่ืออนุรักษ ์สืบทอด และพฒันาใหส้ง่างามยัง่ยนืสืบไป 
 โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้  สู่งานวจิารณ์” ปีท่ี 3 ท่ีก  าลงัจะจดัข้ึนน้ี ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดบู้รณาการทกัษะ
การอ่าน การคิด และการเขียน โดยผา่นการใชภ้าษาไทยอยา่งสละสลวย ดว้ยความภาคภมิูใจในภาษาประจ าชาติ เพ่ือใหเ้อกลกัษณ์แห่ง
วฒันธรรมทางภาษาไทยไดย้นืหยดัอยา่งมัน่คงท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมทั้งปวง 
 
 กลุ่มเป้าหมาย  

1. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1- 4     
 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาเยาวชนใหมี้ทกัษะการอ่านสรุปสาระส าคญั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการคิดเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์  
2. เพื่อพฒันาเยาวชนใหมี้ทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์  อนัจะเป็นการสร้างนกัวจิารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม 
3. เพ่ือพฒันาเยาวชนใหมี้ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์โดยบูรณาการกบัการใช้ภาษาไทย  
4. เพื่อพฒันาเยาวชนใหมี้ทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีดี อนัเป็นการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

 
ผู้สนับสนุนโครงการฯ (ภาคพีนัธมติร) 
          ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบั บริษทั ส านกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น จ ากดั 
 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
1. เป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2560 
2. ไม่เคยไดรั้บทุนรางวลัจากการจดัโครงการฯ ปีท่ี 1 และปีท่ี 2 
3. บุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัภาคีพนัธมิตรไม่มีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบขอ้มูลในภายหลงัจะถกูตดัสิทธ์ิทนัที 
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กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ  

 คดัเลือกหนงัสือในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวจิารณ์ ” ปีท่ี3 ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัซีไรตแ์ละรางวลัชมนาด 
หนงัสือท่ีไดรั้บรางวลัทั้ง 2 รางวลัน้ีจะประกอบไปดว้ย สารคดีแนวต่าง ๆ กวนิีพนธ์ รวมเร่ืองสั้น นวนิยาย  (ตามรายช่ือท่ี
แนบประกอบ ) 

 เขียนบทวจิารณ์ หนงัสือท่ีเลือกอ่าน ในหวัขอ้ “ สานต่องานวจิารณ์กบัรางวลั ซีไรต์และชมนาด ”  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. มีความยาว 2-4 หนา้ A4  ฟอนท ์Angsana  ขนาด 16 points  
2. วจิารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่ียงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความ                         

ของเร่ืองอยา่งกระชบัและครอบคลุมประเดน็ส าคญั  
3. เรียบเรียงดว้ยภาษาท่ีสละสลวยและน าเสนอดว้ยวธีิเขียนท่ีสร้างสรรค์ 

 
 การส่งไฟลบ์ทวจิารณ์  

1. ลงทะเบียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ผา่นเวบ็ไซต ์http://praphansarn.com/scholarships   
2. ส่งบทวจิารณ์พร้อมระบุช่ือผูว้ิจารณ์ใหเ้รียบร้อย 

      วธีิการส่ง 
  2.1  ส่งบทวจิารณ์ทางไปรษณีย ์มายงัท่ี  บริษทั ส านกัพิมพป์ระพนัธ์สาส์น จ ากดั  เลขท่ี 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2  

(บุษราคมั เทอเรส สาย 2)  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
 
ก าหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด   

ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2560  โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งบทวจิารณ์ทางไปรษณีย ์จากการลง
ตราประทบัส่งไปรษณีย ์ภายในวนัจนัทร์ท่ี 31 กรกฏาคม 2560   

 
ก าหนดการ    
-    ประชาสัมพนัธ์ / ประกาศรับสมคัร / ปิดรับบทวจิารณ์                                พ.ค.   -  ก.ค. 60 
-    คณะกรรมการคดักรอง พิจารณาคดัเลือกบทวจิารณ์ใหเ้หลือ 100     1 - 31  ส.ค. 60 
-    คณะกรรมการตดัสิน พิจารณาตดัสินบทวิจารณ์ 40 บท ใหไ้ดรั้บทุนรางวลั  1 - 20  ก.ย. 60 
-    ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บทุนรางวลั 40 คน ทางเวบ็ไซต ์www.praphansarn.com  20 - 30 ก.ย. 60 
     และผูป้ระสานงานโครงการฯ ติดต่อกบัผูไ้ดรั้บทุนรางวลัเพ่ือเตรียมเขา้ค่ายฯ                                            
-    เขา้ค่ายอบรมเชิงปฏิบติัการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวจิารณ์”     6 - 8 ต.ค.  60  
     (สถานท่ีเขา้ค่าย ณ อาศรมวงศส์นิท คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ ์องครักษ ์นครนายก)  
 
 
 

http://www.praphansarn.com/
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ทุนรางวลั 

 ทุนรางวลั 20,000 บาท  จ านวน 40 ทุนรางวลั   เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  800,000 บาท 
 

เงือ่นไขในการรับทุนรางวลั 
1. ทุนรางวลัและรางวลัเสริมสร้างก าลงัใจจะมอบผา่นบญัชีของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น  และผูไ้ดรั้บทุนรางวลั

ตอ้งใชช่ื้อของตนเป็นช่ือบญัชี 
2. ผูไ้ดรั้บทุนรางวลัควรเป็นผูอุ้ทิศตนและสนบัสนุนวฒันธรรมการเขียนงานวิจารณ์เพ่ือร่วมกนัส่งเสริมคุณค่าของสังคมไทย 
3. ผูไ้ดรั้บทุนรางวลัตอ้งมีความพร้อมเพ่ือเขา้ค่ายอบรมเชิงปฏิบติัการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวจิารณ์”                                

เป็นเวลา 3 วนั 2 คืน  6 - 8 ตุลาคม 2560  มีคณะกรรมการตดัสินเป็นวิทยากร    
ทั้งน้ี  ผูไ้ดรั้บทุนรางวลัจะตอ้งน าหนงัสือท่ีเขียนงานวจิารณ์มาดว้ยในวนัท่ีมาเขา้ค่าย 
 

รางวลัเสริมสร้างก าลงัใจ 
ผูไ้ดรั้บทุนรางวลั 40 คน จะไดรั้บรางวลัเสริมสร้างก าลงัใจเพ่ิมเติมอีกคนละ 2,000 บาท ภายในเวลา 15 วนัท าการ                                

หลงัจากประกาศผลการตดัสินทางเวบ็ไซต ์www.praphansarn.com  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางจากภมิูล าเนาไปยงั                                        
จุดนดัหมายส าหรับการออกเดินทางไปเขา้ค่ายอบรมเชิงปฏิบติัการ “อ่าน  เขียน  เรียนรู้  สู่งานวจิารณ์”  
หมายเหตุ 

 คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขยายก าหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม                       
 การตดัสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูร่้วมโครงการฯ ไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านสรุปสาระส าคญัใหช้ านาญมากข้ึน 
2. ผูร่้วมโครงการฯ ไดพ้ฒันาทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์  สังเคราะห์  และวจิารณ์  ใหแ้ยบคายยิง่ข้ึน     
3. ผูร่้วมโครงการฯ ไดพ้ฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม 
4. ผูร่้วมโครงการฯ ไดพ้ฒันาศิลปะการเขียนภาษาไทยใหส้ละสลวยยิง่ข้ึน  
5. โครงการฯ ไดส้ร้างเสริมวฒันธรรมรักการอ่านในหมู่เยาวชน 
6. โครงการฯ ไดส้ร้างนกัวจิารณ์รุ่นใหม่สู่สังคม 
7. เยาวชนไทยตระหนกัถึงคุณค่าของภาษาไทยมากข้ึน 
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คณะกรรมการคัดกรอง    ( พจิารณาคดัเลอืกผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน ) 

1. ผศ.ดร.พิเชฐ  แสงทอง 
2. คุณสุกญัญา  สุวิธานโธ 
3. คุณจรูญพร             ปรปักษป์ระลยั   

 
 
คณะกรรมการตดัสิน   ( พจิารณาตดัสินผู้ได้รับทุนรางวลั 40 คน ) 

1. คุณเนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย ์
2. คุณชมยัภร แสงกระจ่าง  บางคมบาง  
3. คุณวรีะศกัด์ิ จนัทร์ส่งแสง 

        4.     คุณจรูญพร             ปรปักษป์ระลยั  
 
ผู้ประสานงานโครงการ 
คุณกนกอร   นนทสวสัด์ิศรี e-mail : kanokon@praphansarn.com มือถือ 089 926 3290 
คุณณฐัญดา   ไทยข า  e-mail : nutyada@praphansarn.com มือถือ 085 070 1183 
คุณชฎาพรรณ บุญสิงห์  e-mail : chadapan@praphansarn.com มือถือ 082 482 3524 
คุณสุกญัญา  สุวิธานโธ e-mail : sukunya@praphansarn.com มือถือ 094 927 9292 
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