
 
 

 

 

 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครู 

เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)   
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

********************************* 
   

  ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ก าหนดจัดโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะ
วัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.00 
– 14.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร  และนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ร่วมร าลึกพระคุณครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาชีพครูกับอาจารย์อาวุโส 
ท าให้เกิดความซาบซึ้ง  ในความสัมพันธ์ฉันท์ครู-ศิษย์ และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู อีกท้ังเพ่ือเป็นการยกย่อง
อาจารย์ และนิสิตที่ได้รับรางวัลและการยกย่องจากสังคม เพ่ือยกย่องนิสิตที่เป็นคณะกรรมการสโมสรนิสิตประจ าปี
การศึกษา 2562 ที่ได้เสียสละและทุ่มเทให้กับกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นเวทีส าหรับการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและ ความภาคภูมิใจให้แก่
นิสิตครู อีกด้วย ซึ่ งในการจัดโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมการประกวดบทกวีสดุดีครู  โดยให้โอกาสแก่นิสิต                
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีความสนใจสามารถสมัครส่งผลงานการประกวด ได้ดังนี้ 
 

  ๑. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
   ๑.๑ ใบสมัครขอรับได้ที่กลุ่มงานบริหารงานสาขาวิชา ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์  
   ๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต จ านวน 1 ฉบับ  
   ๑.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  

จ านวน 1 รูป 
 

  ๒. วิธีการสมัคร 
   ๒.๑ ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานสาขาวิชา 

ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่  
13 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  

        
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ)์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน   

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



 
 

 
ใบสมัคร 

การประกวดบทกวีสดุดีครู 
เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคณุครู)   

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  
ณ หอประชมุปาริชาต มหาวทิยาลัยทักษณิ 

********************************* 
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 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดและเข้าใจระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการ
วันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) อย่างครบถ้วน และ        ได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ........................................................ผูส้มัคร 
(........................................................) 

ลงชื่อ........................................................ผู้รับสมัคร 
(........................................................) 



 
 

ระเบียบการ 
การประกวดบทกวีสดุดีครู 

เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)   
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

********************************* 
 
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 1.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย และการแต่งบทกวี 
 1.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 1.3 ผู้สมัครต้องสมัครในนามสาขาวิชา 
 1.4 ในแต่ละสาขาวิชามีผู้สมัครได้มากกว่า 1 คน 
2. หัวข้อการประกวด 
 “บทกวีสดุดีครู” เป็นกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบวิชาชีพครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
ปีพุทธศักราชการ 2563  
3. ประเภทของผลงาน 
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นกวีนิพนธ์ที่มีฉันทลักษณ์ประเภท “กลอนสุภาพ” ความยาว 3 บท 
4. เกณฑ์การตัดสิน 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาการประกวดกวีนิพนธ์ที่มีฉันทลักษ์ประเภท “กลอนสุภาพ” มีรายละเอียดดังนี้  
 4.1 บทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์ส าคัญต่อไปนี้ กรรมการจะไม่น าไปพิจารณาให้คะแนน 
  4.1.1 ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค 
  4.1.2 ไม่มีสัมผัสระหว่างบท 
  4.1.3 เสียงท้ายวรรคผิด (ท้ายวรรคสดับใช้ได้ทุกเสียง ท้ายวรรคห้ามใช้เสียงสามัญ และเสียงตรี 

 ท้ายวรรครองและท้ายวรรคส่งใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรีเท่านั้น) 
  4.1.4 ใชส้ระเสียงสั้นสัมผัสกับเสียงสระเสียงยาวเป็นสัมผัสบังคับ (เช่น ใช้ “ใจ” สัมผัส “กาย”) 
  4.1.5 เขียนบทกวีน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 บท ตามที่ก าหนด 
 4.2 บทกลอนที่ไม่ผิดฉันทลักษณ์ กรรมการจะน าไปพิจารณาให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  4.2.1 ฉันทลักษณ์ 20 คะแนน 
  4.2.2 อักขรวิธี 20 คะแนน 
   1) ถ้าเขียนตัวสะกดการันต์ผิด หักคะแนนค าละ 1 คะแนน 
   2) ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสซ้ า หักคะแนนต าแหน่งละ 5 คะแนน 
   3) ถ้าในบทกลอนที่เขียนมีสัมผัสเลือน หักคะแนนต าแหน่งละ 2 คะแนน 
  4.2.3 ความคิดและเนื้อหา 30 คะแนน พิจารณาหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1) ตรงประเด็น หรือตีญัตติแตก หมายความว่าผู้เขียนต้องการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพครู 
   2) เสนอมุมมองเชิงสร้างสรรค์ โดยเนื้อหาที่เสนอนั้นให้แง่คิดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่น  

มีความเข้าใจความเป็นครู มีแง่คิดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนของครูที่ดี 
   3) เสนอแนวคิดท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ เป็นแนวความคิดท่ีไม่ค่อยมีใครพูดถึง มีลักษณะเป็น 

แนวความคิดท่ีมีเหตุผล ลุ่มลึก และอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ 
 
 



 
 

 
  4.2.4 วรรณศิลป์ ศิลปะการประพันธ์ หรือกวีโวหาร 30 คะแนน 
   1) มีสัมผัสราบรื่น อ่านแล้วเกิดความไพเราะ 
   2) การใช้โวหารภาพพจน์ส่งเสริมเนื้อหาให้มีความหมายลึกซึ้งกิจใจ เช่น การใช้สัญลักษณ์  

การกล่าวเปรียบเทียบ การใช้นามมัย เป็นต้น 
   3) การเล่นอักษร เล่นค า ที่ช่วยให้ค าประพันธ์มีความไพเราะยิ่งขึ้น 
 4.3 เป็นผลงานที่แต่งขึ้นใหม่ โดยไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และห้ามลอกเลียน 

ค าประพันธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
 4.4 คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการประกวดแต่งค าประพันธ์ฯ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน 

เข้าประกวดฯ 
5. รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล           1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล              800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล              500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
6. การส่งผลงานเข้าประกวด 
 6.1 ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมทั้งส่งผลงาน “บทกวีสดุดีครู” ได้ที่ นายเชาวรัตน์ สัตยานุรักษ์ 

ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารงานสาขาวิชา อาคาร SC คณะศึกษาศาสตร์ (โทรศัพท์ 09 0227 3156)  
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เท่านั้น 

 6.2 ให้ส่งผลงานด้วยตนเองได้คนละ 1 ส านวนเท่านั้น พร้อมทั้งลงชื่อ – สกุลจริง ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ 
   
 
 
 


