
โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อวงวิชาการ
และการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเป็นความทรงจ า 
ความหวัง และความเช่ือมั่นของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน  ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ 

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เห็นความส าคัญของมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบาทต่อทัศนคติ 
จิตส านึกของชุมชน และเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญของคนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้ก าหนดจัดโครงการ 100 ปี 
ร้อยวรรณกรรม เพื่อประกวดผลงานประพันธ์ จ านวน 3 ประเภท คือ 1. ความเรียง 2. เรื่องส้ัน และ             
3. กวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจ า” โดยก าหนดจัด ๒ ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี ๑ : การเปิดรับผลงานประกวด ต้ังแต่บัดนี้ ถึง วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ระยะท่ี ๒ : การตัดสินผลงานประกวดและประกาศผลการประกวด วันศุกร์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖3 

และกิจกรรมเสวนาวรรณกรรมและรับรางวัล วันพุธท่ี 15 มกราคม ๒๕๖3 
ท้ังนี้ เพื่อให้เยาวชนและบุคคลท่ัวไปร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด เป็นเวทีในการแสดงออกถึงการรับรู้

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการรับรู้ของคนท่ัวไป ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางหนึ่งท่ีท าให้นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลท่ัวไปสะท้อนมุมมอง ทัศนคติและความหวังท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็นการเปิด
โอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่มุมมองต่อความเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นในสังคมต่อไป 

 
 
 

รายละเอียดการส่งผลงานเขา้ประกวด 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
ประเภทการประกวด 

๑. ประเภทเยาวชน 
     ๑.๑  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา หรือศึกษานอกระบบท่ีเทียบเท่า และ นิสิต 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     ๑.๒  ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๒ - ๒๕ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

 ๒.  ประเภทประชาชนท่ัวไป 
      ๒.๑  ไม่จ ากัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา 
หมายเหตุ  

ผู้ส่งผลงาน ๑ คน สามารถส่งได้ ๑ ผลงาน และ ๑ ประเภทการประกวดเท่านั้น 
 

กติกาและเง่ือนไขการส่งเข้าประกวด 
๑. งานเขียนประเภทความเรียง 

- ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาว ๑ - ๒ หน้ากระดาษ A๔ พิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ Point ระยะห่าง ๑ เท่า 

๒. งานเขียนประเภทเรื่องส้ัน 



- ผู้สมัครส่งผลงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ พิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ Point ระยะห่าง ๑ เท่า 

๓. งานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) 
- ผู้สมัครส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ตามฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ ความยาว ๑๐ - ๑๒ 

บทในกระดาษขนาด A๔ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด ๑๖ 
Point  

หมายเหตุ  
๑. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในส่ือ

ใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานท่ีลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
๒. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานท่ีส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์

มาตรฐานท่ีก าหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
ก าหนดระยะเวลา 
 หมดเขตรับผลงาน    ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ส่งผลงานแก่คณะกรรมการ ๑   ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

กรรมการส่งผลการตัดสิน  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
ประกาศผลการตัดสิน   ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓ 

 มอบรางวัล   ๑๕   มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
รางวัลส าหรับการประกวด 

๑. ประเภทเยาวชน ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้  
๑.๑   ประเภทความเรียง  

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศล าดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  จ านวน ๒ รางวัล 

๑.๒   ประเภทเรื่องส้ัน  
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศล าดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  จ านวน ๒ รางวัล 

๑.๓   ประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) 
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศล าดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  จ านวน ๒ รางวัล 
 
 
 
 



๒. ประเภทประชาชนทั่วไป ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้ 
2.๑   ประเภทความเรียง  

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศล าดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  จ านวน ๒ รางวัล 

2.๒   ประเภทเรื่องส้ัน  
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศล าดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  จ านวน ๒ รางวัล 

2.๓   ประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) 
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศล าดับสอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ รางวัล 
รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท  จ านวน ๒ รางวัล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัคร 
การประกวดเขียนความเรียง ในโครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจ า” 
ช่ือ-สกุล................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน/สถาบัน................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................... 
ประกวดความเรียง  1. ประเภทเยาวชน   2. ประเภทประชาชนท่ัวไป 
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ใบสมัคร 
การประกวดเขียนเร่ืองสั้น ในโครงการ 100 ปี 100 วรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจ า” 
ช่ือ-สกุล................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน/สถาบัน................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................... 
ประกวดเขียนเร่ืองสั้น  1. ประเภทเยาวชน   2. ประเภทประชาชนท่ัวไป 
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ใบสมัคร 
การประกวดเขียนกลอน กวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) ในโครงการ 100 ปี 100 วรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจ า” 
ช่ือ-สกุล................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน/สถาบัน................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................................................................................................................... 
ประกวดเขียนกลอน กวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ)  1. ประเภทเยาวชน   2. ประเภทประชาชนท่ัวไป 
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