คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และพร้อมคาขวัญ (MOTTO)
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี
ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่ วมประกวด
นักเรียน นิสิ ต บุ คลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป
กาหนดการ
 ตั้งแต่บั ดนี้ – วัน ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
 ประกาศผลผู้ ชนะการประกวด วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ทาง website และ Facebook คณะวนศาสตร์
 มอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวด วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิ ศ จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
การสมัค รและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ครบถ้ว น และส่งพร้อมกับผลงาน
2. ผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสี อยู่ในพื้นกระดาษสี ขาวขนาด A4 และนาติดบนฟิว เจอร์
บอร์ด
3. แนบไฟล์ดิจิต อลต้น ฉบับ ของโปรแกรมและไฟล์ภ าพ ในรูป แบบ Illustrator CS6 ขึ้น ไป (.ai) และ
(.JPG) ความละเอีย ดไม่ต่ากว่า 300 dpi พร้อ มระบุ code สี (Mode CMYK) บันทึก ใส่ ซีดี จานวน
1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
หมายเหตุ ค่าสีมาตรฐานคณะวนศาสตร์ CMYK (0%, 47%, 100%, 71%)
ค่าสีมาตรฐานมหาวิทยาลัย CMYK (100%, 0%, 46%, 46%) และ (20%, 0%, 100%, 19%)

การจัด ส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคาขวัญ (MOTTO)
1. กาหนดส่ งผลงานภายในวัน ที่ วัน ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
 กรณีส่งไปรษณีย์จ ะถือตราประทับเป็นสาคัญ
 กรณีนาส่ งด้ว ยตนเอง สามารถส่ งได้ถึง เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
2. กรณีส่งไปรษณีย์ จ่ าหน้ าถึง
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ตู้ป ณ.1054 ลาดยาว จตุจั กร กรุ งเทพฯ 10903
(โปรดระบุ หน้าซองว่า “ประกวดตราสัญลั กษณ์ (LOGO) และคาขวัญ (MOTTO)”)
เงื่อนไขในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคาขวัญ (MOTTO)
1. ตราสัญ ลัก ษณ์ (Logo) และค าขวั ญ (MOTTO) ต้อ งสะท้อ นถึง อัต ลัก ษณ์ข อง คณะวนศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อ มอธิบ ายความหมาย มีค วามทัน สมัย สวยงามทางศิล ปะ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเอกลั กษณ์
2. ผลงานเป็น ภาพสีอ ยู่ในพื้น กระดาษสีข าว ขนาด A4 และนาติด บนฟิว เจอร์บอร์ด (1 ชิ้น งาน ต่อ 1
กระดาษขนาด A4)
3. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
4. ผลงานต้อ งสามารถนาไปใช้ง านได้จ ริง กับ สื่อ สิ่ง พิม พ์ สกรีน ผ้า ของที่ร ะลึก ผลิต ภัณ ฑ์อื่น ๆ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่ อนไหว
5. ผลงานที่ส่ง เข้า ประกวดต้อ งเป็น ผลงานที่ผู้ส่ง เข้า ประกวดออกแบบเอง ห้า มลอกเลีย นแบบและ
ดัด แปลงแบบตราสัญ ลัก ษณ์ข องหน่ว ยงานอื่น ต้อ งไม่ล อกเลีย นหรือ ละเมิด ลิข สิท ธิ์ข องผู้อื่น และ
ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ออกแบบ
6. ผลงานทุกชิ้น ที่ส่ งเข้าประกวด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการส่งคื น
7. ผลงานที่ได้รับ รางวัลให้ถือเป็นลิ ขสิทธิ์ของคณะวนศาสตร์ และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้สามารถนาไปใช้งานได้จริงต่อไป
ติดต่ อสอบถาม
สานักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0170 ต่อ 105 โทรสาร 0 2561 4246 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail : info@ku.ac.th

ใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) พร้อมคาขวัญ (MOTTO)
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี
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ลงชื่อ …………………................………………….. ผู้สมัคร
(........................................................... )
.………/…………/………….
ลงชื่อ ……………………………...……...….. เจ้าหน้าที่รับสมัคร
( ...............................................................)
………/…………/………….

