
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
หลักการและเหตุผล 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้ งขึ้น เมื่ อวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ.2513                      
เปิดเป็นคณะวิชาล าดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาล าดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวัง                   
สนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี            
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น                
เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา              
ที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

ในเวลาต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพ่ิมขึ้นหลายสาขาวิชา ทั้ งระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา โดยในปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยา 
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษาได้เปิด
หลักสูตรมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต                   
และการพัฒนามนุษย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน นอกจากนี้ ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

ซ่ึงในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีอายุครบ 48 ปี 
เพ่ือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นสมควรในการจัดท าตราสัญลักษณ์
ครบรอบ 48 ปีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนสร้างการรับรู้และการจดจ าของสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคณะฯ ตั้งแต่อดีต                       
จวบจนปัจจุบัน 

ในการนี้จึงได้ก าหนดจัด “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยการเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร 
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว 

ปรัชญา ค าขวัญอัตลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปรัชญา 

     “องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)   
 ค าขวัญ 
    “สร้างสรรค์ทันสมัยใส่ใจสังคมอุดมความรู้เชิดชูคุณธรรม” 
 อัตลักษณ์ 
   “สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม” 
 
 



 ปณิธาน 
    “ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์                 

องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม” 
 

 วิสัยทัศน์ 
     “องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Organization of 
Creativity, Excellence and Professional OCEP) ในการผลิตพัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับ
มาตรฐานสากล” 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี                     

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ และสื่อสารภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้น า
ความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่ต่ ากว่า 10 ผลงาน 
เชิงคุณภาพได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นต้นแบบส าหรับน าไปจัดท า          

เป็นสื่อสัญลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินงาน: เมษายน - พฤษภาคม 2560  

งบประมาณ: 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณ : เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์  
 ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ  1,000  บาท 
 ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการตัดสิน  2,000  บาท 

เงินรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด   10,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปีของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นเอกลักษณ์

ส าหรับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. มีการน าเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในมุมมองที่แปลกใหม่ เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมทุกระดับ และจดจ าได้ง่าย 
3. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองจากการน าความรู้ความสามารถ                
ในเชิงศิลปะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 



เกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด 

เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา ศิษย์เก่า  คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

กติกาการประกวด 
1. ผู้ร่วมประกวด 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จ ากัดจ านวนผลงาน 
2. ออกแบบและตั้งชื่อผลงานตราสัญลักษณ์ครบรอบ  48 ปีที่สื่อถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
o ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงภาพลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “องค์กรแห่งการ

สร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Organization of Creativity, Excellence 
and Professional OCEP)  ในการผลิตพัฒนาบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม น าสั งคม มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าการวิจัยและบริการการศึกษาในระดับ
มาตรฐานสากล” 

o ใช้สีคราม (ตามสีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นสีหลัก Code สีคือC100 M80 Y40 K20              
และต้องมีตัวอักษรค าว่า“๔๘ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ48th Anniversary 
Faculty of Education Silpakorn University”ปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์ 

o ต้องออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งต้องมีลายเส้นที่ชัดเจนมีองค์ประกอบ              
ที่สวยงามจดจ าง่าย 

o มีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์สกรีน
ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อ่ืนๆรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
ทุกประเภท 

o ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ และ กรรมการตัดสินสามารถ         
ใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้ 

o การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

การจัดส่งผลงาน 
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ 
    ส่วนที่ 1 จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสี และขาวด า ขนาดภาพละ 

5x5 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 พร้อม
พิมพ์ค าอธิบายแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้าประกวด 

    ส่วนที่ 2 จัดพิมพ์แผ่น Presentation น าเสนอ การน าตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ไปใช้
งานใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เสื้อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สีลงบน
กระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 โดยก าหนดขนาดของผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม (ไม่จ ากัด
จ านวนแผ่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์) 

 
 
 



  ตัวอย่างส่วนที่ 1       ตัวอย่างส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อE-mail และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 ส่วน 

3. แนบไฟล์ผลงานภาพต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล (.PSD), (.AI)และ .JPG โดยมีความ
ละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi. และขนาดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ** ไฟล์ที่
ส่งมาต้องแก้ไขได้*** บันทึกใส่ CD/DVD มาจ านวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทกเพ่ือป้องกัน
ความเสียหาย 

4. วิธีส่งผลงาน 
    4.1 ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    4.2 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  

นางสาวอารีรัตน์  สายทอง (โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี) 
ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน 
รูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจ าง่าย และ สื่อความหมายถึงการฉลอง

ครบรอบ 48 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่  www.educ.su.ac.th 
ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถน าไปใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน แบ่งออกได้ดังนี้ 
1. สื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ 
2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ 
3. ความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ สามารถใช้กับงานสื่อ

สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
ก าหนดการด าเนินงาน 

1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 (นับวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) 
2. คณะกรรมการตัดสินผลงาน วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560  
3. ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ www.educ.su.ac.th 

รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรโดยรับมอบเกียรติ

บัตรภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 
2560) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

นางสาวอารีรัตน์  สายทอง ส านักงานคณบดี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                     
โทร 034 255 095 



 
ใบสมัคร 

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ48ปี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

**************************************************************** 
 
วันท่ี..........................................................  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..........................) ..................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที ่..................................... หมู่ที ่............ หมู่บ้าน / อาคาร .......................................................................................  
ซอย ................................................ ถนน .................................................... แขวง / ต าบล .......................................................  
เขต / อ าเภอ ................................................. จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณยี์ …………………….………  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................ E–mail …………………………………………..……………………………….  
 
คุณสมบัตผิู้ส่งผลงาน 

o นักเรียนปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับชั้น..................  รหสันักเรยีน ..........................................  
o ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร รหัสนักเรียน .................................... 
o นักศึกษาปัจจุบัน  ระดับ  ปรญิญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รหัสนักศึกษา ....................................... 

สาขาวิชา/หลักสตูร ......................................................................................................................................................  
o ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก  รหัสนักศึกษา.......................... 

สาขาวิชา/หลักสตูร ......................................................................................................................................................  
o บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  อดีต    ปัจจุบันสังกัดภาควิชา...............................................................................  

 
ช่ือตราสัญลักษณ:์ .........................................................................................................................................................................  
แนวคิดผลงาน:  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งผลงานและเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณค์รบรอบ 48 ปี 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร” ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมปฏิบตัิตามรายละเอยีดกตกิาและข้อปฏิบตัิในการ
ประกวดที่ใช้ยึดถือในโครงการฯโดยเคร่งครดัทุกประการ 

 
       ลงช่ือ ............................................................... ผู้สมัคร 
       (....................................................................................)  
 

*** โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/นักเรียน/นักศึกษาพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง *** 


