โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน
เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบวาระ 80 ปี ในการสถาปนา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอานวยการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน
“เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” แบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการ
ดาเนินงานรวมทัง้ การจัดทาสินค้าที่ระลึกและเพื่อเป็นโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดแบบ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน และเฉลิมฉลอง
การสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์วาระ “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
ในหมู่ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) เพื่อเป็นการนาเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
3) เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือของศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และบุคคลทั่วไป ในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนา 80 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. หลักเกณฑ์การประกวด
1) ผู้ส่งผลงาน ได้แก่ นักเรียน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ไม่จากัดอายุ
2) จานวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย
2.1) ชิ้นงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ สีและขาวดา ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI
2.2) ตราสัญลักษณ์จะต้องมีรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยข้อความ ดังนี้
2.2.1) ภาษาไทย : 80 ปี เกษตรศาสตร์
ความยั่งยืนและความรุ่งเรืองของชาติ
2.2.2) ภาษาอังกฤษ : 80 Years of Kasetsart University: Sustainability and Prosperity
of the Nation
2.3) คาอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
2.4) การนาไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ
สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอื่น ๆ
3) รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
4) ลายเส้นสี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์
(imagination) การเฉลิมฉลองการสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนาไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้อย่างเหมาะสม
6) ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยให้ความหมายสื่อถึงความรุ่งเรืองและความยั่งยืนของชาติ

4. การสมัครส่งผลงาน และเงื่อนไขการประกวด
๑) ได้ที่ www.ku.ac.th/ku80 หรือ QR code

กาหนดระยะเวลา
- สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- ประกาศผล วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเว็บเพจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th/ku80
2) ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคาอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคาอธิบายแนวความคิด ความหมาย
ของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงานโดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตามลิงก์ข้างต้น
ผลงานประกวดทุกชิ้นหากมีอักษรจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบ
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้า
ประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่า ท่านทาผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา
ผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น
4) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบวาระเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
6) ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7) คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
8) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. หลักเกณฑ์การตัดสิน
1) ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจาง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์การเฉลิมฉลองการสถาปนา
80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
3) ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
4) มีความเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้ง
สื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้ทุกประเภท

6. รางวัลการประกวด
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จานวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล จานวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 4 รางวัล
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ
- ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565 (จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)
- หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด
7. ติดต่อสอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-942-8181
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รูปแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) นักเรียน นิสิตนักศึกษา นิสิตเก่า มก. บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนาเสนอรูปแบบตรา
สัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) นักเรียน นิสิตนักศึกษา นิสิตเก่า มก. บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงวาระเฉลิมฉลอง 80 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานได้นาตราสัญลักษณ์มาใช้ประกอบกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ

