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1. ช่ือเร่ืองและช่ือผู้วจิยั / Head & Researcher 
 
 ชื่อเรื่องควรส ัน้ กระชบั และสือ่ใหต้รงประเดน็ทีสุ่ด ชื่อเรื่องทีด่จีะเป็น

ตวักระตุน้ความสนใจ ไดม้าก  

 หากตอ้งใชช้ื่อเรื่อง 2 ภาษา ควรใหม้คีวามหมายทีต่รงกนั 

 ชื่อผูว้จิยัควรจดัใหอ้ยู่ใกลช้ื่อเรื่อง พรอ้มดว้ยต าแหน่งและหน่วยงานทีส่งักดั 

(อนันี้หา้มลมื)  

 ควรใหม้ขีนาดใหญ่อย่าใหน้อ้ยกวา่ 1 นิ้ว  

 ตวัอกัษรทีใ่ชห้ากเป็นภาษาองักฤษ ไมค่วรใชอ้กัษรใหญ่ท ัง้หมด  



2. บทคดัย่อ / Abstract 
 เป็นส่วนทีส่  าคญัมากส าหรบัโปสเตอรผ์ลงานวจิยั  

 บทคดัย่อควรเขา้ถงึเน้ือหาไดอ้ย่างตรงประเดน็ ชดัเจน และกระทดัรดั  

 ไมค่วร ลอกบทคดัย่อท ัง้หมดมาใส่ไวใ้นโปสเตอรแ์ละไมค่วรน าชื่อเรื่องมา  

 สิง่ทีจ่  าเป็นทีสุ่ดคอืการกลา่วถงึสิง่ทีค่น้พบจากการท าวจิยั เพราะน่ีคอืเป้าหมาย

หลกัของผูอ่้านทีจ่ะมองหาจากบทคดัย่อ 



3. บทน ำ / Introduction 
 

 ควรกลา่วถงึทีม่าของปญัหาหรอืเหตผุลของการท าวจิยัใน เรื่องนัน้ๆ อย่าง

กระชบัทีสุ่ด  

 ไมจ่  าเป็นตอ้งอา้งถงึแหลง่ทีม่าใหย้ดื ยาว บอกเพยีงแรงจูงใจทีท่  างานวจิยัก็พอ  

 ในบางครัง้อาจน าไปรวม กบับทคดัย่อก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม หรอืบางครัง้

ก็ไมต่อ้งใส่ลง ไปเลยก็ยงัได 



4. วตัถุประสงค์/ Objective 
 ควรแบ่งออกเป็นหวัขอ้ไดเ้พราะจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยกวา่เขยีนเป็น

ประโยคบรรยาย อาจใชเ้พยีงวล ีส ัน้ๆ ทีอ่่านแลว้เขา้ใจไดท้นัท ี 

 
 



5. ระเบียบวธีิวจิัย / Methodology 
 

 สรุปส ัน้ๆ ถงึหลกัการ กรอบทฤษฎทีีใ่ชก้ารวางแผน  

 กระบวนการวจิยั ระบถุงึเครื่องมอืทีใ่ชด้ว้ย  

 ใส่ขอ้มลูเพยีงเพือ่ใหท้ราบถงึวธิที  าการวจิยัเพยีงคร่าวๆ (ถา้ผูอ่้านสงสยัก็

สามารถสอบถามจากผูว้จิยัไดแ้ละผูว้จิยัเองก็อธบิายเพิม่เตมิไดใ้นช่วงของการ

น าเสนอผลงาน) 



6. ผลกำรวจิัย / Result 
 ใสข่อ้มลูการคน้พบทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของผลงาน ทีส่ามารถ ใชต้อบค าถาม

ของงานวจิยัไดต้รงทีสุ่ด 

 
7. บทสรุป / Conclusion 
 กลา่วถงึสิง่ทีค่น้พบซึง่ตอ้งสมัพนัธก์บัวตัถปุระสงคเ์พือ่ แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความส าเร็จของงานวจิยั น าเสนอถงึผลประโยชนท์ี ่การน าไปใชป้ระโยชนห์รอืน าไป

ต่อยอด 



8. เอกสำรอ้ำงองิ / References 
 
 อยู่ส่วนทา้ยสุดของโปสเตอรอ์าจะใส่เฉพาะเอกสารหลกัๆ ทีใ่ชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิ 



 การสรา้งโปสเตอรผ์ลงานวจิยัเปรยีบเสมอืนการสรา้งโปสเตอรโ์ฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ตอ้งเรยีกรอ้งความสนใจใหผู้ช้มสนใจงานวจิยัของเรา 

 การสรา้งโปสเตอรผ์ลงานวจิยัเนน้ความเป็น “วชิาการ”  

 ไมค่วรสรา้งโปสเตอรใ์หม้คีวามฉูดฉาดมากจนเกนิไปนกั แต่อาจสอดแทรก

ลูกเลน่ต่างๆ ไดโ้ดยไมเ่กิดความรูส้กึขดัแยง้มากจนเกนิไป 



ศิลปะท ัง้หลายต่างมคีุณค่าอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรก คอื  

 คุณค่า ดา้นรูปทรง คอืการน าเอาองคป์ระกอบทางศิลปะ เช่น เสน้ สแีสง เงา 

รูปร่าง พื้นผวิ  

 คุณค่าดา้นเรื่องราว คอืเน้ือหาทีผู่ส้รา้งงานตอ้งการสือ่ถงึผูช้ม ทีต่อ้งสอดคลอ้ง

กบัเรื่องราว  

 

หลกัการออกแบบอย่างคร่าวๆ มสี่วนทีค่วรค านึงถงึดงันี้  



1. สดัสว่น / Property  
 

 คอืความสมัพนัธก์นัอย่าง

เหมาะสมระหว่างขนาดขององคป์ระกอบที่

แตกต่างกนั ท ัง้ขนาดทีอ่ยู่ในรูปทรง

เดยีวกนัหรอืต่างกนั รวมถงึความสมัพนัธ์

กลมกลนืระหวา่งองคป์ระกอบท ัง้หลาย 



2. ความสมดุล / Balance  
 

 คอืน า้หนกัทีเ่ท่ากนัของ

องคป์ระกอบ ไมเ่อยีงไปขา้งใดขา้งหน่ึง 

ยงัหมายรวมถงึความกลมกลนืพอเหมาะ

พอดขีองส่วนต่างๆ ดงันัน้ในงานศิลปะถา้

มองดูแลว้รูส้กึวา่บางส่วนหนกัเกินไป 

แน่นเกนิไป บางเกนิไป ก็ท  าใหง้านนัน้ดู

เอนเอยีง ไมส่มดุลได ้ 



3. การเนน้ / Emphasis 
  คอื การท าใหเ้ด่นเป็น
พเิศษกวา่ส่วนอืน่ ถา้ส่วนประธาน

มลีกัษณะเหมอืนๆ กนั ก็อาจถูก

กลนื หรอืถกูแย่งความสนใจไป 

งานทีไ่มม่จีดุสนใจหรอืประธานจะ

ท าใหดู้น่าเบือ่ 



4. เอกภาพ / Unity 
  คอื ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั
ขององคป์ระกอบศิลปะท ัง้ในดา้นรูปทรงและ

เรื่องราว เป็นการประสานหรอืจดัระเบยีบของ 

ส่วนต่างๆ ใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดยีวกนั 



5. ส ี/ Color 
 

วรรณะของส ี(Tone) มอียู่ 2 วรรณะ  
สรีอ้น คือ สทีีดู่แลว้ใหค้วามรูส้กึรอ้น กระตุน้อารมณ์ 

สเียน็ จะใหค้วามรูส้กึสงบ เยอืกเยน็  

สมี่วงและสเีหลอืงเป็นสองสทีี่อยู่ไดท้ ัง้ 2 วรรณะ 

การเลอืกใชส้วีรรณะใด ขึ้นอยู่กบัความ 

ตอ้งการและจดุมุ่งหมายของงาน 

 

สสีว่นรวม (Tonality) เป็นลกัษณะทีม่สีใีดสหีนึ่งหรือกลุม่สชีดุ 

หนึ่งทีใ่กลเ้คียงกนั มอีทิธพิลครอบคลมุสอีืน่ๆ ทีอ่ยู่ในภาพ เช่น 

ภาพทุ่งดอกทานตะวนั สสี่วนรวมก็ คือ สเีหลอืงของดอกทานตะวนั 

หรอืบรรยากาศการแข่งขนัฟตุบอล แมผู้เ้ลน่ท ัง้สองทมีจะใส่เสื้อ 

สต่ีางกนั แต่สเีขยีวของสนามก็จะมอีทิธพิลครอบคลมุสอีืน่ๆ 

จนหมด 



แดง  รอ้น รุนแรง กระตุน้ ตื่นเตน้ มพีลงั ความรกั ความส าคญั อนัตราย 

สม้  อบอุ่น สดใส มชีวีติชวีา วยัรุ่น การระแวดระวงั 

เหลอืง  แจ่มใส สดใส สดชื่น ความสด ใหม ่แผ่กระจาย อ านาจบารม ี

เขียว  ร่มรื่น สงบ พกัผ่อน ธรรมชาตคิวามปรกตสิุข เยอืกเยน็ ปลอดภยั 

น ้าเงนิ  สุขมุ สุภาพ หนกัแน่น ขรมึ ละเอยีดรอบคอบ สงา่งาม 

ม่วง  ลี้ลบั ซ่อนเรน้ มอี  านาจ มพีลงั ความเศรา้ ความผดิหวงั ความสูงศกัดิ์ 

ฟ้า  ปลอดโปร่ง กวา้ง เบา สะอาด ปลอดภยั สวา่ง 

ขาว  สะอาด อ่อนโยน บรสุิทธิ์ความหวงั ความดงีาม 

ด า  ทบึ ลกึลบั มดื สกปรก ความชัว่ ความตาย หนกัแน่น อดทน 

ชมพ ู  วยัรุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน อบอุ่น 

เทา  เศรา้ ทอ้แทล้กึลบั หดหู่ สงบ ถ่อมตน สุภาพ สุขมุ ความเงยีบ 

ทอง  หรูหรา มรีาคา ความส าคญั ความรุ่งเรอืง ม ัง่ค ัง่ ความแปลกใหม่ 

 



ขนำดของช้ินงำนโดยทัว่ไปจะเป็นขนำด A0 (ประมำณ 84 x 118 เซนติเมตร) 
หรืออำจจะปรับเปล่ียนตำมแต่ขอ้บงัคบัของแต่ละหน่วยงำน 
ขนาดตัวอักษรของช่ือเร่ืองและช่ือผูว้จิยั ไม่ควรต ่ำกวำ่ 1 น้ิว ส่วนเน้ือหำไม่ควรมีขนำดต ่ำ
กวำ่ 1 เซนติเมตร  
font ท่ีใชค้วรอ่ำนง่ำยๆ ไม่ควรใช ้font หลำยชนิดในโปสเตอร์1 ชุด 
Background  สีเขม้ ตวัหนงัสือตอ้งสีอ่อน / Background สีอ่อน ตวัหนงัสือตอ้งเขม้ 
เลือก Background ท่ีไปดว้ยกนักบังำนวจิยั แต่ตอ้งอยำ่ใหเ้ด่นกวำ่เน้ืองำนหรือ 
เอาแต่เน้ือ น ้ำไม่เอำ และไม่ตอ้งยดัทุกอยำ่งท่ีท ำลงไปในโปสเตอร์ 
ภาพ ตาราง กราฟ ควรเลือกใส่เฉพำะท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น และควรเป็นภำพท่ีชดัเจน 
  มีขนำดใหญ่พอสมควร และใส่หมำยเลขก ำกบัไวด้ว้ย 
งดใช้สีที่เป็นประกาย เช่น สีทอง สีเงิน หรือกำรประดบัดว้ยเคร่ืองประดบัท่ีเป็น 
  ประกำย ซ่ึงเป็นกำรบัน่ทอนควำมน่ำสนใจของเน้ืองำน 



ขนำดของโปสเตอร์  =  A0 (ประมำณ 84 x 118 เซนติเมตร) 
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