หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดโปสเตอร์ Infographic
หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”
1. วัตถุประสงค์ของการประกวดโปสเตอร์ Infographic
การประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน” ต้องการให้
นาเสนอบทบาทของขบวนการเสรีไทย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) เรื่องราวที่น้อยคนนัก
จะได้รับรู้ ได้ถูกนามาเปิดเผยเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และความอดทน
เพื่อรักษาประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและคุณประโยชน์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อประเทศชาติ
1.2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลสาคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
1.3 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงความรักชาติ ความเสียสละ และอุทิศตนโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
สืบสานคุณความดีอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป
1.4 เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยกับความคิดเห็นของอนุชนรุ่นหลัง
2 ขอบเขตเนื้อหาโปสเตอร์ Infographic
2.1 โปสเตอร์ Infographic ต้องมีชื่อเรื่อง
2.2 โปสเตอร์ Infographic มีขอบเขตเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น
2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัด ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ส่งเสริมสันติภาพ และความรักความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติ
2.4 ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต
ผลงาน ต้ อ งไม่ ล ะเมิ ด กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท า
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2560 หากมี การกระท าที่ ผิ ดกฎหมายดั งกล่ าว
ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2.5 โปสเตอร์ Infographic ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2.6 โปสเตอร์ขนาด 24 X 36 นิ้ว จานวน 1 ภาพ จัดเก็บไฟล์สกุล .JPG ขนาดไม่เกิน 25 Mb
2.7 ระบุชื่อโปสเตอร์ และแนวคิดการสร้างสรรค์งาน ไม่เกิน 5-10 บรรทัด ไฟล์ Word
3. เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการประกวด
3.1 การประกวด แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
1) รุ่นที่ 1 นักเรียน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
2) รุ่นที่ 2 นักศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
3.2 ผู้สมัครสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมได้ไม่เกินทีมละ 1-3 คน (สามารถศึกษาอยู่ต่าง
สถาบันฯ และคณะได้)
3.3 สมัครออนไลน์ ได้ที่ library.nida.ac.th/serithai ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562
3.4 หนึ่งทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้น เท่านั้น
3.5 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สมัครออนไลน์

2
3.6 การส่งผลงาน ส่งมาที่ e-mail : kantaya.k@nida.ac.th ส่งเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่
1) ผลงานโปสเตอร์ รูปแบบสกุลไฟล์ .JPG ขนาดไฟล์ที่ส่ง ไม่เกิน 25 Mb
2) ชื่อทีม สถานศึกษา ชื่อโปสเตอร์ และแนวคิดการสร้างสรรค์งาน ไม่เกิน 5-10 บรรทัด ไฟล์ Word
3.7 ผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ โดยยินยอมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งเอกสารยินยอมพร้อมลงนามในแบบฟอร์ม
(ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ library.nida.ac.th/serithai) แล้วส่งทางไปรษณีย์ที่
สานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วงเล็มมุมซอง (ประกวดโปสเตอร์ Infographic)
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ส่งผลงาน
3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
4. การดาเนินการประกวด
4.1 รอบคัดเลือก
1) การคัดเลือกโปสเตอร์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รุ่นละ 15 ทีม
2) ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ library.nida.ac.th/serithai
4.2 รอบชิงชนะเลิศ
1) ผู้ผ่านเข้ารอบ ต้องมานาเสนอผลงานและตอบข้อซักถามคณะกรรมการตัดสิน
ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
พร้อมโปสเตอร์ ขนาด 24 x 36 นิ้ว จานวน 2 ภาพ
2) ผู้ชนะเลิศรับรางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยาม
ราชกุมารีฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
5. รางวัลในการประกวดโปสเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล จานวน 12,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล จานวน 8,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล จานวน 2,500 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ: 1) ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนในทีมจะได้รับเกียรติบัตร
2) รางวัลชมเชย คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจานวนรางวัลตามความเหมาะสม
3) หากคณะกรรมการทราบในภายหลังว่าโปสเตอร์ที่ส่งเข้าประกวดเคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือมี
การลอกเลียน สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลที่ได้รับดังกล่าว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง 02-727-3760 คุณกันตยา เชยกลิ่น 02-727-3833
สามารถติดตามได้ที่ library.nida.ac.th/serithai หรือติดตามที่ Facebook : Nidalibrary

