ใบสมัครประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ลาดับที่.........

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
**********************************************************************************************
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………… นามสกุล .............................................................
2. ที่อยู่ / สถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ มือถือ...............................................Line………………………………………………......
e-mail ……………………………………………………………………………………………..
4. จานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด........................ชิ้น
ข้าพเจ้าได้ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเพื่อเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
และยอมรับในเงื่อนไขและกติกาการจัดประกวดในครั้งนี้ทุกประการ

ลงชื่อ............................................... เจ้าของผลงาน

ลงชื่อ............................................. ผู้รับผลงาน

(..........................................................)

(..........................................................)

วันที่ ............../........................./.............

วันที่ ............../........................./..............

* ใบสมัครส่งพร้อมกับชิ้นงานในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมใส่เอกสารทั้งหมดในซองน้าตาล และชื่อนามสกุล สาขา คณะปิดให้เรียบร้อย

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. หลักการและเหตุผล :
สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ (Animal Science) เป็ น สาขาที่ ศึ ก ษาทางด้ า นการผลิ ต สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ
เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก การขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การรักษาโรคสัตว์ การจัดการ
ผลผลิ ต จากสั ต ว์ พื ช อาหารสั ต ว์ อาหารสั ต ว์ แ ละโภชนาการสั ต ว์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์ม
ที่มุ่งเน้นสัตวเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาคัญของประชากรในภูมิภาค
ทั้ง นี้โครงการประกวดออกแบบตราสัญ ลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดขึ้นเพื่อส่ง เสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านการคิดค้นวิเคราะห์ ออกแบบ โดยเปิดกว้างนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบตราสัตญลักษณ์ โดยหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการนี้ทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์สามารถนาตราสัญลักษณ์
ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. เป้าหมาย
4.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์มีตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชา
สัตวศาสตร์
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
6. ข้อกาหนดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด
6.1 ตราสัญลักษณ์ต้องมีคาว่า “สัตวศาสตร์” และ “Animal Science” หรือสัญลักษณ์ รูปร่างที่สื่อ
ความหมายเกี่ยวกับสัตวศาสตร์อย่างชัดเจน
6.2 ภาพและสีของตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องจดจาง่ายและแสดงออกถึงสาขาวิชาสัตวศาสตร์
6.3 รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพวาดหรือภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใด
ออกแบบก็ได้แล้วแปลงไฟล์เป็น .JPG
6.4 ส่งผลงานในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Print copy) สี 1 ภาพ และขาวดา 1 ภาพ ขนาด 12 ซม. X 12 ซม.
(ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้) พร้อมแผ่นซีดี
6.4.1 ติดผลงานลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด A4 มีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น
6.4.2 แผ่นซีดีไฟล์ต้นฉบับ ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi
6.4.3 พร้อมใบสมัครเข้าร่วมการประกวด
6.5 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องย่อส่วนตราสัญลักษณ์ ขนาด 3 x 3 ซม. พิมพ์สีแนบมาพร้อมชิ้นงานใน ข้อ 6.4.1 ด้วย
6.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งคาอธิบายที่สื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ มาพร้อมกับชื่อนามสกุล
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ที่ติดต่อได้สะดวก จัดพิมพ์ลงกระดาษ A4 ติดที่ด้านหลังของผลงาน
ฉบับพิมพ์ข้อ 6.4.1
7. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาทุกสาขาวิชา /ทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

8. กติกาการประกวด
8.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน/คน
8.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยไม่ลอกเลียนแบบ หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8.3 คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กาหนดวิธีการที่ใช้ในการตัดสินผล มติกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
8.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดมีสิทธิ์ในการอัดสาเนา ถ่ายภาพ และนาไปแสดงในที่ต่าง ๆ ตลอดจน
จัดพิมพ์เผยแพร่โดยไม่เสียค่าตอบแทน
8.5 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสาขาวิชาสัตวศาสตร์สิทธิ์ในการนาไปใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์ที่
จะนาไปผลิต ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของข่ายงาน โดยถือว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์
9. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
9.1 ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนาเสนอของผลงาน

๓๐ คะแนน

9.2. การสื่อความหมายของผลงาน

๒๐ คะแนน

9.3. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ

๒๐ คะแนน

9.4. ความน่าสนใจและความเหมาะสมของการนาไปใช้งาน

๒๐ คะแนน

9.5 คะแนนการพรีเซนต์ผลงาน
รวมทั้งสิ้น

๑๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

10. กาหนดการรับผลงานเข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 ตุลาคม ๒๕๖๓
11. การประกาศผล
11.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ณ อาคาร 25 ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11.2 ผู้ส่ง ผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพรีเซนต์ผลงาน คนละ 10 นาที ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา
13.00 – 14.00 น. (ผู้ส่งผลงานเข้ารวมการแข่งขันใส่ชุดนักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อย)
11.3 ประกาศผลการตัดสิน เวลา 15.30 น.
12. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 1,000.- บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 500.- บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 300.- บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
13. การส่งผลงานเข้าประกวด
13.1 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองมายัง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า
“โครงการประกวดออกแบบตราสั ญ ลัก ษณ์ ส าขาวิ ชาสั ต วศาสตร์ ” มาที่ ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

13.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
ว่าที่ร.ต.หญิงชลธิชา ศรีวงค์วรรณ (098 – 2729821) (เบอร์Line) *ผู้ประสานงาน
นางสาว นิโลบล พงษ์ศรี (089 – 0860308) *ผู้ประสานงาน
13.3 สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.agri.rmutsb.ac.th
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ได้ตราสัญลักษณ์เพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และเป็นเอกลักษณ์ของ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
14.2 นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีส่วนร่วมในโครงการประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

