
 

 

 

 

 

การประกวด  
ป้ายสแตนดี้บอรด์ (Standee Board) และตราสัญลักษณ ์(Logo) วงกลม  

การประกวด 2 ชิ้นงานที่สื่อถึงความเป็นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 Occ UBU (Occupational Health and Safety of Ubon Ratchathani University) 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559  
ในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการรณรงค์สร้างจิตส านึกความ
ปลอดภัยในการท างาน  
 ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรู้เกี่ยวกับงาน
ทางด้านความปลอดภัย มีความตระหนักในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นการร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย จึงจัด
กิจกรรมการประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) และตราสัญลักษณ์  (Logo) วงกลม งานทั้ง 2 ชิ้น
ที่สื่อถึงความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 
Occ UBU (Occupational Health and Safety of Ubon Ratchathani University)  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างสัญลักษณ์ให้เป็นที่จดจ า โดยใช้การประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) และตรา
สัญลักษณ์ (Logo) วงกลมที่สื่อถึงความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสื่อกลางในสร้างจิตส านึกความปลอดภัยในการท างาน 

2. เพ่ื อ น าผ ล งาน ที่ ได้ จ ากก ารป ระก วด  เส น อสู่ ส าธ ารณ ชน โด ย ผ่ าน ช่ อ งท างสื่ อ ต่ า งๆ 
  

ท่ีมารูปภาพ: http://www.siamsafety.com/ 



คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

ข้อก าหนดการประกวด 
ผลงานการประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) และตราสัญลักษณ์  (Logo) วงกลม ที่สื่อถึง

ความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
1. ป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board)  

- มีขนาด 60 x 160 ซม. , ไฟล์ภาพรายละเอียดไม่ต่ ากว่า 1 Magabyte (MB) 
- ในป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) ประกอบไปด้วย ค าว่า อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (Occupational Health and 
Safety faculty Faculty of Science, Ubon Ratchathani University: Occ UBU) 
สามารถใช้อักษรย่อได้  

2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) วงกลม  
- การออกแบบก าหนดให้ใช้ 3 สี คือ สีเข ียว สีขาวและสีแดง  แต่เมื ่อน าไปใช้ในสื ่อ

สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เห็นลายเส้นและโครงสร้างชัดเจน แม้จะย่อเล็ก
ลงบนสันปกหนังสือแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะในรูปแบบการใช้สีตามจริง (Full Colour), 
ปรับเป็น 2 สี ( 2 Colours) และสีเดียว (Monotone)  

- ทั้งรูปแบบสีและรูปแบบขาว-ด า ผลงานการออกแบบความละเอียด ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 300 dpi  

- ในตราสัญลักษณ์ (Logo) ประกอบไปด้วย ค าว่า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (Occupational Health and Safety faculty 
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University: Occ UBU) สามารถใช้อักษรย่อได ้ 

-  
หลักเกณฑ์และกติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ผลงานทั้ง 2 ชิ้นต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความทันสมัย ชัดเจน และสวยงาม  

2. การสร้างผลงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิคโดยไม่จ ากัดเทคนิค เช่นโปรแกรม Adobe 
illustrator หรือ Adobe photo shop  เป็นต้น 

3. ประกอบค าบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง และแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
4. ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสามารถน าไปใช้งานกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างด ี



5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ซึ่งงานนั้นต้องไม่ซ้ ากับงาน
อื่นหรือตราสัญลักษณ์อื่นๆที่เคยมี ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
และผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน  

6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม หรือขอให้ผู้
ได้รับรางวัลปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ในโอกาสต่างๆ 

7. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ในการจัดงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
รางวัล 

 ผู้ที่ชนะการประกวดทั้งรายบุคคลและประเภททีม จะได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

โดยจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ   จ านวน  1 รางวัล  2,000   บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน  1 รางวัล  1,200   บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน  1 รางวัล  1,000   บาท 

 
การจัดส่งผลงาน 

1. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์ผลงานมาทาง E mail 
2. สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือ ประเภททีมโดยไม่จ ากัดจ านวนคนต่อ 1 ทีม 
3. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน (  1 ผลงาน = Standee Board 1 ชิ้น และ Logo 1 ชิ้น) 

 
ส่งผลงานมาที่ 

E mail : kannalinya.b@ubu.ac.th 

1. พร้อมทั้งพิมพ์ผลงานเพ่ือน ามาร่วมงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2559: การประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด 
(Standee Board) และตราสัญลักษณ์  (Logo) วงกลม ที่สื่อถึงความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
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ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ลงบนกระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ 
นามสกุล มุมด้านหลังผลงานตามขนาดที่ก าหนด)  

2. ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator) PSD และ JPEG ความละเอียดตามที่ก าหนด บันทึก
ลงแผ่น DVD หรือ  VCD  จ านวน 1 แผ่น (โดยต้องลงไฟล์ (.psd) ของ Adobe Photoshop หรือ   
(.ai) ของ Adobe Illustrator และ (.jpg) และครีเอทเอาต์ไลน์ฟอนต์มาด้วย) 

ก าหนดเวลาส่งผลงาน 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

การตัดสินและประกาศผลตัดสิน 

1. ตัดสินโดย คณาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

อาจารย์กานต์นลินญา บุญที    

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โทร.  +66-4535-3400-4 ext. 4496 

E mail : kannalinya.b@ubu.ac.th 
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