
 

เกณฑ์การประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมค าขวัญ,สโลแกน หรือ แคปชั่น 

การประกวดสื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด(โปสเตอร์)ผ่านทางโซเซียลมีเดีย(Social Show Share) 

สื่อสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกัน สังคมออนไลน์ (Social Show Share Anti Drug) 

 

 

1.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสมัครแข่งขันการประกวดสื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด(โปสเตอร์) 

 1.1 เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี และเป็นนักเรียน หรือนิสิต/นักศึกษา  

 1.2 การประกวดไม่จ ากดัเพศ และไม่แบ่งแยกประเภทบุคคลหรือช่วงอาย ุเป็นการประกวดแบบเปิด 

 1.3 ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดไดไ้ม่เกิน 1 ผลงาน 

 

2.วิธีการด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑก์ารแข่งขัน  

 2.1 ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่ใชร้บัเงินรางวัล ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรอง

ส าเนาเอกสารให้เรียบร้อย) มายัง กองกจิการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น เลขที่ 888 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง 

จ.ตาก 63000 (โทร 055-517-488,093-180-3399) หรือทาง sad@northern.ac.th 
 2.2 ส่งผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง โปสเตอร ์ไฟล์นามสกุล .JPG, PNG, ฯลฯ จ านวน 1 ไฟล ์โดยมีความขนาด

อัตราสว่น 2:3 ขนาด 720 x 1,080 พร้อมกับใบสมัครและเอกสารแนบตามรายละเอียด 2.1 

 2.3 ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

 - ผลงานต้องสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อ “สื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” 

 - ต้องม ีค าขวัญ , สโลแกน หรือ แคปชั่น ประกอบในโปสเตอร์ 

 - ภาพเป็นกร๊าฟฟิก หรือการถ่ายภาพก็ได้ 

 - ออกแบผลงานเป็นแนวตั้งเท่านั้น ไม่จ ากัดเทคนคิในการออกแบบ แต่ต้องออกแบด้วยคอมพิวเตอร์ และ

มีขนาดอัตตราสว่น อัตราส่วน 2:3 ขนาด 720 x 1,080 

 2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะตอ้งไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีที่ปรากฏวา่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ซ้ ากับผลงานผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมการฯ จะตดัสิทธิ์ผู้เข้าประกวดโดยไม่แจ้งให้มราบ

ล่วงหน้า 

 2.5 ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3.เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน มีรายละเอียกดังนี้ 

 3.1 การให้คะแนนโปสเตอร ์     รวม 80 คะแนน 

  - ความคิดสร้างสรรค ์     30 คะแนน 

  - การจดัวางองค์ประกอบที่เหมาะสม   20 คะแนน 

  - แนวคิดตรงประเด็นสื่อความหมายชดัเจน   20 คะแนน 

  - ความสวยงามและความน่าสนใจ    10 คะแนน 

 3.2 การให้คะแนน ค าขวัญ,สโลแกน หรือ แคปชั่น   รวม 20 คะแนน 

  - การสื่อความหมาย และ หลักการใช้ภาษา   10 คะแนน 

  - สอดคล้องกับภาพโปสเตอร์และหัวข้อที่ก าหนด  10 คะแนน 
 

4.การเผยแพร่ผลงานทีไ่ด้รับรางวัล 

 ผลงานของนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล 1-3 และรางวัลชมเชย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองกิจการ

นักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และผู้รับรางวัลต้องให้บทสัมภาษณ์  ถึงแนวคิดที่มาของผลงาน และ ภาพของผู้ถ่าย

เข้าประกวด แก่ กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อน าผลงานไปเผยแพร่ทางออนไลน์ต่างๆ ของ

วิทยาลัยฯ ทั้ง เว็บไซต์, เฟสบุ๊คแฟนเพจ และสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ตอนล่าง เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการจัดโครงการ สื่อสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกัน สังคมออนไลน์  

(Social Show Share Anti Drug) 
 

5.รางวัลการประกวด 

ชนะเลิศ 1   ได้รับเงินรางวัล   จ านวน   3,000  บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล   จ านวน   2,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล   จ านวน    1,000  บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย   ได้รับเงินรางวัล   จ านวน          500  บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 

6.ก าหนดระยะเวลาส่งผลงาน 

 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี ้– 5 กรกฎาคม 2564 ณ กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 888   

ม.2 ต.หนองบัวใต ้อ.เมือง จ.ตาก 63000 (โทร 055-517-488,093-180-3399) หรือทาง sad@northern.ac.th 

ประกาศผล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ กองกิจการ Northern NTC 

สอบถามเพิ่มเติม อาจารย์ ภัทรพล โพธิติชัย หัวหน้างานกิจกรรม กองกจิการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

(อ.แมกซ์ 093-1803399) 
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ใบสมัครการประกวดสือ่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด(โปสเตอร์) ผ่านทางโซเซียลมีเดีย (Social Show Share) 

โครงการ สื่อสร้างสรรค ์ภูมิคุ้มกัน สังคมออนไลน์ (Social Show Share Anti Drug) 

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

วัน............เดือน..............................ปี........................  

 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นางสาว)......................................................นามสกุล..............................................อายุ...........ป ี 

ก าลังศึกษาอยูท่ี่............................................................................................................................ชั้นปีที่.................  

คณะ................................................................................................สาขาวิชา.........................................................  

ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้).............................................................................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท์......................................................Email………………………………….………………………………………… 

  มีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด(โปสเตอร์) ผ่านทางโซเซียลมีเดีย 

(Social Show Share) โครงการ สื่อสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกัน สังคมออนไลน์ (Social Show Share Anti Drug) 

โดยข้าพเจ้าได้อ่าน รายละเอียดเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด(โปสเตอร์) ผ่านทางโซเซียล

มีเดีย(Social Show Share) โครงการ สื่อสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกัน สังคมออนไลน์ (Social Show Share Anti Drug) 

ของกองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอรืทเทิร์น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แนบส าเนาบัตร ประชาชนผู้แข่งขันทุกคน 

จ านวน 1 ฉบับ (รับรองส าเนาเอกสารให้เรียบร้อย) พร้อมส่งผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง โปสเตอร์ ไฟล์นามสกุล 

.JPG, .PNG ฯลฯ  มายัง กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 888 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.

ตาก 63000 (โทร 055-517-488,093-180-3399) หรือทาง sad@northern.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร 

         (.........................................................) 

 


