การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่แก่แก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ และเป็น
สถาบั นการศึกษาที่มีการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องตลอดมา นับเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 ตั้งแต่มีฐานะเป็นเพียง
โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑณ จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาราชภัฏสงขลา เช่นปัจจุบัน
โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาจึงมีการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์สาหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. เพื่อสร้างการรับรู้และจดจา รวมถึงร่วมเฉลิมฉลองในวาระสาคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน
ครั้งนี้
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปทุก ระดับ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ 100 ปี มหาวิทยาราชภัฏสงขลา
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. จากัดจานวนการส่งผลงานการประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน.

ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์การประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ตราสัญลักษณ์ ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม มีเอกลักษณ์ จดจาง่ายต้องเป็นผลงาน
ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์
ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
3. องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์จะต้องประกอบด้วย
- ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ตัวเลข 100 ปี (ตัวเลขไทยหรืออาราบิกก็ได้)
- ข้อความ “๑ ศตวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”
4. สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 2 สี คือ สีขาว และ สีแดง (CMYK = 0,99,100,0) ซึ่งเป็นสี
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5. แบบอักษร(Front) ที่ใช่ในการออกแบบจะต้องถูกลิขสิทธิ์
6. ตราสัญลักษณ์ ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์
7. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกรรมการตัดสิน
สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้หรือดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
8. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
9. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นสิ้นสุด
การจัดส่งผลงาน
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงาน ตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสี และขาวดา ขนาดภาพละ
6x6 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด
A3 และติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดาขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม.
พร้อมพิมพ์คาอธิบายแนวความคิดในการออกแบบและความหมายของผลงานใต้ภ าพผลงาน
Logo ที่ส่งเข้าประกวด

- ส่วนที่ 2 จัดแผ่นพิมพ์ Presentation นาเสนอ การนาตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก,เสื้อ,สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สี
ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดา
ขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม.
2. กรอกแบบฟอร์ มใบสมัค รระบุ ชื่ อ -นามสกุ ล ที่อ ยู่ เบอร์ โ ทรศัพ ท์ติ ดต่ อ และรายละเอีย ดอื่ นๆให้
ครบถ้วน ติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 แผ่น
3. แนบไฟล์ภาพผลงานต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล ai. และ jpg. โดยมีความละเอียดไม่ต่ากว่า
300 dpi. และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK **ไฟล์ที่ส่งมาต้อง
แก้ไขได้** บันทึกใส่ CD/DVD มาจานวน 1 แผ่น พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ออกแบบให้ชัดเจน

ตัวอย่างส่วนที่ 1

ตัวอย่างส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจาง่าย และสื่อความหมายถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.skru.ac.th/th/ ตราสัญลักษณ์ต้อง
สามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็นต้น หลักเกณฑ์ในการตัดสิ น
แบ่งออกได้ดังนี้
- การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
- ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
- ความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่
ระลึก และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิธีการส่งผลงาน
1. ส่ ง ผลงานพร้ อ มใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง ณ งานประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี (ชั้ น 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. หรือ
2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวดLogo 100 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”
ส่งมาที่ :

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

กาหนดการดาเนินงาน
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
2. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 26 ตุลาคม 2561
3. ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ตั ด สิ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด วั น ที่ 2 9 ตุ ล า ค ม 2 5 6 1 ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.skru.ac.th/th/ และ Facebook :: งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
รางวัลในการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
** ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร หลังวันประกาศผล 30 วัน**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประชาสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี(ชั้น1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ 0-7426-0200-4
ต่อ 2000 หรือ 3000
...............................................................................

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
“100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”
...............................................................................................................................
ข้อมูลผู้สมัคร/เจ้าของผลงาน
ชื่อ-นามสกุล : ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ......................................... อีเมล์…………………………………………………………
มีความประสงค์ขอส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์๑๐๐ ปี (Logo) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เข้าประกวด จานวน .............. แบบ และได้รับทราบรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กาหนดไว้ และพร้อมยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวของคณะกรรมการทุก
ประการ ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง
ลงชื่อผู้สมัคร/เจ้าของผลงาน

………………………………………………………..
(.......................................................................)
วัน...........เดือน...............................ปี........................

