
การประกวดตราสัญลักษณ (Logo) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป ๒๕๕๙ 

ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดจัดโครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนหนึ่งใน ๑๑ สาขาวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะ ในปการศึกษา 
๒๕๕๙ นี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดดําเนินการครบรอบ ๒๐ ป จึงไดจัดกิจกรรมการประกวด
ตราสัญลักษณ (Logo) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อเปดโอกาสใหผูมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดนําเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเปนสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธและสื่อความหมายถึงสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใหเปนที่รูจักตอไป 
วัตถุประสงค 
 เพื ่อจ ัดทําตราสัญลักษณสําหรับการประชาสัมพันธ สาขาว ิชาว ิทยาการคอมพิว เตอร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไดใชความสามารถในการ

ออกแบบและความคิดสรางสรรค และมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

หลักเกณฑในการประกวด 
 ผูสงผลงานเขาประกวด ไดแก บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไมจํากัดอายุ 
 ผูสงผลงานเขาประกวด ๑ คน สงไดมากกวา ๑ ผลงาน (ไมเกิน ๓ ชิ้น) 
 ตราสัญลักษณ (Logo) ตองประกอบดวยขอความ "วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Computer Science, Faculty of Science, Ubon Ratchathani 
University : ComSci UBU) สามารถใชตัวยอได  

 ผลงานที่สงเขาประกวดตองเปนผลงานที่ผู สงเขาประกวดออกแบบเอง หามลอกเลียนแบบ และ
ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณของหนวยงานอื่น ตองไมลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น และ
ผลงานตองไมเคยสงเขาประกวดที่ใดมากอน 

 การออกแบบไมจํากัดสีไมจํากัดรูปแบบ และตัวอักษร  
  



หลักเกณฑในการสงผลงานเขารวมประกวด 
 สงใบสมัคร ผลงานภาพสีขนาด A4 พอมแนบไฟลดิจิตอลตนฉบับของโปรแกรม และไฟลภาพใน

รูปแบบนามสกุล .AI และ .JPG ความละเอียดไมต่ํากวา ๓๐๐ DPI พรอมระบุ code สี โหมด 
CMYK บันทึกใส CD จํานวน ๑ แผน (ไฟลท่ีสงมาตองสามารถแกไขได) 

 แตละแบบตองมีเอกสารประกอบเปนคําอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณที ่ส งเขาประกวด 
รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท และอีเมล ที่สามารถติดตอไดสะดวกของผูสงเขาประกวด 

 ตราสัญลักษณที่ชนะการประกวด จะไดเปน ตราสัญลักษณของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผลงานที่สงเขาประกวดจะมี เพียง ๑ ผลงานเทานั้นที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ผลงานที่สงเขาประกวด
ทั้งหมดถือเปนลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการตัดสิน
สามารถใชสิทธิ์ในการปรับแกดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชนในการใชงานจริงตอไป 

 ผลงานที่สงเขาประกวดตองเปนผลงานท่ีผูสงเขาประกวดออกแบบเอง หามมิใหนําผลงานของผูอื่น
สงเขาประกวด ขอขัดแยงใดๆ ที่เกิดขึ้นใหถือเปนความรับผิดชอบของผูออกแบบ 

หลักเกณฑในการตัดสิน 
ร ูปแบบตราสัญลักษณตองมีความโดดเดน สวยงาม จดจํางาย และสื ่อความหมายถึงสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตราสัญลักษณตองสามารถ
นําไปใชสําหรับประชาสัมพันธ และพิมพบนของที่ระลึก เปนตน หลักเกณฑในการตัดสิน แบงออกได
ดังนี้ 
 การสื่อความหมาย และความคิดสรางสรรค 
 ความสวยงามและความครบถวนขององคประกอบ 
 ความนาสนใจและสามารถนําไปใชจริงในการประชาสัมพันธตางๆ สามารถใชกับงานสื่อสิ่งพิมพ 

ของที ่ระลึก และผลิตภัณฑของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด และจะไมสงคืนผลงานใหเจาของผลงานไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

หมายเหตุ 
 ผูสงผลงานเขาประกวด ตองมานําเสนอผลงานดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

รางวัล เงินรางวัลมูลคารวม ๓,๐๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศลําดับ ๑ เงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท พรอมเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศลําดับ ๒ เงินรางวัล  ๕๐๐  บาท พรอมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ 
 หากไมมีผลงานชิ้นใดผานเกณฑการตัดสินจากคณะกรรมการ จะไมมีการประกาศผูรับรางวัล 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุดและจะไมสงคืนผลงานใหผูเขารวมการประกวด 

  



วิธีการสงผลงานเขาประกวด  
สงผลงานเขาประกวดไดที่  
 อีเมล : supawadee.h@ubu.ac.th หัวเรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ ComSci UBU 
 สํานักงานภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิว เตอร ชั ้น  ๒ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วงเล็บที่มุมซองถึง ดร.สุภาวดี หิรัญพงศสิน) 
 ทางไปรษณีย ลงทะเบียน โดยสงมาที่ ดร.สุภาวดี หิรัญพงศสิน ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตําบล เมืองศรีไค อําเภอ วารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ (วงเล็บที่มุมซองวา การประกวดตราสัญลักษณ ComSci UBU) 

กําหนดระยะเวลา 
 สงผลงานเขาประกวดได ตั ้งแตวันนี ้ ถึง  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  หากสงไปรษณียใหถ ือว ัน

ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 นําเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสิน  

ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
สถานที่ หอง SC ๒๐๒ ช้ัน ๒ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การติดตอสอบถาม 
ดร.สุภาวดี หิรัญพงศสิน 
ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตําบล เมืองศรีไค อําเภอ วารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 
โทรศัพท 045-433110-2 ตอ 4448 
โทรสาร 045-433118 
อีเมล : supawadee.h@ubu.ac.th 


