กิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

.....................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสาคัญกับคุณค่าของการวิจัย ว่าป็นภารกิจที่สาคัญในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในทางทฤษฎี ความรู้เชิงประยุกต์ใหม่ๆ อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการสนับสนุนหรื อ
ส่งเสริมภรกิจอื่นๆ ของมหาวิทยัลยจากความสาคัญและคุณค่าของการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักดีว่า
พื้นฐานสาคัญที่จ ะน านโยบายไปสู่ จุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนั้น มีจุ ดเริ่มต้นที่ การ
ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรทางการวิจัยอย่างทั่วถึง ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึง
จั ด โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ผลงานวิ ช าการส าหรั บ อาจารย์ ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น กระบวนการเริ่ ม ต้ น ที่ มี
ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ของการวิ จั ย ทั้ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ แ ละนั ก วิ จัย ด้ า นการวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์ งานวิชาการ โดยมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยด้านการวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ โดยมีการบริ การด้านการวิจัยทั้งบุคลากรภายใน คือ คลี นิกวิจัย เพื่อให้ ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น การเขียนขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การ
จดสิ ทธิบั ตรและอนุ มสิทธิบั ตร การน าเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ และมีแลกเปลี่ยนความรู้
ปัญหาและเป็นศูนย์กลางให้คาปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงหัวข้ออื่นๆที่อาจารย์และนักวิจัยสนใจ
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การประชาสั มพันธ์ ส ถาบันวิจัยและพัฒนาให้ เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแก่ ชุมชน
มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกเครือข่าย และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ จึงเห็นสมควรจัด
กิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจั ดทาตราสั ญลักษณ์ (LOGO) ของสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ใช้ความสามารถในการ
ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓. คุณสมบัติและการพิจารณาผลงาน
๓.1.หลักเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo)
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ไม่จากัดจานวนชุดผลงานที่ส่ง
2. รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใด
ออกแบบก็ได้
3. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์ต้องประกอบด้วยข้อความ “สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ VRURDI”
4. ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งเป็ น ผลงานที่ ผู้ ส่ ง เข้ า ประกวดออกแบบเอง ห้ า ม
ลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่น และผลงานต้อง
ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
๓.2. การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)
1. กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร ส่งพร้อมชุดผลงาน
2. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคาอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคาอธิบาย
แนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
3. ส่งชุดผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ขาวดา และขาวเทาดา อย่างละ ๑ แผ่น ผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดต้องมีขนาด A4 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI ,
.PSD และ .PNG ความละเอีย ดไม่ ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD
จานวน ๑ แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) และต้องระบุชื่อ -สกุล อย่างชัดเจน ลงบนแผ่น CD ใน
วัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับแผ่น CD
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยทาการ Create Outline ให้เรียบร้อย
5. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดสถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
7. ผลงานที่ได้รับรางทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั ยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 คณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแลงผลงานเพื่อประโยชน์ ในการ
ใช้งานจริงต่อไป
๓.3. รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล ๒,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
- ผู้ที่ส่งผลงานหลายชุดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
- ผลการตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด
๓.4. กาหนดส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
1. สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
2. กรณีส่งผลงานด้วยตัวเอง สามารถส่งได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ สามารถส่งได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 4๘ ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยที่วันดังกล่าว
ต้องไม่เกิดกาหนดวันรับผลงาน)
๓.5. ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
ประกาศผลวันที่ ๒๓ มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.rd.vru.ac.th โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๙๓๐๓๖
๓.6. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
1. ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ สวยงาม จดจาง่าย และสื่อความหมายถึงสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์
3. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
4. มีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับสื่อ
สิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ทุกประเภท
4.กลุ่มเป้าหมายโครงการ
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
5.ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันเริ่มต้นโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วันสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2561
สถานที่ดาเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.งบประมาณ
ประเภทงบ/หมวด
1. ค่าตอบแทน เงินรางวัล

รายการ
รวม

งบประมาณ
6,000
6,000

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตรา
สัญลักษณ์เพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. กิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์นี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ได้รู้จักหน่วยงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานได้ดียิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.rd.vru.ac.th
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๙๓๐๓๖

ใบสมัครประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ VRURDI
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
อายุ................ปี อาชีพ............................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์...................................................e-mail : .......................................................................
แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หากผลงานของข้าพเจ้าได้รับรางวัล ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
- ให้ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อนุญาตให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสามารถใช้และปรับผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง
ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง
...................................................ลงชื่อเจ้าของผลงาน
(...................................................)
วันที่ .......... เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๖๑

