คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งบุคคลทั่วไป
ร่วมประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)
ครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2562 ทางคณะฯ
ได้มีการกาหนดจัดงานทั้งกิจกรรมวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคีของบุคลากรในคณะ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมภาคสังคม โดยคานึงถึงการทาประโยชน์แก่สังคม โดยกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น
ได้แก่ การประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ หรือ ตัวนาโชค (Mascot) ครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 55 ปีดังกล่าว
แนวคิดหลักในการออกแบบ
สัญลักษณ์ที่ออกแบบควรสื่อถึง การเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ความเป็นคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรม ตลอดจนแสดงออกถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนการผสมผสานการเรียนการสอนและการให้บริการที่เป็นเลิศ และสื่อถึงแนวคิด (theme) ของงานครบรอบ
55 ปี โดยมีใจความสาคัญดังนี้ “เภสัช มช. ลั้ลลา 55 ปี” ห้าตารับแห่งความสุข ได้แก่ เปี่ยมความรู้ เป็นผู้ให้
พบเพื่อนรูใ้ จ ใฝ่สุขภาพดี และมีความทรงจาที่งดงาม ผู้ออกแบบมีอิสระในการกาหนดรูปแบบและสีของการ์ตูน
สัญลักษณ์ ได้ตามอัธยาศัย
กาหนดการ
1. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ผลงานต้องส่งมาถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซด์ www.pharmacy.cmu.ac.th
ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
1. รางวัลชนะเลิศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
4. รางวัล Popular vote

จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล

รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ
รางวัลละ

5,555
4,555
3,555
1,555

บาท
บาท
บาท
บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. บุคคลทั่วไป
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. การ์ตูนสัญลักษณ์ ต้องสามารถสื่อความหมายถึงภาพลักษณ์ หรือวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของ
คณะเภสัชศาสตร์ สื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน ตาม
แนวคิดของงานครบรอบ “เภสัช มช. ลั้ลลา 55 ปี”
2. ขนาดความสูงของตัวการ์ตูนสัญลักษณ์จริง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
3. ผู้ร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน
4. ต้องเป็นการ์ตูนสัญลักษณ์ ที่สามารถนาไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และมีคาว่า “Happy 55th Anniversary”
ปรากฏอยู่บนการ์ตูนสัญลักษณ์ที่ออกแบบ
5. ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้ประกวดที่ใดมาก่อน เป็นผลงานการออกแบบของผู้ส่งผลงานเอง ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และไม่ลอกเลียนแบบจากแหล่งใด ๆ ทั้งนี้ หากมีการพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือบรรทัดฐานสังคม การ์ตูนสัญลักษณ์นั้นจะถูกตัดสิทธิ์หรือถอนรางวัล แม้ว่าจะ
ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้น และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะจะ
ไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมประกวด
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เพียงผู้เดียว และ
สามารถนาไปปรับแก้เพื่อให้ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบล่วงหน้า
โดยจะนาไปใช้
ประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด หากไม่มีผลงานชิ้นใดเหมาะสม จะไม่มีการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัล
สิ่งที่ต้องแนบมาด้วย
ในแผ่น CD 1 แผ่น หรือ อีเมล ประกอบด้วย
1. ผลงานการ์ตูนสัญลักษณ์พิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4 และ ส่งในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม ใน
รูปแบบนามสกุล .AI, .TIFF หรือ .PSD .EPS ที่ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ากว่า 300 DPI)
2. แผ่นนาเสนอการ์ตูนสัญลักษณ์ สาหรับกรรมการ ปริ้นลงในกระดาษ A4 หรือส่งในรูปแบบไฟล์ที่
สามารถปริ๊นท์สีลงในกระดาษ A4 พร้อมอธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสื่อความหมายของ

ผลงานนั้น รวมทั้ง เขียน ชื่อผลงาน ชื่อ – สกุลเจ้าของผลงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับ พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ และ email มาในแผ่นนาเสนอผลงานด้วย
21 cm.

ชื่อผลงาน
การ์ตูนสัญลักษณ์
(Mascot)
29.7 cm.

คาอธิบายแนวคิด
และแรงบันดาลใจ
ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร email

3. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน หรือส่งในรูปแบบไฟล์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
เกณฑ์การตัดสิน
1. คณะกรรมการ คัดเลือกผลงานจานวน 10 ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบการโหวต โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
เพื่อคัดเลือกดังนี้
- ความสวยงามและความความเหมาะสมต่อการใช้งาน
10 คะแนน
- การสื่อความหมายของผลงาน
20 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน (จากคณะกรรมการ)
20 คะแนน
รวม 50 คะแนน
2. การ์ตูนสัญลักษณ์ 10 ผลงานที่ได้รับการเลือกจากคณะกรรมการ จะถูกนามาให้คะแนนการโหวตโดย
บุคคลากรคณะฯ นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ Facebook, website คณะฯ
เปิดระบบให้โหวตในช่วงต้นเดือนสิงหาคม เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และคิดคะแนนจากส่วนนี้ 50 คะแนน
(ผลงานที่ได้ผลโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล Popular vote พร้อมเกียรติบัตร)
3. ตัดสินรางวัลที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 จากคะแนนรวมของคณะกรรมการและจาก
คะแนนการโหวต

ช่องทางการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางอีเมล wannareecharoensup@gmail.com (คุณวรรณนรี) ใน
รูปแบบนามสกุล .zip/ .rar
2. ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง โดยส่งแผ่น CD 1 แผ่น และพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4 มายัง
(ภาควิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200 (ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณนรี เจริญทรัพย์ ภาควิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944356

ใบสมัครประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)
ครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................เพศ.....................อายุ.................ปี
ตาแหน่ง อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  บุคคลทั่วไป
สังกัด (หน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ)...........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................อีเมล..........................................หมายเลขบัตรประชาชน…......................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้………...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด......................................................................................................................................................
แนวคิดในการออกแบบและความหมายของการ์ตูนสัญลักษณ์…………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
สิ่งที่แนบมาด้วย
1. ผลงานการ์ตูนสัญลักษณ์พิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4 และ ส่งในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม ในรูปแบบ
นามสกุล .AI, .TIFF หรือ .PSD .EPS ที่ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ากว่า 300 DPI)
2. แผ่นนาเสนอการ์ตนู สัญลักษณ์ สาหรับกรรมการ ปริ้นลงในกระดาษ A4 หรือส่งในรูปแบบไฟล์ทสี่ ามารถปริ๊นท์สี
ลงในกระดาษ A4 พร้อมอธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสื่อความหมายของผลงานนั้น รวมทั้ง เขียน ชื่อ
ผลงาน ชื่อ – สกุลเจ้าของผลงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล มาในแผ่นนาเสนอ
ผลงานด้วย
3. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน หรือส่งในรูปแบบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดครั้งนี้ทุกประการ และขอรับรองว่า ผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดนี้เป็นผลงานการออกแบบของตนเอง มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และยอมรับคาตัดสินของคณะกรรมการว่าเป็น
ที่สิ้นสุด
ลงชื่อผู้สมัคร ..................................................................................
(................................................................................)
วันที่ ........................./........................../.......................

หมายเหตุ: โปรดส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง
1. อีเมล wannareecharoensup@gmail.com (คุณวรรณนรี) ) ในรูปแบบนามสกุล .zip/ .rar หรือ 2. ทาง
ไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง โดยส่งแผ่น CD 1 แผ่น และพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4 มายัง (ภาควิทยาศาสตร์

เภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
(ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณนรี เจริญทรัพย์ ภาควิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944356

