
 

ประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล  

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันส่ือโซเชียลมีเดีย ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน

กลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกับสังคมออนไลน์  เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัยท าให้เรา
สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน แต่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกลับยิ่งห่างไกล
กันมากขึ้น สืบเนื่องจากความแตกต่างของระบบหล่อหลอมความคิดของคนรุ่นก่อนกับเด็กยุคปัจจุบัน (Gen 
Alpha) แตกต่างกันมาก ท าให้ความสัมพันธ์ของคนสองรุ่นมีระยะห่างและกลายเป็นปัญหาความไม่เข้าใจใน
ครอบครัวน าไปสู่ภาวะวิกฤตทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New Media) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความดีในจิตใจมนุษย์ ความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีพื้นฐานท่ีลูกพึงมีต่อแม่ แม้ท่านจะให้ก าเนิดเรามาแล้ว
ไม่ได้เล้ียงดู ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิต ให้โอกาสในการท าความดี ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีก าลังจะถึงนี้ ทางชมรม
จึงได้น าเรื่องเทิดพระคุแแม่มาสร้างกระแสความดีผ่านโลกออนไลน์ โดยให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรัก 
ความปรารถนาดี และพระคุแของแม่ท่ีมีต่อลูก  ผ่านการประกวดเรียงความเทิดพระคุแแม่ ทางส่ือโซเชียล
มีเดีย เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดข้ึน ในใจเยาวชนยุคดิจิทัลอันจะน าไปสู่สังคมท่ีน่าอยู่ยิ่งขึ้นไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อเทิดพระคุแแม่ ยกย่องบทบาทหน้าท่ีความส าคัญของแม่ ท่ีมีต่อลูก ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 

2.2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีท่ีควรแสดงต่อผู้มีพระคุแและเสริมสร้าง 
ความผูกพันระหว่างแม่และลูกผ่านบทเรียงความ 

2.3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คุแธรรมพื้นฐาน ซึ่งความกตัญญูเป็นทักษะทางสังคมและอารมแ์ (Soft Skill) 
อันเป็นทักษะท่ีเด็กควรมีในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมทางส่ือโซเชียลมีเดีย และการเรียนรู้ ท่ี
ทันสมัยในยุค 4.0 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชมรมส่ือดีดิจิทัล (D New media) 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
4.1. นักเรียนท่ัวประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

4.1.1. ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1- ป.6) 
4.1.2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) 
4.1.3. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 



5. ระยะเวลาด าเนินการ  
ท่ี กิจกรรม ก าหนดการ 
1 สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง www.dnewmedia.tv วันพุธที่ 15 กรกฎาคม–วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2563 
2 โพสต์เรียงความลง Facebook ส่วนตัว และส่งลิงค์ 

Facebook ท่ีโพสต์ผลงานมาทาง www.dnewmedia.tv 
วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2563 ภายใน เวลา 18.00 น. 

3 ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันศุกร์ท่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. 
4 ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ส่งไฟล์เสียงเรียงความ

ทาง www.dnewmedia.tv 
วันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม 2563 ภายใน เวลา 18.00 น. 

5 คแะกรรมการน าไฟล์บันทึกเสียงเรียงความของผู้เข้ารอบชิง
ชนะเลิศโพสต์ลง YouTube ช่อง D New Media  

วันอาทิตย์ท่ี 23 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. 

6 เปิดให้บุคคลท่ัวไปโหวต เพื่อตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระหว่างวนัท่ี 23 - 31 สิงหาคม 2563  
(ปิดการโหวต เวลา 18.00 น.) 

7 ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันจันทร์ท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. 
6. รูปแบบผลงานเรียงความ   
6.1.  ระดับประถมศึกษา สามารถเลือกด าเนินการได้ ดังนี้ 

1) พิมพ์เรียงความด้วยแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ความยาวเนื้อหาไม่เกิน 1  
 หน้ากระดาษ A4 หรือ 

2) คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ด้วยปากกาสีน้ าเงิน ไม่เว้นบรรทัด ใช้ตัวอักษรท่ีอ่านง่าย ถูกต้อง  
 ตามลักษแะวิธีเขียนอักษรไทย ความยาวไม่น้อยกว่า 15 บรรทัด แต่ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  

6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) 
พิมพ์ เรียงความ ด้วยแบบตัวอักษร  Angsana New ขนาด 16 point ความยาวเนื้ อหาไม่ เกิ น  
2 หน้ากระดาษ A4 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
7.1. รอบคัดเลือกระดับภาค 

1) สมัครเข้าร่วมแข่งขันทาง www.dnewmedia.tv      
2) ส่งผลงานเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ภาพ (เฉพาะระดับประถมศึกษา) ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด  

ทาง www.dnewmedia.tv      
3) โพสต์ผลงานเรียงความลงใน Facebook ของตนเอง (ส าหรับระดับประถมศึกษา กรแีไม่มี 

Facebook ของตนเอง อนุญาตให้โพสต์ผ่าน Facebook ของผู้ปกครองได้) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
3.1 ) แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานกับคุแแม่ หรือผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 รูป 
3.2 ) ใส่แฮชแท็ก #dnewmedia #น้ าใจแม่ #เรียงความเทิดพระคุแแม่ #ช่ือโรงเรียน #ช่ือ

จังหวัด  



3.3 ) ต้ังโพสต์เป็น “สาธารแะ” และห้ามลบโพสต์นับต้ังแต่วันท่ีโพสต์จนถึงวันประกาศผลรางวัล   
4) ส่งลิงค์ Facebook ท่ีโพสต์ผลงานเรียงความให้คแะกรรมการทาง www.dnewmedia.tv 

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
5) คแะกรรมการประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

7.2. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
1) ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 1 ของทุกระดับการแข่งขัน จากทุก

ภาค  (ร วมจ าน วน ท้ั งหมด  21  คน ) บั น ทึก เรี ย งความ เป็ น ไฟ ล์ เสี ยง  และ ส่ งทาง 
www.dnewmedia.tv วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 18.00 น.  

2) คแะกรรมการน าไฟล์เสียงผลงานในข้อ 1) และภาพจากเฟซบุ๊กเจ้าของผลงาน มาโพสต์ลง 
YouTube ช่อง D New Media ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. และเปิดให้บุคคล
ท่ัวไปเข้ามาโหวตยอดไลก์ (Like) ยอดวิว ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2563 ปิดโหวตใน
เวลา 18.00 น. เพือ่ตัดสินผู้ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ   

3) ประกาศผลทุกรางวัล ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.  
หมายเหตุ  โครงการแบ่งภาคการประกวดเป็น 7 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร  

8. หลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวด 

8.1. ฟังเพลง “น้ าใจแม่” จาก YouTube ช่อง D New Media 

8.2. กดไลก์ (Like) กดแชร์เพลง “น้ าใจแม่” (Official lyrics) และกดติดตาม (Subscribe) YouTube ช่อง D 

New Media ก่อนส่งผลงาน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเข้าแข่งขัน 

8.3. เขียนเรียงความ โดยเลือกใช้เนื้อหาค าประพันธ์จากเพลงน้ าใจแม่ อย่างน้อย 1 ประโยค มาประกอบ การ

ถ่ายทอดเรื่องราวของคุแแม่ กล่าวถึงพระคุแของแม่ ความรักความปรารถนาดีของแม่ ท่ีมีต่อผู้เขียน (เรื่อง

จริงเท่านั้น) และต้ังช่ือเรียงความให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

8.4. ต้องเป็นผลงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือแปลงผลงานผู้อื่น 

8.5. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล และไม่เคยตีพิมพ์ในส่ือใดๆ มาก่อน 

8.6. ผลงานท่ีได้รับรางวัล จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมส่ือดีดิจิทัล 

หมายเหตุ  

1. การตัดสินของคแะกรรมการถือเป็นการส้ินสุด 
2. หากไม่ด าเนินการตามหลักเกแฑ์การแข่งขันให้ครบถ้วน กรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนได้ 

 
 
 
 

http://www.dnewmedia.tv/


 
9. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

9.1. รอบคัดเลือกระดับภาค คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1. องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียนเรียงความถูกต้อง 10 คะแนน 
2. เนื้อหา (สาระส าคัญสัมพันธ์กับเกแฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดข้อ 8.3   40 คะแนน 
    ล าดับเนื้อหาน่าสนใจ มีความยาวตามท่ีก าหนด) 
3. ความคิดสร้างสรรค์  (มีประโยชน์, น่าสนใจ) 20 คะแนน 
4. การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย ส่ือความหมายชัดเจน สละสลวย 20 คะแนน 
5. การตั้งช่ือเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีน าเสนอ 10 คะแนน 

9.2. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
นับคะแนนจากการโหวตยอดไลก์ (Like) และยอดวิวสูงสุด ของคลิปบันทึกเสียงเรียงความท่ี

คแะกรรมการได้โพสต์ไว้ใน YouTube ช่อง D New Media  

10. รางวัลการประกวด 
10.1 ระดับภาค 
1. ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ 

  รางวัลท่ี 1  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
  รางวัลท่ี 2  3,000  บาท  
  รางวัลท่ี 3  1,000  บาท  
  รางวัลชมเชย   500  บาท (10 รางวัล) 

2. ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
 รางวัลท่ี 1  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 

  รางวัลท่ี 2  3,000  บาท 
  รางวัลท่ี 3  1,000  บาท 
  รางวัลชมเชย   500  บาท (10 รางวัล) 

3. ผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ดังนี ้

  รางวัลท่ี 1  5,000  บาท พร้อมโล่รางวัล 
  รางวัลท่ี 2  3,000  บาท 
  รางวัลท่ี 3  1,000  บาท 
  รางวัลชมเชย   500  บาท (10 รางวัล) 
 
 



10.2 ระดับประเทศ  
รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศระดับประถมศึกษา  15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   
รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   
รางวัลคะแนนโหวตระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล   

หมายเหตุ   
1. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ โครงการมีของท่ีระลึกมอบใหคุ้แครูผู้ประสานงาน 
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการในแต่ละจังหวัด  
   

  
 

 


