การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕0 ปี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. ส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจาง่าย
ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
3. องค์ประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องประกอบด้วย
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- ตัวเลข 50 ปี (ตัวเลขไทยหรืออาราบิกก็ได้)
- ข้อความ “๕0 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 50th Anniversary
Faculty of Education Prince of Songkla University ”
4. สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 2 สี คือ สีน้าเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส #000080
RGB : 0,0,128 และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8 ซึ่งเป็นสีประจามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
สีแสด รหัส #FA4D09 RGB : 250,77,9 และ CMYK : 0.00, 0.69, .96, 0.02 ซึง่ เป็นสีประจาคณะศึกษาศาสตร์
5. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟิกจากคอมพิวเตอร์
6. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ และ กรรมการตัดสินสามารถใช้
สิทธิ์ในการปรับแก้ไขดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
7. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การจัดส่งผลงาน
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสี และขาวดา ขนาดภาพละ 6x6
นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และติดผลงานลง
บนฟิวเจอร์บอร์ดสีดาขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม. พร้อมพิมพ์คาอธิบายแนวคิดในการออกแบบ
และความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้าประกวด
- ส่วนที่ 2 จัดพิมพ์แผ่น Presentation นาเสนอ การนาตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ไปใช้งานใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, เสื้อ, สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สีลงบนกระดาษ
ภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และติดตามผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดาขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบ
ด้านละ 3 ซม.
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วน
ติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 แผ่น

-23. แนบไฟล์ผลงานภาพต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .PSD และ .JPG โดยมีความละเอียดไม่ต่ากว่า 3
Mb. และขนาดไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ** ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้***
บันทึกใส่ CD/DVD มาจานวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจาง่าย และ สื่อความหมายถึงการฉลองครบรอบ
50 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
http://edu.psu.ac.th ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็น
ต้น
หลักเกณฑ์ในการตัดสินแบ่งออกได้ดังนี้
1. สื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์
2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
3. ความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์
ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์

วิธีการส่งผลงาน
1. การส่งผลงานด้วยตนเองที่ งานนโยบายและแผน ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี
คณะศึกษาศาสตร์” ส่งมาที่ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

กาหนดการดาเนินงาน
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 (นับวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
2. ประกาศผลตัดสินการประกวด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th
รางวัลในการประกวด
ชนะเลิศ จานวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์
073-313185
--------------------------------------------------------------

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
๕0 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
th
50 Anniversary Faculty of Education Prince of Songkla University


ข้อมูลผู้สมัคร/เจ้าของผลงาน
ชื่อ-นามสกุล : ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................โทรศัพท์บา้ น........................................................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................................................................................................................
e-Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์ขอส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์
เข้าประกวดจานวน.........แบบ และได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่
คณะศึกษาศาสตร์ ได้กาหนดไว้ และพร้อมยินดีปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวของคณะกรรมการทุกประการ
ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง

ลงชื่อผู้สมัคร /เจ้าของผลงาน
..................................................
(………………………………………………….)
วัน............เดือน......................ปี...............

