การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo)
สําหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติ อล DAB+
ที่มา
สํานักงาน คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (สํานักงาน กสทช.)
และ กองทั พ บก โดย สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น กองทั พ บก (ททบ.) มี ค วามร ว มมื อในการดํ าเนิ นโครงการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ เปาประสงค คือใหมีโครงขายแพรสัญญาณภาพโทรทัศน
และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการทดลองรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ
DAB+ เป นการใช ประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีเ พื่อให สามารถใช งานคลื่นความถี่ไ ดอยางมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ใหบริ การสัญญาณสีย งที่คุ ณภาพดี ปราศจากการรบกวนซึ่งกั นและกัน และสามารถใหบริการรู ปแบบใหม ทั้ง ภาพ และขอมู ล
ตอบสนองความความตองการการใชงานของประชาชน และเพื่อพัฒนาใหกิจการกระจายเสียงไดกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศตอไป โดยตราสัญลักษณ (Logo) สําหรับโครงการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ จะใชในการประชาสัมพันธการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพื่อ
สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการรับส งสัญญาณวิทยุกระจายเสี ยงในระบบดิจิตอลใหแกผู ที่เกี่ยวของและประชาชน
ทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณสําหรับนําไปใชในสื่อประชาสัมพันธ และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ในประเทศไทย
2. เพื่ อเป น การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ สร างการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น งานของโครงการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ และสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และ
วงการวิชาชีพที่เกี่ยวกับการศิลปะและการออกแบบ
3. เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการออกแบบตราสัญลักษณ และมี
สวนรวมในโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+
ผู มี สิ ท ธิ์ส งผลงานเข าร ว มประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
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หลักเกณฑการประกวด
1. ตราสัญลักษณ (Logo) จะตองออกแบบทั้ง 2 ภาษา โดยจะตองมีคําวา “Digital Radio Thailand” เปนสวนหนึ่ง
ของตราสัญลักษณภาษาอังกฤษ และคําวา “วิทยุดิจิตอล” เปนสวนหนึ่งของตราสัญลักษณภาษาไทย
2. ตราสัญลักษณ (Logo) จะตองสะทอนถึงความหมาย คุณสมบัติ หรือประโยชนของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
Digital Radio และสื่อใหเห็นถึงความคิดสรางสรรค ความทันสมัยและเปนสากล
3. สามารถสงผลงานไดไมเกินคนละ 2 ชิ้น (1 ชิ้นงานประกอบดวยตราสัญลักษณภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
1

4. ตราสัญลักษณ (Logo) เปนภาพที่ผลิตและออกแบบดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมใดออกแบบก็ได แลวแปลงไฟล
เปน JPEG หรือ PNG
5. ผูสงผลงานจะตองสงคําอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ
6. หามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงตราสัญลักษณของหนวยงานหรือองคกรอื่น และตองไมเคยสงเขาประกวดที่อื่นมา
กอน หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
7. ผลงานที่ไดรับรางวัล ใหถือเปนลิขสิทธิ์ของ สํานักงาน กสทช. โดยอนุญาตใหสามารถปรับแบบไดตามความเหมาะสม
เพื่อสามารถนําไปใชงานตามวัตถุประสงคไดจริง
8. หากไมมีผลงานชิ้นใดผานเกณฑการตัดสินจากคณะกรรมการ จะไมมีการประกาศผูรับรางวัล ทั้งนี้ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด
การสงผลงาน
1.สงไฟลดิจิตอลตนฉบับที่เปนไฟลมาตรฐานของโปรแกรม และไฟลภาพ JPEG หรือ PNG พรอมสําเนาบัตรประชาชนตัว
ประชาชน หรือ นักเรียน / นักศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาทาง E-mail digitalradioth@gmail.com
2. สามารถสงผลงานไดตั้งแตวันนี้ถึง 17 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
3. ประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทาง Page Facebook : Digital Radio Trial Thailand
เกณฑการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ (Logo)
เกณฑการตัดสินประกวด Logo Digital Radio

รางวัล

คะแนน

ความสวยงามและความครบถวนขององคประกอบตามหลักการออกแบบ

30

ความเหมาะสมและสามารถนําไปใชจริงในการประชาสัมพันธตางๆ

30

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

20

แนวความคิดที่ใชในการออกแบบ

20

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติบัตร
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สํานักกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล(จส.) สํานักงาน กสทช.
อาคารมนริริน ชั้น 5 60/1 ซอย พหลโยธิน 8 ซอย พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 2710151-60 ตอ 5368
Page Facebook : Digital Radio Trial Thailand , E-mail : digitalradioth@gmail.com
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