
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) พร้อมค าขวัญ (SLOGAN)  
ส านักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม 
การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) พร้อมค าขวัญ (SLOGAN) ส านักงานสีเขียว (Green Office)  
ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

1. หลักการและเหตุผล  
  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งการด าเนินงานระดับประเทศที่ผ่านมา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการด าเนินการมากมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไก
การพัฒนาที่สะอาด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการด าเนินงานในระดับเมือง เนื่องจากเมืองใหญ่ทั่วโลกมีการใช้
พลังงานถึง 3 ใน 4 ส่วนของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐจึงตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก  
ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  
การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารการจัดการขยะและน้ าเสีย และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จากปัญหาต่าง 
ๆ ดังกล่าวเหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นในการใส่ใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
คุ้มค่าที่สุด  โดยการปรับปรุงพฤติกรรมในการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จึงได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการด าเนินการให้สถานที่ท างานเป็นส านักงาน 
สีเขียวเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถท าให้บุคลากรเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสภาวะโลกร้อนตามนโยบายของรัฐบาลและที่ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์และประกวดค าขวัญ Green 
Office โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมมือกันที่จะท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และส านักงานเป็นส านักงานสีเขียว โดยตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือให้คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน “ส านักงาน
สีเขียว”   
  2.2 เพ่ือให้ได้ผลงานตราสัญลักษณ์ และค าขวัญ ที่ส าหรับน าไปใช้ในการสื่อสารด้านการลดปัญหา 
ทีเ่กิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนขององค์กร   
  2.3 เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทั้งภายในและนอกองค์กร ตลอดจนองค์กรอ่ืน ๆ เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของการเป็นส านักงานสีเขียวอย่างชัดเจน  
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3. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  

  3.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  (ยกเว้น คณะกรรมการตัดสิน) และนักศึกษาทุกสาขาวิชา  
  3.2 สมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน)   
  3.3 ส่งผลงานได้ไม่เกินคน/ทีม ละ 1 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ และค าขวัญ 

4. หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการประกวด ตราสัญลักษณ์พร้อมค าขวัญ   
  4.1 ตราสัญลักษณ์  
   4.1.1 ตราสัญลักษณ์ ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของส านักงานสีเขียว  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน     
   4.1.2 ตราสัญลักษณ์ ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์     
   4.1.3 สีพื้นฐานที่ก าหนดในการออกแบบ คือ สีเขียว 
   4.1.4 ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หากได้รับรางวัล
และตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพ่ือมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป      
   4.1.5 ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยโดยสามารถปรับแบบได้ตาม
ความเหมาะสมและเพ่ือสามารถน าไปใช้งานได้จริง     
   4.1.6 คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้า
ประกวดในทุกกรณี     
   4.1.7 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด     
   4.1.8 ข้อก าหนดการส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ ต้องส่ง 2 รูปแบบ ได้แก่      
    1) น าเสนอในแบบ Presentation Paper โดยพิมพ์ตราสัญลักษณ์ลงกระดาษแข็ง
ขนาด A3 จ านวน 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน พร้อมค าอธิบายรายละเอียดความหมายของแบบ รูปทรง สี แรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ แนวคิดการออกแบบขององค์ประกอบต่างๆ ของตราสัญลักษณ์ในแบบฟอร์มการรับสมัคร      
    2) น าเสนอในรูปแบบลงไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับ (.PSD) ของ Adobe Photoshop และ  
(.AI) ของ Adobe Illustrator ตามขนาดงานจริง พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD หรือ DVD 
จ านวน 1 แผ่น โดยตั้งชื่อผลงานตามชื่อของผู้ส่งผลงาน/ชื่อทีม ที่ส่งเข้าประกวด (ตามใบสมัคร) พร้อมระบุชื่อ 
นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกบน CD หรือ DVD  ***(ผลงานที่เข้าร่วมประกวดหรือไฟล์ต่ ากว่า
ขนาดที่ก าหนดจะไม่รับการพิจารณาตัดสิน)***   
  4.2 ค าขวัญ  
   4.2.1. มีทั้งแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินหนึ่งบรรทัด หรือไม่เกิน 15 ค า    
   4.2.2 สั้น กระชับ ออกเสียงง่าย ได้ใจความ และจดจ าง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาไทย    
   4.2.3. ต้องสื่อความหมายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ส านักงานสีเขียว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน   
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   4.2.4 ห้ามลอกเลียนแบบค าขวัญของหน่วยงานอ่ืน หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง
จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืนเพ่ือมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป     
   4.2.5 คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้า
ประกวดในทุกกรณี    
   4.2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     
   4.2.7 ข้อก าหนดการส่งผลงานเข้าประกวดค าขวัญ จัดพิมพ์หรือเขียนค าขวัญ 
ตัวบรรจง ให้อ่านชัดเจนและขนาดใหญ่พอสมควรลงบนกระดาษขาว ขนาด A4 พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ที่ติดต่อได้สะดวก ด้านหลังของผลงานฉบับพิมพ์หรือเขียน  

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน    
   5.1 ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน าเสนอของผลงาน 20 คะแนน   
   5.2 การสื่อความหมายของผลงาน และความครบถ้วนขององค์ประกอบ  10 คะแนน   
   5.3 ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของการน าไปใช้งาน 10 คะแนน   
   5.4 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  10 คะแนน  

6. คณะกรรมการในการด าเนินงานตัดสิน    
   ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการส านักงานสีเขียว (Green Office)   

7. รางวัลในการประกวดตราสัญลักษณ์ ค าขวัญ  
   รางวัลชนะเลิศ    เงินสดรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   

8. การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด   
   กรอกใบสมัครแล้วส่งมาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้    
   8.1 1 ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU 
และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: took.kpru@gmail.com    
   8.1.2 ส่งผลงานด้วยตัวเอง ที่ชั้น 4 กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี    
   8.1.3 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุในใบสมัคร  

9. ระยะเวลาส่งผลงานและประกาศผลงานเข้าประกวด   
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ โทร 055-706-555 ต่อ 1051                                       
หรือ 094-7570252 การตัดสินผลงาน วันที่ 9 มีนาคม 2561 ประกาศผล วันที่ 12 มีนาคม 2561   
มอบรางวัล วันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติ
คุณด้วยตนเอง  

10. ติดต่อสอบถาม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุทุมพร  สอนบุญเกิด หมายเลขโทรศัพท์ 094-
7570252 e-mail: took.kpru@gmail.com และค้นหาข้อมูลได้ท่ี 
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU 

http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU
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แบบฟอร์มการส่งค าขวัญ พร้อมตราสัญลักษณโ์ครงการส านักงานสีเขียว (Green office)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ประเภทเดี่ยว)       บุคลากร      นักศึกษา 

1.  ชื่อ (นาย นาง นางสาว)..........................................................นามสกุล............................................................. 
เพศ.......................อายุ.....................ปี ต าแหน่ง...................................................................................................... 
หน่วยงาน..................................................................... ............................................................................................ 
โทรศัพท์.................................................................. ..........อีเมล์.............................................................................. 
 
2. ค าขวัญพร้อมตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด 
ค าขวัญ ภาษาไทย................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ..................................... 
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... .......................... 
 ............................................................................................................................. ..................................... 
(ความหมาย/ค าอธิบาย)........................................................................................................................................... 
............................................................................................................ ..................................................................... 
........................................................................................................................................................ ......................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
(ความหมาย/ค าอธิบาย)........................................................................................................................................... 
............................................................................................................ ..................................................................... 
........................................................................................................................................................ ......................... 
 
3. ไฟล์โลโก ้บันทึกใส่ CD หรือ DVD  
ชื่อไฟล์........................................................................................................................................................... .......... 
นามสกุลไฟล์     .psd  .ai 
 

หมายเหตุ   โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ลงกระดาษแข็ง ขนาด A3 จ านวน ๑ แผ่น  
และบันทึกไฟล์โลโก้ใส่ CD หรือ DVD จ านวน ๑ แผ่น ได้ที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 4  

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น 
ขอได้รับความขอบคุณจาก โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบฟอร์มการส่งค าขวัญ และโลโก้โครงการส านักงานสีเขียว (Green office)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ประเภททีม 3 คน)      บุคลากร      นกัศึกษา 

 
1.  ชื่อ (นาย นาง นางสาว)..........................................................นามสกุล............................................................. 
เพศ.......................อายุ.....................ปี ต าแหน่ง...................................................................................................... 
หน่วยงาน..................................................................... ............................................................................................ 
โทรศัพท์.................................................................. ..........อีเมล์.............................................................................. 
     ชื่อ (นาย นาง นางสาว)..........................................................นามสกุล............................................................. 
เพศ.......................อายุ.....................ปี ต าแหน่ง...................................................................................................... 
หน่วยงาน..................................................................... ............................................................................................ 
โทรศัพท์.................................................................. ..........อีเมล์.............................................................................. 
     ชื่อ (นาย นาง นางสาว)..........................................................นามสกุล............................................................. 
เพศ.......................อายุ.....................ปี ต าแหน่ง...................................................................................................... 
หน่วยงาน..................................................................... ............................................................................................ 
โทรศัพท์.................................................................. ..........อีเมล์.............................................................................. 
 
2. ค าขวัญที่ส่งเข้าประกวด 
ค าขวัญ ภาษาไทย................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ..................................... 
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... .......................... 
 ............................................................................................................................. ..................................... 
(ความหมาย/ค าอธิบาย)........................................................................................................................................... 
............................................................................................................ ..................................................................... 
........................................................................................................................................................ ......................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
(ความหมาย/ค าอธิบาย)........................................................................................................................................... 
............................................................................................................ ..................................................................... 
........................................................................................................................................................ ......................... 
........................................................................................................................................................ ......................... 
........................................................................................................................................................ ......................... 
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3. ไฟล์โลโก ้บันทึกใส่ CD หรือ DVD  
ชื่อไฟล์........................................................................................................................................................... .......... 
นามสกุลไฟล์     .psd  .ai 
 

หมายเหตุ   โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ลงกระดาษแข็ง ขนาด A3 จ านวน ๑ แผ่น  
และบันทึกไฟล์โลโก้ใส่ CD หรือ DVD จ านวน ๑ แผ่น ได้ที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น 4  

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เท่านั้น 
                    
ขอได้รับความขอบคุณจาก โครงการส านักงานสีเขียว (Green office) มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 


