ประกวดโครงการ Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญ ชวนผูส้ นใจส่ งผลงาน
เข้า ร่ วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แ นวคิ ด
อัตลักษณ์ความเป็ นบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พกั บ้านขุนสมุทรจีน ฟรี 2วัน 1 คืน
สาหรับผูช้ นะ และประกาศนียบัตรสาหรับผูเ้ ข้าร่ วม
คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าประกวด
1. ผูเ้ ข้าประกวดเป็ น ประชาชนทัว่ ไป ไม่จากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ
กรอบแนวคิดในการประกวด
1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์มาสคอต ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ และง่ายต่อการจดจาในฐานะความเป็ น
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน
2. ตัว มาสคอตก าหนดเป็ นรู ปปลาเที้ ย ว (ชื่ อสายพัน ธุ์ช นิ ด หนึ่ งของปลาตี น ) สัต ว์ประจ าชุ ม ชน
บ้านขุนสมุทรจีน โดยผูเ้ ข้าประกวดสามารถออกแบบมาสคอตในอิริยาบถได้ เช่น ยืน เดิน นัง่ นอน
3. ผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
4. มาสคอตควรมาพร้อมกับชื่ อที่ มีค วามหมาย พร้ อมค าอธิ บายสั้น ๆ เล่าถึงแรงบัน ดาลใจ เนื้ อหา
หรื อเรื่ องราวที่สร้างสรรค์
`กติกาการประกวด
1. ผูป้ ระกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงบนผลงาน
2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator`, `หรื อ
3D เป็ นต้น และส่งเป็ นไฟล์นามสกุล .jpg หรื อ pdf
3. การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
4. ผูเ้ ข้าร่ วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธ์ส่งผลงานได้ไม่จากัดจ านวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์
ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
5. การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรื อนาภาพใดภาพหนึ่งมาทาซ้ า ดัดแปลง และผลงาน
ต้องไม่เคยเผยแพร่ เป็ นที่รู้จกั หรื อเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผทู ้ กั ท้วงหรื อทราบว่าเป็ นการ
ลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็ นโมฆะ และผูส้ ่งงาน ต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิข สิ ทธิ์
อื่นใดของบุคคลอื่น

6. การตัดสิ นผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนาผลงาน
ดังกล่าวเป็ นต้นแบบเพื่อสร้างเป็ นมาสคอตประจาชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
โดยจะประกาศผลผูช้ นะภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
7. ลิขสิ ทธิ์ถือเป็ นของคนในชุมชนแต่เพียงกลุ่มเดียว โดยชุมชนสามารถปรับรู ปแบบเพื่อสอดคล้อง
กับความต้องการได้
ระยะเวลาและการประกาศรางวัล
1. ผูส้ นใจสามารถส่งผลงานได้ต้งั แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563
2. ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ค บ้านขุนสมุทรจีน
โฮมเสตย์ – ผูใ้ หญ่สมร เข่งสมุทร และเว็บไซต์ Bankhunsamutchin.com
`ช่ องทางการส่ งผลงาน
1. ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็ นไฟล์ หรื อนามสกุล .jpg, png หรื อ pdf โดยตั้งชื่อไฟล์
และระบุหวั อีเมลว่า ประกวดออกแบบมาสคอตชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ของ (ชื่อ-นามสกุล) ส่งมาที่
อีเมล khunsamutchin@gmail.com (จะต้องมีอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งมาแล้ว)
เกณฑ์การตัดสิน
1.

2.
3.
4.
5.

หัวข้ อการตัดสิน
คะแนน
สามารถนาสัตว์ทอ้ งถิ่นชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน อย่างปลาเที้ยว (ชื่อสายพันธุ์ชนิ ดหนึ่ง
30
ของปลาตีน) มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่ อถึงอัตลักษณ์ และยกระดับภาพลักษณ์เชิ งบวก
แก่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการได้เป็ นอย่างดี
มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจาได้ง่าย และโดดเด่น
20
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเผยแพร่ ในสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ทุกรู ปแบบ
20
การตั้งชื่อมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ง่ายต่อการจดจา และมีเรื่ องราวน่าสนใจ
20
สามารถนามาใช้งานได้จริ ง
10
รวม
100

หมายเหตุ การตัดสินของกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด

รูปภาพปลาเทีย้ ว (สายพันธุ์ชนิดหนึ่งของปลาตีน มีลกั ษณะเด่ นเด่ นคือตัวเรียวยาว และมีลายจุดสีฟ้า)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก OKnation และ วิกพิ เิ ดีย
รางวัลการประกวด
1. ผูช้ นะเลิศการแข่งขันจะได้รางวัลที่พกั บ้านขุนสมุรจีน ฟรี 2วัน 1 คืน พร้อมประกาศนียบัตรชนะเลิศ
2.ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณสาหรับการเข้าร่ วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
- Facebook Page `: บ้านขุนสมุทรจีนโฮมเสตย์ – ผูใ้ หญ่สมร เข่งสมุทร
- Email : khunsamutchin@gmail.com
- โทร : 092-254-7892 (พลอย), 082-203-1066 (หมิว)

