การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติคณ
ุ
สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒ
ั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
เนืองในโอกาสทีองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็ นแบบอย่างของบุคคลทีทรงคุณค่า สมควรได้รบั การประกาศเกียรติคุณให้
เป็ นทีรูจ้ กั ในระดับนานาชาติ ในวาระครบ ๑๐๐ ปี วนั ประสูติ ในวันที ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาคมครู
ภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) และมูลนิธสิ ง่ เสริมภาษาฝรังเศสและฝรังเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี
นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มสฝ.) ขอเชิญชวนผูส้ นใจเขียนเรียงความเพือ
เฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทีทรงอุทศิ
พระองค์ตลอดพระชนม์ชพี ในการพัฒนาการศึกษาไว้อย่างมากมาย เป็ นทีประจักษ์ถงึ พระเมตตาและพระ
วิสยั ทัศน์ดา้ นการ ศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงเรืองความเท่าเทียมในโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนไทย
การประกวดเรียงความ จําแนกเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. เรียงความภาษาฝรังเศส
เรือง « SAR la Princesse Galyani Vadhana : sa contribution à la promotion de l’égalité
des chances dans l’éducation »
คุณสมบัตผิ สู้ ง่ เรียงความเข้าประกวด ๔ ประเภท
๑. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูม้ คี วามรูภ้ าษาฝรังเศสเป็ นภาษาแม่
๒. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผูม้ คี วามรูภ้ าษาฝรังเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ
๓. นิสติ นักศึกษา (ในระดับปริญญาตรี ) ผูม้ คี วามรูภ้ าษาฝรังเศสเป็ นภาษาแม่
๔. นิสติ นักศึกษา (ในระดับปริญญาตรี ) ผูม้ คี วามรูภ้ าษาฝรังเศสเป็ นภาษาต่างประเทศ

๑

๒. เรียงความภาษาไทย
เรือง “สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒ
ั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนครินทร์ ในการสร้าง
โอกาสเพือความเสมอภาคทางการศึกษา”
คุณสมบัตผิ สู้ ง่ เรียงความเข้าประกวด ๒ ประเภท
๑. บุคคลทัวไป ผูม้ คี วามรูภ้ าษาไทยเป็ นภาษาแม่
๒. บุคคลทัวไป ผูม้ คี วามรูภ้ าษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของผลงานทีส่งเข้าประกวด
๑. ผลงานทีส่งเข้าประกวด ต้องเป็ นงานเขียนทีสร้างสรรค์ดว้ ยตนเอง โดยไม่คดั ลอก ตัดต่อหรือดัดแปลงจาก
ผลงานของบุคคลอืน ในส่วนหนึงส่วนใดหรือทังหมด และต้องไม่เคยได้รบั รางวัลจากการประกวดใดมาก่อน
๒. ผูเ้ ข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง ๑ เรียงความเท่านัน โดยระบุประเภทของ
บุคคลทีส่งเข้าประกวดให้ชดั เจน
๓. ผลงานทีส่งเข้าประกวด ต้องจัดพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ และใช้แบบตัวอักษรดังนี
Times New Roman ขนาด ๑๒ จุด สําหรับภาษาฝรังเศส
TH Sarabun New ขนาด ๑๖ จุด สําหรับภาษาไทย
โดยมีความยาวของเนือหาเรียงความ ระหว่าง ๑๐๐๐ - ๒๐๐๐ คํา โดยนับด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิรด์
๔. การตัดสินผลงานทีส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็ นทีสิ นสุด
๕. เจ้าของผลงานทีส่งเข้าประกวดอันมีลขิ สิทธิอนุ ญาตให้สมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทยใช้สทิ ธิใน
การทําซํา ในส่ว นหนึงส่ว นใดหรือ ทังหมด ดัด แปลง เผยแพร่ต่ อ สาธารณชน ตลอดจนแจกจ่ายผลงานเพือ
ประโยชน์ทางวิชาการหรือเพือวัตถุประสงค์อนใดก็
ื
ตาม โดยถือว่าเจ้าของผลงานอันมีลขิ สิทธิดังกล่าวอนุ ญาตให้
ใช้ต ามกฎหมาย และสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่ ง ประเทศไทยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิหรือค่ าใช้จ่ายอืนใดแก่
เจ้าของลิขสิทธิผลงาน แต่จะระบุชอเจ้
ื าของผลงานทีนําผลงานไปใช้ทุกครัง
วิธกี ารและกําหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
ผูส้ ง่ ผลงานเข้าประกวด กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแนบเรียงความ ไฟล์ PDF โดยสแกนผ่าน QR Code
ด้านล่างนี โดยสามารถส่งผลงานได้ตงแต่
ั วนั ที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียงความภาษาฝรังเศส
https://forms.gle/r4VsNfr2jsuBTU1q6

เรียงความภาษาไทย
https://forms.gle/DcmLad41BcUcGdwK6

๒

เกณฑ์การพิ จารณาตัดสิ นรางวัล

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑. เนือหา ๔๐ คะแนน
เนือหาสาระตรงกับเรืองทีกําหนด แสดงถึงความคิดริเริมสร้างสรรค์ มีการค้นคว้าเนือหาอย่างลุ่มลึก
๒. การใช้ภาษา ๔๐ คะแนน
โครงสร้างประโยคถูกหลักไวยากรณ์ การสะกดคํา การใช้เครืองหมายวรรคตอนถูกต้อง
การใช้ถอ้ ยคํา สํานวน สือความหมายถูกต้อง เหมาะสม
๓. การเรียบเรียงความคิด ๒๐ คะแนน
การลําดับความเป็ นระบบและต่อเนืองสัมพันธ์กนั การแสดงความคิดเห็นมีความชัดเจนและมีเหตุผล
การประกาศผลและรางวัล
ประกาศผลทาง www.atpf-th.org ภายในวันที ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
จํานวนรางวัล เงินรางวัลสําหรับผูช้ นะการประกวด ๖ ประเภท
รางวัลที ๑ (๑ รางวัล)
๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที ๒ (๑ รางวัล)
๘,๐๐๐ บาท
รางวัลที ๓ (๑ รางวัล)
๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท)
๔,๐๐๐ บาท
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