
 
 

 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

.............................................................................................................  
  

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 
และลายกระเป๋าผ้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
ครบรอบ 60 ปี ที่ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ด้วยปรัชญาการ
สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถ   
ใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิต และการทำงานอย่าง         
มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

หลักเกณฑ์ในการประกวด 
 

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
 นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (ส่งผลงาน      

เข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน (ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า) ร ูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

 

 2. คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
  2.1 ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ต้องประกอบด้วยอักษรย่อ “LARTS TU” หรือ
ข้อความ "คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ที่สะท้อนถึงค่านิยมองค์กรของคณะฯ “เคารพร่วมใจบน
คว ามหล ากหล าย  “ In diversity we respect and collaborate”  คำช ี ้ แ จ ง :  บนคว ามหล ากหล าย                      
เราจะ “ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน” (Respect) และจะ “ทำงานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ รวมพลัง
จากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก ด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ” (Collaborate)  
  2.2 ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ต้องมีความ ทันสมัย สวยงาม ชัดเจน           
และมีเอกลักษณ ์
  2.3 ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร (แบบอักษรและส่วนประกอบต่าง ๆ ในตราสัญลักษณ์ 
(LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เท่านั้น) สีที่ใช้ในการออกแบบ คือ สีส้ม 
(Code : Orang #F15A29) เป็นหลัก 

2.4 ผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้าต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อ
สิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของทีร่ะลึก ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 



 
 

2.5 ขนาดกระเป๋าผ้าเท่ากับ (37X41 CM) ทรงกระเป๋าแบบก้นขยาย 
2.6 ผลงานต ้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  Adobe illustrator หร ือ Adobe 

photoshop เท่านั้น 
2.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ

ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า ของหน่วยงานหรือบุคคลอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์  
2.8 ผู ้ส่งผลงานต้อง follow และอัพรูปที ่ส่งประกวดทาง twiiter: LArtsThammasat หรือ       

IG: lartsthammasat พร้อม hashtag #60ปีศิลปศาสตร์มธ #Anniversary 60th LartsTU 
2.9 ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย

อนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพ่ือสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง 
2.10 คณะกรรมการตัดสิน และบุคลากรคณะฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ 
 

3. การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า เข้าร่วมประกวด  
3.1 ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงาน  
3.2 ผลงานจะต้องเป็นภาพสีอยู่ในพ้ืนกระดาษสีขาวขนาดเท่า A4 (1 ชิ้นงาน ต่อ 1 กระดาษ A4)  
3.3 ผลงานจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรมที่ออกแบบ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล              

.AI และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สีโหมด RGB (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้)  
3.4 ผลงานแต่ละแบบต้องมีไฟล์เอกสาร (Word) ประกอบคำอธิบายแนวคิดของแบบ รูปทรง สี 

และ แรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมถึง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ของผู้ส่งเข้าประกวด ตามแบบฟอร์มด้านล่าง  

3.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้นต้องลงนามยินยอมมอบผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์
และ/หรือกรรมสิทธิ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และ/หรืออ้างสิ ทธิ์
ใด ๆ ในตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้านั้น ซึ่งคณะฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลง ผลงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
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  3.6 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วม
ประกวดไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี  

 

4. รางวัลสำหรับส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า เข้าร่วมประกวด  
4.1 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
4.2 ทุกผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

ผลงานจะได้รับการนำเสนอทาง Website คณะฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศผล  
หมายเหตุ:  

1. คณะฯ จะเชิญผู้ชนะเลิศรับรางวัล ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)  
2. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการคณะฯ จะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงาน

ผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
 
 

5. หลักเกณฑ์ในการตัดสินตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า 
5.1 ผลงานมีคุณสมบัติครบตามข้อ 2 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด  
5.2 รูปแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า มีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย     

ง่ายต่อความเข้าใจ และสร้างสรรค์  
5.3 แนวคิดประกอบการนำเสนอ สามารถถ่ายทอดและเชื ่อมโยงกับความเป็นตัวตนของ       

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้  
 5.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่า

กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 6. กำหนดการและการส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า 
  6.1 การส่งผลงาน  
   -  ส ่ งผลงานทางอ ี เมล ได ้ท ี ่  pr@arts.tu.ac.th  ห ัวข ้อ [การประกวด LOGO]               
โดยนาย/นางสาวXXXX 
  6.2 วันสุดท้ายของการรับผลงาน คือ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. 
   - ดูจากวันเวลาในการส่งอีเมล   
  6.3 ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และลายกระเป๋าผ้า     
ทาง Facebook : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/pr.larts.tu     
และ เว็บไซต์คณะฯ : https://arts.tu.ac.th/ 
 
 
 
 
 

mailto:pr@arts.tu.ac.th
https://arts.tu.ac.th/
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7. ดาวน์โหลดใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://bit.ly/2MToQE1 

ติดตามรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศ ัพท ์  02 -696-5674 หร ือ  E-mail:  pr@arts. tu.ac. th Facebook :  คณะศ ิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/pr.larts.tu   
 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ ณ วันที่          เมษายน  2564 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

mailto:pr@arts.tu.ac.th

