
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  การประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
----------------- 

 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ด าเนินการจัดประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงให้ประกาศก าหนดรายละเอียดการจัดประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ไว้ดังนี ้
  

๑.  ประเภทของผลงานท่ีจัดประกวด 
         ๑.๑  ประเภทเรียงความ 

   หัวข้อเรื่อง   
   รู้รับผิดชอบ  รู้หน้าที่  รู้รักสามัคคี  คือ พลังรักษ์ชาติ  
 
    ขอบแขตเน้ือหา 
   ความรับผิดชอบ การรู้จักหน้าที่ และรู้รักสามัคคี เป็นคุณธรรม ๓ ประการ ที่คนในชาติ
ควรยึดถือ เพื่อเป็นพลังในการรักษาชาติให้เจริญมั่นคง ผาสุกและยั่งยืนสืบไป 
 
         ๑.๒  ประเภทบทความวิชาการ 
    หัวข้อเรื่อง 
   วุฒิศักดิ์จุฬาฯ จะวัฒนาอย่างไรให้นิจนิรันดร์   
  
     ขอบเขตเน้ือหา 
   ความรู้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องปรับตัวให้กับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในศตวรรษที่ ๒ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาทั้งคนและความรู้ ควรมีทิศทาง
อย่างไร 
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๒.  รางวัล 
 รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดประเภทเรียงความและประเภทบทความวิชาการ มีดังนี้ 

ประเภทเรียงความ 
     รางวัลดีเยี่ยม  ๑๕,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร  
     รางวัลที่  ๑  ๑๐,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
     รางวัลที่  ๒    ๘,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
     รางวัลที่  ๓    ๖,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
              รางวัลชมเชย    ๓,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   

ประเภทบทความวิชาการ 
   รางวัลดีเยี่ยม  ๓๐,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
   รางวัลที่  ๑  ๒๐,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
   รางวัลที่  ๒  ๑๕,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
   รางวัลที่  ๓  ๑๒,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   
   รางวัลชมเชย     ๘,๐๐๐    บาท     พร้อมเกียรติบัตร   

 
 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าคุณภาพเรียงความหรือบทความวิชาการไม่ถึงเกณฑ์ตามรางวัล
นั้น ก็จะพิจารณาเป็นแต่เฉพาะกรณีไป และลิขสิทธ์ิของเรียงความและบทความวิชาการที่ชนะการประกวดเป็น
ของส านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นิสิตท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว ยกเว้นรางวัลชมเชย จะได้รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทาน 
ปรญิญาบัตร 
 
๓.  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 ๓.๑  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานประเภทเรียงความ 
        เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๓.๒  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานประเภทบทความวิชาการ 
        เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีและ/หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ซึ่งลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ และนิสิตที่เสนอผลงานเข้าประกวดน้ัน จะต้องเป็นกลุ่มนิสิต จ านวน 
๓ - ๕  คน  ซึ่งศึกษาอยู่ต่างคณะกันอย่างน้อย ๒ คณะ 
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๔.  ข้อปฏิบัติในการเขียนผลงานส่งเข้าประกวด 
 ๔.๑  ประเภทเรียงความ 
      ๑.  มีความยาวของเนื้อหาเรียงความ (ไม่รวมบรรณานุกรม) ไม่ต่ ากว่า  ๖  หน้า และ 
                    ไม่เกิน  ๘  หน้ากระดาษ เอ ๔ 
      ๒.  จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK   ขนาด  ๑๖  จุด  และให้ค านึงถึง 
                    ความถูกต้องของวรรคตอน  และเว้นขอบกระดาษ ด้านบน ๑ นิ้ว ด้านล่าง ๑ นิ้ว 
           ด้านซ้าย  ๑.๕  นิ้ว  ด้านขวา  ๑  นิ้ว 
      ๓.  น าเสนอให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเรียงความ  
      ๔.  ให้รวบรวมรายช่ือหนังสือที่ใช้ประกอบการเขียนไว้ตอนท้ายเรียงความ 
 ๔.๒  ประเภทบทความวิชาการ 
      ๑.  มีความยาวของเนื้อหาบทความ (ไม่รวมบรรณานุกรม) ไม่ต่ ากว่า  ๑๘  หน้า และ 
                    ไม่เกิน  ๒๐  หน้ากระดาษ เอ ๔ 
      ๒.  จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK  ขนาด  ๑๖  จุด  และให้ค านึงถึง 
                    ความถูกต้องของวรรคตอน   และเว้นขอบกระดาษ  ด้านบน ๑ นิ้ว  ด้านล่าง ๑ นิ้ว 
           ด้านซ้าย  ๑.๕  นิ้ว  ด้านขวา  ๑  นิ้ว 

     ๓.  น าเสนอให้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของบทความวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิง 
เอกสารทั้งในรูปเชิงอรรถและบรรณานุกรม 

 
๕.  เกณฑ์การให้คะแนน 
 ๕.๑  ประเภทเรียงความ 
       คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 
       ๑.  คะแนนส าหรับเนื้อหาสาระ  ๕๐  คะแนน 
       ๒.  คะแนนส าหรับศิลปะการใช้ภาษาและการเรียบเรียง น าเสนอ  ๔๐  คะแนน 
       ๓.  คะแนนส าหรับรูปแบบการเขียนเรียงความ  ๑๐  คะแนน 
 ๕.๒  ประเภทบทความวิชาการ 
       คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น 
       ๑.  คะแนนส าหรับข้อมูล เนื้อหาสาระ ทักษะการวิเคราะห์และ/หรือการวิจารณ์ 
                     ๖๐  คะแนน 
       ๒.  คะแนนส าหรับศิลปะการใช้ภาษาและการเรียบเรียง น าเสนอ  ๓๐  คะแนน 
       ๓.  คะแนนส าหรับรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ  ๑๐  คะแนน 
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๖.  ก าหนดเวลาและสถานท่ีส่งผลงาน 
 ให้นิสิตส่งผลงานทั้งประเภทเรียงความหรือประเภทบทความวิชาการได้ที่ ส านักบริหารกิจการนิสิต       
อาคารจุลจักรพงษ์  ช้ัน ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันศุกร์ท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒         
โดยจะประกาศผลการประกวดในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ให้นิสิตที่สนใจมาติดต่อรับค าแนะน า      
ในเรื่องหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความและบทความวิชาการและส่งต้นฉบับผลงานเข้าประกวดได้ที่ ส านักบริหาร
กิจการนิสิต และไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ aranya.pak@chula.ac.th  
 
   ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
    (ลงนาม)        ชัยพร  ภู่ประเสริฐ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  ภู่ประเสริฐ) 
                      รองอธิการบดี 
                   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  
  
 

 

 

 

 


