โครงการประกวดตราคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
คณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดาเนินการเปิดการเรียนการ
สอนผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตวิญญาณเป็นนักกฎหมายเพื่อรับใช้ประชาชน
และประเทศชาติโดยสุจริตตามกรอบอุดมคติของผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย จนเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
ได้ รวมทั้งมุ่งที่จะพัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการด้านนิติศาสตร์ให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยสั่งสมแสวงหาองค์ความรู้จากปัญหาสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมประสานภูมิปัญญาสากล
แบบบูรณาการ และพัฒนางานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนาองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การวิจัยไปใช้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามปรัชญามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สะท้อนถึงความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดโครงการประกวดตราคณะนิติศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓ ขึ้น ทั้งนี้
โดยให้คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาตราคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒.๒ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทั้งคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓. แนวความคิดหลักในการออกแบบ
ปรัชญา โยคา เว ชายเต ภูริ (โยคา เว ชายะเต ภูริ) : ปัญญาย่อมเกิดขึ้น เพราะการฝึกฝน
วิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
ปณิธาน คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นสร้างนักกฎหมายที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สามารถเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนและสังคม
อัตลักษณ์ นักกฎหมายผู้มีจิตอาสาเป็นที่พึ่งพาของชุมชน
พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ
๒. สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย
๓. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร ค่านิยมขององค์กร คือ “LAWS”
L

คือ

Loyalty

ความซื่อสัตย์

A

คือ

Accuracy

ความถูกต้อง

W

คือ

Wisdom

ความมีปัญญา

S

คือ

Sacrifice

ความเสียสละ

สีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีขาวงาช้าง
๔. คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๔.๑ ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และบุคคลทั่วไป
๔.๒ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองไม่นาส่วน
ใดส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของตนเอง
๔.๓ ผู้เข้าร่วมประกวดตราคณะนิติศาสตร์ สามารถส่งผลงานการออกแบบได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้นงาน
๔.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการจัดทาหรือผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยนาไปประกวดที่ใดมาก่อน
๔.๕ ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือ มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
๔.๖ ผลงานที่ได้รับรางวัล หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาตรา
คณะนิติศาสตร์สามารถพิจารณาตัดสินจะตัดสิทธิ์การได้รางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถ
ฟ้องร้องได้ในทุกกรณี
๔.๗ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแบบผลงานที่ได้รับรางวัลให้มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน
๔.๘ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสิทธิ์จะนาไปเผยแพร่ใน
สื่อต่างๆ ได้
๔.๙ ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการจัดทาตราคณะนิติศาสตร์ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถ
นาไปฟ้องร้องและดาเนินคดีใดๆ ได้
๕. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
๕.๑ ตราคณะนิติศาสตร์ ต้องสื่อความหมายของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อย่าง
ชัดเจน
๕.๒ ตราคณะนิติศาสตร์ ต้องมีความสัมพันธ์กับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตราโรจนากร)
และยังต้องบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน

๕.๓ ตราคณะนิติศาสตร์ ต้องประกอบไปด้วยตราชูเป็นหลัก
๕.๔ ไม่จากัดเทคนิคในการสร้างผลงาน
๕.๕ ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดจะต้ อ งมี ข นาดไม่ เ กิ น ๓๐x๓๐ เซนติ เ มตร และไม่ เ ล็ ก กว่ า ๑๐x๑๐
เซนติเมตร พร้อมทั้งย่อส่วนในขนาด ๓x๓ เซนติเมตร ทั้งแบบสีและขาวดา ติดบนกระดาษ A๓ รองด้านล่างด้วย
แผนพลาสติกลูกฟูก (ฟิวเจอร์บอร์ด) จานวน ๑ ชิ้นต่อหนึ่งผลงาน พร้อมคาอธิบายประกอบแบบตราสัญลักษณ์ใน
แบบเดียวกันหรือแยกคาอธิบายในกระดาษ A๓ อีกแผ่นหนึ่งต่างหากก็ได้
๕.๖ ส่งผลงานในรูปแบบ CD หรือ DVD โดยบันทึกไฟล์ในนามสกุล JPEG หรือ AI อย่างละ ๑ ไฟล์
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด ตราโรจนากร และตราชู เพื่อเป็นไฟล์ประกอบในตราสัญลักษณ์ได้ที่
https://laws.msu.ac.th/
๖. การส่งผลงานเข้าประกวด
๖.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://laws.msu.ac.th/ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งมาพร้อมแผ่น
ชิ้นงานขนาด A๓ และแผ่น CD หรือ DVD บรรจุลงซอง
๖.๒ ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยถือ
วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หรือ ส่งผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๔ ตาบลขาม
เรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๑ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๔๑๔๔ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ https://laws.msu.ac.th/
๖.๓ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
๗. การประกาศผลงานการประกวด
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ทางเว็ปไซค์ https://laws.msu.ac.th/
๘. รางวัลในการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จานวน ๑ รางวัล เป็นเงินสด ๕,๐๐๐ บาท ถ้วน พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

เลขทีใ่ บสมัคร .........../2563

ใบสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวด
ตราคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**********************************************************************
(ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องด้วยตัวบรรจงและเติมเครื่องหมาย

√ ในช่อง

ตามความเป็นจริง)

ชื่อ นาย
นาง
นางสาว
...................................... นามสกุล ............................................................
เกิดวันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ...........................สัญชาติ ...................... ศาสนา ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............... ถนน........................................ ซอย ............................ ตาบล ...................................
อาเภอ .................................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ......................................
โทรศัพท์บ้าน ..................................... โทรศัพท์มอื ถือ ................................... Email ...............................................
ปัจจุบันเป็น
นิสิตปัจจุบัน คณะ ....................................................
ศิษย์เก่า คณะ .....................................................
บุคลากรสายวิชาการ คณะ ............................................
บุคลากรสายสนับสนุน คณะ ..............................................
บุคคลภายนอก อาชีพ ...............................................
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................

ลงชื่อ ......................................................
ผู้เข้าร่วมประกวด
***********************************************************************************
∞ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://laws.msu.ac.th/ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งมาพร้อมแผ่นชิ้นงานขนาด A๓
และแผ่น CD หรือ DVD บรรจุลงซอง
∞ ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสาคัญ หรือ ส่งผลงานด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๔ ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
๔๔๑๕๑ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๔๑๔๔ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://laws.msu.ac.th/
∞ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

