รายละเอียดและหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดออกแบบสื่อ Infographic
“ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Digital Go Green and Healthy”
สํา นัก ดิจิทัล เพื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ขอเชิญ ผู้ที่ส นใจ ส่ง ผลงานเข้า ร่ว ม
ประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้หัว ข้อ “ดิจิทัล ที่เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม Digital Go Green
and Healthy” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป
กติกา และข้อกําหนดเกี่ยวกับผลงาน
1. ส่ง ผลงานในรูป แบบ สื ่อ ประชาสัม พัน ธ์ Infographic ภายใต้ห ัว ข้อ “ดิจ ิท ัล ที ่เ ป็น มิต รกับ
สิ่ง แวดล้อ ม Digital Go Green and Healthy” ผลงานขนาดไม่น้อ ยกว่า A3 (11.7X16.5 นิ้ว
หรือ 29.7X42.0 ซม.) และความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 dpi
2. ออกแบบผลงานจากเนื้อหาที่กําหนดให้ โดยดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ www.digital.cmru.ac.th
หัวข้อ ประกวดออกแบบสื่อ infographic ประจําปี 2561
3. ผลงานที ่อ อกแบบจะต้อ งไม่ป รากฏโลโก้ ที ่ม ีส ่ว นหนึ ่ง ส่ว นใดกล่า วถึง ยี ่ห ้อ ตราสิน ค้า หรือ
เครื่อ งหมายการค้า ใดๆ และไม่ใ ช้ภ าพประกอบที่เ ป็น ลิข สิท ธิ์ข องบุค คลภายนอกโดยไม่ไ ด้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเอง อีกทั้งไม่เคยถูกเผยแพร่หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
5. ผู้ส่ง ผลงานต้อ งไม่ล ะเมิด กฎหมายว่า ด้ว ยลิข สิท ธิ์แ ละทรัพ ย์สิน ทางปัญ ญา หากมีก ารร้อ งเรีย น
เกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
6. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อหนึ่งหัวข้อ
7. ปริ ้น ผลงานในรูป แบบสีล งกระดาษ ขนาดไม่น้อ ยกว่า A4 1 แผ่น และบัน ทึก ไฟล์ผ ลงานใน
รูป แบบไฟล์. JPEG และ .Ai ที่มีค วามละเอีย ดไม่น้อ ยกว่า 200 dpi ลงซีดี หรือ ดีวีดี จํา นวน 1
แผ่น
8. กรอกใบสมัค รเข้า ร่ว มการประกวด โดยสามารถดาวน์โ หลดใบสมัค รจากเว็บ ไซ ต์
www.digital.cmru.ac.th หัว ข้อ ประกวดออกแบบสื่อ infographic ประจํา ปี 2561 หรือ
ขอรับที่สํานักงาน สํานักดิจิทัล เพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
9. ส่ง ผลงานในรูป แบบกระดาษ ไฟล์ผ ลงาน และ ใบสมัค ร ได้ตั้ง แต่วัน นี้ – 10 เมษายน 2561
ทางไปรษณีย์ มาที่ สํา นัก ดิจิทัล เพื่อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ 202 ถ.ช้า งเผือก
ต.ช้า งเผือ ก อ.เมือ ง จ.เชีย งใหม่ 50300 วงเล็บ มุม ซอง (ส่ง ผลงานเข้า ประกวด) หรือ ส่ง ณ
สํานักงาน สํานักดิจิทัล เพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
10. ประกาศผลการประกวด 25 เมษายน 2561 และรับเงินรางวัลวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
1. การตีความของเนื้อหาสู่การออกแบบที่ชัดเจน ตรงประเด็น
2. ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เกิดความประทับใจ
3. ความสวยงามสมบูรณ์ในการออกแบบ
รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
4. รางวัลชมเชย รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500 บาท (จํานวน 4 รางวัล)
*** สอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053-885-934 ในวันและเวลาราชการ

เนื้อหาสําหรับการออกแบบ Infographic
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Digital Go Green and Healthy)
เทคโนโลยีสีเขียวคืออะไร
สาเหตุหลักของการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
gases) ร้อยละ 87 ของการปล่อยก๊าซนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดจากการใช้พลังงานใน
ชีวิตประจําวันนั้นส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 98 โดยกว่าร้อยละ 2 เกิดจากกิจกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การใช้งานพีซีและจอภาพ ร้อยละ 39, เซิร์ฟเวอร์ร้อยละ 23,
การสื่อสารแบบสาย ร้อยละ 15, การสื่อสารแบบไร้สาย ร้อยละ 9, ระบบเครือข่ายในสํานักงานร้อยละ 7
และเครื่องพิมพ์ร้อยละ 6
เทคโนโลยีสีเขียว จึงเป็นแนวคิดเพื่อการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้พลังงานของอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศให้มีป ระสิท ธิภ าพมากที่สุด และลดการปล่อ ยก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ที่เ กิด จาก
กิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกําจัดเมื่อสิ้นอายุการ
ใช้งาน
แนวทางปฏิบัติในด้านเทคโนโลยีสีเขียว
1. เสริมสร้างให้เกิดความตะหนักถึงการประหยัดพลังงานเมื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เลือกซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่อนุรักษ์พลังงาน
3. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางฮาร์ดแวร์ร่วมกัน
4. รวมศูนย์การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลไว้ที่เดียวกัน
5. ติดตามเฝ้าดูการใช้พลังงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
6. ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ
7. เมื ่อ สิ ้น อายุก ารใช้ง านของอุป กรณ์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศแล้ว ต้อ งการกํ า จัด ที ่เ ป็น มิต รกับ
สิ่งแวดล้อม
เริ่มเทคโนโลยีสีเขียวง่ายๆ ได้ที่ตัวเรา
1. เลือ กใช้เ ครื่อ งคอมพิว เตอร์โ น้ต บุค ที่ป ระหยัด พลัง งานไฟฟ้า มากกว่า เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ พี ซี
ถึงร้อยละ 90
2. เลือกใช้คอมพิวเตอร์รุ่นที่เหมาะสมกับการทํางานและมีมาตรฐาน Energy Star
3. ตั้งโหมดประหยัดพลังงานและปิดเครื่องเมื่อเลิกทํางานหรือเวลาพัก
4. ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ควรมอบให้คนที่ต้องการเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
5. เลือกซื้อจอมอนิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เท่าที่จําเป็นต้องใช้งานเท่านั้น
6. เลือกซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทแทนแบบเลเซอร์ ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าถึง ร้อยละ
90 และมีคุณภาพการพิมพ์ที่เท่าเทียมกัน
7. เลือ กซื้อ เครื่อ งพิม พ์ที่ส ามารถต่อ เข้า กับ ระบบเครือ ข่า ย และเปิด แชร์ก ารใช้ง านเครื่อ งพิม พ์
ร่วมกัน
ที่มา บทความวารสารบางส่วนจาก เทวา คําปาเชื้อ. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Green IT).
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 5(9), 63-68.
ผู้ออกแบบสามารถย่นย่อหรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้เหมาะสมกับการออกแบบได้
แต่องค์ความรู้ที่ได้ต้องไม่น้อยไปกว่าที่กําหนดให้

