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โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

 
ชื่อโครงการ  การน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 
   เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ และ Art and Design 8th 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาด้านการออกแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
มากขึ้นเพ่ือรองรับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเตรียมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลงานและทิศทางการศึกษา 

ดังนั้นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จึงด าเนินการจัดโครงการน าเสนอผลงานด้านการ
ออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ และ Art and Design 8th ระหว่างวันที่ ๑๒ –๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมการประชุม
วิชาการระดับชาติ การแข่งขันทักษะของนักศึกษา การแข่งขันทักษะ Sketch Design การแข่งขันทักษะการใช้
โปรแกรมออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ การแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ และการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์นักศึกษาของแต่ละสถาบัน  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. โครงการน าเสนอผลงานด้านการออกแบบ 
 ๒. เพ่ือแข่งขันทักษะ Sketch Design ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิต ิทักษะการ 

    ถ่ายภาพ และแข่งขันผลงานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
 ๓. เพ่ือแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของคณาจารย์ นักศึกษาของแต่ละสถาบัน 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ณ อาคาร ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 และ อาคารเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๒. เครือข่ายทางด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 ๓. บุคลากรทางด้านศิลปะและการออกแบบ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ 
 ๔. บุคคลทั่วไป 
 ๕. นักศึกษา 
 
งบประมาณ 
 ๑.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่ายสถาบันละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑๒ –๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีผลงานการน าเสนอผลงานด้านการออกแบบที่สามารถตอบการประกันคุณภาพ 
 ๒. นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ Sketch Design 
 ๓. นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ มิต ิและ ๓ มิต ิ
 ๔. นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ 
 ๕. นักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
 ๖. มีการเผยแพร่ผลงานโดยการแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของคณาจารย์และนักศึกษาของ 
แต่ละสถาบันที่สามารถตอบการประกันคุณภาพ 
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การแข่งขัน ทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิต ิ

“การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน  
(OTOP) จังหวัดนครสวรรค์” 

 
สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด Packaging in 2020  ผ่านโจทย์จาก
ผู้ประกอบการชั้นน า ที่พร้อมน าบรรจุภัณฑ์ออกสู่ตลาด  
 
คุณสมบัติของทีมผู้เข้าประกวด 

เป็นทีมนิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย
ภาคเหนือ ทีมละ ๒ คนไม่จ ากัดชั้นปีและคณะ และไม่ได้เป็นนักออกแบบอาชีพ โดยมีค่าสมัครทีมละ ๑,๐๐๐ 
บาท 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ (๕๐ คะแนน) 

- แนวคิดในการออกแบบมีเรื่องราวในการน าเสนอ และรูปแบบในการน าเสนอมีความสอดคล้องกับ
เรื่องราว 

- คุณสมบัติครบถ้วนตามองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในด้านการห่อหุ้มและปกป้องสินค้า 
การระบุฉลากสินค้า และความสะดวกในการขนย้าย 

- ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 
- ความเหมาะสมในด้านโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ 
- ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ความโดดเด่น การมีนวัตกรรม และคุณค่าใหมข่องชิ้นงาน 
ความเป็นไปได้ในการน าไปพัฒนาต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ (๒๐ คะแนน) 
การน าหลักการตลาดมาประยุกต์ใช้ (๒๐ คะแนน) 
การน าเสนอผลงาน (๑๐ คะแนน) 

 

กติกาและเงื่อนไขในการแข่งขัน 
๑.  Sketch Design ภายใต้โจทย์ที่ได้รับ  
๒.  ผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

- Head (ชื่อผลงาน) 
- Concept (แนวความคิด) 
- Pattern (การเขียนแบบภาพคลี่)  
- Detail & Ergonomic (รายละเอียดการท างานและเทียบกับสัดส่วนมนุษย์) 
- Perspective (ภาพทัศนียภาพ) 
- Idea Development (แนวทางการพัฒนา)  
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๓. การน าเสนอผลงานในรูปแบบ Mock Up และการน าเสนอผลงาน ลงบน Presentation Board (PP 
Board) ขนาด A๒ แนวตั้งหรือแนวนอน จ านวน ๑ แผ่นต่อ ๑ ผลงาน โดยส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ JPG 
หรือ TIFF (High Resolution ๓๐๐ dpi) ให้กับทีมงานเพ่ือน าไปปริ้นส์  

๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นงานที่ออกแบบขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบจากที่ใด และไม่เคยส่งเข้า
ประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากที่อ่ืนมาก่อน รวมถึงไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสาร
ใดที่ท าขึ้นเพ่ือการจ าหน่ายหรือโฆษณา 

๕. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการออกแบบ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถดัดแปลง ท าซ้ า 
หรือน าผลงานไปแสดง เผยแพร่ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของงาน  

๖. การยื่นใบสมัครของผู้เข้าประกวดถือว่า ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขในการ
ส่งผลงานทุกประการ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ
ทั้งสิ้น 

๗. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง กรณีที่ได้รับรางวัลไป
แล้ว คณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินได้ 

 
ประเภทรางวัล 

๑. ชนะเลิศ     เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑   เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เงินรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   พร้อมเกียรติบัตร 
๕. ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน  ได้รับเกียรติบัตร 

 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

สาขาวิชาการออกแบบ 
   ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร   :๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail: Design@nsru.ac.th 
 

ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.สุจิตรา อยู่หนู โทรศัพท์ ๐๙๙-๒๙๕๙๖๙๑ 
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การประกวดภาพถ่าย 
“อักขรานุกรม เมืองนครสวรรค์” 

 
หัวข้อการประกวดภาพถ่าย :  “อักขรานุกรม เมืองนครสวรรค์” 
 จังหวัด นครสวรรค์หรือเมืองปากน้ าโพ ถือเป็นดินแดนอันเก่าแก่ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจ ของภาคเหนือตอนล่างมาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้ว อีกท้ังยังเป็นดินแดน
ซึ่งเป็นเมืองจุดรวมของแม่น ้าสายหลักที่ไหลมาจากภาคเหนือสี่สาย คือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งเปรียบเสมือนเส้น
เลือดของปวงชนและเป็นเส้นทางของแม่น้ าหลักของประเทศ รวมทั้งเป็นเส้นทางของการเดินเรือเพ่ือสัญจร
ค้าขายแลกเปลี่ยนกันจึงท าให้สองฝั่งแม่น ้าทั้งสี่สาย มีกระแสวัฒนธรรมมากมาย รวมทั้งมีธรรมชาติสวยงาม 
น่าเที่ยวในทุกฤดูกาล จงึท าให้ค าจ ากัดความที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการประกวดภาพถ่าย  
ภายใต้หัวข้อ “อักขรานุกรม เมืองนครสวรรค์” เป็นการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับนครสวรรค์ ทั้งคน 
ผลิตภัณฑ์ ความคิด ชีวิต ท่องเที่ยวและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของจังหวัด
นครสวรรค์ และบันทึกไว้เป็น "อักขรานุกรม" โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรไทย ก-ฮ สามารถสื่อถึงความเป็น
นครสวรรค์ อันเป็นจุดเด่นของจังหวัดได้ 
 
คุณสมบัติของทีมผู้เข้าประกวด 

สมัครเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน ๒ คน โดยเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ ไม่จ ากัดชั้นปีและคณะ และไม่ได้เป็นนักออกแบบอาชีพ โดยมีค่า
สมัครทีมละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
ประเภทรางวัล 

๑. ชนะเลิศ      เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑   เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เงินรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   พร้อมเกียรติบัตร 
๕. ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน   ได้รับเกียรติบัตร 

 
เงื่อนไขการส่งภาพประกวด  
 ๑. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม
หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอ่ืน ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องน าฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์
ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง  
 ๒. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง  ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดมาตรฐาน ด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ 
Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน ๔,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ า เครดิตภาพ 
ตัว อักษร หรือกราฟิกใดลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพ  
 ๓. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งได้ไม่เกิน ๑๐% (การพิจารณาเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ตัดสิน) 
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 ๔. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่ร่วมโครงการ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตาม
หลักฐานจริงผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยตนเอง ห้ามท าซ้ า ดัดแปลง
ลอกเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือน าภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด 
 ๕. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนค าอธิบายแนวความคิดไม่เกิน ๓ บรรทัด 
ระบุสถานที่ถ่ายภาพ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด  
 ๖. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละทีม ๆ ละไม่เกิน ๒ คน สามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน ๒ ภาพ 
และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด ๑ รางวัล เท่านั้น 
 ๗. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการ 
ประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวด หรือองค์กรอ่ืนใดทั้งนี้ภาพถ่าย รวมทั้งไม่ใช่ภาพ  ที่วางขายใน
ระบบอินเตอร์ (Stock photo) และหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การ
ถ่ายภาพในครั้ง เดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสี
เป็น ภาพขาวด า การคร็อปภาพใหม่หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อ่ืนที่เคยได้รับรางวัล 
มาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน 
 ๘. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตัวอักษร ก-ฮ ตัวใดตัวหนึ่ง ที่สื่อถึง คน ผลิตภัณฑ์ ความคิด 
ชีวิต ท่องเที่ยวและ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็น “เอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์" โดยยกเว้น ค าว่า นครสวรรค์ เช่น 

ก. ไก ่  แห่มังกร 
ข. ไข ่  เขาหน่อ 

  ด. เด็ก   สะพานเดชาติวงศ์ 
พ. พาน   แม่น้ าเจ้าพระยา 
ม. ม้า   ขนมโมจิ 

 
 
ข้อตกลง 
 ๑. ผู้เข้ารับการประกวดภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ ยินยอมที่จะให้ภาพที่ได้รับรางวัลนั้น ตกเป็น
ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
 ๒. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่ก าหนดไว้ข้างต้นนี้
คณะกรรมการมีอ านาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น  โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการ
ประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล และจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอ่ืน ๆ ที่
มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออ่ืน ๆ คณะกรรมการ
อาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีไป 
 ๓. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่ง
แล้วในความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่มีการประท้วงในการท าผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องน าภาพถ่ายไปพิมพ์
ในขนาดใหญ ่
 ๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการประกวดทุกประการ และ ไม่สามารถ
อ้างว่ากระท าผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน 
 ๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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 ๖. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับภาพถ่าย หรือ ไม่เผยแพร่ภาพถ่ายซึ่งทางคณะผู้
จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น มีเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือที่ละเมิด
สิทธิของบุคคล หากภาพถ่ายหรือค าอธิบายได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหลังจากท่ีได้รับรางวัล ทางคณะผู้
จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล 
 ๗. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ “อักขรานุกรม เมืองนครสวรรค์” และ
คณะกรรมการโครงการ ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้า ประกวดในครั้งนี้ 
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน 

๑. ความสวยงามของภาพ 
๒. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 
๓. เทคนิคในการถ่ายภาพ 
๔. ความหมายของภาพ 
๕. การจัดองค์ประกอบของภาพ 

 
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ผู้จัดงานจะชี้แจงรายละเอียดในวันประกวด) 
 
ประกาศรายช่ือ 
 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

สาขาวิชาการออกแบบ 
   ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร   :๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail: Design@nsru.ac.th 
 

ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.กันยาพร  กุณฑลเสพย์ โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๔๙๓๙๕ 
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การประกวดผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

สมัครเป็นทีม  โดยเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เครือข่ายภาคเหนือ ไม่จ ากัดชั้นปีและคณะ และไม่ได้เป็นนักออกแบบอาชีพ สามารถส่งผลงานได้ทีมละ ๑ 
ผลงาน โดยมีค่าสมัครทีมละ ๑,๐๐๐ บาท 

 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

 หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดประโยชน์
เชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม หรือการเกษตร ทั้งนี้ผลงานที่น าเสนอเพ่ือคัดเลือกรับรางวัล ต้องไม่เคยเป็น
ผลงานที่เคยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ดังนี้ 

๑. ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
๒. ต้องเป็นผลงานที่คิดค้นข้ึนใหม่ 
๓. มีกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานชัดเจน 
๔. มีความเป็นไปได้ในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
๕. รูปแบบการน าเสนอกลุ่มละไม่เกิน ๑๐ นาที 

รูปแบบการน าเสนอ  

 การน าเสนอผลงานอยู่ในรูปแบบของ Poster ขนาดกว้าง x ยาว : ๘๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร โดยผู้น า
เสนอ ด าเนินการจัดท า Poster และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งเอง โดยใช้ Poster Template ของผู้จัดงาน
เท่านั้น ทางคณะผู้จัดงานจะเตรียมสถานที่ส าหรับจัดแสดงผลงานไว้ให้ รายละเอียดใน Poster มีดังนี ้

๑. ชื่อหัวข้อผลงาน ผู้จัดท า ชื่อที่ปรึกษา หน่วยงาน  
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. แนวความคิด 
๔. รายละเอียดของผลงาน 
๕. การน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเภทรางวัล 
๑. ชนะเลิศ      เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑   เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เงินรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   พร้อมเกียรติบัตร 
๕. ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน   ได้รับเกียรติบัตร 
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ค าแนะน าในการท า Poster 
๑. ขนาดของ Poster  ขนาดกว้าง x ยาว : ๘๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร เป็น Poster แนวตั้ง 
๒. รูปแบบของการจัด Poster ขึ้นอยู่กับความสวยงามและการจัดล าดับขึ้นอยู่กับผู้น าเสนอ

ผลงาน ซึ่งรายละเอียดในการน าเสนอผลงานใน Poster ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
- ชื่อหัวข้อผลงาน ผู้จัดท า ชื่อที่ปรึกษา หน่วยงาน  
- วัตถุประสงค์ 
- แนวความคิด 
- รายละเอียดของผลงาน 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 

 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

สาขาวิชาการออกแบบ 
   ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร   :๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail : Design@nsru.ac.th 

 
ผู้ประสานงาน   อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม  เบอร์โทรศัพท ์ ๐๙๑-๘๓๗๕๙๒๗ 

อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น เบอร์โทรศัพท ์ ๐๙๔-๗๑๔๕๑๑๕ 
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การแข่งขันทักษะ Sketch Design 
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

สมัครเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน ๒ คน  โดยเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี      
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคเหนือ ไม่จ ากัดชั้นปี คณะ และไม่ได้เป็นนักออกแบบอาชีพ โดยมีค่า
สมัครทีมละ ๑,๐๐๐ บาท 
 
ขนาดกระดาษ 

ขนาด A2 
 
เทคนิค 

ไม่จ ากัดเทคนิค โดยแต่ละทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง 
 
เวลาในการประกวด 

ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 
 
หัวข้อ 

ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
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แบบประเมินผลการแข่งขันทักษะ Sketch Design 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ชื่อผลงาน............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. .................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน.................................................................. ................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................. ..................................... 
สาขาวิชา/หลักสูตร............................................................................ .................................................................. 
มหาวิทยาลัย......................................................................................................................................................... 

ล าดับ หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ เหตุผลเพิ่มเติม 
๑ ความสวยงาม ๑๐   
๒ ความคิดสร้างสรรค์ ๑๕   
๓ ความสมบูรณ์ของผลงาน ๑๐   
๔ ความเป็นไปได้ในการผลิต ๑๕   
๕ แนวคิด (Concept) ๑๐   
๖ เขียนแบบเพื่อการผลิต ๑๐   
๗ รายละเอียดการท างานและเทียบกับ

สัดส่วนมนุษย์ (Detail & Ergonomic)  
๑๐   

๘ แนวทางการพัฒนา (Idea 
Development) 

๑๐   

๙ Perspective / Isometric / Rendering ๑๐   

รวม ๑๐๐   
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ให้คะแนน  
               (                                   ) 
          ………/…………./…………… 
ความเห็นกรรมการผู้ให้คะแนน 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ Sketch Design 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัย............................................................................................................................. ............................ 
คณะ................................................................................................................................................. ..................... 
๑. ชื่อทีม......................................................................................................... ...................................................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑............................................................................................................................ ............ 

ชื่อนักศึกษา ๒........................................................................................................................................  
 
๒. ชื่อทีม...................................................................................................................... ......................................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑............................................................................................................................ ............ 

ชื่อนักศึกษา ๒............................................................................................................................ ............ 
 
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท/ทีม 
 กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรคต์ก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร :  ๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail:  Design@nsru.ac.th 
 
 

๑.  ชนะเลิศ      เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑   เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เงินรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   พร้อมเกียรติบัตร 
๕. ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน   ได้รับเกียรติบัตร 

 
ผู้ประสานงาน   ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๔-๕๒๙๑๙๓๕ 
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แบบประเมินผลการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ชื่อผลงาน....................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................................. ..................................... 
....................................................................................................................................... ....................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา........................................................................... ....................................................................... 
สาขาวิชา/หลักสูตร..................................................................................................................... ......................... 
มหาวิทยาลัย.......................................................................................................................................... ............... 
 
 

ล าดับ หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ เหตุผลเพิ่มเติม 
๑ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ๕๐   
๒ ความเป็นไปได้ในการน าไปพัฒนา

ต่อเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ 
๒๐   

๓ การน าหลักการตลาดมาประยุกต์ใช้ ๒๐   
๔ การน าเสนอผลงาน ๑๐   

รวม ๑๐๐   
 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ให้คะแนน  
               (                                   ) 
          ………/…………./…………… 
ความเห็นกรรมการผู้ให้คะแนน 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัย.........................................................................................................................................................  
คณะ.......................................................................................................................... ............................................ 
๑. ชื่อทีม...................................................................................................................... ......................................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑........................................................................................................................................ 

ชื่อนักศึกษา ๒............................................................................................................................ ............ 
 
๒. ชื่อทีม......................................................................................................................................... ...................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑............................................................................................. ........................................... 

ชื่อนักศึกษา ๒............................................................................................................................ ............ 
 
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท/ทีม 
 กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร :  ๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail:  Design@nsru.ac.th 
 
 
 ๑. รางวัลชนะเลิศ      ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง    ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง    ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 ๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล      ใบเกียรติบัตร 
 ๕. รางวัลผู้เขา้ร่วมการประกวดผลงาน    ใบเกียรติบัตร 
 
 

ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.สุจิตรา อยู่หนู โทรศัพท์ ๐๙๙-๒๙๕๙๖๙๑ 
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แบบประเมินผลการแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ชื่อผลงาน.................................................................................................................... .......................................... 
................................................................... ...........................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................................. ..................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................................................................................  
สาขาวิชา/หลักสูตร..................................................................................................................... ......................... 
มหาวิทยาลัย.................................................................................................................. ....................................... 

ล าดับ หัวข้อพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ เหตุผลเพิ่มเติม 
๑ ความสวยงามของภาพ ๒๐   
๒ ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ๒๐   
๓ เทคนิคในการถ่ายภาพ ๒๐   
๔ ความหมายของภาพ ๒๐   
๕ การจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๐   

รวม ๑๐๐   
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ให้คะแนน  
               (                                   ) 
          ………/…………./…………… 
ความเห็นกรรมการผู้ให้คะแนน 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัย.......................................................................... ............................................................................... 
คณะ.......................................................................................................................... ............................................ 
๑. ชื่อทีม......................................................................................................................... ...................................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑............................................................................. ........................................................... 

ชื่อนักศึกษา ๒............................................................................................................................ ............ 
 
๒. ชื่อทีม...............................................................................................................................................................  
 ชื่อนักศึกษา ๑................................................................................................................... ..................... 

ชื่อนักศึกษา ๒............................................................................................................................ ............ 
 
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท/ทีม 
 กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร :  ๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail:  Design@nsru.ac.th 
 
 

๑. ชนะเลิศ      เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑   เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เงินรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   พร้อมเกียรติบัตร 
๕. ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน   ได้รับเกียรติบัตร 

  
ผู้ประสานงาน อาจารย์ ดร.กันยาพร  กุณฑลเสพย์ โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๔๙๓๙๕ 
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แบบประเมินผลการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
ชื่อผลงาน.................................................................................................................... .......................................... 
..............................................................................................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน............................................................................................................. ..................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา..................................................................................................................................................  
สาขาวิชา/หลักสูตร..................................................................................................................... ......................... 
มหาวิทยาลัย.................................................................................................................. ....................................... 
 

ล าดับ หัวข้อพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

เหตุผลเพิ่มเติม 

๑ ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ 

๒๐   

๒ ต้องเป็นผลงานที่คิดค้นขึ้นใหม่ ๒๐   
๓ มีกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานชัดเจน ๒๐   
๔ มีความเป็นไปได้ในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ๒๐   
๕ รูปแบบการน าเสนอกลุ่มละไม่เกิน ๑๐ นาที ๒๐   
รวม ๑๐๐   

 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ใหค้ะแนน 
               (                                   ) 
          ………/…………./…………… 
ความเห็นกรรมการผู้ให้คะแนน 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................
..............................................................................................................................................................................  
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แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม 
โครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วัน ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัย.................................................................................................................. ....................................... 
คณะ......................................................................................................................................................................  
๑. ชื่อทีม...................................................................................................................... ......................................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑............................................................................................................................ ............ 

ชื่อนักศึกษา ๒................................................................ ........................................................................  
 
๒. ชื่อทีม...................................................................................................................... ......................................... 
 ชื่อนักศึกษา ๑............................................................................................................................ ............ 

ชื่อนักศึกษา ๒...................................................................................................... .................................. 
 
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท/ทีม 
 กรุณาส่งแบบตอบรับมายัง ส านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   ๓๙๘ หมู่ ๙ หมู่ ๙ ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
   โทรศัพท์ : ๐-๕๖๒๑ – ๙๑๐๐ ต่อ ๒๓๐๑ โทรสาร :  ๐-๕๖๘๘-๒๗๓๑ 
   E-mail:  Design@nsru.ac.th 
   
 

๑. ชนะเลิศ      เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑   เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  เงินรางวัลมูลค่า ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   พร้อมเกียรติบัตร 
๕. ผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน   ได้รับเกียรติบัตร 

 
ผู้ประสานงาน   อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม  เบอร์โทรศัพท ์ ๐๙๑-๘๓๗๕๙๒๗ 

อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น เบอร์โทรศัพท ์ ๐๙๔-๗๑๔๕๑๑๕ 
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รูปแบบการน าเสนอโปสเตอร์การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 การน าเสนอโปสเตอร์ขนาดกว้าง x ยาว : ๘๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร โดยผู้น าเสนอด าเนินการจัดท าโปสเตอร์
และเตรียมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งเอง  
 รายละเอียดของโปสเตอร์มี ดังนี้ 

๑. ชื่อหัวข้อผลงาน ผู้จัดท า ชื่อที่ปรึกษา หน่วยงาน  
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. แนวความคิด 
๔. รายละเอียดของผลงาน 
๕. การน าไปใช้ประโยชน์ 

****ผู้เข้าร่วมประกวดต้องใช้ข้อก าหนดของโปสเตอร์ Poster Template ของผู้จัดงานเท่านั้น โดยทางผู้จัดจะ
เตรียมสถานที่ส าหรับจัดแสดงให้ 
 

ค าแนะน าในการท า Poster 
 ขนาดของโปสเตอร์ กว้าง x ยาว : ๘๐ x ๑๖๐ เซนติเมตร แนวตั้ง 
 ตัวอักษรที่ใช้ (Font) 
   - Tahoma 
   - Arial 
   - Times New Roma 
 ขนาดตัวอักษร (Size) ที่ใช้ในโปสเตอร์ 
   - หัวข้อหลักชื่อเรื่องควรมีขนาด ๑๓๐ – ๑๖๐ pt. 
   - หัวข้อควรมีขนาด ๔๐ – ๖๐ pt. 
   - เนื้อหาควรมีขนาด ๓๕ – ๔๐ pt. 
 รูปแบบการจัดโปสเตอร์ ขึ้นอยู่กับความสวยงามและการจัดล าดับความส าคัญขึ้นอยู่กับผู้น าเสนอ
รายละเอียดของโปสเตอร์ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ชื่อหัวข้อผลงาน ผู้จัดท า ชื่อที่ปรึกษา หน่วยงาน  
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. แนวความคิด 
๔. รายละเอียดของผลงาน 
๕. การน าไปใช้ประโยชน์ 
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ก าหนดการโครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒ และ Art and Design 8th 

วันที ่๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
และ อาคารเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
วัน ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.  พิธีเปิดโครงการน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ Art and Design 8th 
การแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของคณาจารย์นักศึกษาของแต่ละ
สถาบัน 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การน าเสนอผลงานทางด้านการออกแบบ 
 
วัน ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.  การแข่งขัน  
    ๑. แข่งขันทักษะ Sketch Design 
    ๒. แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ และ ๓ มิต ิ
    ๓. แข่งขันทักษะการถ่ายภาพ 
    ๔. แข่งขันผลงานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การแข่งขัน (ต่อ) 
    ๑. แข่งขันทักษะ Sketch Design 
    ๒. แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ ๒ และ ๓ มิต ิ
    ๓. แข่งขันทักษะการถ่ายภาพ 
    ๔. แข่งขันผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลการแข่งขันทุกประเภท 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด 
 


