เอกสารรายละเอียดโครงการ

การประกวดวรรณกรรมรางวัล

“วรรณศิลปอุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓)
รางวัลโลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการ :

จัดโดย :

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

เออเชนีี ประคิิณ ชุุมสาย ณ อยุุธยา หรืือที่่�เรารู้้�จัักในนามปากกา  “อุุชเชนีี” มีีผลงานเป็็นที่่�ประจัักษ์์
แม้้จำำ�นวนไม่่มากแต่่ทรงคุุณค่่า และโดดเด่่นทางด้้านวรรณศิิลป์์อย่่างยิ่่�ง ไม่่ว่่าจะเป็็นกวีีนิิพนธ์์ เช่่น 
“ขอบฟ้้าขลิิบทอง” “ดาวผ่่องนภาดิิน” หรืือความเรีียงร้้อยแก้้ว “เพีียงแค่่เม็็ดทราย” ในนามปากกา “นิิด
นรารัักษ์์” นอกจากผลงานการเขีียน  ซึ่่�งก่่อเกิิดแรงบัันดาลใจมากมายสำำ�หรัับผู้้�ที่่�รัักทางด้้านวรรณศิิลป์์แล้้ว
การใช้้ชีีวิิตที่่�เรีียบง่่ายอ่่อนโยน เอื้้�อเฟื้้�อต่่อผู้้�อื่่�น ยัังเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินรอยตามอีีกด้้วย

“อุุชเชนีี” เกิิดเมื่่�อวัันที่่� ๖ กัันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒  สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับประถมและมััธยมจากโรงเรีียน
เซนต์์โยเซฟคอนเวนต์์ ระดัับอุุดมศึึกษาจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และได้้รัับทุุนไปศึึกษาต่่อทางวรรณกรรม
ที่่�มหาวิิทยาลััยซอร์์บอนน์์ ปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศส เคยผ่่านงานหลาย ๆ ด้้าน  ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการศึึกษา งาน
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�สมััยนั้้�นถืือเป็็นเรื่่�องใหม่่ งานจิิตอาสาเพื่่�อสัังคม และงานรัับใช้้พระศาสนจัักรคาทอลิิก
ทั้้�งในเรื่่�องงานหนัังสืือ เอกสารสำำ�คััญ สำำ�หรัับสอนในสถาบัันเตรีียมผู้้�ที่�จ่ ะเป็็นบาทหลวง หรืือนัักบวชชาย-หญิิง
และสำำ�หรัับฆราวาสทั่่�วไป

๒

“อุุชเชนีี” ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาวรรณศิิลป์์ จากคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ
ในปีี พ.ศ. ๒๕๓๖   และยัังได้้รัับรางวััลอื่่�นๆ ทั้้�งรางวััลด้้านวรรณกรรม อาทิิ รางวััลพานแว่่นฟ้้าเกีียรติิยศ 
จากรััฐสภา ร่่วมกัับสมาคมนัักเขีียนแห่่งประเทศไทย หรืือรางวััลในหน่่วยงานของศาสนา อาทิิ รางวััล “Achievemment Awards”  จากสื่่�อมวลชนคาทอลิิกประเทศไทย และเครื่่�องประดัับเกีียรติิยศของสมเด็็จพระสัันตะปาปา
ซิิลแวสเตอร์์ ชั้้�นอััศวิินกางเขนใหญ่่ อุุชเชนีีถึึงแก่่กรรม เมื่่�อวัันที่่� ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สิ่่�งต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
ล้้วนบ่่งบอกถึึงผลงานและชีีวิิตอัันน่่าจดจำำ� และสานต่่อคุุณงามความดีีของอุุชเชนีีที่�ไ่ ด้้อุุทิิศตนไว้้

สื่่�อมวลชนคาทอลิิกประเทศไทย ร่่วมกัับสภาการศึึกษาคาทอลิิกแห่่งประเทศไทย คณะภคิินีีเซนต์์ปอล
เดอ ชาร์์ตร กองทุุนส่่งเสริิมงานวััฒนธรรม กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม และสมาคม
นัักเขีียนแห่่งประเทศไทย  จึึงได้้จััดโครงการ ประกวดวรรณกรรมรางวััล “วรรณศิิลป์์อุุชเชนีี” โดยคััดสรรและ
พิิจารณาผลงานเขีียนที่่�มีีเนื้้�อหาและลัักษณะตามเกณฑ์์ที่�กำ่ ำ�หนด จากผลงานเขีียนที่่�ส่่งเข้้าประกวดทั่่�วประเทศ 
เพื่่�อพิิจารณาตััดสิินมอบรางวััลแก่่นัักเขีียนที่่�มีีคุุณภาพดีี โดยแบ่่งงานเขีียนเป็็น ๒ ประเภท ดัังนี้้�

๓

หัวข้อการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”

“อยู่่�เพื่่�ออะไร”
๑. ประเภทกลอนสุุภาพ
๒. ประเภทความเรีียง

- ระดัับนัักเรีียน  
- ระดัับประชาชน
- ระดัับนัักเรีียน   
- ระดัับประชาชน

ระดัับนัักเรีียน  หมายถึึง นัักเรีียนที่่�เรีียนอยู่่�ในสถานศึึกษา
ระดัับประชาชน  หมายถึึง บุุคคลทั่่�วไป , นัักศึึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของต้นฉบับผลงานในทุกประเภท

   

๔

๑. ไม่่จำำ�กััดเพศ ส่่วนอายุุของผู้้�เขีียนขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับการประกวดที่�ร่ ะบุุ
๒. ผู้้�เขีียนยัังมีีชีีวิิตอยู่่�ขณะส่่งผลงานเข้้าประกวด
๓. เป็็นเรื่่�องที่่�เขีียนขึ้้�นใหม่่ ไม่่ลอกเลีียน แปล หรืือดััดแปลงจากผลงานของผู้้�อื่่�น รวมทั้้�งตั้้�งชื่่�อเรื่่�องที่่�ส่่ง
    เข้้าประกวดมาด้้วย หากมีีการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� ผู้้�ส่่งผลงานต้้องเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
๔. ผลงานส่่งเข้้าประกวดต้้องไม่่เคยได้้รัับการเผยแพร่่ในสื่่�อทุุกประเภท
๕. สามารถส่่งผลงานได้้มากกว่่า ๑ ประเภท (ประเภทละไม่่เกิิน ๑ ชิ้้�นงาน)
๖. ต้้นฉบัับเรื่่�องเป็็นตััวพิิมพ์์ด้้วยคอมพิิวเตอร์์ ขนาดตััวหนัังสืือ ๑๖ พอยท์์, Font Cordia New
    จััดหน้้ากระดาษเว้้นด้้านละ ๒.๕๔ เซนติิเมตร  ส่่งเป็็น File PDF และ Word
อนุุญาตให้้ส่่งต้้นฉบัับลายมืือเขีียนได้้เฉพาะประเภทกลอนสุุภาพ
๗. ผู้้�เขีียนต้้องระบุุชื่่�อ-นามสกุุล หรืือนามแฝง พร้้อมที่่�อยู่่� หมายเลขโทรศััพท์์ และ E-mail (ถ้้ามีี)
    ที่่�สามารถติิดต่่อได้้บนเอกสาร
๘. หลัังจากประกาศผลรางวััล ผลงานที่่�ไม่่ได้้รัับรางวััล โครงการประกวดฯ จะไม่่ส่่งคืืนต้้นฉบัับ
๙. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิิทธิ์์�ที่่�จะไม่่มอบรางวััลหนึ่่�งรางวััลใด หากคณะกรรมการพิิจารณาเห็็น
    ว่่าผลงานนั้้�นไม่่ถึึงระดัับที่่�จะได้้รัับรางวััล
๑๐. ผลการตััดสิินของคณะกรรมการถืือเป็็นที่่�สุุด
๑๑. ลิิขสิทธิ์์
ิ �การเผยแพร่่ผลงานเป็็นของผู้้�จััดงาน และเจ้้าของผลงานร่่วมกััน
๑๒. กติิกาเฉพาะของแต่่ละประเภท
ก.ประเภทกลอนสุุภาพ
- ความยาว ๖-๑๐  บท
ข.ประเภทความเรีียง
- ความยาวไม่่เกิิน ๒ หน้้า A๔

ขั้นตอนการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”
วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑-๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เปิดโครงการ “วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๓” และรับผลงาน
รับผลงาน
คณะกรรมการคัดกรองผลงาน
คณะกรรมการตัดสินผลงาน
ตัดสิน และประกาศผลผู้เข้ารอบ ทางเว็บไซต์
มอบรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี”
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

ขั้นตอนการส่งผลงาน

๑
๒

ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประกวดทาง www.eugenieawards.com

เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถติิดต่่อท่่านได้้สะดวก กรุุณาระบุุ ชื่่�อ นามสกุุล
ที่่�อยู่่� เบอร์์โทรศััพท์์ E-mail ระดัับที่่�สมััคร* ประเภทที่่�สมัคั ร* โดยระบุุให้้ตรงกัับระดัับ
และประเภทที่่�ท่่านต้้องการสมััคร ท่่านสามารถลงทะเบีียนได้้ทัันทีี ไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
ลงทะเบีียนพร้้อมกัับส่่งผลงาน หากท่่านต้้องการแก้้ไขข้้อมููล กรุุณาติิดต่่อ คุุณวิิริญ
ิ โทร.
๐๘๓-๐๓๗-๓๒๗๗ เท่่านั้้�น ขอความกรุุณาไม่่ลงทะเบีียนซ้ำำ��

Download แบบฟอร์์มสำำ�หรัับส่่งผลงาน ให้้ถููกระดัับและประเภท

เพื่่�อให้้เอกสารผลงานการประกวดเป็็นไปตามมาตรฐาน ผู้้�เข้้าร่่วมประกวด
สามารถ Download แบบฟอร์์มสำำ�หรัับส่่งผลงานได้้จาก Website โดยกรุุณา Downlload เอกสารให้้ตรงกัับระดัับ และประเภทที่่�ท่่านสมััครไว้้ เนื่่�องจากในแบบฟอร์์ม
มีีระบุุระดัับและประเภทไว้้เพื่่�อประโยชน์์ในการรัับผลงานและคััดเลืือก

ส่่งผลงาน

๓

ท่่านสามารถส่่งผลงานได้้ โดยเลืือกวิิธีีใดวิิธีหนึ่
ี ่�งเท่่านั้้�น คืือ
1. ทาง E-mail : eugenie@csct.or.th
โดยส่่งเป็็น File PDF และ Word  ขอความกรุุณาไม่่ใช้้วิิธีี Print แล้้ว Scan ส่่ง  
กรุุณาใส่่ชื่่�อหััวข้้อ E-mail “ส่่งผลงาน (ตามด้้วยชื่่�อ และ นามสกุุล)” เช่่น “ส่่งผลงาน 
นายวฤทธิ์์� แสงทอง”  **แนะนำำ�ให้้ส่่งทาง E-mail ดีีที่่�สุุด
2. ทาง จดหมาย หรืือด้้วยตนเองโดยพิิมพ์์เป็็นเอกสาร
จััดส่่งที่่� “สื่่�อมวลชนคาทอลิิกประเทศไทย” ตามที่่�อยู่่�ในเอกสารนี้้�
* สิ้้น� สุุดส่่งผลงานภายในวัันที่่� ๓๑ สิิงหาคม ๒๕๖๓ โดยยึึดหลัักฐานจากการประทัับ
เวลาส่่ง E-mail และ ประทัับตราไปรษณีีย์สำ์ �หรั
ำ บั การส่่งทางจดหมาย

๕

ถาม & ตอบ

๖

Q:
A:

ผู้้�เข้้าประกวดสามารถลงสมััครได้้กี่่�ประเภท
สามารถลงได้้ทั้้�ง ๒ ประเภทพร้้อมกัันคืือ ประเภทกลอนสุุภาพ และประเภทความเรีียง

Q:
A:

ส่่งได้้กี่่�ผลงาน
ส่่งได้้เพีียง ๑ ผลงาน หากท่่านลงสมััคร ๒ ประเภททั้้�งกลอนสุุภาพ และความเรีียง
ท่่านก็็สามารถส่่งได้้ประเภทละ ๑ ผลงานเท่่านั้้�น

Q:
A:

ส่่งผลงานทาง E-mail แล้้ว ต้้องพิิมพ์์ฉบัับจริิงส่่งทางจดหมายด้้วยหรืือไม่่
ไม่่ต้้องส่่ง ขอความกรุุณาท่่านผู้้�ประกวดเลืือกส่่งเพีียงช่่องทางเดีียว E-mail หรืือจดหมาย
แนะนำำ�ว่่าส่่งทาง E-mail เป็็น File PDF และ Word จะสะดวกและผิิดพลาดน้้อยที่่�สุุด

Q:
A:

ส่่งผลงานไปแล้้ว จะรู้้�ได้้อย่่างไรว่่าคณะกรรมการได้้รัับผลงานแล้้ว
ในปีีนี้้� ทีีมงานจะมีีการ Update รายชื่่�อผลงานที่่�ได้้รัับทาง Website ทุุกสััปดาห์์
ท่่านสามารถตรวจสอบได้้

Q:
A:

ส่่งผลงานทาง E-mail ไปแล้้ว ไม่่เห็็นมีีการตอบกลัับว่่าได้้รัับผลงานแล้้วหรืือไม่่
ในปีีนี้้�ทีีมงานจะตอบกลัับ E-mail ทัันทีีหลัังจากได้้รัับผลงานแล้้ว และท่่านสามารถตรวจสอบ
รายชื่่�อของท่่านได้้ทาง Website อีีกหนึ่่�งช่่องทาง (ข้้อมููลจะ Update ช้้ากว่่า E-mail)

Q:
A:

ต้้องตั้้�งชื่่�อผลงานหรืือไม่่
หััวข้้อของการประกวดในครั้้�งนี้้�คืือ “อยู่่�เพื่่�ออะไร” แต่่ผู้้�เข้้าประกวดยัังจำำ�เป็็นต้้องตั้้�งชื่่�อ
ผลงานของท่่านให้้สอดคล้้องกัับงานเขีียน

Q:
A:

งานเขีียนต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับอาจารย์์อุุชเชนีีหรืือไม่่
จะเกี่่�ยวข้้องสอดคล้้องหรืือไม่่ก็็ได้้

Q:
A:

ส่่งงานไปแล้้ว แต่่อยากจะแก้้ไขทำำ�อย่่างไร
คณะกรรมการถืือว่่างานที่่�ส่่งมาเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด ไม่่สามารถแก้้ไขได้้

Q:
A:

เรีียนอยู่่�มหาวิิทยาลััย ให้้ลงในระดัับไหน
ระดัับประชาชน

Q:
A:

ไม่่ถนััดพิิมพ์์ด้้วยคอมพิิวเตอร์์ เขีียนแทนได้้หรืือไม่่
เฉพาะประเภทกลอนสุุภาพเท่่านั้้�นที่่�อนุุญาตให้้ใช้้ลายมืือเขีียนได้้

ตััวอย่่างแบบฟอร์์มการส่่งผลงาน

ประเภท
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผลงาน

กลอนสุภาพ

ระดับ
นามสกุล

เอกสารแบบฟอร์์มนี้้� มีีการระบุุประเภทและ
ระดัับไว้้แล้้ว ทั้้�งส่่วนหััวกระดาษ  และส่่วนท้้าย
กระดาษ ซึ่่�งจะปรากฏในทุุกๆ หน้้าของผลงาน

นักเรียน

Email

กรุุณาใส่่ชื่่�อ นามสกุุล ที่่�อยู่่� เบอร์์โทรศััพท์์
E-mail และชื่่�อผลงานของท่่าน
ให้้ท่่านพิิมพ์์ผลงานในเอกสารฉบัับนี้้�
* กรุุณาส่่ง File ๒ รููปแบบ
  ๑. PDF และ ๒. Word
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รายชื่่�อคณะกรรมการอำำ�นวยการ
๑. คุุณหญิิงปััทมา
๒. แมร์์มีีเรีียม
๓. คุุณปิิยะพัันธ์์
๔. คุุณวัันทนีีย์์
๕. พ.ต.ปานสรวง

ลีีสวััสดิ์์�ตระกููล   
กิิจเจริิญ
จััมปาสุุต
นามะสนธิิ
ชุุมสาย ณ อยุุธยา

ประธานฯ

ซองทอง
กลััมพะสุุต 

๒. คุุณปวงสรร

ชุุมสาย ณ อยุุธยา

พงษ์์ไพบููลย์์
แสงกระจ่่าง (บางคมบาง)
เสวิิกุุล
พจนปกรณ์์
ไชยเดช

๒. คุุณอดุุล      
๔. คุุณจิิระนัันท์์
๖. คุุณพิิบููลศัักดิ์์�
๘. คุุณณรงค์์ฤทธิ์์�         
๑๐. บาทหลวงอนุุสรณ์์

จัันทรศัักดิ์์�
พิิตรปรีีชา
ละครพล
ยงจิินดารััตน์์ (ปะการััง)
แก้้วขจร

กรรมการและเลขานุุการ

รายชื่่�อที่่�ปรึึกษาโครงการ
๑. คุุณประยอม
๓. คุุณปริิสุุทธิ์์�

รายชื่่�อคณะกรรมการตััดสิิน
๑. คุุณเนาวรััตน์์   
๓. คุุณชมััยภร           
๕. คุุณชุุติิมา           
๗. คุุณกนกวลีี      
๙. บาทหลวงอนุุชา   

๗

หััวหน้้าคณะกรรมการคััดกรอง
ประเภทกลอนสุุภาพ
ประเภทความเรีียง

คุุณพิินิิจ 
คุุณนรีีภพ

นิิลรััตน์์
สวััสดิิรัักษ์์

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทละ ๑ รางวัล โดยมีการประกวดใน  ๒ ระดับ
เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวััลชมเชย
ประเภทละ ๒ รางวััล โดยมีีการประกวดใน ๒ ระดัับ
เงิินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้้อมใบประกาศเกีียรติิคุุณ

ติิดต่่อสอบถามได้้ที่่�
สื่่�อมวลชนคาทอลิิกประเทศไทย
ชั้้�น ๘ อาคารสภาพระสัังฆราชคาทอลิิกแห่่งประเทศไทย
๑๒๒/๑๑ ซอยนนทรีี ๑๔ ถนนนนทรีี แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๖๘๑-๓๙๐๐ ต่่อ ๑๘๐๑
โทรสาร. ๐-๒๖๘๑-๕๔๐๑
ผู้้�ประสานงานโครงการ (ส่่วนการส่่งผลงาน)
คุุณวิิริิญ โพธิ์์�มััฉฉา โทร. ๐๘๓-๐๓๗-๓๒๗๗
				

				
				

ผู้้�สนัับสนุุนหลัักอย่่างเป็็นทางการ :

๘

E-mail
Facebook
Website

: eugenie@csct.or.th
: Eugenieawards  
: www.eugenieawards.com

จััดโดย :

