
 
    
 
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------------------------------ 

 

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่สนใจ ร่วมประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร          
ภายใต้หัวข้อ “๕๐ ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่   
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี   
R – Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่   
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 

เงินรางวัลรวม ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 

๑. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔. รางวัล Popular Vote  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
๑.  นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือประชาชนทั่วไป 

๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะท างาน คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด   
๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกนิ 1 ผลงาน 

๒. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ท าซ้ า คัดลอก เลียนแบบ หรือ 
ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อ่ืนอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน  
ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงาน 
ใดมาก่อน  

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงาน ที่
ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ให้ถือเป็นความ
รบัผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

๔. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ และ
ท าให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและจดจ าง่าย  



๕. การเลือกใช้สี ให้ใช้โทนสีแสดและสีขาวเป็นสีหลัก และสามารถเลือกใช้โทนสีอื่นประกอบได้ (ให้ระบุ
รหัสสีที่ใช้ด้วย) เพ่ือแสดงถึงความหมายตามแนวคิดท่ีก าหนด โดยองค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์ (LOGO) 
จะต้องมีตัวเลข ๕๐ ปี (ตัวเลขไทยหรืออารบิกก็ได้) 

สีแสด รหัสสี #FA4616   
สีขาว รหัสสี #FFFFFF 

๖. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นงาน ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเขา้ประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ 
ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืน ตลอดจนสิทธิ์อ่ืนใดในผลงานเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและขอสงวนสิทธิ์ในการน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้งานได้จริง  

๗. คณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรขอ สงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

๘. การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผลงาน
ที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัล ที่รับไป
แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกเพิกถอนผลการตัดสินด าเนินการคืนรางวัลที่ได้รับไปทั้งหมดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลจากคณะกรรมการ  หากท่านเพิกเฉยจะถูกด าเนินคดีแพ่งตามกฎหมายต่อไป 

 

เงื่อนไข/ข้อตกลงการส่งผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

๑. ข้อก าหนดการส่งแบบเข้าประกวด 

ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์น าเสนอพร้อมกับไฟล์ต้นฉบับ ดังนี้ 
๑.๑  น าเสนอในรูปแบบไฟล์ภาพ .jpg ความละเอียดไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ dpi ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒ ล้าน

พิกเซล และพิมพ์ผลงานลงบนกระดาษโฟโต้ (Photo Paper) ขนาด A4 ก าหนด ๑ แผ่นต่อ ๑ ผลงาน 

๑.๒  ไฟล์ต้นฉบับที่แก้ไขได้ทั้งแบบสีและแบบขาวด าของโปรแกรมท่ีใช้ออกแบบผลงานพร้อมระบุ
รหัสสีในโหมด RGB/CMYK, Pantone และ HTML (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้) และแบบอักษร (Font) ต้องไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD หรือ USB flash drive จ านวน ๑ ชุด  

๑.๓ ไฟล์แนวคิดในการออกแบบและพิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้ (Photo Paper) ขนาด A4 

๑.๔ ใบสมัครพร้อมลงนามรับรองผลงานซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุก
ประการ                       
  ๒. ช่องทางการส่งผลงาน   

ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกส่งผลงานโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยเริม่ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ดังนี้ 

๒.๑  ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

๒.๒  ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้     
เรียน  งานประชาสัมพันธ์  (ประกวดออกแบบโลโก้ ๕๐ ปี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
๖๙ หมู่ ๑ ต าบลนครชุม   อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐   

โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “ประกวดออกแบบโลโก้ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร” (ยึดตามวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทาง หรือขนส่งเอกชนประทับตราเป็นส าคัญ)  



 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 

๑. การตดัสินการประกวดออกแบบโลโก้มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้  
๑) ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน าเสนอของผลงาน ๔๐ คะแนน   
๒) ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจ  มีเอกลักษณ์และความเหมาะสมของการน า       
    ไปใช้งาน  และท าให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและจดจ าง่าย ๔๐ คะแนน      
๓) การสื่อความหมายถึงหัวข้อที่ก าหนดและมีองค์ประกอบครบถ้วน ๒๐ คะแนน   

  

๒. การตัดสิน Popular Vote  
 ๑) ท าการโหวตผ่าน website ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ๒) รางวัล Popular Vote จะนับจากจ านวนผู้ที่ได้รับการ Vote สูงสุด 

 ๓) ระยะเวลาในการ Vote ต้ังแต่วันที่  ๑-๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 

ประกาศผลการตัดสิน 

ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทาง  
๑) เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๒) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  www.kpru.ac.th 

ติดต่อสอบถาม 
 ๑) เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ๒) โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๐๖ ๕๕๕ 

               
ประกาศ ณ วันที่ 16   กันยายน  พ.ศ.  2565 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

16   กันยายน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F2dbfQgO9ZaQwKtqVqGm 

 
 
 
 
 
 

http://www.kpru.ac.th/


 

 
 

ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นางสาว/นาง)..............................................นามสกุล…….....................................  
อายุ...................ปี อาชีพ.............................................................................................. ...................  
สถานที่เรียน /ทำงาน..................................................................................................... .................  
ที่อยู่ (ปัจจุบัน ที่สามารถติดต่อได้……….......................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ........................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................อีเมล์................................................ ............................. 

 
ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเงื ่อนไขการประกวดและยินดีปฏิบัต ิตามเงื ่อนไข ซึ ่งหากผลงาน  

ของข้าพเจ้าได้รับรางวัล  ข้าพเจ้ายินดีมอบผลงานให้เป็นลิขสิทธิ ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
และอนุญาตให้คณะกรรมการตัดสิน ปรับผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป  
 

ข้าพเจ้ารับทราบข้อความดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง  
 
 

ลงชื่อ............................................... เจ้าของผลงาน 
      (.................................................)  
วันที่ส่ง.............เดือน.............................พ.ศ.2565 

 




