หลักเกณฑ์ การประกวด
คุณสมบัตผิ ้ ูส่งผลงานเข้ าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดต้ องเป็ นนักเรี ยนทีกําลังศึกษาชันมั
! ธยมศึกษาตอนต้ น ชันมั
! ธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่าทังในระบบโรงเรี
!
ยนและนอกระบบโรงเรี ยน (Home School)
หลักเกณฑ์ การประกวด
1. เลื อกหัวข้ อในการประกวดเพี ยง 1 หัวข้ อเท่านัน! โดยมี ให้ เลื อกทัง! หมด 6 หัวข้ อ แบ่งเป็ นหัวข้ อสํ าหรั บ
ระดับชันมั
! ธยมศึกษาตอนต้ น และระดับชันมั
! ธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ดังนี !
1 ทีม สามารถเลือกได้ เพียง 1 หัวข้ อเท่ านัน
มัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่ า
1. วรรณกรรมไต้ หวันทีฉันชืนชอบ
1. วรรณกรรมไต้ หวันทีฉันชืนชอบ
2. การท่องเทียวเชิงเกษตร
2. ศิลปวัฒนธรรม
3. ระบบนิเวศน์และสิงแวดล้ อม
3. เรี ยนต่อต่างประเทศ
2. ผลงานทีส่งเข้ าประกวดต้ องเป็ นประเภททีมเท่านัน! โดย 1 ทีม ประกอบด้ วย นักเรี ยน 2 คน และครู
ทีปรึกษา 1 คน รวมเป็ น 3 คน
3. นักเรี ยนในที ม 2 คน แบ่ง หน้ าที ตามความถนัดและเหมาะสม (ผู้เ ขี ยนเรี ยงความหรื อสารคดี ผู้วาด
ภาพประกอบ) หรื อช่วยกันทังสองหน้
!
าที
4. นักเรี ยน 1 คน เป็ นสมาชิกได้ เพียง 1 ทีม และ 1 ที มสามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ เพี ยง 1 ผลงาน
(1 หัวข้ อ) เท่านัน!
5. ครู 1 คน สามารถเป็ นทีปรึ กษาให้ หลายทีม
6. ผลงานที ส่ ง เข้ าประกวดทั ง! ผลงานการเขี ย นหรื อภาพวาด ต้ อ ง เป็ นผลงานที ผู้ เ ข้ า ประกวด
เขี ยนเอง/วาดเอง โดยไม่คดั ลอก หรื อดัดแปลงจากผลงานของผู้อืน และต้ องเป็ นผลงานที ไม่เ คยส่ง
เข้ าประกวดหรื อได้ รับการตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ ในสื อใด ๆ มาก่อน
งานเขียน
- พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 พอยต์ ใช้ ฟอนต์ Cordia
New เท่านัน!
- จัดพิมพ์ผลงานบนกระดาษ A4 พิมพ์ด้านเดียว
ความยาวไม่เกิน 3 หน้ ากระดาษ A4 และต้ องไม่
ตํากว่า 2 หน้ ากระดาษ A4
- กรณีสมัครออนไลน์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

ภาพประกอบ
- ใช้ กระดาษปอนด์ ขนาด A4 เท่านัน!
- เป็ นผลงานทีวาดด้ วยมือ ไม่จํากัดเทคนิคและสี
ทีใช้
- ภาพทีวาดต้ องสะท้ อนถึงเนื !อหาของเรี ยงความ
หรื อสารคดี
- ส่งเพียง 1 ภาพเท่านัน!
- กรณีสมัครออนไลน์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

7. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดต้ องทําสําเนาใบสมัครพร้ อมผลงานจํานวน 3 ชุด (ตัวจริ ง
1 ชุด + สําเนา 2 ชุด) โดยส่งผลงานภายในวันที 27 ธันวาคม 2562 ทังนี
! ! ผลงานภาพวาดต้ องถ่าย
เอกสารสีเท่านัน!
8. หากผลงานที ส่ง เข้ า ประกวดไม่เ ข้ า หลัก เกณฑ์ ข้ า งต้ น คณะกรรมการตัด สิน การประกวดฯ อาจ
พิจารณางดเว้ นรางวัลหนึงรางวัลใดก็ ได้
1

9. ส่งผลงานพร้ อมแนบใบสมัคร โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มายังฝ่ ายส่งเสริ มกิจกรรมสังคม สํานักกิจการเพือ
สัง คมและสิ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จํ า กั ด (มหาชน) เลขที 127 อาคารปั ญ จภู มิ 1 ชั น! 6
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 (จะถื อวันที ประทับตราไปรษณี ย์เป็ นหลัก โดยวันที ดังกล่าว
ต้ องไม่เ กินวันที 27 ธันวาคม 2562 ซึงเป็ นวันสุดท้ ายของวันปิ ดรับผลงาน) หรื อจัดส่งผลงานพร้ อม
แนบใบสมัครทาง www.csrcpall.com ภายในวันที 27 ธันวาคม 2562 ทัง! นี จ! ะปิ ดระบบรั บสมัคร
เวลา 17.00 น.
รางวัลทัง) 2 ระดับ (ระดับชัน) มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่ า)
ระดับละ 3 รางวัล รวม 6 รางวัล
• ระดับชัน) มัธยมศึกษาตอนต้ น
รางวัลชนะเลิศหัวข้ อ วรรณกรรมไต้ หวันทีฉันชืนชอบ
รางวัลชนะเลิศหัวข้ อ การท่องเทียวเชิงเกษตร
รางวัลชนะเลิศหัวข้ อ ระบบนิเวศน์และสิงแวดล้ อม
• ระดับชัน) มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่ า
รางวัลชนะเลิศหัวข้ อ วรรณกรรมไต้ หวันทีฉันชืนชอบ
รางวัลชนะเลิศหัวข้ อ ศิลปวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศหัวข้ อ เรี ยนต่อต่างประเทศ
กําหนดเวลา
1. ส่งผลงานพร้ อมใบสมัคร ตังแต่
! วนั ที 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที 27 ธันวาคม 2562 โดยเปิ ดรับสมัคร
2 ช่อ งทาง คื อ สมัครทางไปรษณี ย์ สํ า หรั บ การสมัครทางไปรษณี ย์ จะถื อวัน ที ประทับ ตราไปรษณี ย์
เป็ นหลัก และสมัครออนไลน์ทาง https://www.csrcpall.com
2. ประกาศผลในวันที 7 กุม ภาพัน ธ์ 2563 ทาง https://www.csrcpall.com และ Facebook :
CSR CPALL
3. ผู้ได้ รับรางวัลทุกประเภท พร้ อมครูทีปรึกษา ยืนยันสิทธิiรับรางวัล ภายในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2563
4. ผู้ได้ รับรางชนะเลิศทัง! 2 ระดับ เข้ าร่ วมกิ จกรรมทัศนศึกษายังแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรม และสถานที
ท่องเทียวสําคัญ ณ ไต้ หวัน ช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 6 วัน 5 คืน
สอบถามรายละเอียด
1. https://www.csrcpall.com และ Facebook : CSR CPALL
2. โทรศัพท์ 02-071-2903, 02-071-2905 (วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.)
หมายเหตุ
1. คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ มอบทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แก่ผ้ ไู ด้ รับรางวัล
ชนะเลิ ศ ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่า รวม 3 ทุน (1 คน จาก 3 ที ม ) เพื อศึกษาต่อ ใน
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาญี ปุ่ นธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
ทางธุรกิจ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ภายใต้ เงือนไขทีกําหนด
2. มีเฉพาะรางวัลชนะเลิศเท่านัน! ไม่มีรางวัลอืน
3. การตัดสินผลงานของคณะกรรมการถือเป็ นทีสิ !นสุด
4. ผู้ได้ รับเงินรางวัลแต่ละประเภทต้ องชําระภาษี หกั ณ ทีจ่าย 5% ตามกฎหมาย
2

5. กรณีทีสมาชิกทีมทีได้ รับรางวัลชนะเลิศคนใดคนหนึงไม่สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมทัศนศึกษา ถือว่าบุคคล
ผู้นนสละสิ
ั!
ทธิi รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิiให้ กบั ผู้อืน หรื อเปลียนเป็ นเงินสดได้
6. ผู้ได้ รับรางวัลชนะเลิศต้ องรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ จากทีพัก-สนามบินสุวรรณภูมิ
ด้ วยตนเอง
7. ที มที สมัคร 50 ที มแรกจะได้ รับชุดของขวัญ จากโครงการ (50 ที ม ๆ ละ 3 คน = ของขวัญ 150 ชิน! )
โดย 50 ที ม แรกที ได้ รับชุดของขวัญ จะต้ องถ่ ายรู ปตนเองพร้ อมกับชุดของขวัญ และแชร์ ลง Facebook
เปิ ดสาธารณะพร้ อมพิ ม พ์ แ ฮชแท็ ก 3 แฮชแท็ ก ดัง นี ! #向台灣學習 #เรี ย นรู้ จากไต้ ห วัน และ
#TaiwanTourismBureauxCPALL

-----------------------------------------

UPDATE 8/10/2019
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