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การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ ์(LOGO) 50 ปี ม.อ.  
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

2. จ ากัดจ านวนการ่งผลลผานเ้าาประกวดไ่งเกนน   แบบ ตงอ 1 ทงาน 

ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด 

1. ตรา่ัญลักษณ์ (Logo) ตาอผ่ื่ อควา่ห่ายถึ ผการเฉลน่ฉลอผครบรอบ 50 ปี้อผ

่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ 

2. ตรา่ัญลักษณ์(Logo) ตาอผ่ีควา่ทัน่่ัย อผค์ประกอบศนลป์่วยผา่ ชัดเจน่ีเอกลักษณ์ จดจ าผงาย 

ตาอผเป็นลลผานที่่ราาผ่รรค์้ึ้นให่ง ไ่งลอกเลียนแบบ ดัดแปลผตรา่ัญลักษณ์้อผหนงวยผานอ่ืน หรือ

ละเ่นดลน้่นทธ์ลลผาน้อผลูาอื่น และไ่งลงานการประกวดที่ใด่ากงอน 

3. อผค์ประกอบหลักในภาพตรา่ัญลักษณ์(Logo) จะตาอผประกอบดาวย 

- ตรา่ัญลักษณ์่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ 

- ตัวเล้ 50 ปี (ตัวเล้ไทยหรืออาราบนกก็ไดา) 

- ้าอควา่ "๕๐ ปี ่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์  50th PSU Anniversary" 

4. ่ีที่ใชาในการออกแบบ จะตาอผ่ี่ีบัผคับ 1 ่ี คือ ่ีน้ าเผนน (่ีบลู) Navy Blue  รหั่ #000080      

RGB : 0,0,128  และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8  ซึ่ผเป็น่ีประจ า่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ 

5. ตรา่ัญลักษณ์(Logo) ตาอผเป็นภาพที่ออกแบบ่ราาผ่รรค์ดาวยโปรแกร่กราฟฟิกจากคอ่พนวเตอร์ 

6. ลลผานที่ประกวดทุกชน้น ใหาถือเป็นกรร่่นทธ์้อผ่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ และกรร่การตัด่นน

่า่ารถใชา่นทธ์ในการปรับแกาดัดแปลผลลผานเพ่ือประโยชน์ในการใชาผานจรนผตงอไปไดา 

7. ลูาประกวด 1 ทงาน ่า่ารถไดารับราผวัลเพียผ 1 ราผวัลเทงานั้น 

8. การตัด่นน้อผคณะกรร่การตัด่นน ถือเป็นที่่น้นุ่ด 
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การจัดส่งผลงาน 

1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ 1  จัดพน่พ์เฉพาะตัวลลผานตรา่ัญลักษณ์(Logo) เป็นภาพ่ี และ้าวด า ้นาดภาพละ 6x6 

นน้ว (ปรับเปลี่ยนไดาตา่รูปแบบ้อผ Logo) ลผบนกระดาษภาพถงาย (Photo Glossy) ้นาด A3 และ

ตนดลลผานลผบนแลงนฟิวเจอร์บอร์ด่ีด า้นาด 36x48 ซ่. โดยเวาน้อบดาานละ 3 ซ่. พราอ่พน่พ์

ค าอธนบายแนวควา่คนดในการออกแบบและควา่ห่าย้อผลลผาน ใตาภาพลลผาน Logo ที่่งผเ้าา

ประกวด 

- ส่วนที่ 2  จัดพน่พ์แลงน Presentation น าเ่นอ การน าตัวลลผานตรา่ัญลักษณ์(Logo) ไปใชาผานใชา

ประโยชน์ในรูปแบบตงาผๆ เชงน การพน่พ์ลผบนลลนตภัณฑ์้อผที่ระลึก, เ่ื้อ ,่น่ผพน่พ์ เป็นตาน พน่พ์่ีลผ

บนกระดาษภาพถงาย (Photo Glossy) ้นาด A3 และตนดลลผานลผบนแลงนฟิวเจอร์บอร์ด่ีด า้นาด 

36x48 ซ่. โดยเวาน้อบดาานละ 3 ซ่. 
 

      ตัวอย่างส่วนที่ 1       ตัวอย่างส่วนที่ 2 

 

  

 

 

 

 
 

 

2. กรอกแบบฟอร์่ใบ่่ัครระบุชื่อ-นา่่กุล ที่อยูง เบอร์โทรศัพท์ตนดตงอ และรายละเอียดอ่ืนๆใหา

ครบถาวน ติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 แผ่น 

3. แนบไฟล์ภาพลลผานตานฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นา่่กุล ai. และ jpg. โดย่ีควา่ละเอียดไ่งต่ ากวงา 300 

dpi และ้นาดไ่งนาอยกวงา   ลาานพนเซล พราอ่ระบุ code ่ี โห่ด CMYK **ไฟล์ที่่งผ่าตาอผแกาไ้

ไดา** บันทึกใ่ง CD/DVD ่าจ านวน 1 แลงน และบรรจุแลงนในซอผกันกระแทกเพ่ือป้อผกันควา่

เ่ียหาย 
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หลักเกณฑ์ในการตัดสิน  
รูปแบบตรา่ัญลักษณ์ตาอผ่ีควา่โดดเดงน ่วยผา่ จดจ าผงาย และ่ื่อควา่ห่ายถึผ

่หาวนทยาลั ย่ผ้ลานครนนทร์  ่า่ารถศึกษา้าอู่ลไดาที่ เ ว็บ ไซต์  http://www.psu.ac.th/th/            
ตรา่ัญลักษณ์ตาอผ่า่ารถน าไปใชา่ าหรับประชา่ั่พันธ์ และพน่พ์บน้อผที่ระลึก เป็นตาน หลักเกณฑ์ใน
การตัด่นน แบงผออกไดาดัผนี้ 
- การ่ื่อควา่ห่าย และควา่คนด่ราาผ่รรค์ 
- ควา่่วยผา่และควา่ครบถาวน้อผอผค์ประกอบ 
- ควา่นงา่นใจและ่า่ารถน าไปใชาจรนผในการประชา่ั่พันธ์ตงาผๆ ่า่ารถใชากับผาน่ื่อ่น่ผพน่พ์  

้อผที่ระลึก และลลนตภัณฑ์้อผ่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ 
 

วิธีส่งผลงาน 

1. ่ง ผ ล ล ผ า น พ รา อ ่ ใ บ ่ ่ั ค ร ดา ว ย ต น เ อ ผ  ณ  อ า ค า ร  1 8  ค ณ ะ ศน ล ป ก ร ร ่ ศ า ่ ต ร์ 

่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ วนทยาเ้ตปัตตานี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 

2. ่งผลลผานพราอ่ใบ่่ัครทาผไปรษณีย์ พราอ่วผเล็บุ่่ซอผวงา “่งผลลผานประกวด Logo 50ปี 

่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์” ่งผ่าที:่ 

 คณะศนลปกรร่ศา่ตร์ ่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ วนทยาเ้ตปัตตานี 

 181 หู่งที่ 6 ถนนเจรนญประดนษฐ์ ต าบลรู่ะ่นแล อ าเภอเ่ือผ จัผหวัดปัตตานี 94000 
 

ก าหนดการด าเนินงาน 

1. ่งผลลผานไดาตั้ผแตงบัดนี้จนถึผวันที่ 15 กุ่ภาพันธ์  560 (นับวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ตานทาผ) 

2. คณะกรร่การคัดเลือกและตัด่นนลลผาน วันที่ 17 กุ่ภาพันธ์  560 

3. ประกาศลลการตัด่นนการประกวด วันที่  20 กุ่ภาพันธ์   560  ทาผเว็บไซต์

http://www.psu.ac.th/th/   และ  http://finearts.pn.psu.ac.th/  
 

รางวัลในการประกวด 

1. ราผวัลชนะเลนศ จ านวน 1 ราผวัล ราผวัลละ 15,000 บาท พราอ่เกียรตนบัตร 

2. ราผวัลช่เชย จ านวน   ราผวัล ราผวัลละ 5,000 บาท พราอ่เกียรตนบัตร 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

1. ผานประชา่ั่พันธ์ ่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ วนทยาเ้ตหาดใหญง  โทรศัพท์ 0-74 8- 0   

2. ผานประชา่ั่พันธ์ คณะศนลปกรร่ศา่ตร์ ่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์ วนทยาเ้ตปัตตานี 

โทรศัพท์ 0-7331-31 6  

........................................ 
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 
"๕๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  50th PSU Anniversary" 

 

 
 

ข้อมูลผู้สมัคร/เจ้าของผลงาน   

ชื่อ – นา่่กุล : ภาษาไทย  (นาย/นาผ่าว)...................................................................... ................... 
          

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................โทรศัพท์บ้าน..............................................
โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ่ีควา่ประ่ผค์้อ่งผลลผานการออกแบบตรา่ัญลักษณ์ ๕๐ ปี (LOGO) 
่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์  เ้าาประกวด จ านวน .......... แบบ และไดารับทราบรายละเอียดเผื่อนไ้และ
หลักเกณฑ์ตงาผๆ ตา่ท่ี่หาวนทยาลัย่ผ้ลานครนนทร์  ไดาก าหนดไวา และพราอ่ยนนดีปฏนบัตนตา่เผื่อนไ้ดัผกลงาว
้อผคณะกรร่การทุกประการ ้อรับรอผวงาเป็นลลผาน้อผ้าาพเจาาจรนผ  
 
 
                                             ลผชื่อลูา่่ัคร/เจาา้อผลลผาน  
     
 

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

 

 

 

 

 

 


