
 
 

ประกวดออกแบบโลโก “ครบรอบ 150 ป� 
ของการก�อตั้งคณะธดิาแม�พระองค อุปถัมภ  1872-2022” 

 
เนื่องในโอกาสครบ 150 ป�ของการก�อตั้งคณะธิดาแม�พระองค อุปถัมภ  ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 (ค.ศ. 

2022) ซิสเตอร คณะธิดาแม�พระองค อุปถัมภ  (ซิสเตอร ซาเลเซียน) จึงเห็นควรท่ีจะมี “ตราสัญลักษณ ครบรอบ 150 
ป�” เพ่ือนําไปใชในโอกาสพิเศษตั้งแต�ป� 2563 เปBนตนไป ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย เก�า
และบุคคลท่ัวไป ส�งผลงานประกวดการออกแบบโลโก โอกาสครบ  150 ป� 

โดยมีหัวข�อของการเฉลิมฉลองท่ีว�า “พระมารดามารีย ทรงดําเนินไปมาในบานหลังนี้”1   ซ่ีงได�รับแรงบันดาล
ใจจากคําพูดของนักบุญยอห%น บอสโก ผู�ก�อต้ังคณะธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ% มาเดอร%อีวอง แรงกว0อท อัคราธิการิณีคณะ
ธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ% ได�ให�คําอธิบายไว�ว�า “ "บาน" หมายถึงโลกท่ีพระมารดามารีย�ทรงประทับอยู�และเดินไปกับ
เรา2 คํ้าจุนเราในภารกิจของการให(การศึกษาอบรมแก�เยาวชนคนหนุ�มสาว แสดงถึง "วิสัยทัศน�" และความเชื่อม่ันท่ี              
ฝ1งรากอยู�ในความเชื่อและในพระพรพิเศษซาเลเซียนและในประสบการณ�ชีวิต...” 

 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใช�โลโก�เป5นตราสัญลักษณ%ประจําการเฉลิมฉลอง 150 ป9 (1872-2022) ของการก�อต้ังคณะธิดา          

แม�พระองค%อุปถัมภ% (ซิสเตอร%ซาเลเซียน) 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ%คณะธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ%ให�เป5นท่ีรู�จักมากยิ่งข้ึน 
3. เพ่ือสร�างการมีส�วนร�วมระหว�างนักเรียน นักศึกษา นิสิต ศิษย%เก�า และบุคคลท่ัวไป สําหรับการเฉลิมฉลอง 

150 ป9ของการก�อต้ังคณะท่ีมีความหมาย 
 

กรอบแนวคิดของการออกแบบ 
1. ตราสัญลักษณ  บ�งบอกถึงความเป5นเอกลักษณ%ของคณะธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ% บ�งบอกถึงแรงบันดาลใจของ

การก�อต้ังคณะ และบ�งบอกถึงการครบรอบ 150 ป9ของการก�อต้ังคณะ 
2. ผลงานมีความเรียบง�าย ทันสมัย สวยงาม จดจําง�าย เด�นชัดและสามารถนําไปใช�ได�จริงในการประชาสัมพันธ 

ของคณะฯ เช�น งานสื่อสิ่งพิมพ% สกรีนผ�า ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ%อ่ืน ๆ รวมท้ังสื่อประชาสัมพันธ%ของคณะฯ 
ได�ทุกประเภท 

3. ถ�ามีตัวอักษรในตราสัญลักษณ%ให�ใช�ภาษาอังกฤษเท�านั้น 
4. ผลงานสามารถใช�แบบอักษรได�อย�างอิสระ แต�ต�องคํานึงถึงลิขสิทธิ์ของตัวอักษรดังกล�าว 
5. ตราสัญลักษณ มีความสมบูรณ%แม�ในกรณีท่ีมีการย�อหรือขยายส�วน 

                                                           

1
 นํามาจากตอนท่ีนักบุญยอห%น บอสโก ได�ไปเยี่ยมบ�านของคณะซิสเตอร%ธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ%ท่ีนิสซาในเดือนสิงหาคม 1885 (cf MB.XVII, 557 

และบันทึกเหตุการณ%ของคณะเล�ม 5 หน�า 51-52) 
2 “เรา” หมายถึง สมาชิกคณะธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ%(ซิสเตอร%ซาเลเซียน) 



เง่ือนไขการออกแบบ 
1. ผลงานจะต�องออกแบบผ�านโปรแกรมคอมพิวเตอร%กราฟฟSกเท�านั้น  โดยส�งผลงานภาพสีอยู�ในพ้ืนกระดาษสี

ขาวชนิดใดก็ได�ขนาดเท�า A4 พร�อมแนบไฟล%ดิจิตอลต�นฉบับของโปรแกรมและไฟล%ภาพ ในรูปแบบนามสกุล 
Al (Illustrator /CS6 เป5นอย�างน�อย), .EPS, .PSD, .PNG, .JPEG, .PNG หรือ .Tiff และ .PDF ความละเอียด
ไม�ต่ํากว�า 300 DPI พร�อมระบุการกําหนดค�าสี CMYK (code) 

2. ผลงานท่ีส�งจะต�องเป5นผลงานท่ีผู�ส�งเข�าประกวดออกแบบเอง ไม�ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู�อ่ืน หากมี
การละเมิดลิขสิทธิ์ การรับรางวัลจะถือเป5นโมฆะและถูกเรียกรางวัลท้ังหมดคืน  

3. สามารถศึกษาข�อมูลของคณะได�ท่ีเว็บไซต% www.cgfmanet.org / www.fma.or.th 
4. การออกแบบจะต�องมีเอกสารประกอบเป5นคําอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ%ท่ีส�งเข�าประกวด รวมถึงชื่อ 

นามสกุล ท่ีอยู� เบอร%โทรศัพท% และอีเมล% ท่ีสามารถติดต�อได�สะดวกของผู�ส�งเข�าประกวด 
5. ผู�เข�าร�วมประกวดส�งผลงานได�ไม�เกิน 2 ผลงาน 
6. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป5นท่ีสิ้นสุด ไม�สามารถนําไปฟtองร�องและดําเนินคดี 

ใด ๆ 
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม�จัดส�งผลงานประกวดคืนสู�ผู�เข�าประกวดในทุกกรณี 
8. หากไม�มีผลงานชิ้นใดผ�านเกณฑ%การตัดสินจากคณะกรรมการ ฯ จะแจ�งให�ทราบว�าไม�มีผลงานผ�านเกณฑ%การ

ตัดสิน 
 

เกณฑ การประกวด  
1. การสื่อความหมายเก่ียวกับเอกลักษณ%ของคณะธิดาแม�พระองค%อุปถัมภ% และการครบรอบ 150 ป9 ของการ

ก�อต้ังคณะ 
2. ความสวยงาม จดจําง�ายและเด�นชัด 
3. มีองค%ประกอบตามกรอบแนวคิด 
4. การนําไปใช�ได�จริงในการประชาสัมพันธ%คณะฯ   

 

การส�งผลงานเขาประกวด  
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครส�งผลงานตราสัญลักษณ% (เอกสารแนบ) ให�ครบถ�วน 
2. แนบไฟล%ดิจิตอลต�นฉบับของโปรแกรมและไฟล%ภาพ ในรูปแบบนามสกุล .Al (Illustrator /CS6 เป5นอย�าง

น�อย), .EPS, .PSD, .PNG, .JPEG, .PNG หรือ .Tiff และ .PDF ความละเอียดไม�ตํ่ากว�า 300 DPI พร�อมระบุ 
การกําหนดค�าสี CMYK (code)  

3. ผลงานท่ีส�งเข�าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานท่ีได�รับรางวัล และถือเป5นลิขสิทธิ์ของคณะธิดาแม�พระองค%
อุปถัมภ% โดยคณะฯ มีสิทธิในการปรับแก� ดัดแปลง ผลงานเพ่ือประโยชน%ในการใช�งานจริงต�อไป 

4. ส�งใบสมัครพร�อมผลงานได�ท่ี Email: csthaifma@fma.or.th โดยข้ึนต�นหัวข�ออีเมลด�วย [Logo Contest 
FMA] 

5. ในกรณีท่ีต�องการส�งมากกว�า 1 ผลงาน กรุณาส�งใบสมัครและ Email แยกตามแต�ละผลงาน 
 
 



กําหนดการ 
1. ส�งผลงาน ใบสมัคร และ Email ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน  2562 
2. กรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันท่ี 16-30 พฤศจิกายน 2562 
3. ประกาศผลการตัดสิน วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ท่ี www.fma.or.th “การประกวดโลโก� 150 ป� ธมอ.” 

 

หลักเกณฑ ในการตัดสิน แบ�งออกไดดังนี้ 
1. การสื่อความหมาย และความคิดสร�างสรรค% 
2. ความสวยงามและความครบถ�วนขององค%ประกอบ 
3. ความน�าสนใจและความสามารถในการนําไปใช�ได�จริงในการประชาสัมพันธ%ต�าง ๆ สามารถใช�กับงานสื่อ

สิ่งพิมพ% ของท่ีระลึก ฯลฯ 
 

รางวัลการประกวด 
- รางวลัชนะเลิศ 1 รางวลั จาํนวน 10,000 บาท   พร�อมเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 

- รางวลัรองชนะเลิศ 1 รางวัล จํานวน 5,000 บาท พร�อมเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
 

ผลงานท่ีชนะเลิศ  
- ผลงานท่ีได�รับรางวลัจะถือเป-นลิขสิทธิ์ของคณะ 
- ผลงานท่ีได�รับรางวลัจะถูกนําเสนอเข�าประกวดระดับโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครเข%าร&วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ1 (โลโก%) 
โอกาสครบรอบ 150 ป8ของการก&อตั้งคณะธดิาแม&พระองค1อุปถมัภ1 (ซิสเตอร1ซาเลเซียน) 

 

ด.ญ/ด.ช/นาย/นาง/นางสาว…………………………….…………….……………นามสกุล.……….…………………………………….. 
วัน/เดือน/ป�เกิด....…………………………….…………….………อายุ....………………………….……………….…………….………….. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………………... 
ท่ีอยู9....………………………...…หมู9..................ถนน............................................แขวง/ตําบล....................................... 
เขต/อําเภอ....…………………………………จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย=..................................... 
เบอร=โทรติดต9อ....……………............ E-mail................................................... ID-Line ........................................... 
 
กําลังศึกษา ชื่อสถานศึกษา....…………………….…...........................................................ชั้นป�.................................... 
คณะ....……………....................................…………..…สาขาวิชา.................................................................................. 

 
ทํางาน ชื่อสถานท่ีทํางาน....….........………….............................................................................................................. 
ตําแหน9ง....…………….…............................................................แผนก/ฝKาย............................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด....……………....................................………....................................…………………..…...................... 
เบอร=โทรติดต9อ....…………….................…………..…………..E-mail.............................................................................. 
 
มีความประสงค=ขอส9งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ= (โลโก�) โอกาสครบรอบ 150 ป�ของการก9อต้ังคณะ            

ธิดาแม9พระองค=อุปถัมภ= (ซิสเตอร=ซาเลเซียน) เข�าประกวดเป-นจํานวน ............... แบบ พร�อมได�แนบคําอธิบาย
ความหมายของผลงานท่ีออกแบบมาด�วย 

ข�าพเจ�าได�รับทราบรายละเอียดเง่ือนไขต9าง ๆ ตามท่ีทางคณะได�กําหนดไว�และพร�อมยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังกล9าว และขอส9งผลงานพร�อมใบสมัครฉบับนี้ 

 
ขอรับรองว9าเป-นผลงานของข�าพเจ�าจริง  
......................................................... ลงชื่อเจ�าของผลงาน 
(................................................................) 

 
วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. 2562 

 


