


เอกสารแนบทา้ยประกาศ 
..................... 

โครงการประกวดตราสัญลกัษณ ์(Logo) สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
 
1. หลกัการและเหตผุล  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาถือเป็นหน่วยงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ               
ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารและส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและการบริการทางวิชาการ
ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อํานวยความสะดวก
กํากับติดตามการดําเนินงานด้านบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมภูสิงห์ ที่มีภารกิจเก่ียวกับการให้บริการวิชาการ เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาด้าน
การเกษตร งานฟาร์ม และยังเป็นสถานท่ีในการทดลองงานวิจัยให้แก่บุคลากรในการดําเนินโครงการวิจัย
ทางด้านสาขาวิชาเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้สมาร์ทฟาร์มของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ทดลองในทางการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางด้านการเกษตรเพ่ือจําหน่ายเชิงพาณิชย์  

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการดําเนินงานภายใต้เครือข่าย “คลินิกเทคโนโลยี” โดยมีเป้าหมายที่จะนําผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบริการให้คําปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงได้รับพระราชานุญาตให้ดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ ในการดําเนินการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือตอบสนองโครงการพระราชดําริอ่ืน ๆ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ มีนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสําคัญกับคุณค่าของการวิจัย ว่าเป็นภารกิจที่สําคัญในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในทางทฤษฎี ความรู้เชิงประยุกต์ใหม่ๆ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยจากความสําคัญและคุณค่าของการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ตระหนักดีว่าพ้ืนฐานสําคัญที่จะนํานโยบายไปสู่
จุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพน้ัน มีจุดเริ่มต้นที่การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่
บุคลากรทางการวิจัยอย่างทั่วถึง  

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ให้เป็นที่รู้จัก           
เพ่ิมมากขึ้นแก่ชุมชนมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกเครือข่าย และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาและ
บุคลากรรวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาส
นําเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือใช้ ในกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป  

 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือจัดทําตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
๒.๒ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
๒.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ใช้ความสามารถในการ 

ออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  



๓. คุณสมบัติและการพิจารณาผลงาน  
๓.๑ หลักเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo)  

๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป            
ไม่จํากัดจํานวนชุดผลงานที่ส่ง  

๒. รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใด
ออกแบบก็ได้  

๓. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์ต้องประกอบด้วยข้อความ “สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ KSU RDI สวพ. และใช้สีประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ “ม่วงเข้ม”            
เป็นหลัก” (อาจออกแบบโดยใช้สีรอง ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีฟ้า ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเองห้ามลอกเลียน 

แบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน และผลงานต้องไม่เคยส่ง
เข้าประกวดที่ใดมาก่อน  

๓.๒ การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)  
๑. กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร ส่งพร้อมชุดผลงาน  
๒. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคําอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคําอธิบาย

แนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ  
๓. ส่งชุดผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ขาวดํา และขาวเทาดํา อย่างละ ๑ แผ่น ผลงานที่ส่งเข้า

ประกวดต้องมีขนาด A4 พร้อมบันทึกไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล .AI , 
.PSD และ .PNG ความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD 
จํานวน ๑ แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) และต้องระบุช่ือ - สกุล อย่างชัดเจน ลงบนแผ่น CD               
ในวัสดุกันกระแทกเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับแผ่น CD  

๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกช้ินจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ โดยทําการ Create Outline ให้เรียบร้อย  

๕. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่  
๗. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
๘. คณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธ์ิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพ่ือประโยชน์ ในการ

ใช้งานจริงต่อไป  
 ๓.๓ รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)  

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

   หมายเหตุ  :  ผลการตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการ
ประกวด  



 ๓.๔ กําหนดส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)  
  ๑. สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
  ๒. กรณีส่งผลงานด้วยตัวเอง สามารถส่งได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ           
ทั้งพ้ืนที่นามน และพ้ืนที่ในเมือง 
  ๓. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ สามารถส่งได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตําบลกาฬสินธ์ุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ๔๖๐๐๐ โดยเขียน       
มุมซองด้านล่างว่า “กิจกรรมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันวิจัยและพัฒนา”         
(จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยที่วันดังกล่าวต้องไม่เกินกําหนดวันรับผลงาน) 
  ๓.๕ ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)  
  ๑. ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก 
จํานวน ๓ ผลงาน ประกาศขึ้นในเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนผู้สนใจได้ทําการโหวตผลงานที่ช่ืนชอบ โดยมี
ระยะเวลาการโหวตในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประกาศผลวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓           
ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ http://www.rdi.ksu.ac.th และเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ http://www.ksu.ac.th 
 ๓.๖ หลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)  
  ๑. ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ สวยงาม จดจําง่าย และสื่อความหมายถึงสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
  ๒. การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์  
  ๓. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ  
  ๔. มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับสื่อ
สิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ทุกประเภท  
 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
 
5. ระยะเวลาดาเนินโครงการ  
  วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 
  สถานที่ดําเนินการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 
6. งบประมาณ 
  เงินรางวัล  (จํานวน ๓ รางวัล) เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ได้ตราสัญลักษณ์เพ่ือนํามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์และเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๒. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
  ๓. กิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์น้ีเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้รู้จักหน่วยงานและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ดีย่ิงขึ้น 



 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม หากมีข้อสงสัย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ โทรศัพท์                   
๐-๔๓๘๑-๑๑๒๘ ต่อ ๖๒๑๐ หรือ ๐-๔๓๖๐-๒๐๔๑ หรือที่อีเมล rdi_ksu@ksu.ac.th 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครประกวดตราสญัลกัษณ ์(Logo) 
สถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ 

KSURDI 
 

ข้อมูลผูส้มัคร  
ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................  

อายุ................ปี อาชีพ............................................................................................................................  

ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................  

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

เบอร์โทรศัพท์...................................................e-mail : .......................................................................  

แนวความคดิในการออกแบบตราสญัลักษณ ์(Logo)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หากผลงานของข้าพเจ้าได้รับรางวัล ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังน้ี  
- ให้ผลงานเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
- อนุญาตให้คณะกรรมการผูตั้ดสินสามารถใช้และปรับผลงานเพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง  
 

ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง  
 

ลงช่ือ...................................................เจ้าของผลงาน  
      (...................................................)  

       วันที ่.......... เดือน.........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 


