โครงการประกวดออกแบบวงเวียน ประตู 2
ผู้รบั ผิดชอบ กองบริหารวิชาการและนิสติ
หลักการและเหตุผล
ด้วยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตศรีราชาได้เปิ ดการเรียนการสอนมาตัง้ แต่ปี 2539 จนถึง
ปั จจุบนั เป็ นสถาบันการศึกษาทีม่ ภี ารกิจด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนและการวิจยั ขัน้ สูงทีม่ ุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการทีไ่ ด้มาตรฐานสากลเพือ่ รองรับการพัฒนาภูมภิ าค ทัง้ มหาวิทยาลัยยังได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การดูแล และปรับเปลี่ยนภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม เกิดบรรยากาศน่าศึกษาเล่าเรียน รวมถึง สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับการรณรงค์และอนุรกั ษ์พลังงาน สิง่ แวดล้อมตลอดจนพืน้ ทีส่ เี ขียว ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยได้คดิ จัดโครงการจัดทา
วงเวียนภายในมหาวิทยาลัยให้มสี ญ
ั ลักษณ์ทเ่ี ป็ นสือ่ ถึงความเป็ นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สวยงาม เป็ นที่น่าจดจา ขึ้นบริเวณจุดตัดวงเวียนประตู 2 ของวิทยาเขต และเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นิสติ มี
ส่ว นร่ว ม ได้แ สดงออกถึง ความสามารถ ความคิด สร้างสรรค์ การออกแบบ งานศิล ปะ รวมถึงสนั บ สนุ น
ค่าตอบแทนให้นิสติ นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงระบาดของไวรัส Covid19 อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ นาผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไปใช้ในการก่อสร้างวงเวียน ประตู 2
2.เพือ่ ส่งเสริมให้นิสติ กล้าแสดงออกถึงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์
3.เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเป็ นค่าตอบแทนให้นิสติ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา (COVID-19)
แนวทางการดาเนิ นงาน
1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.รวบรวมผลงานทีเ่ ข้าร่วมประกวด
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
4.ตัดสินและประกาศผลการประกวด
5.มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
6.นาผลงานการประกวดไปดาเนินการจัดสร้างวงเวียน

กติ กาการประกวด
1.ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็ นนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเท่านัน้ (ไม่จากัด
ชัน้ ปี คณะ และสาขาวิชา)
2.ผูส้ ง่ ผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวด 1 ผลงานเท่านัน้
3.ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดต้องออกแบบเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยส่งประกวดและไม่เคยออกสื่อใดๆ
มาก่อน
4.ออกแบบผลงานเป็ นภาพสีลงในกระดาษขนาด A4 เท่านัน้ และให้เขียนรหัสนิสติ ชื่อ -นามสกุล ชัน้ ปี
คณะ สาขา ทีส่ งั กัด และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ อย่างชัดเจน
5.ผลงานทุกชิน้ ทีส่ ง่ เข้าประกวดจะไม่สง่ คืนให้กบั เจ้าของผลงานทุกกรณี
6.ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็ นกรรมสิทธิของมหาวิ
์
ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
และสามารถใช้สทิ ธิในการแก้ไขและปรับเปลีย่ นผลงานทุกชิน้ ได้ตามความเหมาะสม เพือ่ การใช้งานจริง
7.ผลการตัดสินผลงานของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
การส่งผลงาน
1.ส่งผลงานการออกแบบเป็ นภาพสี ขนาด A4 พร้อมไฟล์ผ ลงานการออกแบบที่สามารถเปิ ดได้บน
ระบบปฏิบตั ิการ window พร้อมคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที มาที่ e-mail :
oasbrj@src.ku.ac.th หรือ ส่งได้ท่ีงานกิจ การนิ ส ิต อาคาร 9 ผู้ป ระสานงาน : นายบุ เรงนอง จัก รมุ ณี เบอร์
โทรศัพท์ 065-7162624
2.ผลงานทุกชิ้นให้ระบุ รหัสนิสติ ชื่อ -นามสกุล ชัน้ ปี คณะ สาขา ทีส่ งั กัด และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถ
ติดต่อได้ ไว้ดา้ นหลังผลงาน
3.กาหนดการส่งผลงาน เริม่ ส่งได้ตงั ้ แต่บดั นี้ 30 กันยายน 2563 ผลงานที่มาถึงหลังวันที่ 30 กันยายน
2563 จะไม่ได้รบั การพิจารณา
เกณฑ์การตัดสิ น
1.ตัดสินผลงานรอบแรก ให้เหลือเข้ารอบไม่เกิน 3 ผลงาน
2.จากคณะกรรมการ 80% ซึง่ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
-แนวคิดในการออกแบบและการสือ่ ความหมาย 30%
-ความคิดสร้างสรรค์ 20%

-ความสวยงามของผลงาน 20%
-ความเหมาะสมกับการนาไปใช้งาน 10%
3.จากผลการโหวตจานวน กดแสดงความรู้ส ึก (like, love, wow, sad และ angry) ทาง Facebook
Fanpageองค์การบริหาร องค์การนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 20% ตัง้ แต่วนั ที่ 12-16
ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
*หากพบว่าผลงานมีความผิดปกติ ในการเพิม่ ยอดการกดแสดงความรูส้ กึ จะไม่นาคะแนนในส่วน 20%
นี้มาใช้ในผลงานดังกล่าว
รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล ได้รบั รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
-รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล ได้รบั รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
-ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รบั ชัวโมงกิ
่
จกรรม

