หลักเกณฑ์การประกวดมาสคอต
โครงการ VU MASCOT CONTEST (“ประกวดมาสคอต “)
ด้วยสำนักบริหำรสื่อสำรกำรตลำด มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดโครงกำรประกวดมำสคอตเพื่อให้
นักศึกษำออกแบบมำสคอตอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อให้กำรจัดกำรประกวดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงมี
หลักเกณฑ์ดังนี้
1. กำหนดกำรจัดกำรประกวด
1.1 ส่งใบสมัครพร้อมผลงำนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 25 กันยำยน 2560 ก่อนเวลำ 16.00 น.
(เว้นวันหยุดรำชกำร)
1.2 รอบตัดสินผ่ำนคณะกรรมกำร วันพุธที่ 27 กันยำยน 2560 เวลำ 09.30 น.
1.3 ประกำศผลกำรประกวดมำสคอตทำง www.vu.ac.th , facebook : vu news วันจันทร์ที่ 2
ตุลำคม 2560
2. คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด
2.1 นักศึกษำมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลที่กำลังศึกษำอยู่ และบุคลำกร (ปัจจุบัน)
3. กติกำ
3.1 กำรออกแบบ MASCOT วำดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม Photoshop,
Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นำมสกุลใดนำมสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd (ควำมละเอียดต้องไม่
น้อยกว่ำ 300 dpi)
*** โดยขนำดจริง(ขนำดหัวเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 เซนติเมตร,รอบเอว 60 นิ้ว) พร้อมไรท์งำนลงแผ่นCDหรือ
DVD
3.2 กำรออกแบบมำสคอต 1 ชิ้นงำน พร้อมปริ้นผลงำนลงบนกระดำษขนำด A4
- แสดงภำพ MASCOT ด้ำนหน้ำ
- แสดงภำพ MASCOT ด้ำนข้ำง
- แสดงภำพ MASCOT ด้ำนหลัง
- แสดงภำพ MASCOT ทัง้ 3 ด้ำนในแผ่นเดียวกัน
*** หมำยเหตุ อย่ำงน้อยต้องมีด้ำนไม่น้อยกว่ำ 2 ด้ำน ระบุชื่อ-นำมสกุลลงบนผลงำนทุกแผ่น **

3.3 ผู้ส่งผลงำนจะต้องตั้งชื่อ MASCOT และอธิบำยแนวคิดที่สื่อถึง
“ Think Beyond Achievement ”(คิดล้า ท้าได้) ในกำรออกแบบ ให้ชัดเจน
3.4 ผู้ส่งผลงำนจะต้องออกแบบสร้ำงสรรค์ด้วยตัวเองโดยไม่มีกำรลอกเลียนแบบจำกที่อื่น
และดัดแปลง รูปภำพตัวละครหรือ MASCOT ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว หำกมีกำรตรวจพบภำยหลังหรือมีผู้
ทักท้วงว่ำมีกำร ลอกเลียนแบบจำกที่อื่น มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอตัดสิทธิ์กำรประกวดและสงวน
สิทธิ์ในกำรรับเงินรำงวัล และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.5 ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด 1 ท่ำนหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน มีสิทธิ์ส่งผลงำนได้ไม่จำกัดจำนวน
โดยคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์ใน กำรพิจำรณำกำรรับเงินรำงวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรำงวัล
3.6 ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตำมกติกำที่ระบุไว้ข้ำงต้นทุกประกำร และ
คณะกรรมกำร ตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
4. เงื่อนไขในกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด
4.1 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข้ำประกวดหรือได้รับรำงวัลใดๆ มำก่อน
4.2 ผลงำนจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และต้องไม่สร้ำงควำมแตกแยก
4.3 ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทุกผลงำนถือเป็นลิขสิทธิ์ ของมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
4.4 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
5. หลักฐำนในกำรสมัคร
5.1 ใบสมัคร

จำนวน 1 ฉบับ

5.2 สำเนำบัตรประชำชน

จำนวน 1 ฉบับ

6. ช่องทำงกำรส่งผลงำน
ส่งผลงำนบันทึกในรูปแบบแผ่น CDหรือDVD ที่สำนักบริหำรสื่อสำรกำรตลำด ชั้น 1 อำคำรมุข –
ปรำณี มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล (อำจำรย์พงษ์นรินทร์ สำเนียม อ.จิม เบอร์โทรติดต่อ 061-0198228)
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
หัวข้อพิจำรณำ
1. ควำมคิดสร้ำงสรรค์
2. ควำมสวยงำม
3. กำรสื่อควำมหมำย
เหมำะสม
4. ควำมเหมำะสมใช้งำนได้
จริง

ประเด็นพิจำรณำ

คะแนน

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมโดดเด่นในกำรคิด Mascot ที่
น่ำสนใจ
มีควำมโดดเด่นสีสันสดใสมีองค์ประกอบที่เหมำะสม

30

กำรสื่อควำมหมำยที่ชัดเจน

20

สำมำรถใช้งำนได้

20

รวม

30

100

8. ประเภทรำงวัล (เงินรำงวัลพร้อมเกียรติบัตร)
8.1 รำงวัล MASCOT ยอดเยี่ยม 1 รำงวัล (ตัดสินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ)
- รำงวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บำท

พร้อมเกียรติบัตร

9. ประกำศผลกำรประกวด VU MASCOT CONTEST (“ประกวดมำสคอต “)
กำรประกำศผลกำรประกวดมำสคอตผ่ำนทำง www.vu.ac.th , facebook : vu news วันจันทร์ที่
2 ตุลำคม 2560
ติดต่อสอบถำม : สำนักบริหำรสื่อสำรกำรตลำด 044-203778-84 ต่อ 125,209 / facebook : vu news
ตัวอย่างการส่งงาน

ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร VU MASCOT CONTEST (“ประกวดมำสคอต “)
มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
1. รำยละเอียดของผู้สมัคร
1.1 ชื่อ – นำมสกุล......................................................................……………รหัส………………….…..………..
1.2 คณะ/ศูนย์/สำนัก.............................................................................................................................
1.3 เบอร์ติดต่อ.........................................................Facebook............................................................
2. รำยละเอียดกำรสมัคร
2.1 ชื่อทีม...............................................................................................................................................
2.2 รำยชื่อนอกเหนือจำกผู้สมัคร
ชื่อ – นำมสกุล.....................................................................เบอร์ติดต่อ..........................................
ชื่อ – นำมสกุล.....................................................................เบอร์ติดต่อ..........................................
ชื่อ – นำมสกุล.....................................................................เบอร์ติดต่อ..........................................
3. รำยละเอียดผลงำน
3.1 ชื่อผลงำน.........................................................................................................................................
3.2 แนวคิดหลักในกำรออกแบบ............................................................................................................
........................................................................................................................... ..............................
.........................................................................................................................................................
** ข้าพเจ้ายินยอมให้ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสามารถน้าไปเผยแพร่ได้ **
ลงชื่อ........................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................)
วันที่......เดือน...............พ.ศ. ........
ส่งผลงาน ส่งผลงำนบันทึกในรูปแบบแผ่น CD,DVD ที่สำนักบริหำรสื่อสำรกำรตลำด ชั้น 1 อำคำรมุข –
ปรำณี มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล (อำจำรย์พงษ์นรินทร์ สำเนียม อ.จิม เบอร์โทรติดต่อ 061-0198228) หรือ
โทร. 044-203778-84 ต่อ 125,209 / facebook : vu news

