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รายละเอียดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo)  

“iSign Academy” 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา หรือ TABDA ขอเรียนเชิญผูประกอบการ / นักเรียน-นักศึกษา ในระดับ

อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ สงผลงานเขารวมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) เพ่ือใช

เปนสัญลักษณในการสรางการจดจํา การเผยแพรประชาสัมพันธบนสื่อตางๆ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 

โดย “iSign Academy” เปนศูนยฝกอบรมวิชาชีพชางปายท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตการบริหารงานของสมาคมฯ              

มีวัตถุประสงค เ พ่ือสงเสริมการฝกทักษะการผลิตปาย ยกระดับงานผลิตปายใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ               

ในระดับประเทศและสากล   

2. วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสรางการรับรูและประชาสัมพันธโครงการของทางสมาคมฯ  

 2.เพ่ือจัดทําตราสัญลักษณ (logo) สําหรับใชในการดําเนินกิจกรรมของ iSign Academy 

3. คุณสมบัติของผูสงเขาประกวด 

 ผูประกอบการ / นักเรียน-นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

4. หลักเกณฑ และเง่ือนไขการสงผลงานเขาประกวด 

 1. ผลงานท่ีผูสงเขาประกวดออกแบบข้ึนมาใหม มิไดทําซํ้า คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตรา

สัญลักษณ (Logo) หรือฟอนตของผู อ่ืน อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีสวนหนึ่งสวนใดท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ

บุคคลภายนอกปรากฏอยูในชิ้นงาน โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไมเคยสงเขาประกวดหรือไดรับ

รางวัลจากหนวยงานใดมากอน 

 2. ผูสงผลงานจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการท่ีเนื้อหาขอเท็จจริงในผลงานท่ีสงเขาประกวด

มีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีขอพิพาททางกฎหมาย ไมวาในกรณีใด ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงผลงาน 

 3. มีความโดดเดน ทันสมัย สะทอนถึงการจัดกิจกรรม “iSign Academy” มีความนาเชื่อถือ เขาถึงกลุมคน

รุนใหม เขาใจและจดจํางาย โดยการออกแบบไมจํากัดสี ไมจํากัดรูปแบบ และตัวอักษร 

 4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) ตองมีขอความ “iSign Academy”  

 5. สามารถอธิบายแนวความคิดและความหมายของผลงาน 

 6. สงผลงานเปนไฟล Photoshop (ในรูปแบบนามสกุล PSD ความละเอียด 300 dpi ข้ึนไป) หรือ 

Illustrator (AI) ขนาด 1 หนา A4 โดยเม่ือยอลงเหลือ 2x2 ซม.แลวตองสามารถมองเห็นตัวหนังสือในโลโกไดชัดเจน 

พรอมระบุ code สี โหมด CMYK (ไฟลท่ีสงมาตองสามารถแกไขได) 

 7. สามารถนําไปพิมพบนหัวจดหมาย, ซอง, สกรีนผ้า, ของท่ีระลึก และปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธไดจริง  

 8. ผลงานท่ีสงเขาประกวดจะมี 3 ผลงานท่ีไดรับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ และถือเปนลิขสิทธิ์ของ 

สมาคมและมีสิทธิในการปรับแกดัดแปลงผลงานเพ่ือประโยชนในการใชงานจริงตอไป 
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9. แบบตราสัญลักษณทุกแบบท่ีสงเขาประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการสงคืน 
 

5. การสงผลงานเขาประกวด 

 3.1 กําหนดสงผลงานทาง e-mail : tabda.tic@gmail.com ภายในวันท่ี 1 - 29 กุมภาพันธ 2563 โดยตอง

ระบุชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู, เบอรโทรศัพท, สถานประกอบการ/สถาบัน และ e-mail address ท่ีสามารถติดตอได   

(ตามแบบฟอรมใบสมัคร และแนบมาพรอมกับผลงาน)  

6. เกณฑการตัดสินรางวัล แบงออกเปน 2 รอบ (รวม 100 คะแนน) 
 

รอบท่ี รายละเอียด คะแนน 

1 สามารถสื่อความหมายถูกตองตามวัตถุประสงคของ “iSign Academy” 20 

 ความคิดริเริ่มสรางสรรค                                                             15 

 ความโดดเดน สวยงาม จดจํางาย และความสวยงาม 15 

 ความเปนไปไดของการนําไปใชงาน  (ทันสมัยและเปนสากล)  20 

2 การแชร กดไลน บนสื่อโซเชียลมีเดีย 20 

(ผลโหวต) ความเห็นจากคณะกรรมการ 10 

คะแนนรวมท้ังหมด 100 

   *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนการสิ้นสุด *** 

7. รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   จํานวน 1 รางวัล  เปนเงินรางวัล 20,000 บาท  

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   จํานวน 1 รางวัล  เปนเงินรางวัล 10,000 บาท 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   จํานวน 1 รางวัล  เปนเงินรางวัล 5,000 บาท 

   ***ทุกรางวัลไดรับการสัมภาษณลงวารสาร Graphics & signs magazine พรอมใบประกาศนียบัตร***  
 

8. การประกาศผลรางวัล    

 ประกาศผลการตัดสินในวันพฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม 2563 ผานทาง Facebook : TABDA (หลังการประกวด

จะมีเจาหนาติดตอกลับภายใน 1-2 วันทําการ) 

9. คณะกรรมการตัดสิน 

 กลุมผูทรงคุณวุฒิและชํานาญการดานการออบแบบ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 

คุณชนาภา เนตรดี  โทรศัพท 085-7853471 หรือทาง Facebook : TABDA 
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วัน เดือน ป ท่ีสมคัร                        
ช่ือ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว )                        
NAME-SURNAME (Mr, Ms, Mrs.)                            
เลขท่ี           ตรอก/ซอย    ถนน                    แขวง/ตําบล                    
เขต/อําเภอ    จังหวัด      รหัสไปรษณีย   
โทรศัพท    โทรสาร    Website       
E-mail address       Facebook/Line         
ประเภทธุรกิจ    ช่ือบริษัท/หจก./ราน                

 อาชีวศึกษา   อุดมศึกษา    มหาวิทยาลัย       บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  
ลักษณะธุรกิจ     ผูพิมพงาน   ผูรับทําปาย (Signage)    ผูรับติดตั้งงาน ประเภท        
    ผูจําหนายเครื่องพิมพ/เครื่องจักร ยี่หอ           

  ผูจําหนายวัสดุพิมพงาน/งานปาย ยี่หอ           
  สื่อดิจิตอล        สื่อดิจิตอล         
  อ่ืน ๆ  โปรดระบุ                          
   

 ขอสมัครกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) “iSign Academy” โดยยินดีท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ 
 
 
 
                            ลงช่ือ    ผูสมัคร 
                 (     ) 
 
 

 เอกสารประกอบการสมัคร  
 
 

   สําเนาบัตรนักศึกษา (กรณีอยูระหวางศึกษา) พรอมลงนามกํากับสําเนาถูกตอง 
   สําเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามกํากับสําเนาถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
 

ใบสมัครกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ (Logo) “iSign Academy” 
 

 

 



 
 
 

 ความหมายและแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Code สีท่ีเลือกใชใน Mode CMYK / RGB 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
     
                                                          
 
 

คําอธิบายผลงานประกวดตราสัญลักษณ (Logo) “iSign Academy” 
 


