
 
 

 

เรื่อง การประกวดออกโปสเตอร์ ภายใต้ช่ือ “Young (ยัง) สูบหม้าย” 

 
ประกาศ ภารกิจส่ือสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ กลุ่มนักส่ือสารดิจิทัล

สร้างสรรค์ส่ือปลอดบุหรี่ DigitorThailand  

เร่ือง การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เพื่อการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ในพื้นท่ีสาธารณะภายใต้
หัวข้อ “ Young(ยัง)สูบ หม้าย”  

ด้วยภารกิจส่ือสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ กลุ่มนักส่ือสารดิจิทัล
สร้างสรรค์ส่ือปลอดบุหรี่ Digitor Thailand มีความประสงค์การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เพื่อการ ลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่ในพื้นท่ีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “ Young(ยัง) สูบ หม้าย” เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้ผู้คนในสังคมรับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ในพื้นท่ีส่วนรวม รวมไปถึงการเปิดโอกาสในนิสิต 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปได้แสดงความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานผ่านการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ 

  

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 

นิสิตท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 

2.1 ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน  2  ช้ิน 

2.2 รูปแบบของโปสเตอร์รณรงค์ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และทันสมัย มีเอกลักษณ์ จดจ าได้ง่ายและส่ือ

ความหมายในการลด ละ เลิกบุหรี่ 

2.3 การออกแบบโปสเตอร์ไม่จ ากัดสี ไม่จ ากัดรูปแบบ ไม่จ ากัดเทคนิคในการน าเสนอ สามารถน าไปใช้

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านการส่ือสารทุกประเภท 

2.4 ผลงานโปสเตอร์รณรงค์ท่ีส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานท่ีจัดท าขึ้นใหม่ด้วยตนเองไม่ลอกเลียนแบบ 
คัดลอก ดัดแปลง ผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2.5 การออกแบบสัญลักษณ์ องค์ประกอบภายในภาพต้องเป็นการคิดขึ้นใหม่เท่านั้น 
2.6 ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับรางวัลหรือส่งเข้าประกวดท่ีอื่นท่ีใดมาก่อน 



 
 

2.7 คณะกรรมการพิจารณาโปสเตอร์รณรงค์ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด หากพบหลักฐานใน
ภายหลังว่าผลงานท่ีได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการสามารถเพิกถอนการตัดสิน
และรางวัล คืนท้ังส้ิน 

2.8 ผลงานท่ีได้รับรางวัล ผู้ท่ีได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถน าไปปรับแก้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป 
 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน        

3.1 ในการพิจารณาผลงานเข้าประกวดรางวัลแบ่งเป็น 

3.1.1 การพิจารณารางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย รอบท่ี 1 ตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน

ท่านละ  3 ช้ิน จากผลงานท่ีเข้าประกวดท้ังหมด รอบท่ี 2 ติดสินโดยน าผลงานท่ีผ่านการเลือก

ท้ังหมด โหวตโดยจากคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นผลงานท่ีได้รับรางวัล 

3.1.2 การพิจารณารางวัลขัวญใจมหาชน (Poppular Vote) ตัดสินโดยผู้ใช้งานส่ือออนไลน์ 

Facebook ไลค์ (Like) และแชร์ (Share) ผลงานของผู้เข้าประกวดแต่ละช้ินผ่าน Facebook 

Fanpage  

“ WeTSU” 

หมายเหตุ     ไลค์ (Like) มีจ านวนคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

                 แชร์ (Share) มีจ านวนคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

                 สามารถ Vote ผลงานได้ในระหว่างวันท่ี 9 – 13 พฤศจิกายน 2563  

                 ทาง Fanpage  “WeTSU” (https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th) 

3.2   หลักเกณฑ์การให้คะแนน(ข้อ 3.1.1) ประกอบด้วย 
1) ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน าเสนอผลงาน   50 คะแนน 
2) ความสวยงามความทันสมัยและความเหมาะสมของการน าไปใช้งาน  30 คะแนน 
3) การส่ือความหมายถึงหน่วยงานและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20 คะแนน 
 

4. รายละเอียดการส่งผลงาน 
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งรายละเอียดประกอบด้วย  



4.1 ใบสมัครพร้อมลงนามรับรองผลงานและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องก าหนด 
1 ชุดต่อ 1 ผลงาน  

4.2 ไฟล์ภาพผลงานท้ังแบบสี และแบบขาว-ด า เป็นไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล. jpg 
ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi ขนาดไม่ต่ ากว่า 2 ล้านพิกเซลพร้อมระบุ Code สีในโหมด RGB และ
แบบอักษร (font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

4.3 ผลงานต้องมีขนาด A3 (297 x 420 mm หรือ Resolution 150 Pixels/inch) และใช้ Color Mode 
เป็น RGB และใช้ไฟล์นามสกุลเป็น .jpg เท่านั้น 

4.4 เขียนอธิบายแนวคิดหลัก (concept) และความหมายของตราสัญลักษณ์ท่ีออกแบบ 
4.5 ส่งผลงานต้ังแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563(ยึดตามวันและเวลาท่ีส่งผลงานเป็นส าคัญ) 

 
5. รางวัลประกาศ 

- รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 3,000 (สามพันบาทถ้วน) 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและอันดับสองเงินรางวัล 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

- รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) และของท่ีระลึกจาก WETSU 
 

6. ประกาศผลตัดสิน 
ประกาศผลตัดสินในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ทาง Fanpage Facebook : We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ภารกิจส่ือสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 
(Fanpage WeTSU : https://www.facebook.com/we.tsu.ac.th) ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook : We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 

                   (ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ) 
                          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ 


