
 
 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม 
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และพร้อมค าขวัญ (MOTTO) 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี  
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

นักเรียน นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป 
 

ก าหนดการ 

 ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
ทาง website และ Facebook คณะวนศาสตร์ 

 มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
 

รางวัลการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 

การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) 

1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งพร้อมกับผลงาน  
2. ผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสีอยู่ในพ้ืนกระดาษสีขาวขนาด A4 และน าติดบนฟิวเจอร์

บอร์ด 
3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบ Illustrator CS6 ขึ้นไป (.ai) และ 

(.JPG) ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สี (Mode CMYK) บันทึกใส่ซีดี จ านวน 
1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) 

หมายเหตุ  ค่าสีมาตรฐานคณะวนศาสตร์ CMYK (0%, 47%, 100%, 71%) 
    ค่าสีมาตรฐานมหาวิทยาลัย CMYK (100%, 0%, 46%, 46%) และ (20%, 0%, 100%, 19%) 



การจัดส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) และค าขวัญ (MOTTO) 

1. ก าหนดส่งผลงานภายในวันที่ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 

 กรณีส่งไปรษณีย์จะถือตราประทับเป็นส าคัญ 

 กรณีน าส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ถึง เวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
2. กรณีส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง  

  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ตู้ปณ.1054 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
  (โปรดระบุหน้าซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และค าขวัญ (MOTTO)”) 
 

เงื่อนไขในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และค าขวัญ (MOTTO)  

1. ตราส ัญลักษณ์ (Logo) และค าขวัญ (MOTTO) ต ้องสะท้อนถ ึงอ ัตล ักษณ์ของคณะวนศาสตร ์ 
มหาว ิทยาล ัย เกษตรศาสตร ์ พร ้อมอธ ิบายความหมาย มีความทันสมัย  สวยงามทางศิลปะ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์  

2. ผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาว ขนาด A4 และน าติดบนฟิวเจอร์บอร์ด (1 ชิ้นงาน ต่อ 1 
กระดาษขนาด A4) 

3. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น  
4. ผลงานต้องสามารถน าไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และ  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู ้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและ

ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และ
ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ออกแบบ 

6. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน 
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวนศาสตร์ และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความ

เหมาะสมเพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานได้จริงต่อไป  
 
ติดต่อสอบถาม 
ส านักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ 
หมายเลขโทรศัพท์  0 2579 0170 ต่อ 105  โทรสาร 0 2561 4246 (ในวันและเวลาราชการ)  
E-mail : info@ku.ac.th 
 

mailto:info@ku.ac.th


 
 

ใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) พร้อมค าขวัญ (MOTTO) 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี 

 
ชื่อผู้สมัคร (นาย/นางสาว/นาง)....................................................นามสกุล................................................................  
อายุ......................ปี  อาชีพ............................................................................................... ........................................  
สถานที่เรียน / ท างาน............................................................................................................................. ..................  
ที่อยู่ (ปัจจุบัน)...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................  
โทรศัพท์บ้าน..........................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................................  
อีเมล์............................................................................................... ........................................................................... 
 
ค าขวัญ (MOTTO)  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี  
............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .....................................................  
………………………………………………………….................................................................................................................  
........................................................................................... .......................................................................................  
 
 

   ลงชื่อ …………………................………………….. ผู้สมัคร 
         (........................................................... ) 

.………/…………/…………. 
 

ลงชื่อ ……………………………...……...….. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        ( ...............................................................) 

………/…………/…………. 


