ที่มารูปภาพ: http://www.siamsafety.com/

การประกวด
ป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) และตราสัญลักษณ์ (Logo) วงกลม
การประกวด 2 ชิ้นงานที่สื่อถึงความเป็นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Occ UBU (Occupational Health and Safety of Ubon Ratchathani University)
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี การศึกษา 2559
ในระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะสาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และการรณรงค์สร้างจิตสานึกความ
ปลอดภัยในการทางาน
ดังนั้น เพื่อให้ นักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรู้เกี่ยวกับงาน
ทางด้านความปลอดภัย มีความตระหนัก ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน
หลั กสู ตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 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. เพื่อสร้างสัญลักษณ์ให้เป็นที่จดจา โดยใช้ การประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) และตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ (Logo) วงกลมที่ สื่ อ ถึ งความเป็ น สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสื่อกลางในสร้างจิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน
2. เพื่ อ น าผ ล งาน ที่ ได้ จ าก ก ารป ระก วด เส น อ สู่ ส าธ ารณ ช น โด ย ผ่ าน ช่ อ งท างสื่ อ ต่ างๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ข้อกาหนดการประกวด
ผลงานการประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board) และตราสัญลักษณ์ (Logo) วงกลม ที่สื่อถึง
ความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ป้ายสแตนดี้บอร์ด (Standee Board)
- มีขนาด 60 x 160 ซม. , ไฟล์ภาพรายละเอียดไม่ต่ากว่า 1 Magabyte (MB)
- ในป้ ายสแตนดี้ บ อร์ ด (Standee Board) ประกอบไปด้ว ย คาว่า อาชี ว อนามัย และความ
ปลอดภั ย คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (Occupational Health and
Safety faculty Faculty of Science, Ubon Ratchathani University: Occ UBU)
สามารถใช้อักษรย่อได้
2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) วงกลม
- การออกแบบก าหนดให้ใ ช้ 3 สี คือ สีเ ขีย ว สีข าวและสีแ ดง แต่เ มื ่อ น าไปใช้ใ นสื ่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เห็นลายเส้นและโครงสร้างชัดเจน แม้จะย่อเล็ก
ลงบนสัน ปกหนัง สือ แล้ว ก็ต าม ไม่ว ่า จะในรูป แบบการใช้ส ีต ามจริง (Full Colour),
ปรับเป็น 2 สี ( 2 Colours) และสีเดียว (Monotone)
- ทั้งรูป แบบสีและรูป แบบขาว-ดา ผลงานการออกแบบความละเอียด ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 300 dpi
- ในตราสัญ ลักษณ์ (Logo) ประกอบไปด้ว ย คาว่า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (Occupational Health and Safety faculty
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University: Occ UBU) สามารถใช้อักษรย่อได้
หลักเกณฑ์และกติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานทั้ง 2 ชิ้นต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความทันสมัย ชัดเจน และสวยงาม
2. การสร้ างผลงานออกแบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์กราฟฟิ ค โดยไม่ จากั ด เทคนิ ค เช่ น โปรแกรม Adobe
illustrator หรือ Adobe photo shop เป็นต้น
3. ประกอบคาบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
4. ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนาไปใช้งานกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ซึ่งงานนั้น ต้อ งไม่ซ้ากับ งาน
อื่น หรือ ตราสัญ ลัก ษณ์อื่น ๆที่เคยมี ไม่มีส่ว นหนึ่ง ส่ว นใดลอกเลีย นหรือ ละเมิด ลิข สิท ธิ์ข องผู้อื่น
และผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยได้รับรางวัล จากที่ใดมาก่อน
6. ผลงานที่ ได้ รั บ รางวั ล ให้ ถื อ เป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องสาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม หรือขอให้ ผู้
ได้รับรางวัลปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ในโอกาสต่างๆ
7. ตราสั ญ ลั กษณ์ (Logo) ที่ ช นะการประกวด จะได้เป็น ตราสั ญ ลั กษณ์ (Logo) ในการจัด งานความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย แห่ ง ชาติ ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัล
ผู้ที่ชนะการประกวดทั้งรายบุคคลและประเภททีม จะได้รับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล
2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

จานวน 1 รางวัล

1,200 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จานวน 1 รางวัล

1,000 บาท

การจัดส่งผลงาน
1. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์ผลงานมาทาง E mail
2. สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือ ประเภททีมโดยไม่จากัดจานวนคนต่อ 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. พร้อมทั้งพิมพ์ผลงานเพื่อนามาร่วมงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2559: การประกวดป้ายสแตนดี้บอร์ด
(Standee Board) และตราสัญลักษณ์ (Logo) วงกลม ที่สื่อถึงความเป็น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภั ย คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ลงบนกระดาษ A4 (โดยเขียนชื่ อ
นามสกุล มุมด้านหลังผลงานตามขนาดที่กาหนด)
2. ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator) PSD และ JPEG ความละเอียดตามที่กาหนด บันทึก
ลงแผ่ น DVD หรือ VCD จานวน 1 แผ่น (โดยต้องลงไฟล์ (.psd) ของ Adobe Photoshop หรือ
(.ai) ของ Adobe Illustrator และ (.jpg) และครีเอทเอาต์ไลน์ฟอนต์มาด้วย)
กาหนดเวลาส่งผลงาน
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

