
การประกวดออกแบบส่ือ Infographic "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย" 

รูปแบบการประกวด 

1. ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกรูปแบบใดก็ได้ 

2. ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้ง โดยก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์ของ คณะนิติศาสตร์ (สามารถ Download 
ตราสัญลักษณ์ของ คณะนิติศาสตร์ ได้ที่ 
http://law.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=225) 

3. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งอินโฟกราฟิกส์ (Infographics Design) เข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน 
(สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว) 

  

ขั้นตอนการส่งผลงาน 

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีผลงานในการเข้าประกวด ดังนี้ 
2.1 อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงการให้ความรู้ทางกฎหมาย รูปแบบใดก็ได้ 
2.2 ผลงานการออกแบบสื่อ Infographic 1 ชิ้นงาน จะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและ
ไฟล์ภาพ เพ่ือน ามาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสิน ประกอบด้วย 
     • ไฟล์กราฟิกประเภท Vector ที่ Create Outline แลว้ โหมดสี CMYK 
     • ไฟล์รูปแบบนามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI จ านวน 1 ไฟล์ 
       (เหมาะสมส าหรับการพิมพ์ภาพขนาด A3 ขึ้นไป) 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต และ/หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส่งไฟล์งานอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ มาที่ kreeta_toa@hotmail.com  

  

เกณฑ์การตัดสิน 

1. การถ่ายทอดทักษะความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง 

2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อ 

3. การน าเสนอมีความทันสมัย และโดดเด่น  

4. เทคนิคการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น 

  

http://law.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=225


รางวัล 

• รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 2,500 บาท (จ านวน 1 รางวัล) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 1,000 บาท (จ านวน 1 รางวัล) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 500 บาท (จ านวน 1 รางวัล) 

  

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ คณะนิติศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
รางวัลทั้งหมด 

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถน าไปแก้ไข 
ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 
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การประกวดออกแบบส่ือวีดีโอ "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย" 

รูปแบบการประกวด 

1. ออกแบบสื่อวีดีโอ โดยใช้โปรแกรมทางด้านการตัดต่อวีดีโอรูปแบบใดก็ได้ 

2. ส่งผลงานไฟล์วีดีโอในรูปแบบแผ่น VDO หรือ CD โดยก าหนดให้มีตราสัญลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ ไว้ใน
สื่อวีดีโอดังกล่าว (สามารถ Download ตราสัญลักษณ์ของ คณะนิติศาสตร์ ได้ที่ 
http://law.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=225) 

3. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งออกแบบสื่อวีดีโอ "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย" เข้าประกวดได้ไม่
เกิน 2 ชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว) 

  

ขั้นตอนการส่งผลงาน 

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีผลงานในการเข้าประกวด ดังนี้ 
2.1 สื่อวีดีโอ "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย" ที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 
รูปแบบใดก็ได้ผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องมาจากความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ
หรือดัดแปลงมาจากผลงานของผู้อื่น และผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น จะต้อง
ไม่ใช้ภาพประกอบที่ใช้ในการออกแบบที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 
2.2 ผลงานการออกแบบสื่อวีดีโอ "การผลิตสื่อความรู้ทางกฎหมาย" 1 ชิ้นงาน จะต้องแนบไฟล์ดิจิตอล
ต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์วีดีโอ เพ่ือน ามาประกอบการตัดสิน ประกอบด้วย 
     • ไฟล์วีดีโอในรูปแบบแผ่น VDO หรือ CD ทีมีความละเอียดและคมชัด 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต และ/หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส่งไฟล์งานไฟล์วีดีโอในรูปแบบแผ่น VDO หรือ CD และเอกสารประกอบอ่ืนๆที่ คุณกาญจนรัตน์ วรพงศ์ 
ส านักงานคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และคุณกรีฑา รักเล่ง ส านักงานคณะ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

1. การถ่ายทอดทักษะความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง 

2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อ 

3. การน าเสนอมีความทันสมัย และโดดเด่น 

4. เทคนิคการสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น 

http://law.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=225


รางวัล 

• รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 3,500 บาท (จ านวน 1 รางวัล) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 1,500 บาท (จ านวน 1 รางวัล) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 1,000 บาท (จ านวน 1 รางวัล) 

  

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ คณะนิติศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
รางวัลทั้งหมด 

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถน าไปแก้ไข 
ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

 

************************************************************ 


