
 
 

 

เกณฑ์การประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  
ประเภท Letter form Logo 

โครงการ มหกรรมวิชาการแห่งนวัตกรรม เทคโนโลยี สู่นักวิทย์ยุคดิจิทัล 
ระหว่างวันที่ 14- 15 กรกฎาคม 2564 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 
 

  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ประเภท Letter form Logo  
ชิงรางวัลมูลค่า 22,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 

คุณสมบัติของผู้ประกวด  
 

  1. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนสามารถส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน 
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความโดดเด่น สวยงาม ตัวอักษร โลโก้ต้องสามารถจดจ าได้ง่าย แสดง
ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ที่บ่งบอกถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานราธิวาส และสามารถน าโลโก้ ไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ครอบคลุมถึงงานสื่อสิ่งพิมพ์ 
บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ หรือสามารถน าไปใช้งานในลักษณะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบตัวอักษร “NRSC” ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อแสดงถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษานราธิวาส (โดยไม่ก าหนดตัวอักษรพิมพ์เล็กหรืออักษรพิมพ์ใหญ่) ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้เข้า
ประกวด 
 4. การออกแบบตัวอักษร “NRSC” นั้นให้ใช้สีแดง สีเขียว และสีเหลือง ซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และผู้เข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 
          5. สามารถอธิบาย หรือสื่อความหมายของโลโก้ ที่ออกแบบได้  
 6. ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาสขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อ เพ่ือ
ความเหมาะสมในการใช้งานจริง 
 7.  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 
 8. ส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่มีข้อจ ากัดของสีและเฉดสี) และขาวด า โดยเป็น (1) ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของ
โปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe illustrator Artwork (Ai) ที่สามารถปรับแก้ได้ (2) ไฟล์ภาพในรูปแบบ
นามสกุล JPEG หรือ TlFF หรือ PNG โดยมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน
พิกเซล ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ได้อย่างคมชัด และสมจริง และ (3) ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 15  
เมกะไบต์ 
 
 
 
 
 
 
  



รางวัลการประกวด 
 รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร( 7 รางวัล) 
 

หมายเหตุ : - ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร 
              - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาผลงานประกวด 
 

1. คณะกรรมการประกวดการออกแบบโลโก้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส  
ประเภท Letter form Logo มีเกณฑ์การตัดสินคะแนนดังต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
- ตัวอักษรต้องมีความโดดเด่น สวยงาม และจดจ าได้ง่าย 

สามารถสื่อถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้ 
20 

-  สามารถอธิบาย หรือสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ 20 
-      -     ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบแสดง

ถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นราธิวาส 

30 

- ความน่าสนใจ และสามารถน าไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อพิมพ์ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

30 

 

2. คะแนนในการตัดสินจะน าผลคะแนนรวมของคณะกรรมการในแต่ละท่านมารวมกันเป็นคะแนนสูง
ที่สุด                                           
 

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน 
1. สามารถลงทะเบียนสมัครประกวดได้ท่ี https://forms.gle/y2ZJVQdvGLp5kgDF9 
2.  กรอกรายละเอียด พร้อมอธิบายสื่อความหมายของโลโก้ ที่ออกแบบ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 

ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ได้ก าหนด 
3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง E-mail : han.roy.4271@gmail.com *กรณีไฟล์ขนาดใหญ่

เกินกว่าที่อีเมลจะรับได้ สร้าง Folder แล้วแชร์ไฟล์บน google Drive 
4. โดยส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่มีข้อจ ากัดของสีและเฉดสี) และขาวด า โดยเป็น (1) ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับ

ของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe illustrator Artwork (Ai) ที่สามารถปรับแก้ได้ (2) ไฟล์ภาพใน
รูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TlFF หรือ PNG โดยมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI และขนาดไม่น้อยกว่า 2 
ล้านพิกเซล ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ได้อย่างคมชัด และสมจริง และ (3) ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 
15 เมกะไบต์ 

5. วันเวลาการสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 

mailto:han.roy.4271@gmail.com


 
6.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน ต้องสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ถึงความหมายของโลโก้ ที่

ออกแบบ หรือบอกถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส ประเภท 
Letter form Logo (สัมภาษณ์ช่วงเช้าของในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ) 

7. ประกาศผลการประกวด ช่วงบ่ายของในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564    
      ทาง Facebook : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  
      เว็บไซด์ : www.narasci.go.th 
8. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาสจะด าเนินการส่งเกียรติบัตรของทุกท่านผ่านอีเมลที่ได้

ยืนยันไว้ 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
นางสาวรอยฮัน มามะ เบอร์โทร 091-7201017 และนางสาวฟาตีหม๊ะ  เล็งฮะ เบอร์โทร 098-0301458 
หรือ 073-530837 E-mail: han.roy.4271@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.narasci.go.th/

