ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสัญลักษณ์ ภาพถ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
“Science and Technology Design Contest”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสัญลักษณ์ และภาพถ่าย “Science and Technology
Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับ
เกียรติบัตรเข้าร่วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสัญลักษณ์ และภาพถ่าย
2. เพื่อดาเนินการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสัญลักษณ์ และภาพถ่าย (Logo, Symbol letters and
Photo) ที่ชนะเลิศการประกวด นาไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มทร.ศรีวิชัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ และตัวอักษรสัญลักษณ์
1. คุณสมบัติผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ และตัวอักษรสัญลักษณ์ ต้องเป็นนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและ
ประเภททีม ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนหรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ต่อ 1 ผลงาน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้
*ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร
3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสัญลักษณ์ จะต้องสะท้อนถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แสดงถึงอัตลักษณ์ของคณะฯ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสื่อกลางที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือ สร้างการ
เข้าถึงและจดจาง่าย โดยการออกแบบไม่จากัดสี ไม่จากัดรูปแบบ และตัวอักษร ภายใต้ปรัชญา/อัตลักษณ์
คือบัณฑิตสร้างงาน เชี่ยวชาญปฏิบัติ นานวัตกรรมสู่ชุมชน เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การออกแบบตราสัญลักษณ์ ไม่จากัดสี ไม่จากัดรูปแบบ แต่ต้องมีสีหลักของคณะเป็นองค์ประกอบ คือสี
น้าตาล (รหัสสี #874514)
5. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทาซ้า คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลง หรือนาส่วน
หนึ่งส่วนใดของผู้อื่นมานาเสนอเป็นผลงานของตน อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของ ตลอดจนต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยคณะฯ
สามารถนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของคณะ และสามารถปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ใน
การใช้งานจริงได้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย
1. คุ ณ สมบั ติ ผู้ ที่ ส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดภาพถ่ า ย ต้ อ งเป็ น นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มทร.ศรีวิชัย 1 คนต่อ 1 ผลงาน
2. ภาพถ่าย หัวข้อ “มุมสวยอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย”
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ *ในกรณีที่ไม่มีผู้
ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร
4. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยคณะฯ
สามารถนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อของคณะ และสามารถปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ใน
การใช้งานจริงได้
การสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านทาง https://bit.ly/2T6D9ET หรือ สแกนคิวอาร์โคดด้านล่าง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ
ให้ครบถ้วน ในกรณีที่สมัครเป็นประเภททีม (ตราสัญลักษณ์/อักษรสัญลักษณ์) ให้สมาชิกทุกคน
ลงทะเบียนสมัคร โดยระบุชื่อทีม
2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 กาหนดส่งผลงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
การส่งผลงานตราสัญลักษณ์ หรืออักษรสัญลักษณ์
1. ส่งผลงานภาพสีและขาว-ดา เป็นไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือใน
รูปแบบนามสกุลอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่า
กว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดตัวอักษร
รูปแบบฟอนต์ พร้อมอธิบายถึงความหมายที่สื่อถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
2. ผู้ประสานงานจะแจ้งอีเมล์ในการส่งข้อมูล ตามอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในการสมัคร
การส่งผลงานภาพถ่าย
1. การส่งผลงานภาพถ่าย สามารถส่งได้ไม่จากัดจานวน (อัลบั้ม) ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาด
8x10 นิ้ว หรือ ขนาด 8x12 นิ้ว พร้อมชื่อภาพ ลาดับ และบรรยายความหมายของภาพให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
2. ส่งไฟล์โดยบันทึกลงแผ่นซีดี หรือ Flash Drive ขนาดไฟล์เต็ม ไม่ต่ากว่า 6 ล้านพิกเซล พร้อมไฟล์
ต้นฉบับ

3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็น
ธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นาผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่
ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
และ ผู้เข้าประกวด
6. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ คณะฯ มีสิทธิ์นาไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของ
ภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีหรือ Flash Drive และภาพสีคืน
เกณฑ์การตัดสิน
1. การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนาเสนอของผลงาน
2. ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ แสดงอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มทร.ศรีวิชัย
3. ความน่าสนใจ และความเหมาะสมในการนาไปใช้งานจริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนาเสนอผลงานของตนเอง โดยรายละเอียดการนาเสนอทางผู้จัดงานจะแจ้ง
ผ่านอีเมลของผู้ประกวดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศประเภทตราสัญลักษณ์ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อม
รางวัลชนะเลิศประเภทตัวอักษรสัญลักษณ์ เงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลชนะเลิศประเภทภาพถ่าย เงินรางวัล 1,000 บาท
ติดต่อสอบถาม
งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว กลุ่มงานบริหาร ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย หรือดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
www.scitech.rmutsv.ac.th
ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
https://bit.ly/2T6D9ET
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