
 
 

เกณฑก์ารประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมค าขวัญ 

โครงการ “บูรพา ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ” 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมค าขวัญ ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ เท่ได้ ไม่พึงยาเสพติด 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1.1 เป็นนิสิต/นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา  
1.2 ผู้สมัครทุกคนสามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวหรือผลงานเดียวเท่านั้นไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมได้ หรือมีชื่อในผลงานชิ้นอ่ืนๆ ได้ หากคณะกรรมการฯ พบว่ามีรายชื่อซ้ ากันอยู่ใน
การแข่งขัน ผลงานที่มีชื่อซ้ าจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งข้ันทันที 

1.3 ผู้สมัครสามารถสมัครในนามบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน กรณีเป็นทีมมอบสมาชิก 1 
คน เป็นผู้ประสานงาน 

1.4 กรณีสมัครแบบทีม สมาชิกทุกคนต้องอยู่ในสถานศึกษาแห่งเดียวกัน  
1.5 การประกวดไม่จ ากัดเพศ และไม่แบ่งแยกประเภทบุคคลหรือทีม เป็นการประกวดแบบเปิด 
1.6 ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน 
1.7 ผู้สมัครต้องเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ“บูรพา ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”                

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อเข้ารับฟังผลการประกวด 
2. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 2.1 ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้แข่งขัน ทุกคน จ านวน 1 ฉบับ 
(รับรองส าเนาเอกสารให้เรียบร้อย) มายังมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 254 หมู่ 4 ต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000 ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
 2.2 ส่งผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง โปสเตอร์ ไฟล์นามสกุล .JPG, .PNG ฯลฯ จ านวน 1 ไฟล์ และ          
ไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI, .PSD, .PPT ฯลฯ จ านวน 1 ไฟล์ โดยมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi บันทึกลง
แผ่น CD หรือ DVD ใส่ปกกล่อง CD โดยระบุชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา คณะ ทั้งด้านบน CD และปกกล่อง CD 
พร้อมกับส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบ ตามรายละเอียดข้อ 2.1 ภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 
2561 
 2.3 ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
  - ผลงานต้องสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อ  
  - ต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบในโปสเตอร์ 
  - ต้องมีค าขวัญ ประกอบในโปสเตอร์ 
  - ภาพเป็นกราฟฟิก หรือเป็นการถ่ายภาพก็ได้ 
  - ออกแบบผลงานเป็นแนวตั้ง เท่านั้น ไม่จ ากัดเทคนิคในการออกแบบ แต่ต้องออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ และมีขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ความสูง 160 เซนติเมตร เท่านั้น 
 2.4 หัวข้อการประกวด คนรุ่นใหม่ เท่ได้ ไม่พึงยาเสพติด  
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2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีปรากฏว่าผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดซ้ ากับผลงานผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.6 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 การให้คะแนนโปสเตอร์ รวม 50 คะแนน  
  - ความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 
  - ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร   10 คะแนน 
  - การจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม   10 คะแนน 
  - แนวคิดตรงประเด็นสื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย 10 คะแนน 
  - ความสวยงามและน่าสนใจ    10 คะแนน 
 3.2 การให้คะแนนค าขวัญ รวม 50 คะแนน 
  - การสื่อความหมาย     10 คะแนน 
  - ความคิดสร้างสรรค์     10 คะแนน 
  - การใช้ภาษา (กะทัดรัด ชัดเจน ไพเราะ)   10 คะแนน 
  - ความน่าสนใจ และสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด   10 คะแนน 
  - ส านวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม   10 คะแนน 
4. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 ผลงานของนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว       
จะน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งผลงานของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว เพ่ือใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
5. รางวัลการประกวด  
  - รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 1,5๐๐ บาท พร้อมโล่ 
  - รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 1,2๐๐ บาท 
  - รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 1,0๐๐ บาท 
6. เอกสารที่ใช้ในการรับเงินรางวัล   

หลักฐานการรับเงิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประขาชน ผู้แข่งขัน  จ านวน  1  ฉบับ  
7. ก าหนดระยะเวลาส่งผลงาน 
 - ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี ้-  วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วทิยาเขต
สระแก้ว  (ในเวลาราชการ) ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โทร 037-261560 
8. ขอรับเอกสาร/ใบสมัคร/สถานที่รับสมัคร 
 - ห้องงานกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว หรือ 
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
โทร 037-261560 
 - ดาวน์โหลดที่ http://www.sakaeo.buu.ac.th/2017/  หรือ  
https://www.facebook.com/sakaeo.buu/  
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