ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
----------------จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้ดาเนินการจัดประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงให้ประกาศก าหนดรายละเอียดการจัดประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้ดังนี้
๑. ประเภทของผลงานที่จัดประกวด
๑.๑ ประเภทเรียงความ
หัวข้อเรื่อง
รู้รับผิดชอบ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี คือ พลังรักษ์ชาติ
ขอบแขตเนื้อหา
ความรับผิดชอบ การรู้จักหน้าที่ และรู้รักสามัคคี เป็นคุณธรรม ๓ ประการ ที่คนในชาติ
ควรยึดถือ เพื่อเป็นพลังในการรักษาชาติให้เจริญมั่นคง ผาสุกและยั่งยืนสืบไป
๑.๒ ประเภทบทความวิชาการ
หัวข้อเรื่อง
วุฒิศักดิ์จุฬาฯ จะวัฒนาอย่างไรให้นิจนิรันดร์
ขอบเขตเนื้อหา
ความรู้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจาเป็นจะต้องปรับตัวให้กับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในศตวรรษที่ ๒ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาทั้งคนและความรู้ ควรมีทิศทาง
อย่างไร

-๒๒. รางวัล
รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดประเภทเรียงความและประเภทบทความวิชาการ 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
สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าคุณภาพเรียงความหรือบทความวิ ชาการไม่ถึงเกณฑ์ตามรางวัล
นั้น ก็จะพิจารณาเป็นแต่เฉพาะกรณีไป และลิขสิทธิ์ของเรียงความและบทความวิชาการที่ชนะการประกวดเป็น
ของสานักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ยกเว้นรางวัลชมเชย จะได้รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร
๓. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
๓.๑ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานประเภทเรียงความ
เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งลงทะเบียน
เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓.๒ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานประเภทบทความวิชาการ
เป็ น นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละ/หรื อ นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย
ซึ่งลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และนิสิตที่เสนอผลงานเข้าประกวดนั้น จะต้องเป็นกลุ่มนิสิต จานวน
๓ - ๕ คน ซึ่งศึกษาอยู่ต่างคณะกันอย่างน้อย ๒ คณะ

-๓๔. ข้อปฏิบัติในการเขียนผลงานส่งเข้าประกวด
๔.๑ ประเภทเรียงความ
๑. มีความยาวของเนื้อหาเรียงความ (ไม่รวมบรรณานุกรม) ไม่ต่ากว่า ๖ หน้า และ
ไม่เกิน ๘ หน้ากระดาษ เอ ๔
๒. จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ จุด และให้คานึงถึง
ความถูกต้องของวรรคตอน และเว้นขอบกระดาษ ด้านบน ๑ นิ้ว ด้านล่าง ๑ นิ้ว
ด้านซ้าย ๑.๕ นิ้ว ด้านขวา ๑ นิ้ว
๓. นาเสนอให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนเรียงความ
๔. ให้รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเขียนไว้ตอนท้ายเรียงความ
๔.๒ ประเภทบทความวิชาการ
๑. มีความยาวของเนื้อหาบทความ (ไม่รวมบรรณานุกรม) ไม่ต่ากว่า ๑๘ หน้า และ
ไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ เอ ๔
๒. จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ จุด และให้คานึงถึง
ความถูกต้องของวรรคตอน และเว้นขอบกระดาษ ด้านบน ๑ นิ้ว ด้านล่าง ๑ นิ้ว
ด้านซ้าย ๑.๕ นิ้ว ด้านขวา ๑ นิ้ว
๓. นาเสนอให้ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานของบทความวิชาการ โดยเฉพาะการอ้างอิง
เอกสารทั้งในรูปเชิงอรรถและบรรณานุกรม
๕. เกณฑ์การให้คะแนน
๕.๑ ประเภทเรียงความ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑. คะแนนสาหรับเนื้อหาสาระ ๕๐ คะแนน
๒. คะแนนสาหรับศิลปะการใช้ภาษาและการเรียบเรียง นาเสนอ ๔๐ คะแนน
๓. คะแนนสาหรับรูปแบบการเขียนเรียงความ ๑๐ คะแนน
๕.๒ ประเภทบทความวิชาการ
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑. คะแนนสาหรับข้อมูล เนื้อหาสาระ ทักษะการวิเคราะห์และ/หรือการวิจารณ์
๖๐ คะแนน
๒. คะแนนสาหรับศิลปะการใช้ภาษาและการเรียบเรียง นาเสนอ ๓๐ คะแนน
๓. คะแนนสาหรับรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ ๑๐ คะแนน

-๔๖. กาหนดเวลาและสถานที่ส่งผลงาน
ให้นิสิตส่งผลงานทั้ งประเภทเรียงความหรือประเภทบทความวิชาการได้ที่ สานัก บริห ารกิ จการนิสิต
อาคารจุล จัก รพงษ์ ชั้น ๒ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ตั้ งแต่ บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดยจะประกาศผลการประกวดในวันพุ ธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้ งนี้ให้นิสิตที่ส นใจมาติดต่อรับคาแนะนา
ในเรื่องหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความและบทความวิชาการและส่งต้นฉบับผลงานเข้าประกวดได้ที่ สานักบริหาร
กิจการนิสิต และไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ aranya.pak@chula.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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