โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักการและเหตุผล
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2513
เปิดเป็นคณะวิชาลาดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลาดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจั น ทร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ เปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษารุ่ น แรกเมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2513 โดยมี
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่ น มาลากุ ล ซึ่ งด ารงต าแหน่ งอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรในขณะนั้ น
เป็ น ผู้ รั ก ษาการคณบดี ค นแรกของคณะศึ กษาศาสตร์ มี วั ตถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตทางการศึก ษา
ที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในเวลาต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นหลายสาขาวิชา ทั้ งระดับปริญญาบัณฑิต
และบั ณ ฑิ ตศึ กษา โดยในปั จ จุ บั น เปิ ดสอนระดับ ปริญ ญาบัณ ฑิ ต 10 สาขาวิช า ได้แ ก่ สาขาวิช าจิตวิท ยา
สาขาวิชาการศึ กษาตลอดชีวิต สาขาวิช าเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์การกีฬ า สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิช าภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา และสาขาวิช าการสอนภาษาจี น ในฐานะภาษาต่ างประเทศ ในส่ ว นของระดับ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาได้เปิ ด
หลั กสู ตรมหาบั ณ ฑิ ต 12 สาขาวิช า ได้แก่ สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา สาขาวิช าการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาพัฒนศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึก ษาพิ เศษ สาขาวิช าการสอนสั งคมศึ กษา สาขาวิช าวิธีวิทยาการวิจั ยทางการศึกษา และสาขาวิช า
หลั กสู ต รและการสอน นอกจากนี้ ได้เปิ ด หลั กสู ตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต 4 สาขาวิช า ได้แก่ สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน
ซึง่ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีอายุครบ 48 ปี
เพื่อเป็ นการร่วมเฉลิม ฉลองในโอกาสสาคัญ นี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นสมควรในการจัดทาตราสัญลั กษณ์
ครบรอบ 48 ปีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนสร้างการรั บ รู้และการจดจ าของสาธารณชน และผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องสั มพัน ธ์ กับคณะฯ ตั้งแต่อดีต
จวบจนปัจจุบัน
ในการนี้จึงได้กาหนดจัด “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขึ้น โดยการเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว
ปรัชญา คาขวัญอัตลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปรัชญา
“องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา” (Excellent Educational Organization)
 คาขวัญ
“สร้างสรรค์ทันสมัยใส่ใจสังคมอุดมความรู้เชิดชูคุณธรรม”
 อัตลักษณ์
“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”

 ปณิธาน

“ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความเป็ น เลิ ศในวิช าชีพ มีคุ ณ ธรรม จริยธรรมเป็ น ผู้ น าในการสร้างสรรค์
องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม”
 วิสัยทัศน์
“องค์ กรแห่ งการสร้างสรรค์ มี ค วามเป็ น เลิ ศ และเป็ น ผู้ น าทางวิช าชี พ (Organization of
Creativity, Excellence and Professional OCEP) ในการผลิตพัฒ นาบัณ ฑิต และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม น าสั ง คม มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ เป็ น ผู้ น าการวิ จั ย และบริ ก ารการศึ ก ษาในระดั บ
มาตรฐานสากล”
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศิล ปากรมีตราสั ญ ลั กษณ์ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สาหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อสร้างสรรค์ และสื่อสารภาพลั กษณ์ ที่เป็นเอกลั กษณ์ อันโดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นา
ความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่ต่ากว่า 10 ผลงาน
เชิงคุณ ภาพได้ผ ลงานที่ ผ่ านการคัดเลื อกตามเกณฑ์ ที่ กาหนดเป็นต้ นแบบส าหรับนาไปจัดท า
เป็นสื่อสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไป
ระยะเวลาดาเนินงาน: 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
สาหรับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มีการนาเสนอภาพลักษณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ในมุมมองที่แปลกใหม่ เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมทุกระดับ และจดจาได้ง่าย
3. นั กเรียน นั กศึกษาและบุ คลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองจากการนาความรู้ความสามารถ
ในเชิงศิลปะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

เกณฑ์การตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด
เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
กติกาการประกวด
1. ผู้ร่วมประกวด 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวนผลงาน
2. ออกแบบและตั้งชื่อผลงานตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปีที่สื่อถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยมีคุณลักษณะดังนี้
o ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงภาพลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “องค์กรแห่งการ
สร้างสรรค์ มีความเป็ น เลิ ศ และเป็ น ผู้ นาทางวิช าชีพ (Organization of Creativity, Excellence
and Professional OCEP) ในการผลิ ต พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
คุ ณ ธรรม น าสั ง คม มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ เป็ น ผู้ น าการวิ จั ย และบริ ก ารการศึ ก ษาในระดั บ
มาตรฐานสากล”
o ใช้ สี ค ราม (ตามสี อั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร) เป็ น สี ห ลั ก Code สี คื อ C100 M80 Y40 K20
และต้องมีตัวอักษรคาว่า“๔๘ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ48th Anniversary
Faculty of Education Silpakorn University”ปรากฏอยู่บนตราสัญลักษณ์
o ต้องออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งต้องมีลายเส้นที่ชัดเจนมีองค์ประกอบ
ที่สวยงามจดจาง่าย
o มีความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆสามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์สกรีน
ผ้าของที่ระลึ กผลิ ตภัณ ฑ์ อื่น ๆรวมทั้งสื่ อประชาสั มพั นธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร
ทุกประเภท
o ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็น กรรมสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ และ กรรมการตัดสินสามารถ
ใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
o การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การจัดส่งผลงาน
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสี และขาวดา ขนาดภาพละ
5x5 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 พร้อม
พิมพ์คาอธิบายแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้าประกวด
ส่วนที่ 2 จัดพิมพ์แผ่น Presentation นาเสนอ การนาตัวผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) ไปใช้
งานใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เสื้อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สีลงบน
กระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A4 โดยกาหนดขนาดของผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม (ไม่จากัด
จานวนแผ่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์)

ตัวอย่างส่วนที่ 1

ตัวอย่างส่วนที่ 2

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อE-mail และรายละเอียด
อื่น ๆ ให้ครบถ้วนติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 ส่วน
3. แนบไฟล์ ผ ลงานภาพต้ น ฉบั บ บั น ทึ ก เป็ น ไฟล์ น ามสกุ ล (.PSD), (.AI)และ .JPG โดยมีค วาม
ละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi. และขนาดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK ** ไฟล์ที่
ส่งมาต้องแก้ไขได้*** บั นทึกใส่ CD/DVD มาจานวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทกเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย
4. วิธีส่งผลงาน
4.1 ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
นางสาวอารีรัตน์ สายทอง (โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี)
สานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจาง่าย และ สื่อความหมายถึงการฉลอง
ครบรอบ 48 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.educ.su.ac.th
ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็นต้น
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน แบ่งออกได้ดังนี้
1. สื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์
2. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
3. ความน่ าสนใจและสามารถนาไปใช้จริงในการประชาสัมพั นธ์ต่าง ๆ สามารถใช้กับ งานสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์
กาหนดการดาเนินงาน
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
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
บัตรภายในงานวัน คล้ายวัน สถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน
2560)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวอารี รั ต น์ สายทอง ส านั ก งานคณบดี คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
โทร 034 255 095

ใบสมัคร
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ48ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
****************************************************************
วันที่..........................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ..........................) .....................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ..................................... หมู่ที่ ............ หมู่บ้าน / อาคาร .......................................................................................
ซอย ................................................ ถนน .................................................... แขวง / ตาบล .......................................................
เขต / อาเภอ ................................................. จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ …………………….………
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................ E–mail …………………………………………..……………………………….
คุณสมบัตผิ ู้ส่งผลงาน
o นักเรียนปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับชั้น.................. รหัสนักเรียน ..........................................
o ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รหัสนักเรียน ....................................
o นักศึกษาปัจจุบัน ระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก รหัสนักศึกษา .......................................
สาขาวิชา/หลักสูตร ......................................................................................................................................................
o ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก รหัสนักศึกษา..........................
สาขาวิชา/หลักสูตร ......................................................................................................................................................
o บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  อดีต  ปัจจุบันสังกัดภาควิชา...............................................................................
ชื่อตราสัญลักษณ์: .........................................................................................................................................................................
แนวคิดผลงาน:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งผลงานและเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 48 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมปฏิบตั ิตามรายละเอียดกติกาและข้อปฏิบตั ิในการ
ประกวดที่ใช้ยึดถือในโครงการฯโดยเคร่งครัดทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้สมัคร
(....................................................................................)
*** โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/นักเรียน/นักศึกษาพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ***

