
การประกวดออกแบบสื่อ 
Infographic  ภายใต้หัวข้อ “ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง”  
ประเภทการแข่งขัน 

ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ไม่จ ำกัดเพศ)   
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 

1. เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
2. ผู้สมัครทุกคนสำมำรถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสมำชิกในทีมได้ 
3. ผลงำนที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงำนที่ผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเข้ำประกวดหรือได้รับรำงวัลใดมำก่อน เป็นผลงำนที่มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์ก่อให้เกิดควำมตระหนักในหัวข้อ “ยำเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง”   
4. กำรออกแบบสื่อ Infographic สำมำรถออกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่จ ำกัดเทคนิคกำรออกแบบ และต้องใช้โปรแกรม

ด้ำนกำรออกแบบกรำฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น 
5. ส่งผลงำนในรูปแบบภำพนิ่ง Infographic ไฟล์ภำพนำมสกุล .JPG, .PNG ฯลฯ พร้อมไฟล์ต้นฉบับนำมสกุล .AI, .PSD ฯลฯ 

จ ำนวน 1 ไฟล์ โดยมีควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 300 dpi บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมพิมพ์ผลงำนภำพ Infographic 
เป็นภำพสี ขนำด A3 จ ำนวน 3 ชุด 

6. ก ำหนดให้มีสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช (สำมำรถ Download ได้ที่ www.student.nstru.ac.th) 
7. ทุกผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมโครงกำรประกวดฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช  

กรณีปรำกฏว่ำผลงำนที่ส่งประกวดซ้ ำกับผลงำนของผู้อ่ืน หรือเป็นผลงำนที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมกำรตัดสินฯ จะตัดสิทธิ์
ผู้เข้ำร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

8. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 
9. ดำวน์โหลดใบสมัครและรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.student.nstru.ac.th 

การพิจารณาผลงาน  
คณะกรรมกำรจะน ำผลงำนกำรประกวดไปโพสต์ลงใน Facebook กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครศรีธรรมรำช เป็นระยะเวลำ 5 วัน เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมลงคะแนนและน ำผลคะแนนโหวตไปรวมกับคะแนนที่
คณะกรรมกำรตัดสิน 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในรอบตัดสิน 

1. เนื้อหำในกำรน ำเสนอ ถูกต้อง ครบถ้วน   20 คะแนน 
2. แนวคิดตรงประเด็น สื่อควำมหมำยชัดเจน เข้ำใจง่ำย  20 คะแนน 
3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (เทคนิค) ควำมสวยงำม ควำมสมบูรณ์ในกำรออกแบบ 20 คะแนน 
4. คะแนนจำกผลโหวต (ผลรวมคลิก Like และ Share)  40 คะแนน 

คะแนนโหวตมำกที่สุดอันดับที่ 1 ได้ 40 คะแนน  
(อันดับถัดไปคะแนนจะลดลงตำมล ำดับ ล ำดับละ 1 คะแนน) 

 
 
 
 
 



การประกวด คลิปวีดีโอ ความยาว 1 นาที ภายใต้หัวข้อ “ยาเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง”  
ประเภทการแข่งขัน 

ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ไม่จ ำกัดเพศ)   
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 

1. เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
2. ผู้สมัครทุกคนสำมำรถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่ำนั้น ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสมำชิกในทีมได้ 
3. ผลงำนที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงำนที่ผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเข้ำประกวดหรือได้รับรำงวัลใดมำก่อน เป็นผลงำนที่มีควำมคิด

สร้ำงสรรค์ก่อให้เกิดควำมตระหนักในหัวข้อ “ยำเสพติดต้องรู้ แต่ไม่ต้องลอง”  
4. เนื้อหำคลิปวีดีโอ มีควำมยำว 1 นำที รวมไตเติ้ล (ถ้ำมี) 
5. ขอบเขตของเนื้อหำในคลิปที่ส่งเข้ำประกวดต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรมีสติ ยั้งคิด และรู้เท่ำทันเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ที่จะ

น ำไปสู่กำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด ทั้งนี้ ไม่จ ำกัดเทคนิคในกำรน ำเสนอผลงำนและกำรตั้งชื่อคลิปผลงำน 
6. ก ำหนดให้มีสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช (สำมำรถ Download ได้ที่ www.student.nstru.ac.th) 
7. ผลงำนคลิปวีดีโอต้องไม่ใช้ถ้อยค ำที่เป็นกำรดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยำม ส่อเสียด หยำบคำยและก่อให้เกิดควำมแตกแยกใน

สังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
8. ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหำ ภำพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟแวร์ หรืออ่ืนใด

ที่ใช้ในกำรผลิตผลงำนโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำและมีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำอย่ำง
ชัดเจน ทำงผู้จัดโครงกำรฯ ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำมีกำรตรวจพบภำยหลัง
จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรำงวัลคืน 

9. ควำมละเอียดของไฟล์ผลงำนไม่ต่ ำกว่ำ 720 p (1280x720) ประเภทไฟล์ wmv., mpg., mp4, mov หรือ fly 
10. ทุกผลงำนที่ส่งเข้ำร่วมโครงกำรประกวดฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช  

กรณีปรำกฏว่ำผลงำนที่ส่งประกวดซ้ ำกับผลงำนของผู้อ่ืน หรือเป็นผลงำนที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมกำรตัดสินฯ จะตัดสิทธิ์

ผู้เข้ำร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

11. ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด 
12. ดำวน์โหลดใบสมัครและรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.student.nstru.ac.th 

การพิจารณาผลงาน  
คณะกรรมกำรจะน ำผลงำนกำรประกวดไปโพสต์ลงใน Facebook กองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครศรีธรรมรำช เป็นระยะเวลำ 5 วัน เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมลงคะแนนและน ำผลคะแนนโหวตไปรวมกับคะแนนที่
คณะกรรมกำรตัดสิน และน ำผลคะแนนโหวตไปรวมกับคะแนนที่กรรมกำรตัดสิน **คิดคะแนนจำกกำรกด Like & Share “1 Like 
= 1 คะแนน/ 1 Share = 2 คะแนน” 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในรอบตัดสิน 

1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสดใหม่ โดดเด่น สื่อถึงกลุ่มเป้ำหมำย  20 คะแนน 
2. เนื้อหำตรงตำมหลักวิชำกำรและสอดคล้องตำมหัวข้อที่ก ำหนด 20 คะแนน 
3. คุณภำพในกำรผลิต (เทคนิค ดนตรี) 20 คะแนน 
4. คะแนนจำกผลโหวต (ผลรวมคลิก Like และ Share)  40 คะแนน 

คะแนนโหวตมำกท่ีสุดอันดับที่ 1 ได้ 40 คะแนน  
(อันดับถัดไปคะแนนจะลดลงตำมล ำดับ ล ำดับละ 1 คะแนน) 



รางวัลการประกวด  
Infographic และคลิปวีดีโอ 

    การประกวดสื่อ Infographic  
1) รำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล    เงินรำงวัลละ  3,000 บำท  

พร้อมใบประกำศนียบัตร 
2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำงวัล   เงินรำงวัลละ 2,000 บำท 

พร้อมใบประกำศนียบัตร 
3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 1 รำงวัล เงินรำงวัลละ 1,000 บำท 

พร้อมใบประกำศนียบัตร 
4) รำงวัลชมเชย จ ำนวน 1 รำงวลั   เงินรำงวัลละ 500 บำท 

พร้อมใบประกำศนียบัตร 
 

การประกวด คลิปวีดีโอ 
 

1) รำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล    เงินรำงวัลละ  3,000 บำท  
        พร้อมใบประกำศนียบัตร 
2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 1 รำงวัล   เงินรำงวัลละ 2,000 บำท 
        พร้อมใบประกำศนียบัตร 
3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 1 รำงวัล เงินรำงวัลละ 1,000 บำท 
        พร้อมใบประกำศนียบัตร 
4) รำงวัลชมเชย จ ำนวน 1 รำงวลั   เงินรำงวัลละ 500 บำท 
        พร้อมใบประกำศนียบัตร 

 
 

ก าหนดการรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันน้ี และสิ้นสุดการรับสมัครและส่งผลงาน 20 กรกฎาคม 2562 
 
 
ส่งผลงำนได้ที่กองพัฒนำนักศึกษำ อำคำรปฏิบัติกำรและศูนย์กำรเรียนรู้ ชั้น 4 โทร 075-392042 
 
 
 
 



 

ใบสมัครเข้ารว่มโครงการ 
ประเภทผลงานที่เข้าร่วมประกวด 

 สื่อ Infographic   คลิปวีดีโอ (ความยาว 1 นาที) 

วันที่สมัคร      

ข้อมูลผู้สมัคร (ทีมละไม่เกิน 3 คน) 
ชื่อทีม :     ชื่อผู้ประสานงาน :      เบอร์ติดต่อ :     

1. ช่ือ - นามสกุล :       ชื่อเล่น :    อายุ :    
วัน / เดือน / ปี :     เลขบัตรประชาชน :      โทรศัพท์ :    
E-mail :        
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี :   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ :  เลขท่ี    หมู่   หมู่บ้าน/อาคาร     
ซอย/ถนน     อ าเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    

2. ช่ือ - นามสกุล :       ชื่อเล่น :    อายุ :    
วัน / เดือน / ปี :     เลขบัตรประชาชน :      โทรศัพท์ :    
E-mail :        
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี :   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ :  เลขท่ี    หมู่   หมู่บ้าน/อาคาร     
ซอย/ถนน     อ าเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    

3. ช่ือ - นามสกุล :       ชื่อเล่น :    อายุ :    
วัน / เดือน / ปี :     เลขบัตรประชาชน :      โทรศัพท์ :    
E-mail :        
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีท่ี :   ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ :  เลขท่ี    หมู่   หมู่บ้าน/อาคาร     
ซอย/ถนน     อ าเภอ     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    

 
โดยทีม     ขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบโครงการประกวดทุกประการ  

 และขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ส่งใบสมัครได้ท่ี : กองพัฒนานักศึกษา อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 075-392042 ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 


