
หลักเกณฑ์การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลมิฉลองงานครบรอบ 45 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
(24 - 26 สิงหาคม 2558) 

 
1. ประเภทของการแข่งขัน 

การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองงานครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนหนึ่งสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน รวมทั้งหมดไม่เกิน 30 ทีม 

 
2.     แนวความคิดในการแข่งขัน 

ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องสะท้อนถึงความโดดเด่น  และเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้สโลแกน “ผู้น าการเรียนรู้ บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม” 

 
3. หลักเกณฑ์ในการประกวด 

1. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องจดจ าง่าย สวยงาม ทันสมัย และสื่อความหมายถึงการครบรอบ 45 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ 

2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนถึงค าขวัญ “ผู้น าการเรียนรู้ บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีส่วนร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม” 

3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีการใช้สีประจ าคณะวิทยาศาสตร์ คือ สีดอกจ าปา ซึ่งมีค่าสีในโหมด 
RGB คือ เลข 248,148,29 และสีประจ าของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ สีเขียวตั้งแชหรือสีเขียวเวอร์
ริเดี่ยน ซึ่งมีค่าสีในโหมด RGB คือ เลข 0,122,109 เป็นอย่างน้อยในการออกแบบ 

4. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น และคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการทดสอบการ
แก้ไขตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวัดความสามารถว่าเป็นผู้ออกแบบผลงานเอง 

5. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยน าเสนอ
ที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อ่ืน หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง
เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพ่ือมอบให้แก่
ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป 

6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสามารถปรับ
แบบได้ตามความเหมาะสม เพ่ือสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

7. คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดใน
ทุกกรณ ี
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4. การส่งผลงาน 
1. พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี จ านวน 1 ภาพ และภาพขาวเทา จ านวน 1 ภาพ ขนาด 12 เซนติเมตร X 

12 เซนติเมตร และขนาด 3 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว ขนาด A3 
แปะลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) พร้อมค าบรรยายแสดงแนวคิดการออกแบบ และการใช้สี 

2. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator/ 
Photoshop) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code ค่าสีในโหมด RGB 
และ CMYK ลงในภาพจากนั้นท าการบันทึกใส่ CD จานวน 1 แผ่น 

3. ส่งผลงานที่แล้วเสร็จในข้อที่ 1 และ 2 ส่งพร้อมใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 
4. หากมีข้อสงสัยในการแข่งขันสอบถามได้ที่อีเมล oatcomster@gmail.com 

5.     รางวัล  
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา   3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา   2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา   1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

     และคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนในภายหลัง 

6. การสมัครแข่งขัน 
ให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ส่งผลงานและใบสมัครมาท่ี 
  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองงาน 
ครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 จังหวัดนครปฐม  73000 
 โทรศัพท์   : (034) 245303 
 โทรสาร     :  (034) 245343 
 
โดยผลงานและใบสมัครจะต้องส่งถึง คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 

7. สรุปปฏิทินงานการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองงานครบรอบ 45 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
14  สิงหาคม 2558   วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร 
26  สิงหาคม 2558   แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   
 เวลา 8.00 – 9.00   น.  รายงานตัวที่หน่วยประชาสัมพันธ์ของงาน  
 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ด าเนินการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองงาน 

ครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

     และน าเสนอผลงาน 
 เวลาประมาณ 13.00 น.  ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
26  สิงหาคม  2558   เวลา 15.00 น.  มอบรางวัลในพิธีปิด  

            ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าร่วมในพิธีปิดงาน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล 
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ใบสมัครการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองงานครบรอบ 45 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อ าเภอ……………………………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………………………….. 
โทรศัพท…์………………………………………………...............................................................................………………………. 
โทรสาร…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขนั    (กรุณาพิมพ์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องและชัดเจน) 
  

1. ชื่อ………………………….............................……………................ก าลังศึกษาอยู่ชั้น….......…...…..…………….. 
 2. ชื่อ………………………….............................………………………….ก าลังศึกษาอยู่ชั้น…….......….....……………..
  

อาจารย์ผู้ควบคุม………………….......……................................……………………………………................................ 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (อาจารย์ผู้ควบคุม)………………………………………................. 
   
   

ลงชื่อ……………………..………….……………….. 
                      (                          ) 
                                    อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการ 

 

หมดเขตส่งผลงานพร้อมใบสมัคร วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 


