
 

 

   
 

รายละเอียดกติกา โครงการประกวด “การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)”  
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามหมู่10 

 
1.หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด 
 

1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จ ากัดอายุ มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1.2 ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 ชิ้น 

1.3 ในตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยขอ้ความ “เสื่อจันทบูร by Jurairat” 

1.4 ออกแบบผลงานตราสัญลักษณ์ ในรูปแบบสี และขาวด า 

1.5 ในการออกแบบต้องค านึงถึง การสื่ออัตลักษณ์ของเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม โดยไม่จ ากัด สี รูปแบบ และ

ตัวอักษรในการออกแบบ 

1.6 ผลงานทั้งหมด ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยถูกน าเสนอท่ีใดมาก่อน และ

ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและ

ถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพ่ีอมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันดับที่ถูกต้องในการส่งผลงานต่อไป 

1.7 ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด จะถือให้เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้าน

เสม็ดงามหมู่10 เท่านั้น 

1.8 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

1.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

1.10 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

 
 



 

 

2. การส่งผลงานเข้าประกวด 
 

ผู้เข้าร่วมการประกวด จะต้องจัดส่งผลงานและรายละเอียดที่เก่ียวข้องตามทีก่ าหนด ประกอบด้วย 
 
2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

2.2 ผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ ในรูปแบบไฟล์สี และไฟล์ขาว-ด า

นามสกุล (.AI , .PSD) เท่านั้น พร้อมระบุ code สีในโหมด CMYK และไฟล์ที่ส่งต้องสามารถน าไปแก้ไขได้ 

2.3 ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อม

ค าอธิบายรายละเอียดและแนวความคิดในการออกแบบ 

2.4 ส่งผลงานและเอกสารทั้งหมดที่ระบุในการประกวดได้ทางอีเมล: industry@rbru.ac.th 
โดยใช้ชื่อหัวเรื่อง (subject)  “ส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เสื่อจันทบูรเสม็ดงามหมู่10” 

3. รางวัลส าหรับการประกวด 

 รางวัลส าหรับการประกวดครั้งนี้มีทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ 

 1. รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   เงินรางวัล 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัล 2,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 
4. ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด  

4.1 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง website : www.industry.rbru.ac.th และเริ่มส่งผลงานเข้า

ประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 จนถึง 14 พฤษภาคม 2564  

4.2 ประกาศผลการประกวดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง website : www.industry.rbru.ac.th 
และ Facebook: Techno RBRU 

5. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 28814 , 094-4794979 (อ.กิ๊ก) 
อีเมล : industry@rbru.ac.th 

http://www.industry.rbru.ac.th/
www.industry.rbru.ac.th


 

 

แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด “การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)”  
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามหมู่10 

 
ชื่อ – สกุล ...................................................................................................................... .................................................  
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................ ...................................  
วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................................................... อายุ .................... ปี  
อีเมล .............................................................................. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ...............................................................  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
บ้านเลขท่ี ...............................................ซอย……...……................................... ถนน ....................................................... 
แขวง/ต าบล.......................................................................เขต/อ าเภอ ……………............................................................. 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์ …...................................... 
เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด  
ชื่อผลงาน ............................................................................................................................. ............................................  
อธิบายแนวคิดในการออกแบบ / ความหมาย หรือ แรงบันดาลใจ  
............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
................................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................  
............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................... ......................................................................................................................  
 
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด เงื่อนไข และข้อก าหนดในการส่งตราสัญลักษณ์เขา้ประกวด และจะปฎิบัติตามเงื่อนไข 
และข้อก าหนดการเข้าร่วมประกวดดังกล่าวทุกประการ 
 

ลงชื่อ...................................................................................  ผู้สมัคร  
(......................................................................... )  

       วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. ………………. 
 



 

 

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด “การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)”  

ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามหมู่10) 
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ท าข้ึน ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 ทางคณะฯ ประสงค์ท่ีจะได้รับความยินยอมจากท่านเพ่ือน าข้อมูลส่วนบุคคลไปด าเนินการประมวลผล หาก
ท่านประสงค์ที่จะให้ความยินยอมของท่านกับทางคณะฯ โปรดกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................นามสกุล………….………………………… 
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................ บัตรประช าชนเลขท่ี................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................... ในฐานะเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ความยินยอม
แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี   ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังต่อไปนี้  
 

เมื่อท่านลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมนี้ คณะฯ ถือว่าท่านยินยอมให้คณะฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของทา่นตามวัตถุประสงค ์หรือเพ่ือใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ (โปรดท าเครื่องหมายถูกในช่องด้านล่าง หากท่านให้
ความยินยอม หรือไม่ให้ความยินยอมแก่คณะฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อนั้นๆ โดยท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือไม่ให้ความ
ยินยอม)  

 

❒ ยินยอม ❒ ไม่ยินยอม ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือน
ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล ที่ได้ให้ไว้แก่คณะฯ เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด “การออกแบบตราสัญลักษณ์
(Logo)” ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามหมู่10 หรือเพ่ือการพจิารณารางวัลการประกวด  
 

❒ ยินยอม ❒ ไม่ยินยอม ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือน
ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่ได้ให้ไว้แก่คณะฯ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงามหมู่10
เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวนั้น ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ประกอบการเผยแพร่ผลงานการ
ออกแบบของข้าพเจ้า 

 
 



 

 

 
ข้าพเจ้าเขา้ใจเนื้อหาของหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

โดยละเอียดแล้ว จึงได้ให้ความยินยอมโดยสมัครใจ และโดยอิสระ ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้แจ้งให้แก่คณะฯ 
ทราบนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง  

ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 
 

 
ลงชื่อ........................................................................เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
      (......................................................................... )  

    วันที…่………เดือน…………………….พ.ศ. ………………. 
 


