
 
 

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

------------------------------ 
 
 ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๕ ปี                    
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความภาคภูมิและมีเอกลักษณ์ร่วม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในกิจการ
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ งานเอกสารสิ่งพิมพ์ งานสื่อประชาสัมพันธ์ ตรายางหรือจัดท าของที่ระลึกของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ และเป็นเครื่องหมายรณรงค์ในวาระครบรอบ ๑๕ ปี ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงประกาศรับ
สมัครการส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ โดยก าหนด
ส่งผลงานและใบสมัครได้ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ ณ ส านักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 
๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  
 จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์) 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
 
     

 

 

 
 
 
 



โครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๕ ปี เป็นไปด้วยความภาคภูมิใจ
และมีเอกลักษณ์ร่วมในการจัดงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงจัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ในกิจการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ งานเอกสารสิ่งพิมพ์ งานสื่อประชาสัมพันธ์ ตรายางหรือจัดท าของที่
ระลึก เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เป็นที่จดจ า อันเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นเครื่องหมายรณรงค์ตลอดปีในวาระวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๕ ปี โดยมีเป้าหมายที่จะให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าหรือ
ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและก าหนดเอกลักษณ์ร่วมดังกล่าว 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือก าหนดเอกลักษณ์ร่วมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. เพ่ือให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า หรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการก าหนดเอกลักษณ์ 
๓. เพ่ือน าตราสัญลักษณ์มาใช้ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และของที่ระลึก ที่ใช้ในการ

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๕ ปี  
 

ผู้มีสิทธิส่งประกวด 
๑. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒. ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๓. ประชาชนทั่วไป 

 

ข้อก าหนดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑. ตราสัญลักษณ์ต้องมีค าว่า “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ส าหรับตราสัญลักษณ์

ภาษาไทย และ “Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University ส าหรับตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ 

๒. ตราสัญลักษณ์ต้องสะท้อนความเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
๓. ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นการสร้างสรรค์เองและไม่ละเมิดลอกเลียนงานของผู้อ่ืน ถ้าท าการตรวจพบ

ภายหลังจะท าการเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตร 
๔. การส่งผลงาน ขนาดของตราสัญลักษณ์ไม่เกิน ๕x๕ นิ้ว 
๕. สิ่งที่ต้องส่ง 

(๑) อาร์ตเวิร์ค ขนาด A3 ปิดลงบนกระดาษรองหลังภาพ = ๑ แผ่น 
(๒) ชิ้นงานตราสัญลักษณ์สี ขนาด A3 = ๑ แผ่น (Colorful) 
(๓) แผ่นอธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ขนาด A3 = ๑ แผ่น  
(๔) แผ่นซีดีไฟล์ตราสัญลักษณ์ ๓ แบบ คือ JPG, PDF, Ai ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi                       

หลังแผ่นงานทั้งหมดให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน 
(๕) ใบสมัครโครงการ 

หน้า ๑/๕ 



๖. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๑ ผลงานเท่านั้น 
๗. สถานที่ส่ง ณ ส านักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑  
๘. ก าหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้น

วันหยุดราชการ โดยคณะกรรมการตัดสินฯ จะถือเอาตราประทับรับเรื่องของงานสารบรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นส าคัญ หรือกรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ (วงเล็บมุมซองล่างขวาว่า “ประกวด
ตราสัญลักษณ์”)  

๙. ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดอย่างครบถ้วน หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อใด
ข้อหนึ่งผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัล 

 

ประโยชน์ที่จะน าตราสัญลักษณ์ไปใช้ 
๑. เอกสาร บันทึกต่างๆ ในกิจการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒. สื่อกราฟิกสิ่งพิมพ์ สื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อเฉพาะกิจต่างๆ 
๓. สื่อดิจิตอล มัลติมีเดีย 
๔. ตรายาง 
๕. ของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ แผ่นรูปแม่เหล็ก เสื้อ ฯลฯ 

 

เกณฑ์ในการตัดสิน 
๑. รอบแรก คณะกรรมการจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยคัดเลือกให้เหลือจ านวน ๓ 

ราย/ผลงาน ซ่ึงจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกข้างต้นจะได้รับเชิญให้
เข้าร่วมปฏิบัติการปรับปรุงแบบจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตัดสิน 

๒. รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดให้เหลือ ๑ ราย/ผลงาน โดยจะประกาศผลให้ทราบ
ภายหลัง 

๓. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิก าหนดเกณฑ์และวิธีการตัดสินที่นอกเหนือจากที่ระบุและการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด  
 

รางวัล 
๑. รางวัลดีเด่น  จ านวน ๑ ราย/ผลงาน เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๒. รางวัลชมเชย จ านวน ๒ ราย/ผลงาน เงินสด ๗,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

สอบถามเพิ่มเติม  
คุณพัชรา บุญมาน า   
งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย  
ส านักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
โทรศัพท ์๐๒๖-๙๖๖-๒๔๘ และ ๐๒๖-๙๖๖-๒๔๙ 

 

หน้า ๒/๕ 



ใบสมัคร 
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

---------------------------------------------------- 
 

         วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................  

ประเภทศิษย์ปัจจุบัน 

ชื่อ-นามสกุล..........................................................................เลขทะเบียนนักศึกษา...................................................... 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา..........................................................................................ชั้นปีที่.............................. 

ประเภทศิษย์เก่า   จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา....................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................E-mail...................................................................................................... 

Face book (ถ้ามี)........................................................................................................................................................ 

ประเภทประชาชนทั่วไป 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ...................................................................................... 

ที่อยู่ (ปัจจุบัน)............................................................................. ................................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ.............................................E-mail...................................................................................................... 

Face book (ถ้ามี)........................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งตราสัญลักษณ์เข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสัญลักษณ์                    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็น
อย่างดีแล้ว โดยยินดีปฏิบัติตามทุกประการ โดยจัดส่งผลงานเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (โปรดท า
เครื่องหมาย หน้าข้อที่ท่านส่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งครบทั้ง  ๕ ข้อ เท่านั้น) ดังนี้ 

(๑) ........... อาร์ตเวิร์ค ขนาด A3 ปิดลงบนกระดาษรองหลังภาพ = ๑ แผ่น 

(๒) ........... ชิ้นงานตราสัญลักษณ์สี ขนาด A3 = ๑ แผ่น (Colorful) 

(๓) ........... แผ่นอธิบายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ขนาด A3 = ๑ แผ่น  

(๔) ........... แผ่นซีดีไฟล์ตราสัญลักษณ์ ๓ แบบ คือ JPG, PDF, Ai ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi                       

หลังแผ่นงานทั้งหมดให้ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน 

(๕) ........... ใบสมัครโครงการฯ 

และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นเอง โดยไม่ละเมิดหรือ
ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน  
 

ลงชื่อ....................................................................... ลายมือชื่อ 

(...............................................................................) ตัวบรรจง    
                            ผู้สมัคร  

หน้า ๓/๕ 



ข้อมูลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสรรค์ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจที่

ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม เมื่อพ.ศ.๒๕๓๘ โดย ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะจากการยกฐานะสาขาวิชาการ
ละคอน ในคณะศิลปศาสตร์ ข้ึนเป็น “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๙ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ จึงเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ                 
พัสตราภรณ์ กระทั่ง พ.ศ.๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยก าหนดให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานเพื่อการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งการวิจัยและการให้บริการแก่สังคม  

ใน พ.ศ.๒๕๔๗ โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร -
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  

 
วิสัยทัศน ์

"ผลิตบณัฑติศิลปกรรม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยและความคิดสรา้งสรรค์สูส่ากล" 
 
ปณิธาน 

"คณะศลิปกรรมศาสตร ์เป็นสถาบนัวิชาการชั้นน าของเอเชียในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างสรรคศ์ิลปกรรมที่มีความ
เป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบณัฑิตที่มคีวามรู้ และทักษะทางศิลปกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม" 
 
ปรัชญา 

“การศึกษาด้านศลิปกรรม เป็นไปเพื่อจรรโลงความเป็นมนุษย์และสงัคม” 
 
เอกลักษณ ์

“การสร้างสรรค์เพื่อสังคม หมายถงึ การผลิตผลงานสรา้งสรรค์ทางศลิปะและออกแบบ เผยแพร่ต่อสังคม เพื่อช่วยพัฒนา
ตนเอง การสร้างคุณค่า สุนทรียภาพทางจิตใจและการใช้ชีวิต อันเป็นก าลังส าคญัต่อการพัฒนาสังคมแห่งการสรา้งสรรค์ของชาติ” 
 
พันธกิจ 

"คณะศลิปกรรมศาสตรเ์ป็นสถาบนัที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษา สรา้งผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรคเ์พื่อเป็น
การบริการให้กับสังคมในวงกว้าง พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภมูิปัญญาท้องถิ่น ผลิตบณัฑติที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา เท่าทันต่อองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและทางศลิปกรรมในระดับสากล" 
 
ค่านิยมองค์กร 

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อย่างมเีอกภาพ" (Targeting for Excellence; Together in Unity) 
ค าว่า “เป็นเลิศ”  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานตามภารกจิของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบณัฑติ วิจัย 

บริการวิชาการแกส่ังคมที่เป็นเลิศ 
ค าว่า “เอกภาพ”  หมายถึง  ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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วัฒนธรรมองค์กร 
๑.  เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายแบบมอือาชีพ 
๓. ท างานเป็นทีม 
๔.  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  เคารพตนเองและผู้อื่น 

  

บทสรุปความเป็นตัวตนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
ด้านบุคลิกภาพ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะเล็กๆ และด้วยจ านวนคนน้อย จึงท าให้สนิทกันและมีความอบอุ่น แต่ถึงแม้จะเป็นคณะ
เล็กๆ แต่ก็เป็นคณะที่มีความแตกต่างหลากหลายสูงเนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเอง ประกอบกับการเปิดกว้างทาง
ความคิด โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ท าให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นพื้นที่ท่ีท าให้ความเป็นปัจเจกแสดงออกได้สูง 
 
ด้านคุณค่า 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เช่ือมั่นในพลังความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถถักทอร้อยเรียงความเป็นชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย 
รากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม ให้อยู่ร่วมกับโลกปัจจุบันได้ผ่านงานสร้างสรรค์ 
 
ด้านความแตกต่าง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความแตกต่างที่คุณภาพการสอนซึ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่เปิดกว้างทางความคิด ท าให้นักศึกษาได้
ค้นพบตัวตนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือ 

ความแตกต่างส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เนื้อหาของผลงานที่เช่ือมร้อยกับพื้นที่ ชุมชน ประเด็นร่วมสมัยทางสังคม และ
รากเหง้าของสังคมไทย 
 
ด้านปฏิสัมพันธ์ 

คนในมองว่าการเปิดกว้างและการเช่ือมโยงศิลปะกับประเด็นทางสังคมเป็นท่าทีที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถน าเสนอ
หรือน าไปเชื่อมต่อกับสังคมได้ดี แต่การส ารวจนายจ้างกลับพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นจุดที่ได้รับการประเมินสูงสุด ถ้าหากน า
สองอย่างนี้มารวมกัน มุมมองที่เฉียบแหลมน่าจะเป็นจุดเริ่มความสัมพันธ์ที่น่าสนใจให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์กับคนภายนอก 
 
 
 

สรุปภาพรวม 
“คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะที่มีความอบอุ่นและเปิดกว้างต่อปัจเจก
ภาพที่แตกต่างหลากหลาย บนความเชื่อว่าพลังความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ถักทอชุมชน สังคมไทย และรากเหง้าของเราให้อยู่ร่วมกับโลกปัจจุบันได้” 

หน้า ๕/๕ 


