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ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการด าเนินงานการออกแบบตราเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดท าขึ้นเพ่ือส าหรับเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ใช้
งานได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  อีกทั้งเป็นภารกิจของหน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ือ
เผยแพร่ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดถึงภาพลักษณ์องค์ก รของ
มหาวิทยาลัยให้แพร่หลาย ทั้งนี้ผู้จัดท าคู่มือเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
ได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานการออกแบบตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาข้อมูล ขั้นตอนการ
ประชุม การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการน าเสนอเพ่ือเข้าสู่ระดับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาสาระของคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน ในลักษณะให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจด้วยตนเอง อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบไม่ยุ่งยากซ้ าซ้อน โดยเป็นการเก็บข้อมูล
ความรู้จากเอกสารวิชาการ website ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหาร 
คณะกรรมการที่มีประสบการณ์ และประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการ 
   ดังนั้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
การออกแบบตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส าหรับเป็น
แนวทางให้กับผู้ที่ใช้งานได้ทราบถึงกระบวนการ และขั้นตอนของการออกแบบตราเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่ได้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระ ตัวอย่างและขั้นตอนและแนวปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน อันที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จัดงานที่จ าเป็นต้องมีการออกแบบ
และน าตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่สนใจ   ไม่มากก็น้อย และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ขับเคลื่อนภารกิจ
หลักของการอุดมศึกษาไทย ด้านการผลิตบัณฑิตผ่านกระบวนการการเรียนการสอน การสร้างและรวบรวมองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนา การประยุกต์ใช้ หรือการต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการ
บริการวิชาการ และการบ่มเพาะ ขัดเกลาค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และคุณลักษณ์ของบัณฑิต
อันพึงประสงค์ ผ่านกระบวนการท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี  
ในการขับเคลื่อนภารกิจหลักทั้งสี่ด้านดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้น า
สมรรถนะที่แตกต่างกันในด้านกระบวนการผลิตบัณฑิต การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดองค์ความรู้ ในด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในด้านการวิจัยพัฒนา เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และในด้านการบริการทางวิชาการ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน 
ชุมชน สังคม และประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ และ
หากนับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2499 ซึ่งเป็นวันลงนามในสัญญาความร่วมมือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีอายุยาวนาน 62 ปี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สั่งสมและสร้างสรรค์ผลงาน เกียรติประวัติดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ในศักยภาพแก่แวดวงประชาคมการศึกษาในชาติและนานาชาติ และได้ชี้น าสังคมและประเทศชาติ
ชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา และด้านธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้ง
วิทยาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ตลอดจนสร้างคนโดยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
ฉลาดทางวิชาชีพ รวมตลอดถึงความพร้อมด้านสังคม อารมณ์ และทักษะชีวิตออกไปรับใช้สังคมสืบเนื่องมารุ่นต่อรุ่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม และการ
ให้บริการ ขององค์กรโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  ตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย ที่ได้ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เริ่มมีขีดจ ากัด ทั้งเรื่อง ความเหมาะสม ความเป็นตัวตน และต าแหน่งของการใช้งาน จากการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์สู่การสร้างแบรนด์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งการออกแบบตราสัญลักษณ์  ถือเป็น
สิ่งส าคัญขององค์กร ตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์ท าหน้าที่สื่อสารภาพลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน การออกแบบตราสัญลักษณ์ ที่สามารถถ่ายทอดพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน 
จะท าให้เกิดภาพจ าของผู้ได้พบเห็น สร้างความรู้สึก สร้างคุณค่า และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรให้มีความ
เป็นสากล และเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยให้
กว้างขวางแพร่หลายสู่สาธารณะ และประชาคมอุดมศึกษาทั้งภายในและนานาประเทศให้เป็นที่รู้จักจดจ าใน
ความเป็น มจพ. ผ่านตราสัญลัษณ์ที่สื่อความหมายความเป็นตัวตนของ มจพ.  มหาวิทยาลัยจึงมีความพยายาม
ในการพัฒนาและผลักดันเรื่องของการแสดงความเป็นตัวตนขององค์กร ผ่านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “เอกลักษณ์ มจพ. : มหำวิทยำลัยแห่งกำรสร้ำงสรรค์ประดิษฐกรรม
สู่นวัตกรรม” 
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การสร้างแบรนด์ผ่านตัวอักษรย่อ KMUTNB ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หรือการพัฒนาตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคระหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่งสร้างฐานคิดความเป็น
ผู้ประกอบการจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการนวัตกรรม การใช้สมรรถนะหลักของ
องค์กรเพ่ือพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมที่น าไปใช้เชิงพาณิชย์ รองรับการสร้างแบรนด์ทางการตลาดและภาคการ
ผลิต เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ให้เอ้ือต่องานบริการวิชาการ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดการยอมรับ 
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก และพ่ีงพาตนเองได้ บูรณาการผนึกพลังผลักดันร่วมของบุคลากรมุ่งสู่เป้ าหมาย 
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการ
มหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ.  เพ่ือจัดและ
ออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ โดยจัดท าตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ ผ่านความ
เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ ผ่านตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ KMUTNB ด้วยรูปลักษณ์ เส้น สี ดีไซน์ ความทันสมัย และความ
เป็นสากลที่สื่อแสดงถึงเกียรติประวัติ ศักดิ์ศรี ทิศทางและวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ ที่มีปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่จะสร้างสรรค์พัฒนาคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการ
ชั้นสูงที่เกี่ยวข้องอย่างไม่หยุดยั้งในอนาคต  เพ่ือเป็นแนวทางในการน าตราประจ ามหาวิทยาลัย และตรา
เอกลักษณ์ มจพ. ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ ไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ประกอบกับการ
ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์องค์กรมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดการสร้างแบรนด์ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
และการสื่อสารขององค์กรเพ่ือการสร้างแบรนด์ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรให้เป็นที่รู้จักยอมรับอย่าง 
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้างคุณค่าความเป็น มจพ. 

ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการออกแบบและจัดท า
ตราเอกลักษณ์ มจพ. มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าการด าเนินการออกแบบตราเอกลักษณ์ มจพ. ด าเนินการเกี่ยว
การประสานงาน ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบ การจัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุป และการจัดเตรียม
บันทึกข้อความต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอเข้าสู่กรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการออกแบบการ
จัดท าคู่มือและแนวทางการปฏิบัติการน าตราเอกลักษณ์ มจพ. ไปใช้ในวาระต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ อันเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบตราเอกลักษณ์ 
มจพ. ที่น าเสนอผ่านตัวย่อภาษาอังกฤษ KMUTNB  จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งขั้นตอนกระบวนการการด าเนินงาน เพ่ือทราบล าดับการ
ท างานที่มาที่ไปรวมทั้งความหมายส าคัญต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้ในตัวอักษรรวมถึงการใส่ความหมายของสีต่าง ๆ        
บนตราเอกลักษณ์ มจพ. 

ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการด าเนินงานการออกแบบ
ตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส าหรับเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ใช้งาน    
ได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบตราเอกลักษณ์ มจพ. และการน าคู่มือไปใช้จึงได้รวบรวม
ข้อมูลและข้ันตอนและแนวปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อศึกษารูปแบบสัญลักษณ์ที่แสดงความเอกลักษณ์ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.2.2  เพ่ือศึกษากระบวนการที่เก่ียวข้องทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบ         
ตราเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการการออกแบบคู่มือตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1  มหาวิทยาลัยได้รูปแบบสัญลักษณ์ที่แสดงความเอกลักษณ์ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.3.2  นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบ    
ตราเอกลักษณ์ มจพ. 

1.3.3   มหาวิทยาลัยได้แนวทางการออกแบบคู่มือตราเอกลักษณ์ มจพ. ส าหรับเป็นคู่มือการใช้งาน 
หรือประยุกต์ใช้กับองค์กร วารสารวิชาการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกิจการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และ ภายนอกองค์กร  
 
1.4  ขอบเขตของคู่มือ 

การจัดท าคู่มือตราเอกลักษณ์ มจพ. การจัดท าและออกแบบสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของส าหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพ่ือน าไปใช้เป็น  ต้นแบบมาตรฐานเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย เป็นการพัฒนารูปแบบการน าเสนอชื่อย่อภาษาอังกฤษให้มีความโดดเด่น เป็นสากลและง่ายต่อ
การจดจ า ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดตราสัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ สู่เชิงพาณิชย์ 
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1.5  นิยำมศัพท์ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ส่วนงาน  หมายถึง หน่วยงานระดับคณะ ส านัก กอง สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยเทคโลโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย      

เทคโลโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คู่มือตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หมายถึง  คู่มือที่รวบรวมการใช้งาน ทั้งรูปแบบและความหมาย

ของตราสัญลักษณ์ และตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
อักษรย่อ KMUTNB หมายถึง  ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok มีชื่อย่อภาษาไทยว่า มจพ. 
และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMUTNB 

คณะกรรมการนโยบายและแผน หมายถึง คณะกรรมการนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

คณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. หมายถึง คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการ ประสานงาน ก ากับ และติดตามให้การออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์     
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บทที่ 2 
 

หน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการ กองกลาง 
 2.1.1 บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองกลางตามโครงสร้างเดิม  

ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วน
งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่  8) โดยเห็นเป็นการสมควรให้             
แบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานอธิการบดี ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่ให้บริการและบริหาร
จัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประสานงานและให้การสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารและ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ด้านงานสารบรรณ ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านการประชุมและพิธีการ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มงานในสังกัดกองกลาง 
จ าแนกออกเป็น 6 กลุ่มงาน  

1) กลุ่มงานสารบรรณ มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสารบรรณ เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การบริการออกเลขที่หนังสือราชการ ออกเลขที่ค าสั่ง บริการจัดเก็บ ค้นหา 
ท าลายหนังสือ งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัย ตลอดถึงให้บริการและการอ านวยความสะดวก
ด้านบริหารจัดการภายในกองกลางให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินงานในระบบ 3 มิติ การบริหารงานบุคคล การรับ-ส่งและแจ้งเวียนหนังสือภายในกอง 
ตลอดจนการด าเนินงานในฐานะกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหรือกลุ่มงานธุรการของกอง  

2) กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน การนัดหมาย การต้อนรับแขก 
การกลั่นกรองเอกสาร ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุนการด าเนินงานของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้
แพร่หลายทั้งภายในและภายนอก สร้างการรับรู้และการยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน  
 4) กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ในด้านบริหารจัดการส านักงาน อ านวยความสะดวก
ด้านการประชุม เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกับสมาชิกเครือข่ายสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 29 แห่ง 

5) กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการประชุมของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง จัดเตรียมและประสานงานข้อมูล ก าหนด
รูปแบบและการวางแผนด าเนินงานด้านพิธีการ ที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง ชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึง
การปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิธีการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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6) กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การท านุบ ารุงศาสนา เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี และหอเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทร บรมราชินีนาถ ตลอดจนหอเกียรติประวัติ มจพ. เพ่ือเผยแพร่
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดถึงภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยให้แพร่หลาย 
 
 2.1.2 บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองกลางตามโครงสร้างใหม่ 

ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลางขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานภายใต้สังกัดกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้ เป็นการปรับปรุงการด าเนินการภายในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ให้สอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานตาม
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้เกิดความคล่องตัวซึ่งภารกิจในบางกิจกรรมต้องลดระดับลงตามสภาวการณ์ที่
จะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงขององค์กร กอปรกับมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะ
ผู้บริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาส านักงาน
อธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ (ตามวาระใหม่) เพ่ือบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม และเพ่ือให้การ
บริหารงานของคณะผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงได้มีการโยกย้าย
ปรับเปลี่ยนภาระงานของบุคลากรภายในสังกัดกลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มงานการประชุมและ
พิธีการ โดยมีค าสั่งการมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของผู้บริหารภายใน     
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร และยังคงปฏิบัติภารกิจ ตามภาระงานของกลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกลุ่ม
งานการประชุมและพิธีการ ซึ่งติดตามตัวไปด้ วย ทั้งนี้  เพ่ือความต่อเนื่องของการด าเนินงานในภาพรวม           
การปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงานภายใต้สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ /2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน  
พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

1. กลุ่มงานสารบรรณ มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสารบรรณ เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การบริการออกเลขที่หนังสือราชการ ออกเลขที่ค าสั่ง บริการจัดเก็บ ค้นหา 
ท าลายหนังสือ งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัย ตลอดถึงให้บริการและการอ านวยความสะดวก    
ด้านบริหารจัดการภายในกองกลางให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินงานในระบบ 3 มิติ การบริหารงานบุคคล การรับ-ส่งและแจ้งเวียนหนังสือภายใน
กอง ตลอดจนการด าเนินงานในฐานะกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพหรือกลุ่มงานธุรการของกอง 
 

2. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน การนัดหมาย การ
ต้อนรับแขก การกลั่นกรองเอกสาร ตลอดจนการด าเนินงานเพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีหน่วยงานเพ่ิม 
2 หน่วยงาน ตามโครงสร้างใหม่ ได้แก่ 
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- หน่วยประชุมและพิธีการ มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการประชุมของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง จัดเตรียมและประสานงานข้อมูล ก าหนด
รูปแบบและการวางแผนด าเนินงานด้านพิธีการ ที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาไว้ซึ่งชื่อ เสียงและ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึง
การปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิธีการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

- หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การท านุบ ารุงศาสนา เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี และหอ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  นวมินทรบรมราชินีนาถ ตลอดจนหอเกียรติประวัติ มจพ.  
เพ่ือเผยแพร่ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดถึงภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัย
ให้แพร่หลาย 
 

3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้
แพร่หลายทั้งภายในและภายนอก สร้างการรับรู้และการยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของมหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณชน  
 

4. กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน   มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ในด้านบริหารจัดการส านักงาน อ านวยความสะดวก
ด้านการประชุม เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกับสมาชิกเครือข่ายสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 29 แห่ง    
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บุคลากรของกองกลาง   
ปัจจุบัน กองกลาง มีบุคลากร จ านวน 32 คน (รวมผู้อ านวยการกองกลาง) ประกอบด้วย 

ข้าราชการ จ านวน 4 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 25 คน และพนักงานพิเศษ จ านวน 3 คน  
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มงาน ณ วันที่  20 สิงหาคม 2564 
กลุ่มงาน จ านวน (คน) 

ผู้อ านวยการกอง 1 
กลุ่มงานงานสารบรรณ  5 
กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 15 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   7 
กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน 3 
หอเกียรติประวัติ มจพ. 1 

รวม 32 
 

 
 
การติดต่อประสานงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก  0 - 2555-2000 
หมายเลขโทรสาร  0 - 2587-4350 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน    
 ผู้อ านวยการกองกลาง หมายเลข  1113 
 กลุ่มงานสารบรรณ หมายเลข  1112, 1107, 1168, 1153 
 กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

  
หมายเลข  1101, 1102 

 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หมายเลข  1166, 2091, 1121, 1175 
 กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ หมายเลข  1011, 1013, 1015, 1017, 1021, 

             1022, 1027, 1030, 1034, 1111,  
             2081,2251, 2253, 2257, 2290, 2801 

 - หน่วยประชุมและพิธีการ หมายเลข  1027, 2253 
 - หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายเลข  1013, 1030 
 - หอเกียรติประวัติ มจพ. หมายเลข  1699 
 

- เว็บไซด์     :   http://pr.op.kmutnb.ac.th/ 
- ที่อยู่ติดต่อ  :  กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
  โทรศัพท์  0 – 2555 - 2000  โทรสาร 0 - 2587-4350 
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  โดยมีสถานที่ปฏิบัติงาน จ าแนกตามภาระหน้าที่ ดังนี้ 
  ผู้อ านวยการกองกลาง  ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 
  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 
  กลุ่มงานสารบรรณ  ชั้น 1 อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
  กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน  ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 
  กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีกร ชั้น 2 ชั้น 9 และชั้น 10  

อาคารอเนกประสงค์ 
 
ปรัชญา :  ส่งเสริมภาพลักษณ์ สนับสนุนพันธกิจบริการ เป็นกลไกผู้บริหาร ประสานกิจกรรม  
 

ปณิธาน :  มุง่มั่นสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
     และประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ   
 

วิสัยทัศน์ :  กองกลาง มจพ. เป็นกลไกส าคัญในการให้บริการเป็นเลิศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
         มหาวิทยาลัยสู่สากล   
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย  
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
6. ประสานงานและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ 
8. พัฒนากลไกและกระบวนการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มี 
   ประสิทธิภาพ  
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนางานบริการ 

อัตลักษณ์ 
 เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ   
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 มุ่งม่ันบริการ ด้วยผลงานคุณภาพ   
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านสารบรรณ การประชุมและพิธีการ การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน และส่งเสริม
งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
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นโยบายการบริหาร 
 ด าเนินงานตามพันธกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล น า
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะของ
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าเทคโนโลยีสารสนเทศ  มารองรับการ
ให้บริการอย่าง หลากหลาย สนับสนุนการบริหารงานจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
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2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-1 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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ภาพที่ 2-2 แสดงโครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานภายใน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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ภาพที่ 2-3 แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 
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2.3  หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหารและพิธีการ จ าแนกเป็น 5 หน่วย ดังนี้  
1) หน่วยธุรการ  
ด้านธุรการและสารบรรณ :  รับ–ส่ง หนังสือและเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทาง สารบรรณ ตรวจสอบ

หนังสือราชการในแฟ้มเสนอน าเสนอผู้บริหารก่อนและหลังเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามออกเลขที่หนังสือเพ่ือ
ด าเนินการจัดส่ง ศึกษา ค้นคว้า และปรับปรุงงานที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ความละเอียด รอบคอบ และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงงาน 

1.1) ด้านแผนงานและงบประมาณ : จัดท าแผนการใช้เงิน รายงานสถานะการเงินรายไตรมาส 
1.2) ด้านการเงินและพัสดุ : การจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์เพ่ือการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดี 

ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของส านักงานอธิการบดี 
1.3) ด้านบุคคล :  ด าเนินการในการบริหารแผนพัฒนาบุคลากร การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ดูงาน  

การอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร การขออนุมัติตัวบุคคลพร้อมค่าใช้จ่ายในการไปราชการต่างจังหวัด/
ต่างประเทศ โดยศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามสิทธิ์ว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนใดได้บ้าง 

2) หน่วยบริการและต้อนรับ 
     2.1) งานจัดการนัดหมาย : เช็ควัน เวลา แจ้งการนัดหมายต่อรองผู้บริหารเพ่ือทราบรายละเอียด หรือ
เพ่ือสั่งการด าเนินการตามที่สั่งการหรือมอบหมาย และให้ข้อมูลเพ่ือลงนัดหมายผู้ที่ต้องการเข้าพบผู้บริหาร แก่
หน่วยงานภายในและภายนอก 

    2.2) งานต้อนรับแขก :  ต้อนรับและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ และการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้มาติดต่อด้วยความเป็นมิตร ความเอาใจใส ท าให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกสะดวกสบาย 

  2.3) งานบริการทั่วไป : ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการ
บริหารงานทั่วไปแก่ผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

3) หน่วยสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร 
    งานพิจารณาเรื่องน าเสนอ : โดยการอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทั้งฉบับอย่างละเอียด

รอบคอบให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของเรื่องนั้น ๆ พร้อมทั้งสรุป  
จับประเด็น วิเคราะห์สาระส าคัญและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา  
ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์ ความละเอียด และต้องมีความจ าที่แม่นย า หากเอกสารผิดจะท า
เครื่องหมายแสดงไว้ให้เจ้าของเรื่องทราบและโทรแจ้งพร้อมส่งคืนหน่วยงานด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

    3.1) งานเตรียมการประชุมของผู้บริหาร : ประสานงานเรื่องการนัดหมาย จัดหาสถานที่ส าหรับประชุม
ให้เหมาะสมกับจ านวนของผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการประชุมให้เพียงพอกับ
จ านวนของผู้เข้าร่วมประชุม จัดท าหนังสือเชิญประชุมส่งไปยังผู้ที่เข้าร่วมประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และศึกษาข้อมูลรายละเอียดเรื่องที่จะประชุม
ล่วงหน้า ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยน้ าเสียงที่สุภาพ 

3.2) งานอ านวยความสะดวกผู้บริหาร : จัดเตรียมข้อมูลส าหรับผู้บริหาร ตรวจสอบความถูกต้องของ
การด าเนินการอ านวยความสะดวกของผู้บริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา  
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4) หน่วยการประชุมและพิธีการ 
    สนับสนุนงานด้านการจัดการประชุมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้ง จัดเตรียมข้อมูล ก าหนดรูปแบบและการด าเนินงานด้านพิธีการที่เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาไว้
ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิธีการของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
     4.1) งานการประชุม: ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
แจ้งมติที่ประชุม ติดตามเรื่องตามมติที่ประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายในเผื่อเวียนแจ้งมติที่ประชุม จัดท า
เอกสารประกอบวาระการประชุม/จัดท ารูปเล่ม/งานบันทึกการประชุม/จัดท ารายงานการประชุม/จัดท ามติที่
ประชุมงานตอบรับยืนยัน/ต้อนรับ/อ านวยความสะดวกผู้เขา้ประชุม 
     4.2) งานพิธีการ: การจัดพิธีการต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  

4.3) งานให้บริการห้องประชุมและเลี้ยงรับรอง : ระบบการจองห้องประชุม 215เพ่ืออ านวยความ
สะดวก สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องประชุม สามารถจอง /ยกเลิก / เปลี่ยนแปลงการจองได้ด้วย
ตนเอง พร้อมทั้งให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุม รวมถึงระบบประชุมทางไกล  

5) หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นอีกภารกิจส าคัญของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มีภาระกิจและหน้าที่

ในการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล ส าหรับจัดท าประวัติส าคัญของมหาวิทยาลัยในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  อีกทั้งเพ่ือสืบสานและเผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมชมหอเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี และหอเกียรติ
ประวัติ มจพ. เพ่ือเผยแพร่ค่านิยม วัฒนธรรม และผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดถึงภาพลักษณ์องค์กรของ
มหาวิทยาลัยให้แพร่หลาย  

ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรน ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ โดยบูรณา
การด าเนินการตามวงจรคุณภาพ มีการส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาไทยอย่างหลากหลาย ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่มี
การบูรณาการพันธกิจด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ด้านการบริการวิชาการ และ
ด้านการวิจัย ทั้งนี้โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันเพ่ือการปลูกฝัง  ขัดเกลา บ่มเพาะคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามการเสริมสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมความภาคภูมิใจและความเป็นไทยโดยเน้น
การเสริมสร้างวิถีการด าเนินชีวิตตามวิถีธรรม วิถีไทย  ในท่ามกลางความเป็นสากลและกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้
บุคลากรและนักศึกษาถึงพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ รสนิยมและสังคม เป็นบุคลากรและบัณฑิตที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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2.4  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการผู้บริหารและพิธีการ และงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.4.1 การปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการผู้บริหารและพิธีการ 

ด้านปฏิบัติการ 
1) การปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เช่น   การจัดท า

ตารางการนัดหมายผ่านปฏิทิน Google Calendar การด าเนินการด้านงานธุรการของผู้บริหาร การอ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การต้อนรับและอ านวยความสะดวกต่อผู้มาเข้าพบผู้บริหาร 
ประสานงานและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 

2) การกลั่นกรองเอกสารน าเสนอผู้บริหาร การจัดล าดับความส าคัญ ตรวจสอบรายละเอียดของ
เอกสารอย่างรอบคอบ สรุปเนื้อหาเอกสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ก่อนน าเสนอผู้บริหารลงนาม ทั้งนี้
เพ่ือให้ขั้นตอนการพิจารณางานของผู้บริหารมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการ 
 3) การจัดเตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ประสานงานเรื่องการนัดหมาย จัดเตรียมห้อง
ประชุม จัดท าเอกสารประกอบการประชุม  รายงานการประชุม จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานการประชุมมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

4) การสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร จัดเตรียมข้อมูลส าหรับผู้บริหาร ตรวจสอบความถูก
ต้องของการด าเนินการอ านวยความสะดวกของผู้บริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา 
หรือมอบหมาย 

5) การปฏิบัติงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร เช่น การจัดเตรียม จัดพิมพ์ และจัดท าเอกสารการ
ประชุม สรุปการประชุม มติการประชุม และรายงานการประชุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานประชุมมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

6) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้งานในภาพรวมบรรลุ
ตามภารกิจที่ก าหนด 

 
ด้านการให้บริการ 

1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์  
   2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้
บุคลากรตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลของความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ก าหนด
แนวทางรูปแบบ และประยุกต์เพ่ือให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
   3) ต้อนรับแขกท่ีมาพบผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
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ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานการท างานร่วมกับบุคลากรภายในกอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือการท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทัน 
ตามเวลาก าหนด 
  2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ค าแนะน าเบื้องต้น แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  3) ประสานความสัมพันธ์กับทีมงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน  
และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมในงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 ด้านการวางแผน 
 1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เสร็จตามเวลาและเป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
 2) มีส่วนร่วมในการท างานตามนโยบายแผนงานหรือโครงการของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึง
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  นอกจากนี้ เลขานุการจะต้องเป็นผู้สร้างและสื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บังคับบัญชาและองค์กร สิ่งที่
ส าคัญที่สุดคือเลขานุการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ  หากมองในภาพรวม 
จะพบว่าเลขานุการจะปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาทั้งงานประจ าและ งานเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการผู้บริหารและการบริหารจัดการทั่วไป รวมถึงงานประเภทต่าง ๆ  
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและงานที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะท างาน คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ โดยมีการ
จัดล าดับความส าคัญของงานเพ่ือความคล่องตัวในการท างานและสามารถปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
เลขานุการต้องเป็นผู้ที่มีความคล่องตัว มีความละเอียด รอบคอบมีความอดทนและสามารถคุมอารมณ์ได้เป็นอย่าง
ดีในทุกสถานการณ ์
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2.4.2 การปฏิบัติงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการวางแผน 

  1) จัดท าแผนปฏิบัติงาน และแผนกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ ที่รับผิดชอบ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาและเป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 2) มีส่วนร่วมในการท างานตามนโยบายแผนงานหรือโครงการของส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 
รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานการท างานร่วมกับบุคลากรภายในกอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือการท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันตามเวลาก าหนด 
 2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ค าแนะน าเบื้องต้น  
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
  3) ประสานความสัมพันธ์กับทีมงาน หรือในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมในงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

ด้านงานการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประจ าปีงบประมาณ และกิจกรรม      

ที่ เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสวาระส าคัญต่าง ๆ              
งานในรูปแบบของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามวาระส าคัญของมหาวิทยาลัย ของประเทศ พร้อมทั้งจัดท ารายงาน
สรุปเพื่อรายงานแผนปฏิบัติการ ประจ าปีที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอีกทั้งรายงานส านักนายก
เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมในระดับชาติ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

- จัดท าแผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 
- จัดท าโครงการและขออนุมัติงบประมาณตามแผนงานประจ าปี 
- จัดโครงการตามวัน เวลา ที่ด าเนินการ 
- จัดประเมินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานประจ าปี 
- จัดท าสรุปรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนงานประจ าปี 
- จัดเก็บเอกสารตามหมวดการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 
- เบิกวัสดุอุปกรณ์ส านักงานจากเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุกองกลาง 

  อีกท้ัง ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาคม มจพ. เสริมสร้างความรักความผูกพัน รวมถึง
เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมด าเนินกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทั่วทั้งองค์กร อาทิ โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน    
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศที่จรรโลง สร้างสรรค์คุณงามความดี 
คุณธรรมจริยธรรมและคุณประโยชน์แก่สังคม การศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ การสร้างประโยชน์สุขแก่สาธารณะ การท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จนเป็นที่
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ประจักษ์แก่สาธารณชนให้เจริญงอกงามด ารงคงอยู่อย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจให้กับบุคคลเกียรติยศ 
คนดีศรีศาสนา คนดีศรีสังคม คนดีศรีศิลปวัฒนธรรม และครูดีศรีมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวมีคุณค่าทางด้าน
จิตใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจะประกาศยกย่องบุคคล
เกียรติยศเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 

ด้านการต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
มีหน้าที่ด าเนินการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี และหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์นวมินทรบรมราชินีนาถ ณ ชั้น 2 อาคารนวมินทรบรมราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รวมทั้งจัดท าเว็บไซต์ส าหรับการเยี่ยมชมออนไลน์ 

-    ประสานงานน านักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม 
- ให้บริการด าเนินการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎนฤบดี  ณ ชั้น 2 อาคารนวมินทรบรมราชินี 
- ให้บริการด าเนินการเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นวมินทรบรมราชินีนาถ 
 ณ ชั้น 2 อาคารนวมินทรบรมราชินี  
- จัดท าฐานข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม สมุดลงนามเยี่ยมชม 
- จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจส าหรับผู้เข้าเยี่ยมชม 
- จัดท าคู่มือการเข้าเยี่ยมชม 
- บริการการยืมคืนสิ่งของส าหรับการจัดนิทรรศการต่างๆ  
-  

ด้านงานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย ของส่วนงาน และของคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย ในองค์ประกอบตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรม จัดเก็บข้อมูลและน าเสนอ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทที่ 3 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง  

 
ตามที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตราสัญลักษณ์ขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ และการออกแบบตราสัญลักษณ์

ตราเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการก าหนดแนวทางในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

3.1    แนวคิดการสร้างแบรนด์ 
 3.1.1   แบรนด์ (Brand) 

3.1.2   การสร้างแบรนด์  
3.2  แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

  3.2.1  การสื่อความหมาย 
 3.3   แนวคิดการใช้สี 

   3.3.1 องค์ประกอบของสี 
  3.3.2  อารมณ์และความหมายของสีตามหลักจิตวิทยา 

3.4  ตัวอย่างตราสัญลักษณ์และความหมาย 
 3.4.1   ตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการ 
 3.4.2   ตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ 
 3.4.3   ตราสัญลักษณ์ในโอกาสพิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

3.1    แนวคิดการสร้างแบรนด์ 
3.1.1 แบรนด์ (Brand) 
แบรนด์ (Brand) แบรนด์ ถือเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ซ่ึงถูกออกแบบและถูกก าหนดด้วยหลายปัจจัยทั้ง

ในด้านแนวคิด รสนิยม คุณค่าเชิงทัศนศิลป์ทั้งในส่วนขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือเพ่ือ
การสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกสุดที่ท าให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และจดจ าภาพลักษณ์องค์กร นักออกแบบ 
จึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง โดยการออกแบบแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพนั้น  นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและมี
รูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุผล 
(Rational) และอารมณ์ (Emotional) ซึ่งสองเรื่องนี้จะส่งผลไปถึงความพอใจหรือไม่พอใจ ที่จะน าพาไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า การเลือก “สี” จึงต้องผ่านกระบวนการคิดซับซ้อนหลายมิติ เพ่ือสร้างแบรนด์และ
ให้ผลออกมาครองใจกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด การให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างแบรนด์จึงควรค านึงถึง
ภาพลักษณ์ทั้ง ภายนอกและภายในของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่า คุณประโยชน์ และบุคลิกภาพ โดยองค์กร
ไม่ควรให้ความส าคัญแต่เพียงชื่อของแบรนด์เพียงอย่างเดียว  

1. Attributes ภาพลักษณ์ภายนอกหรือรูปร่างหน้าตาภายนอกที่ผู้บริโภคจดจ าแบรนด์นั้นได้ อาทิ สีที่ใช้ 
ชื่อของโลโก้ รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2. Benefits คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคสามารถรู้สึกได้ หรือสามารถจับต้องได้  
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3. Values คุณค่าที่อาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับแบรนด์นั้นได้ อาทิ ความรู้สึก
น่าเชื่อถือ มั่นใจที่จะใช้ คุ้นเคยเพราะอยู่มานาน หรือความทันสมัย เป็นต้น  

4. Personality แบรนด์สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของผู้บริโภคได้ และคิดว่าผู้อ่ืนจะมองดูตนเองแบบนั้น 
อาทิ ดูหรูหรามีรสนิยม ดูเป็นวัยรุ่น เป็นคนฉลาดซื้อ เป็นแม่บ้านสมัยใหม่ เป็นต้น 

  
3.1.2  แนวคิดการสร้างแบรนด์ (Brand Building strategy) 

แบรนด์ (Brand) คือ ยี่ห้อสินค้า หรือ ตราสินค้า หมายถึง กระบวนการ (Process) ในการสร้างความ
ไว้วางใจ (Trust) โดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหนึ่งหรือองค์การหนึ่ง ซึ่งมีผลจากการก าหนดจุดขายที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง (Distinctive Position) เพ่ือสร้างคุณค่าที่ดีกว่า (Superior Value) ให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (Target 
Market) โดยการสร้าง ชื่อ ค าเฉพาะ สัญลักษณ์ การออกแบบ สี รูปร่าง ขนาด รสชาติ กลิ่น เสียง ของผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงการตั้งราคา ช่องทางการขาย  และการสื่อสารที่สอดคล้องกัน (Consistency) นอกจากนั้น "แบรนด์"  
ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ประสบการณ์ (Share Experience) ให้กับนักลงทุน ผู้บริหาร 
พนักงานบริษัท พันธมิตรธุรกิจ บริษัทโฆษณา ผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้า และผู้บริโภคอีกด้วย (Monchai, 2554. Brand 
Architecture (2) ฉันจึงมาหาความหมายของแบรนด์) 

ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Target Consumer Identification)  
2. การออกแบบแบรนด์ (Brand Design)  
3. การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity Creation)  
4. การปฎิบัติการสร้างแบรนด์ (Brand Building Implementation)  
5. การยกระดับแบรนด์ (Leveraging the Brand)  
ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ มีรายละเอียดดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Target Consumer Identification) การสร้างแบรนด์คือ การสร้าง

ความผูกพันให้เกิดขั้นระหว่างสินค้าและแบรนด์ ดังนั้น กระบวนการสร้างแบรนด์จะต้องเริ่มจากการระบุตัวตนของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ กระบวนการของ การระบุกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นเป้าหมายส าคัญต่อการสร้างแบรนด์เพ่ือ
ค้นหาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์และสินค้าหรือองค์กร โดยสามารถวิเคราะห์จากปัจจัยเพ่ือประกอบการระบุ
กลุ่มเป้าหมาย ในกระบวนการสร้างแบรนด์ได้เช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การท าการวิเคราะห์ SWOT Analysis (กชนันท์ ธาดาวชิรา , 2548, น. 44-45) เป็น ขั้นตอนการ
ด าเนินการทางการตลาดเพ่ือให้ทราบถึงสภาพตลาด ขนาดตลาด โอกาสทางธุรกิจ และอุปสรรคทางธุรกิจเพ่ือที่จะ
น ามาก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการในการท าความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมหรือปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่มีทั้งปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัย ภายนอก (External Factors) ปัจจัยเหล่านี้จัดได้ว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่นักการตลาดและนักสร้างแบรนด์จะต้องท าการวิเคราะห์เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดทิศทาง 
วางแผน และสร้างกลยุทธ์ ให้แก่แบรนด์นั้น ๆ กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์หรือที่เรียกว่า SWOT Analysis 
ได้แบ่งการ วิเคราะห์ออกเป็น 2 ปัจจัยหลักได้แก่ 
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1. ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) หมายถึง การตรวจสอบ ความสามารถ และความพร้อม
ขององค์กรในด้านต่าง ๆ โดยจะมุ่งเน้นในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และการวิเคราะห์จุดอ่อน 
(Weakness) ของแบรนด์  

2. ปัจจัยภายนอกองค์กร (External Factors) หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินการขององค์การที่ไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้  ดังนั้น จึงต้องพยายามเข้าใจในสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสภาพแวดล้อมดังกล่าวซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunities) และวิเคราะห์อุปสรรคทางการตลาด (Threats) ขององค์การและของแบรนด์ 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบแบรนด์ (Brand Design) การออกแบบแบรนด์ หมายถึง การออกแบบเนื้อหา
สาระต่าง ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ เพ่ือที่จะก าหนดจุดยืนภาพลักษณ์ บุคลิกลักษณะที่ชัดเจนของแบรนด์แก่ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นให้แก่แบรนด์นั้นถือว่าเป็นทรัพย์สิน (Assets) ส าคัญของแบรนด์ที่ 
จะต้องถูกน ามาถ่ายทอดและรักษาไว้ให้มีชีวิตอยู่เสมอ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญ ๆ ในการออกแบบแบรนด์ มี
ดังต่อไปนี้  

1. วิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision) เหมือนกับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ของแบรนด์ 
หมายถึง เป้าหมายเชิงนโยบายของแบรนด์ซึ่งก็คือ การระบุวิสัยทัศน์ของแบรนด์ให้ชัดเจนออกไปว่าความพยายาม
ต่าง ๆ ในการสร้างแบรนด์นั้นเป็นความพยายามเพ่ืออะไร ทั้งนี้จะได้เป็นการก าหนดทิศทางในการสร้างแบรนด์ให้
เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่ส าคัญประการแรกที่นักสร้างแบรนด์พึงตระหนักคือ วิสัยทัศน์ของแบรนด์ต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในทางธุรกิจ โดยวิสัยทัศน์ของแบรนด์ จะต้องเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้เติบโตต่อเนื่ อง           
ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีต้องชี้ให้เห็นชัดเจนว่าวิธีการที่จะท าให้แบรนด์เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเพราะอะไร 

2. แก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Essence) การก าหนดแก่นแท้ของแบรนด์ หมายถึง สาระส าคัญที่
เป็นแก่นแท้ของแบรนด์ ซึ่งจะต้องอยู่กับแบรนด์ตลอดไป ดังนั้นในการเลือกค าอธิบายแก่นแท้จะต้องเป็นค าที่มี
ความหมายจริง ๆ  

3. ต าแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) หมายถึง ทิศทางของแบรนด์ที่ก าหนดขึ้นมาเป็นการ
ภายในเพื่อการรับรู้ร่วมกันภายในองค์กรว่าจุดยืนของแบรนด์สู่สาธารณะคืออะไร  

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity Creation) การสร้างเอกลักษณ์ของ      
แบรนด์ หมายถึง กระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีเป้าหมายเพ่ือสื่อสารตัวตนของแบรนด์ที่เป็น
เอกลักษณ์ออกสู่สายตาผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ส าหรับการสร้างเอกลักษณ์ของแบ
รนด์ เช่น ชื่อ ค าขวัญ โลโก้ สี น้ าเสียง หรือโทนการพูดรวมถึงลีลาในการพูดที่ใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ ของแบรนด์
ไปยังผู้บริโภค และการน าเสนอที่จ าเป็นต้องสอดคล้องกันทุกครั้งในการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
พัฒนาการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ คือ  

1. เพ่ือถ่ายทอดข่าวสาร (To Convey Message) ให้ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องทราบ และ เข้าใจว่า   
แบรนด์ของเรามีจุดยืน (Positioning) มีความแตกต่าง (Differentiation) หรือมีภาพลักษณ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ 
(Unique image) อย่างไร การสื่อสารนี้มีความส าคัญมากเพราะท าให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์ตามที่เราต้องการจะเป็น  

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค (To Build Relationship) เป็นการเปิดโอกาสให้ข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ประกอบเป็นแบรนด์ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่าน  สินค้า บริการหรือแม้แต่การ
ตกแต่งสถานที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์นั้น หากน ามาประยุกต์ใช้กับองค์การ



- 23 -  
 

ธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมในประเทศไทยนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องน าองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านมารวมกันเพ่ือท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจในแบรนด 

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการสร้างแบรนด์ (Brand Building Implementation) เป็นขั้นตอนการท างานใน
ระดับปฏิบัติการที่จะน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอน ของการออกแบบและด าเนินการสร้างเอกลักษณ์ของ
แบรนด์น าเสนอให้แก่ผู้บริโภค โดยผ่านกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ โดยขั้นตอนการท างานในระดับ
ปฏิบัติการ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนส าคัญโดยมีรายละเอียดและความส าคัญของการปฏิบัติการสร้างแบรนด์สามารถ
อธิบายได ้ดังนี้  

ส่วนที่ 1 รูปแบบการสร้างแบรนด์ (Brand Building Model)  รูปแบบการสร้างแบรนด์ เป็นการน าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นในขั้นตอนการออกแบบ  แบรนด์ (Brand Design) และการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
(Brand Identity Creation) มาเรียบเรียงเพ่ือการท างานที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบ
การสร้างแบรนด์ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

- การรับรู้และการตระหนักในแบรนด์ (Awareness & Recognition) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ    
แบรนด์ หมายถึง การท าให้ผู้บริโภคที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์มาก่อน ได้มีโอกาสท าความรู้จักแบรนด์ ซึ่งกลยุทธ์ในการ
สร้างการรับรู้จะเหมาะส าหรับแบรนด์ที่เริ่มเปิดตัว และการสร้างแบรนด์ที่ด้องการกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ท าความ
รู้จักกับแบรนด์ใหม่อีกครั้ง เป็นการพัฒนาตัวตนใหม่ของแบรนด์ขึ้นมาหรือที่เรียกว่า Repositioning ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ใหม่ ทั้งหมด โดยการสร้างการรับรู้ในแบรนด์จะแตกต่างกันนั้นจะขึ้นอยู่กับงบประมาณและสภาพ    
การแข่งขันในตลาด  

- การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์ (Brand Accessibility) การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึง
แบรนด์ หมายถึง การมีตัวตนอยู่ในทุก ๆ จุดที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้พบเห็น ซึ่งการพัฒนาในการสร้างโอกาสให้
ผู้บริโภคเข้าถึงแบรนด์ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ เฉพาะองค์การของเราเอง แต่สามารถหาแนวร่วมที่จะมาเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) ที่ดี สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ได้
คุณค่าต่าง ๆ ของแบรนด์ (Brand Values) การน าคุณค่าต่าง ๆ ของแบรนด์ที่เราได้พัฒนาขึ้นในขั้นตอนการ
ออกแบบแบรนด์มาบริหารจัดการเพ่ือการน าเสนอต่อผู้บริโภคโดยปัจจัยส าคัญที่นักสร้างแบรนด์ต้องทราบคือ
ผู้บริโภคจะพิจารณาคุณค่าของแบรนด์ในเชิงสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย (Cost) เสมอ นั่นคือแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือก 
จะต้องเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอ ซึ่งค่าใช้จ่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเท่านั้น 
แต่หมายรวมถึงคุณค่าท่ีผู้บริโภคได้จากแบรนด์หนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภค  

- การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ (Relevant Differentiation) ความแตกต่างของแบรนด์เป็น
สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่นักสร้างแบรนด์ต้องน าเสนอต่อผู้บริโภค เพราะความแตกต่างของแบรนด์ ที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับ
ตัวตนของผู้บริโภคคือปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างแบรนด์ ซึ่งอาจต้องอาศัยการสร้างภาพลักษณ์หรือแม้แต่การ
อาศัยสื่อโฆษณาในการสร้างความแตกต่างของแบรนด์  ท าให้แต่ละแบรนด์ทุ่มเทงบประมาณเพ่ือการสร้างแบรนด์
ที่แตกต่าง 

ขั้นตอนที่ 5 การยกระดับแบรนด์ (Leveraging the Brand) การยกระดับแบรนด์ เป็นกระบวนการที่ท า
หลังจากที่แบรนด์เราได้เป็นที่รู้จักแล้ว แต่การบริหารแบรนด์ต้องด าเนินการสร้างศักยภาพของแบรนด์ให้ได้
มากกว่านั้น อาจเป็นการแนะน าแบรนด์เดิมเข้าไปสู่สินค้าประเภทใหม่   หรือตลาดใหม่หรือผสมผสานแบรนด์ใหม่
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กับแบรนด์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการยกระดับแบรนด์สู่ตลาดที่กว้างขึ้น สามารถแบ่งการยกระดับของแบรนด์ได้เป็น 2 
ลักษณะ ดังนี้  

1. การแนะน าแบรนด์เดิมเข้าไปสู่สินค้าประเภทใหม่หรือตลาดใหม่ (Brand Extension) การแนะน า
นี้เป็นการน าเสนอแบรนด์ใหม่ในเชิงผสมผสานกับแบรนด์เดิมที่มีอยู่  แบรนด์ใหม่จะเรียกว่า Sub-Brand ซึ่งการ
น าเสนอสินค้าใหม่ด้วยวิธีนี้ หากใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีจะท าให้ความรู้สึกของผู้บริโภคมีเพ่ิมขึ้น 

2. การยกระดับแบรนด์สู่ตลาดโลก (Global Branding)  
 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
3.2.1 การสื่อความหมาย 
การสื่อความหมายเป็นการสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับผู้บริโภค ซึ่งใช้รูปลักษณ์ที่ปรากฏอยู่และจาก

สภาพแวดล้อมเป็นที่มาในการออกแบบผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมาซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ รูป
และความหมาย ผู้บริโภคดูสัญลักษณ์แล้วแปลความหมายได้การเชื่อมโยงกับความจริง โดยจะมีอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเข้าองค์ประกอบตราสัญลักษณ์ ควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

1) ชื่อ (Names) เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นล าคับแรก จึงควรท าความเข้าใจถึงที่มาของชื่อต่าง ๆ 
โดยแบ่งการตั้งชื่อออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล (Personal Names) ชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะ 
(Descriptive  Names) เป็นชื่อที่อธิบายถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท ชื่อที่เกิดจากการสร้างค าขึ้นใหม่ (Coined 
Names) ชื่อที่มีความหมายหรือค าแปลที่ชัดเจน (Dictionary Words)     ชื่อตามสถานที่ทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Names) ชื่อที่มีความสัมพันธ์กับตัวสินค้า(Associative Name) ชื่อที่ ตัดทอนจากชื่อเต็ ม 
(Abbreviated Names) ชื่อย่อและตัวเลข (Initials and Numbers) 

2) เครื่องหมาย (Marks) ในการออกแบบตราสัญลักษณ์อาจเป็นเพียงการใช้ชื่อ ตัวอักษร 
เครื่องหมาย หรืออาจเป็นการผสมผสานกันระหว่างเครื่องหมายกับตัวอักษร หรือภาพที่เกิดจากองค์ประกอบ
กราฟิกเพียงล าพังได้ หรืออาจเป็นภาพนามธรรม (Abstract) ซึ่งไม่มีความหมายใด ๆ ก็ได้ เช่น เครื่องหมาย
กราฟิก (Graphic Marks ได้แก่ เครื่องหมายที่น าลักษณะหรือเค้าโครงของรูปร่างใดๆ มาตัดทอนให้มีความเรียบ
ง่ายแต่ยังคงความเป็นสิ่งนั้น ๆ ได้ชัดเจนเครื่องหมายตัวอักษร (Letter Marks) จะเป็นการสื่อสารในรูป (ตัวสะกค) 
รวมถึงการออกเสียงด้วย และเครื่องหมายชื่อย่อ (Abbreviations) 

3) ตัวอักษร (Typography) ตัวอักษรที่ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ       
ทั้งที่เป็นแบบตัวอักษรชนิดใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคนิคการผลิตที่มีมากขึ้น หรือ
จากการประยุกต์จากรูปแบบและสมัยนิยม 

4) สี (Color) นับว่ามีบทบาทที่ส าคัญต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ สามารถให้ผลกระทบต่อ
จินตนาการและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้สีตามหลักการออกแบบสามารถแบ่งเป็น 3ประเภทดังนี้ คือ  

สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง การใช้สีใคสีหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นแม่สีและมีสีอันประกอบอยู่
ด้วยเป็นจ านวนไม่เกินห้าสีที่เรียงกันในวงจรสีทางซ้ายหรือทางขวา ผลงานสีเอกรงค์นั้นจะให้ ความงดงามแบบ
เรียบๆ ไม่ฉูดฉาดบาดตา ส่วนสีคู่หรือสีตรงกันข้าม (Complementary or True Contrasts) จะเป็นการใช้คู่สี
หรือสีตรงกันข้ามโดยจะต้องก าหนดเป็นสัดส่วนของพ้ืนที่ที่จะใช้สีให้ชัดเจน 
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5) ข้อความประกอบ (Tag Line) ข้อความสั้น ๆ ที่อธิบายถึงความเป็นองค์กรที่วางอยู่ใต้ 
ชื่อหรือเครื่องหมาย เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร สินค้าหรือการบริการนั้น ๆ 
 
3.3 แนวคิดของการใช้สี 
 3.3.1 องคป์ระกอบของสี 

สี คือ องค์ประกอบที่ใช้เป็นตัวแทนขององค์กร มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่นักออกแบบสร้าง     
ให้เกิดความจดจ าในใจผู้บริโภค  

คุณลักษณะของสี ชลูด นิ่มเสมอ (2544, น. 54-61) ได้แบ่งคุณลักษณะของสีได้ดังนี้  
1. ความเป็นสี (Hue) หมายถึง เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงธรรมชาติ  
2. น้ าหนักของสี (Value) หมายถึง ความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้า ไปในสีสีหนึ่ง 

สีนั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ าหนักอ่อนลง และถ้าเราเพ่ิมสีขาวเข้าไปทีละน้อย ๆ เป็นล าดับ  เราจะได้ค่าของสีหรือ
น้ าหนักของที่เรียงล าดับจากแก่ท่ีสุดไปจนอ่อนที่สุด  

3. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูก ผสมด้วยสีด า
จะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงล าดับจากจัดที่สุด ไปจนหม่นที่สุดได้หลาย
ล าดับด้วยการค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณของสีด าที่ผสมเข้าไปทีละน้อยจนถึงล าดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด นอกจากนี้ 
จากการท าวิจัยพบว่า สีสามารถเป็นตัวก าหนดทิศทางของการล าดับเรื่องราวได้ ความจัดของสี น้ าหนักสี ปริมาณสี 
ความตัดกันของสี สามารถเป็นเครื่องหมายบอกว่าส่วนใดเป็น จุดเริ่ม จุดหยุดชั่วคราว หรือจุดสิ้นสุด 

  โครงสร้างของกลุ่มสี ทองเจือ เขียดทอง (2548, น. 193-195) ได้น าเสนอวรรณะของสีดังนี้ 
Warm Color เป็นกลุ่มสีอน เช่น แดง เหลือง ส้ม การจับคู่สีโทนนี้จะให้ความรู้สึกถึงพลังงานการเคลื่อนไหว ความ
แข็งแกร่ง และต้องการเป็นจุดสนใจ Cool Color กลุ่มสีเย็น เช่น สีน้ าเงิน เขียว ม่วง เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึง ความ
สงบ เงียบ ขรึม อนุรักษ์นิยม การเข้าถึงจิตวิญญาณ 

  Monotone เป็นการใช้กลุ่มสีจากธรรมชาติในโทนเอกรงค์ขาวด า เช่น สีเทาอ่อน เทาแก่  สีเบจ
หรือสีขาวนวล ที่ให้ความรู้สึกสงบเงียบ และภาพลักษณ์ที่ดูคลาสสิก โทนสีในลักษณะนี้มักใช้กับ สินค้าราคาสูง 
หากจะใช้โทนสีนี้ในงานออกแบบประเภท Signage System บรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา หรือ งานด้านกราฟิกอ่ืน ๆ 
ควรจะเพ่ิมความแตกต่างของสีหรือพ้ืนผิวเพ่ือให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  สีเอกรงค์ (Monochromatic) เป็นการใช้
สีโทนเดียว แต่สามารถไล่น้ าหนักสีได้ตั้งแต่เข้มสุด ถึงอ่อนสุด สีข้างเคียง (Analogous) คือกลุ่มสีที่อยู่ในโทน
ใกล้เคียงกันในวงสีธรรมชาติ เช่น สีน้ าเงิน น้ าเงินเขียว และสีเขียว กลุ่มโทนสีเหล่านี้ เป็นโทนสีที่ต้องการให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่มีความสุขุม นุ่มนวล และความมีรสนิยมสูง สีตรงข้าม (Complementary) คือคู่สีตรงข้ามระหว่างสี
โทนอุ่นและสีโทนเย็น มีความ เหมาะสมในการออกแบบงานที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ หรือเป็นจุดเด่น เช่น 
งานแสดงสินค้า แบนเนอร์ หรืองานบรรจุภัณฑ์ สีเกือบตรงข้าม (Split Complements) เป็นการจับคู่สีตรงข้ามที่    
ไม่ตัดกันรุนแรง เท่ากับการจับคู่สีแบบ Complementary โดยใช้วิธีผสมสีขั้วตรงข้าม เช่น การจับคู่กันของสีแดง
กับสีเขียว น้ าเงิน หรือสีเขียวเหลือง 

  อิทธิพลของ “สี” ต่อการออกแบบโลโก้สินค้าในการท าธุรกิจ “โลโก้สินค้า (Logo)” ที่เราพบเห็น
กันจนชินตานั้น นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าธุรกิจที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ อีกทั้งยัง
ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น โดยการออกแบบโลโก้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะข้ึนอยู่กับ
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ความเหมาะสม และมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญที่สามารถดึงดูด 
ความสนใจของผู้พบเห็นและช่วยเพิ่มคุณค่าของโลโก้ด้วยเช่นกัน 

 
3.3.2 อารมณ์และความหมายของสีตามหลักจิตวิทยา 
Eiseman (2000, P. 62-63) ได้น าเสนอความหมายของสีและผลกระทบที่มีต่ออารมณ์และ ความรู้สึก

ดังนี้ สีขาว คือความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย สีเหลือง คือความอบอุ่น มิตรภาพ ความ สนุกสนาน สีเขียว คือ
ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา สีส้ม คือความคิดสร้างสรรค์ มีความ เชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน สีแดง คือความ
ร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย มีอิทธิพลด้านราคา สีชมพูคือ ความอ่อนหวาน นุ่มนวล สีม่วง คือความหรูหรา สง่างาม 
ลึกลับ สีฟ้า คือความสว่าง อิสระเสรี สงบ เยือกเย็น และมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น สีน้ าตาล คือมีความ
มั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย สีเทา คือความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง และสีด า คือความเข้มแข็ง 
ลึกลับ ท้าทาย 

 
ตารางที่ 3-1 อารมณ์และความหมายของสีตามหลักจิตวิทยาผลกระทบในเชิงจิตวิทยา 
 

สี ผลกระทบเชิงในจิตวิทยา 
แดงสด ตื่นเต้น มีพลัง เซ็กชื่ ร้อนแรง เคลื่อนไหว กระตุ้น เร้าใจ ลึกซ้ึง ก้าวร้าวอ านาจ 
ชมพูสด ตื่นเต้น ความสุข ร้อนแรง เป็นจุดสนใจ วัยรุ่น สนุกสนาน ทันสมัย โลดโผน 
ชมพูอ่อน โรแมนติก อ่อนนุ่ม หวานละมุน อ่อนโยน น่ารัก เด็กทารก ละเอียดอ่อน 
แดงอิฐ ติดดิน แข็งแรง อบอุ่น ชนบท 
ส้มอมน้ าตาล ติดดิน อบอุ่น เป็นประโยชน์ ชนบท ต้อนรับ 
ส้ม สนุกสนาน เป็นเด็ก มีความสุข เดิบโต สดชื่นรื่นเริง ฤดูเก็บเกี่ยว ชุ่มฉ่ า เป็นมิตร 
พีช ทะนุถนอม อ่อนนุ่ม ลางเลือน รสอร่อย เหมือนผลไม้ หวาน เชื้อเชิญ 
เหลืองอ่อน ให้ก าลังใจ ความสุข อ่อนนุ่ม แสงแดด อบอุ่น อ่อนหวาน 
เหลืองสด สว่างไสว แสงอาทิตย์สาดส่อง ให้ก าลังใจ เป็นมิตร ร้อน โชติช่วงพลังงาน 
เหลืองอมเขียว ผลไม้ตระกูลมะนาว จัดจ้าน รสเปรี้ยว 
เหลืองทอง ฤดูใบไม้ร่วง ดอกไม้ ฤดูเก็บเกี่ยว ร่ ารวย พระอาทิตย์ อบอุ่น รวงข้าว สบาย นม เนย 
ครีม ราบเรียบ ร่ ารวย อบอุ่น ธรรมชาติ อ่อนนุ่ม คลาสสิก รสอร่อย 
เบจ คลาสสิก สีทราย ติดดิน ธรรมชาติ อ่อนนุ่ม อบอุ่น สุภาพอ่อน โยน 
ฟ้าอ่อน สงบเงียบ สันติภาพ เย็น น้ า สะอาด 
ฟ้าคราม สงบ เย็น สวรรค์ ซื่อสัตย์ แน่วแน่ ความจริง น่าเชื่อถือ ความสุข สบาย 
น้ าเงิน น่าเชื่อถือ เป็นทางการ คลาสสิค ดั้งเดิม อนุรักษ์นิยม แข็งแรง พึ่งพาได้ 
เขียวอ่อน สงบเงียบ ความจริง ธรรมชาติ 
เขียวเข้ม ธรรมชาต ิน่าไวว้างใจ ท าให้สุดชื่น เยน็ สบาย ราชการ ปา่ เงียบ ต้นไม้ ประเพณีนิยม 
เขียวสด สดชื่น ต้นหญ้า ไอริช ชีวิตชีวา ฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้ กลางแจ้ง 
ขาว บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ไร้เดียงสา เงียบสงัด เบา โปร่ง สดใสส่องแสง 
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สี ผลกระทบเชิงในจิตวิทยา 
ด า มีอ านาจ หรูหรา ลึกลับ หนัก ดั้งเดิม ทึบ คลาสสิก แข็งแรง ราคาแพง เวทมนตร์  

ค่ าคืน อยู่ยงคงกระพัน มีเกียรติ สุขุม 
เทาอมด า มืออาชีพ คลาสสิก ราคาแพง หรูหรา มั่นคง ทนทาน เป็นผู้ใหญ่ 
เทา คลาสสิก เย็น สุขุม จริงจัง ไร้กาลเวลา คุณภาพ เงียบ น่ากลัว 

ผลกระทบในเชิงจิตวิทยา 
เทาอมน้ าตาล คลาสสิก เป็นกลาง จริงจัง ไร้กาลเวลา คุณภาพ ดั้งเดิม 
เงิน คลาสสิก เย็น ราคาแพง เงิน มีค่า อนาคต 
ทอง อบอุ่น มั่งคั่ง ราคาแพง โชติช่วง มีค่า โก้หรู 
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3.4 ตัวอย่างตราสัญลัษณ์และการให้ความหมาย 
 3.4.1 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการ 
          ตราสัญลักษณ์และความหมายของตรามหาวิทยาลัยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล   
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ความภาคภูมิใจของมหาลัย โดยตราสัญลักษณ์จะปรากฏ 
ในส่วนที่ เป็นทางราชการ เอกสารทางราชการ โดยได้ยกตัวอย่างตราสัญลักษณ์และความหมายของ ตรา
มหาวิทยาลัยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล ดังนี้ 
 
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

  พระเกี้ยว เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจ  สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ในพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานก าเนิดมหาวิทยาลัยนี้ 
“จุฬาลงกรณ”์ แปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือจุลมงกุฎ 
“จุลมงกุฎ” หมายถึง พระราชโอรสของสมเด็จฯเจ้าฟ้ามงกุฎฯ หรือ พระจอมเกล้าน้อย อันเกี่ยวโยงถึง 
พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยเดิม คือสมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ามงกุฎฯ 
 
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 



- 29 -  
 

  ตราธรรมจักร เป็นรูปธรรมจักรสีเหลือง ตัดเส้นด้วยสีแดง มีพานรัฐธรรมนูญสีแดงสลับเหลืองอยู่กลาง  
ที่ขอบธรรมจักรมีอักษรสีแดงจารึกว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “ม.ธ.” อยู่ตอนบน กับ “THAMMASAT 
UNIVERSITY” หรือ “T.U.” อยู่ตอนล่าง และระหว่างค าว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หรือ “ม.ธ.” กับ 
“THAMMASAT UNIVERSITY” หรือ “T.U.” มีลายกนกสีแดงคั่นอยู่  (คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 
ตอนที่ 19 วันที่ 1 มีนาคม 2509) 
“ตราธรรมจักร” บอกความหมายว่า สถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนา เป็นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต สิ่งที่
อยู่กลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และ
ประพฤติปฏิบัติ  
 
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

 
 
  พระพิรุณทรงนาค เป็นเครื่องหมายทางราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นเทพแห่งฝนที่ทรง
น าความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) 
จึงด าริให้ทุกวิทยาเขตมีพระพิรุณทรงนาคประดิษฐานไว้เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ เชิดชูมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งศูนย์
รวมจิตใจของบุคลากรและนิสิต 
 
4) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตรามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายใต้จักรกับตรีศูล และอักษร ม ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยพระมหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ส าคัญ แสดงว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ จักร กับ ตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจ าพระบรมราชวงศ์
จักรี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย อักษร “ม” มาจากค าว่า “มหิดล” 
ตราส่วนพระองค์ของพระราชบิดามีสีเหลืองทอง บนพ้ืนที่วงกลมสีน้ าเงินประจ ามหาวิทยาลัย ล้อมรอบด้วย
ข้อความภาษาบาลี ตัวอักษรไทย “อตฺตาน  อุปม  กเร”และชื่อมหาลัยมีสีทอง องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในเส้นกรอบ
วงกลมสีทอง ซึ่งอยู่ขอบนอกสุดของตราสัญลักษณ์ 
 
5) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

 
 
  พระคเณศ เป็นเทพเจ้าแห่งความส าเร็จ ทั้งยังเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์  พระหัตถ์ขวา
บนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ (เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ า ประทับ
บนบัลลังก์เมฆท่ีเขียนด้วยลายกนก ภายใต้มีอักษรว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2494 ซึ่งคล้ายคลึงกับกรมศิลปากรและเมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ   ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่แทนตราสัญลักษณ์ครุฑเพ่ือใช้ในหนังสือราชการ 
หนังสือประทับตรา บันทึกข้อความ ค าสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
  รูปช้างชูคบเพลิง มีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา (มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลาย
ย่อมฝึกตน) อยู่ในกรอบเส้นรอบวงด้านบนและค าว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 อยู่ด้านล่างตรงกลาง 
ระหว่างข้อความทั้งสองนี้ มี ดอกสัก คั่นกลางปรากฏอยู่ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีความหมายดังนี้ ช้าง เป็นสัตว์
ที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือการก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า 
ไม่หยุดยั้งรัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

 
 
  ตราพระธาตุพนม ชั้นแรกนั้นเป็นรูปพระธาตุพนม ทั้งสองข้างมีลายช่อกนกเปลวลอย ส่วนล่างสุดขององค์
พระธาตุเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นบนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธนได้น าร่างดังกล่าวปรึกษาหาหรือกับ
ผู้ออกแบบและท่านผู้รู้แห่งราชบัณฑิตยสถาน เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขลายกนกเป็นรูปเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญ
สิริมงคลพนมประทานสู่สถาบัน และเปลี่ยนแถบแพรป้ายชื่อเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนขอนไม้ พื้นหลัง
แบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 
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1. วิทยา คือ ความรู้ดี 
2. จริยา คือ ความประพฤติด ี
3. ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี 
สาเหตุที่ก าหนดให้พระธาตุพนม เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เนื่องจากตระหนักว่าพระธาตุ
พนมเป็นปูชนี ยสถานส าคัญ  เป็นมิ่ งขวัญสิ ริมงคลอัน เป็นที่ เคารพบูชาของ ชาวไทย -ลาว ทั้ งสองฝั่ ง
โขง มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน ที่จะต้องเป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญาของสังคมและเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

 
 

ตราประจ าสถาบัน ได้แก่ อักษร ม.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ และ จักรกับตรีศูล 
– พระมหาพิชัยมงกฏุ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญแสดงว่าเป็นพระมหากษัตริย์ 
– จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจ าราชวงศ์จักรี 
– ม.อ. คือ อักษรย่อมาจากพระนาม “มหิดลอดุลเดช” อันเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
– สงขลานครินทร์ คือพระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก(พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5) โปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้าฟ้า “มหิดลอดุลยเดช ด ารงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป็น
เจ้ากรม โดยพระราชทาน ชื่อเมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรมเพ่ือเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อพ.ศ. 2446 
เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา 

– ดอกศรีตรัง เป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สีน้ าเงิน เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย 
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9) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวิทยาต่างๆ ที่ส าคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 
1826 ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มหาลัยรามค าแหงได้อัญเชิญพ่อขุนรามค าแห งเป็น
สัญลักษณ์เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ที่รวมพลังใจของคณาจารย์และนักศึกษาให้มุ่งท าความดีต่อไป 
 
10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 

 
 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9  
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกรประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย 
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11) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 

 
 

พระมหามงกุฎ มีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตรา “พระมหามงกุฎ” มาเป็นสัญลักษณ์แห่งสถาบันฯ 
ตามนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิ คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระบรม
นามาภิไธย แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
12)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 

 
 
  ตราประจ ามหาวิทยาลัย คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ลักษณะของตราเชิญมาจากพระราชลัญจกรประจ า
พระองค์ (ตราประจ าพระองค์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
ลักษณะของตรา ประกอบด้วยลายกลางเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งน ามาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม 
“มงกุฎ” และเป็นศิราภรณ์ส าคัญหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่
บริเวณด้านข้างทั้งสอง โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่ง
แสดงนามมหาวิทยาลัย ก ากับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม 
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13)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 

  ตรากราฟ สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์  
Y = ex หมายถึง การเพ่ิมหรือการงอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอก
งาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา) 
 
14) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 

 
 

ตราประจ ามหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกัน ภายใต้พระมหามงกุฏ น ามาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์ทรง
พุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัย 
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15)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

 
 
  ภาพท้าวสุรนารี สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเน้นความเคารพ และศรัทธา
ต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติภาพเส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้นเกยและเชื่อมต่อ
กันเสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึงความส าเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกันและความ
เจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึงการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 
 
16)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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  ตราสัญลักษณ์ เป็นรูปช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัย
นเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง เจดีย์ทรงล้านช้าง หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีดอกบัวหลวง
ประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น 3 เส้น  ดอกบัวมีสีกลีบบัว อันหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัด
อุบลราชธานี และเส้น 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้น หมายถึงแม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี และแม่น้ ามูล ลักษณะของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะ เบ่งบาน ให้ความดี
งามแก่มหาชนได้ชื่นชม ส่วนกลีบดอกบัวด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้มสถาบัน
ส าหรับดอกตูมสามกลีบหมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงิน ที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นมีความ 
หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรงและสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
17) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 แบบ ดังนี้ 

 
 
แบบที่ 1 เป็น รูปเลข ๙ ไทย มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบรัศมี ประกอบ มี ๘ แฉก ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง ทั้งหมด
บรรจุในวงกลมซ้อน ๒ วง ภายในวงกลม วงนอกเบื้องบนมีค าว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เบื้องล่าง มีค าภาษาอังกฤษ
ว่า BURAPHA UNIVERSITY 
 

 
 

แบบที่ 2 เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิง 
ด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีค าว่า “สุโข ปญฺญา 
ปฏิลาโภ” เบื้อล่างมีค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา 
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18)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 
  ตราประจ ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ
ซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง 
อักษร “จ” เป็นสีแสด และอักขระ “ภ” เป็นสีขาว มีพ้ืนสีม่วง รองรับและมีแพรแถบพ้ืนสีขาว ขอบสีทอง รองรับ
อยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง ค าว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประดับอยู่ภายในแพรแถบ 
 
19) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 

 
 

ตราโรจนากร มีองค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างมีสุรยรังสี
ที่แผ่ขึ้นจากลายขิดซึ่งอยู่เหนือปรัชญาภาษาบาลี ว่า “พหูน  ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่
เพ่ือมหาชน ความหมายโดยสรุปคือ ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นมาจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูม
ปัญญาท้องถิ่น 
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20)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญ พระ
นามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข 8 และเลข 9 
ประกอบอยู่ด้วย 

มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาประดับไว้ในตรา
สัญลักษณ์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องหมายความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งมวล 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาล
ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้บรรจุเลข 8 และ 9 ไว้ในตราสัญลักษณ์ และได้อัญเชิญฉัตรมาประกอบเพ่ือให้สม
พระเกียรติ 

ดอกไม้ใบไม้ หมายถึง ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง 
 
21)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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พระพิรุณทรงนาค เทพที่เกี่ยวข้องกับน้ า โดยตราพระพิรุณทรงนาคนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้
เป็นตราประจ าฝ่ายนาของจตุสดมภ์แล้วสืบทอดมาจนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน อักษรแม่โจ้ 2477 คือปีที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย กรอบสีเขียวขอบสีเหลืองเป็น
สัญลักษณ์ของการเกษตร ขอบสีทองคือสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองม่ังคั่ง 
 
 
22)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
  มหาวิทยาลัยทักษิณมี ตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปต าราเรียน ๓ เล่ม สีเทา (สีประจ ามหาวิทยาลัย) สะท้อน
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม และการพัฒนา” ล้อมรอบด้วยอักษรสีฟ้า (สีประจ ามหาวิทยาลัย) 
ภาษาไทย “มหาวิทยาลัยทักษิณ” และภาษาอังกฤษ “THAKSIN UNIVERSITY” ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่ง
ภาคใต้ ด้านบนเหนือรูปต าราเรียนเป็นมงกุฎสีฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศและเกียรติยศ 
 
 
23)  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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  ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพ้ืนหลังรูปศิลาจารึกยอด
กลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัย
พะเยา สีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทอง 
โดยรูปร่างตราสัญลักษณ์อ้างอิงมากจากหลักศิลาจารึกในสมัยโบราณที่ค้นพบในเมืองพะเยา ซึ่งเมืองพะเยาเป็น
แหล่งที่ค้นพบหลักศิลาจารึกมากที่สุดในประเทศไทย “เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่
โบราณ” อีกทั้งสัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุ
อรหัตผล 7ประการหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง 
 
24)  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
  สัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เป็นภาพจ าลองจากฝีพระหัตถ์ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งได้เขียนทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว            
ในวาระดิถี 60 พรรษาของพระองค ์โดยมีความหมายถึงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 
25)  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
  ความหมายตราของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวงรีรูปไข่ 2 วงซ้อนกัน วงรีด้านนอกใช้สีทอง หมายถึง 
ความรุ่งเรือง ด้านบนมีข้อความว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่วนด้านล่างมีข้อความว่า “SUAN DUSIT 
UNIVERSITY” ใช้แบบรูปแบบอักษร SP Suan Dusit แทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัย คั่นด้วยดอก
เฟ่ืองฟ้าและดอกขจรเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงถึง การเฟ่ืองฟูของศิลปวิทยาการอันโดดเด่น
ขจรไกล ส่วนเครื่องหมาย “มสด” และ “SDU” ที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน หมายถึง ความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และสีฟ้าน้ าทะเลในวงรีด้านใน เป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย 
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26)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 
 
  เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่งความส าเร็จ 
มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร 
บรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้
พระราชทาน นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 
บรรจุอยู่ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับ มีชื่อ“สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
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   3.4.2  ตัวอย่างตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ 
 
      ตารางที่ 3-2  แสดงตัวอย่าง ตราสัญลักษณ์รอง ตราเอกลักษณ์ ตราอัตลักษณ์ ในประเทศไทย 
                      และมหาวทิยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
 

ล าดับ 
 

รายนามมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ ตราเอกลักษณ์  
ตราอัตลักษณ์ 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 

5. มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ 
 

รายนามมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ ตราเอกลักษณ์  
ตราอัตลักษณ์ 

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
8. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  

 
 

9. มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
 

10. มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ  

 
 

11. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 

12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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3.4.3 ตราสัญลักษณ์ในวาระโอกาสต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
3.4.3.1 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ” 
 

 
 
ความหมาย 
รูปลักษณ์  เส้น สี  ดี ไซน์  ของตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมฉลอง  “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี  50 ปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ” มี โครงสร้างส่วนประกอบที่ สื่ อความหมายถึง 
เกียรติประวัติและศักดิ์ศร ี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดังนี้ 
          1. รูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นตราพระบรมราชลัญจกรประจ า
ในพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 
ทรงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย ในวาระต่อ
จากการพระราชทานพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 เป็นชื่อของ
มหาวิทยาลัย เนื่องเพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสรรค์สร้างพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาการชั้นสูงที่
เกี่ยวข้อง ให้ เจริญก้าวหน้าอย่างยั่ งยืน อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถ อย่างล้ าเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และทรงน าความรู้ทางด้านนี้มาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ และความสะดวก สบายให้แก่ประชาชน
เป็นอเนกอนันต์ประการ จึงเป็นเกียรติประวัติที่เป็นสิริมงคลอันสูงส่งและยิ่งใหญ่อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระราชทานพระปรมาภิไธยและตราพระบรม
ราชลัญจกรในพระมหากษัตริย์เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของ 
ประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ สุดจะพรรณนา และ ชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ  
(KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ) ที่อยู่ภายในตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย สื่อความหมายว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความเป็นสากลในบริบท
แห่งความเป็นไทย กล่าวคือ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือได้รับการวางรากฐาน ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นสากล ในแบบเยอรมันนับตั้งแต่แรกก่อตั้งจวบจนกระท่ัง
ปัจจุบัน โดยมีทิศทางในการจัดการศึกษา ในลักษณะ“ใฝ่เรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติจริง ไม่ทอดทิ้งคุณธรรม”  
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และได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยี ความต้องการของตลาด
งาน ความเปลี่ยนของเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ประเทศอยู่ตลอดเวลา 
          2. ตัวเลข 50 ประกอบด้วย เลข 5 และเลข 0 

เลข 5 เขียนด้วยสีหมากสุก สื่อความหมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัย อันเป็นสีประจ าวันพระบรมราช
สมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญมาเป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย 

เลข 0 ประกอบด้วยรูปครึ่งวงกลมด้านบนเป็นเส้นโค้งและสีของธงชาติไทย และรูปครึ่งวงกลม
ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง และสีของธงชาติเยอรมัน ที่สื่อความหมายถึงการก่อก าเนิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
เยอรมัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2499 และกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 

ดังนั้น ตัวเลข 50 จึงสื่อความหมายถึงทั้งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มาครบ 50 ปี และ 50 ปีที่ผ่านมานี้ยังเป็น 50 ปีแห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิด เข้มแข็งด้านความร่วมมือทางด้าน
วิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของเยอรมัน 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และความสัมพันธ์นี้จะด ารงอยู่และแน่นแฟ้นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
ตามกาลเวลาที่ผันผ่านไป 
           3. ตัวอักษร TH ที่อยู่เหนือตัวเลข 50 และ ค าว่า ANNIVERSARY ที่อยู่กึ่งกลางตัวเลข 50  สื่อความ
หมายถึง วาระโอกาสมงคลพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้ง เกียรติประวัติ และศักดิ์ศรี 50 ปี ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
          4. ตั ว เล ข  2009 ที่ อ ยู่ กึ่ งก ล างตั ว เล ข  50 สื่ อ ค ว าม ห มายถึ ง  ปี ค ริ ส ต ศั ก ราชแห่ งก ารค รบ 
รอบการก่อตั้ง เกียรติประวัติ และศักดิ์ศรี 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยที่ 
เลข 9 สื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิทยาการชั้นสูงที่เก่ียวข้องให้เป็นที่ยกย่อง และยอมรับในระดับชาติและระดับนานานชาติอย่างยั่งยืน 
          5. เส้นเรียวสีหมากสุก และเส้นสีด าที่มีลูกกลม ๆ วิ่งอยู่ภายในเส้น สื่อความหมายถึง ความเป็นพลวัตที่มี
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง พร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สู่ความยิ่งใหญ่ก้าวไกล เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอยู่ตลอดเวลา 
          6.  ตัวอักษร KMUTNB สื่อความหมายถึง อักษรชื่อย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
          7.  ข้อความ “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”  
แห่งการครบรอบสถาปนา 5 ทศวรรษ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสื่อความหมายถึง
วาระโอกาสมงคลพิเศษและเป็นวาระแห่งเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้สร้าง สั่งสม และแสดงศักยภาพ กลยุทธ์ กระบวนทรรศน์ และความพร้อมทั้งด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่
คุณธรรม ออกไปรับใช้สังคมมากมายรุ่นแล้วรุ่น เล่า  การสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาที่สามารถชี้น า
สังคม เศรษฐกิจ และแวดวงการศึกษา การบริการวิชาการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และการสืบสานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ธ ารงอยู่ เป็นที่ชื่นชมแก่ชาวไทยและชาวโลก รวมทั้งการบริหารราชการด้วยกลยุทธ์การพัฒนา   
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ในเชิงรุกและการมองไปข้างหน้า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ทรงประสิทธิผล คล่องตัว และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกด้านทุกระดับอย่างจริงจัง 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือยังมีความมุ่งมั่น ที่จะถ่ายทอดวิทยาการและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างต็มที่  ทั้งนี้ เพ่ือยังความเจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวร             
แก่ประเทศชาติ ตามรอยเบื้อง พระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั วรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน พระบิดาแห่งเทคโนโลยี 
(หนังสือที่ระลึก 50 ปี มจพ. เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2552:116) 
 
 

3.4.3.2 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง “ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล” 
 

 

 
ความหมาย 

 รูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นรูปพระมหามงกุฏ อันเป็น
พระบรมราญจรัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9 ทรงพระมหากรุณาธิคุณล้านเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ พระราชาทานเป็นตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัย ในวาระต่อจากการพระราชทานพระปรมิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  4 
เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยเนื่องเพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นสถาบันการศึกษาที่เจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาท       
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ าเลิศทางด้านวิทยาศษสตร์ 
และทรงน าความรู้ทางด้านนี้มาสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ และความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน 
เป็นเอนกอนันต์ประการ จึงเป็นเกียรติที่เป็นมงคลสูงสุดและยิ่งใหญ่อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับพระมหากรุณาล้นเกล้า ฯ พระราชทานพระปรมิไธย และพระบรมราญจรัญจกรใน
พระมหากษัตริย์เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ  
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   ชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ภายใต้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สื่อความหมายว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความเป็นสากลในความบริบทความเป็นไทย กล่าวคือ 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการวางรากฐานให้มีมาตรฐานเป็นสากลในแบบเยอรมัน
นับตั้งแต่แรกก่อตั้งจนกระทั้งปัจจุบัน โดยมีทิศทางในการจัดการศึกษาในลักษณะ ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่ปฏิบัติได้จริงไม่
ทอดทิ้งคุณธรรม  และได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เทคโนโลยี ความ
ต้องการของตลาด กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม  และภาวะการแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ตลอดเวลา 
 ตัวเลข 55 

เลข 5 ตัวแรก เส้นบนของตัวเลขเป็นเส้นโค้งแทบสีธงชาติไทย และเลข 5 ตัวหลังเป็นเส้นโค้งแทบสี
ธงชาติเยอรมัน ที่สื่อความหมายถึงการก่อก าเนิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งก่อตั้ง
ด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  
พ.ศ. 2499 และกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2502  

เลข 5 เป็นสีทอง จึงสื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และการเฉลิมฉลองในวาระแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบ 55 ปี 

ตัวเลข 55 สื่อความหมายถึง การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาครบ 
55 ปี และ 55 ปีที่ผ่านมายังเป็น 55 ปี แห่งความสัมพันธูอันใกล้ชิด เข้มแข็งด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรัน และระหว่างการศึกษาและภาคธุรกิจอุคสาหกรรมของเยอรมัน กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และความสัมพันธ์นี้จะด ารงอยู่และแน่นแฟ้นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

ตัวอักษร th 
ที่อยู่เหนือตัวเลข 55 และค าว่า Anniversary   สื่อความหมายถึงวาระโอกาศมงคลพิเศษแห่งการเฉลิม

ฉลองการครบรอบการก่อตั้ง เกียรติประวัติ และศักดิ์ศรี 55 ปี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เส้นโค้งสีหมากสุก และเส้นสีด าที่เรียวโค้งข้างหนึ่งชี้ที่กลุ่มข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปลายโค้ง

อีกข้างหนึ่งชี้ไปที่ปลายลูกโลกซึ่งมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง สื่อความหมายถึง ความเป็นพลวัตรที่มี
ความเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สู่ความ
ยิ่งใหญ่ก้าวไกล เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอยู่ตลอดเวลา  

ตัวอักษร KMUTNB  สื่อความหมายถึง อักษรย่อภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ข้อความ “KMUTNB’s 55th Anniversary ; Progressing toward Internationalization และ 55 ปี 

มจพ. ก้าวไกลสู่สากล”  
 สื่อความหมายถึง วาระโอกาสมงคลพิเศษแห่งการสถาปนาครบ 55 ปี และเป็นวาระแห่งเกียรติประวัติ
และศักดิ์ศรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สั่งสมและแสดงศักยภาพ กลยุทธ์ กระบวน
ทรรศน์และความพร้อมทั้งด้านผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม ออกไปรับใช้สังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่า การสร้างสรรค์
งานวิจัยและการพัฒนาสามารถชี้น าสังคมและเศรษฐกิจและแวดวงการศึกษา การบริการวิชาการที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานสูง และการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ธ ารงอยู่ เป็นที่ชื่นชมแก่ชาวไทยและชาวโลก รวมทั้งการ
บริหารราชการด้วยกลยุทธ์ การพัฒนาในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทรงประสิทธิผล คล่องตัวและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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ทุดด้านทุกระดับอย่างจริงจัง นอกจากนีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความมุ่งมั่นที่จะ
ถ่ายทอดวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อยังเจริญก้าวหน้าวัฒนา
ถาวรแก่สังคม ประเทศชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยี 
(หนังสือที่ระลึก 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล , 2557:105) 

 
3.4.3.3 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง ครบ 60 ปี มจพ. แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

ในวาระมงคลพิเศษแห่งการสถาปนา 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)        
จึงเป็นโอกาสส าคัญยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ "มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่ง
การสร้ างส รรค์  ป ระดิ ษ ฐกรรมสู่ น วั ตกรรม ” “ KMUTNB’s 60 th Anniversary: From Invention to 
Innovation”  เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวาระมงคลพิเศษของมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวาง
แพร่หลายสู่สาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองที่
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รูปแบบแนวคิด เส้น สี และการจัดองค์ประกอบ ที่สื่อแสดงถึงเกียรติ
ประวัติ ศักดิ์ศรี ทิศทางและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีปณิธานอันแน่ว
แน่มั่นคงที่จะสร้างสรรค์พัฒนาคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการชั้นสู ง และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม โดยคณะท างานออกแบบจัดท าตราสัญลักษณ์ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีโครงสร้าง
ส่วนประกอบที่สื่อความหมาย ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับพระราชทานนาม “พระจอมเกล้า” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9  เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การออกแบบตราสัญลักษณ์จึง
ได้น้อมน าพระอัจฉริยะภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ที่ทรง
ค านวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย า น าปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการ
ออกแบบ ส่วนเส้นโค้ง  3 เส้น เป็นรัศมีการเปล่งแสงของการเกิดสุริยุปราคาที่เริ่มคลายตัว       



- 50 -  
 

เกิดเป็นความสว่าง เปรียบได้กับแสงสว่างแห่งความรู้ ความสว่างของปัญญา ความรุ่งโรจน์ ที่มหาวิทยาลัยก าลังจะ
ก้าวเข้าสู่ 60 ปี แห่งอนาคตบนเส้นทางสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม 
ครอบคลุมในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
1. ตัวเลข 60  

การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 60 ป ี
2. อักษร KMUTNB   

   อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  
King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

3. ตัวเลข 2019 
  ปีแห่งการสถาปนาครบรอบ 60 ปี  
  4. เส้นโค้งวงรี 3 เส้น 

รัศมีการเปล่งแสงการเกิดสุริยุปราคาที่เริ่มคลายตัว เกิดเป็นความสว่าง เปรียบได้กับแสงสว่าง
แห่งความรู้ ความสว่างของปัญญา ความรุ่งโรจน์แห่งอนาคต 

 5. สี   
สีหมากสุก  สีประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สีด า  สีแห่งความเป็นอมตะ ลึกล้ า นิรันดร์กาล 
สีเทา  สีแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
สีเขียว  สีแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 
(หนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม , 2562:116) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmutnb.ac.th/en/
https://www.kmutnb.ac.th/en/
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บทท่ี 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดท าคู่มือตราเอกลักษณ์  ประจ า 
มหาวิทยาลัยขึ้น  โดยการออกแบบ พัฒนารูปแบบการน าเสนอชื่อย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้มีความโดดเด่น เป็นสากลและง่ายต่อการจดจ า เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
บุคคลภายในและภายนอกองค์กร ให้มีความเข้าใจ ในองค์ประกอบและความหมายของตราสัญลักษณ์  
ทั้งที่เป็นตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการ และตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ โดยมหาวิทยาลัยได้
เรียกตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ ว่า ตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประกอบสื่อต่าง ๆ และถ่ายทอดภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณชนได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และเพ่ือส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ  ในที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอน กระบวนการ การได้มาซึ่ง 
ตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีกระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งตราเอกลักษณ์ มจพ.  
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ได้มาซ่ึงตราเอกลักษณ์ มจพ. มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4-1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
1.เตรียมการ  จัดเตรยีมท าการด าเนนิงาน การวางแผน 
 เตรียมข้อมูลความเชื่อมโยงการออกแบบตราสัญลักษณ์  

รวบรวมข้อมูลตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าร่าง ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ งประธานกรรมการและการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 จัดท ารายนามคณะกรรมการ และประธานกรรมการด าเนินงาน            
 น าเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
 แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
3.การจัดประชุม
คณะกรรมการ 

จัดท าบันทึกข้อความหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 

 ก าหนดวันเวลา สถานที่ การประชุม 
 เลขานุการลงนามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
 ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงคณะกรรมการ 
 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม วาระการประชุม 
 จัดเตรียมใบลงนามลายมือชื่อคณะกรรมการ 
 จัดท ารายงานการประชุม 
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ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
4.การน าเสนอร่าง 
รูปแบบตราเอกลักษณ์ 
มจพ. ครั้งที่ 1 

คณะกรรมการด าเนินการออกแบบจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ.          
น าเสนอร่างรูปแบบตราเอกลักษณ์ มจพ.  
เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพิจารณา 

5.น าเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย 
และแผน 

จัดท าบันทึกข้อความน าเสนอคณะกรรมการนโยบายแผน 
โดยประธานคณะกรรมการลงนาม 

 น าเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือน าเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายแผน 
 จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลส าหรับน าเสนอ 
 สรุปและน าข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมเป็นข้อมูลในการปรับแก้ไข 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผน 
6.จัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุป น าข้อเสนอแนะจากมติคณะกรรมการนโยบายและแผน  

ปรับปรุงร่างตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 คณะกรรมการผู้ออกแบบปรับร่างตราเอกลักษณ์ มจพ. ตามมติ

คณะกรรมการนโยบายและแผน  
7.จัดท าคู่มือ จัดท าคู่มือตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 จัดเตรียมข้อมูลและการให้ความหมายของตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 บทน า 
 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ 
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี 
 ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 รูปแบบและความหมาย 
 วาระการใช้งาน 
 องค์ประกอบและสัดส่วน 
 การใช้ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยร่วมกับชื่อมหาวิทยาลัย 
 ตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 รูปแบบและความหมาย 
 วาระการใช้งาน 
 องค์ประกอบและสัดส่วน 
 การใช้ตราเอกลักษณ์ร่วมกับชื่อมหาวิทยาลัย 
 สีมาตรฐาน และข้อก าหนดในการใช้สีมาตรฐาน 
 สีและความหมาย 
 สีมาตรฐาน 
 ข้อก าหนดในการใช้สีมาตรฐาน 
 สีพื้น 
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ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
 สีขาว-ด า 
 สีพิเศษ 
 การใช้ตราสัญลักษณ์ มจพ. 
 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับชื่อมหาวิทยาลัย และชื่อส่วนงาน 
 ข้อห้ามในการใช้งานของตราสัญลักษณ์ทุกประเภท 
 ออกแบบหน้าปกคู่มือ 
8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดท าบันทึกเวียนแจ้งให้กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ.  
พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

4.2 กระบวนการปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งตราเอกลักษณ์ มจพ.  
     กระบวนการปฏิบัติงานให้ได้มาซึ่งตราเอกลักษณ์ มจพ. มีรายละเอียดดังนี้  
 
ภาพที่ 4-2 แสดงผังกระบวนการได้มาซึ่งตราเอกลักษณ์ มจพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมการท างาน 

เตรียมข้อมูลความเชื่อมโยง 
การออกแบบตราสัญลักษณ ์

 

เสนอประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

เสนอมหาวิทยาลัย 
ลงนามค าสัง่ 

 

คณะกรรมการ 
ออกแบบตราเอกลักษณ์ 

แก้ไข 

จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

มีข้อ 
เสนอแนะ ต่อ 
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เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าเสนอ 
กรรมการนโยบายและแผน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 
แจ้งมติ 

มีข้อ 
เสนอแนะ 

น าเสนอที่ประชุม
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 
 

 

เสนออธิการบดีพิจารณาน าเข้า
คณะกรรมการนโยบายและแผน 

มีข้อ 
เสนอแนะ 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จัดท าคู่มือ 
ตราเอกลักษณ์ มจพ. 

น าเสนอ
คณะกรรมการ 

 

มีข้อ 
เสนอแนะ 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. 

สิ้นสุด 

ต่อ 
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 4.3 ขั้นตอนการออกแบบตราเอกลักษณ์ มจพ. 
      ขั้นตอนการออกแบบตราเอกลักษณ์ มจพ. 
      ตารางที่ 4-2 แสดงขั้นตอนการออกแบบตราเอกลักษณ์ มจพ. มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 1  หัวข้อและประเด็นในการออกแบบตราเอกลักษณ์ 
หัวข้อและประเด็นใน
การออกแบบตรา
เอกลักษณ์ มจพ. 

ศึกษาข้อมูลประเด็นความต้องการในการออกแบบ  
ตราสัญลักษณ์ KMUTNB ที่เป็นสากล สรุปได้ดังนี้ 
1. ใช้การออกแบบด้วยตัวอักษร KMUTNB 
2. รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันของ 3 พระจอมเกล้า  
ไม่แตกต่างมากเกินไป 
3. แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  
(สร้าง Logo สร้างความเจริญก้าวหน้า) 
4. มีหลักเกณฑ์ท่ีน่าสนใจและใช้เป็นค าส าคัญ (Key Word)  
คือ ค าว่า พระจอมเกล้า และ ค าว่า พระนครเหนือ  
5. ให้ความส าคัญ ค าว่า พระนครเหนือ ที่อาจหมายถึง  
ทิศเหนือ ตอนเหนือ ความเหนือ  
6. สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นเข็มมุ่ง มีความเหนือ ที่สื่อให้เห็นถึงเหนือใน   
ทุก ๆ ด้าน มีความเหนือขึ้นไป สูงขึ้นไป อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการตอกย้ า
ความเป็นทิศเหนือ หรือ พระนครเหนือ 

 การออกแบบ ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ KMUTNB ให้เป็นไปตามรูปแบบ    
ที่ ได้ก าหนดไว้ พร้อมนี้การออกแบบนั้นเมื่อน าลงติดเป็นสัญลักษณ์ ใน
ผลิตภัณฑ์ต่ าง ๆ หรือสื่ อในรูปแบบต่างๆ แล้ว ตราสัญลักษณ์  Logo 
KMUTNB สามารถเห็นได้ชัดและเมื่อมีการถ่ายเอกสารกรณีที่เป็นสีขาวด า ก็ยัง
สามารถคงตราสัญลักษณ์ Logo ทีม่ีความชัดเจน 

 ศึกษาข้อมูลตัวอย่างการออกแบบตราสัญลักษณ์  
ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน 

 โดยสรุป การออกแบบของแต่ละองค์กรนั้น ส่วนใหญ่แล้วการใช้สีจะไม่เกิน 
3 สีในตราสัญลักษณ์ LOGO เดียวกัน และใช้สีประจ ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ 
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ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 2  
การออกแบบ  

มอบหมายคณะกรรมการออกแบบ  
ด าเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับประเด็นข้างต้น 
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ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
 

   

    
ขั้นตอนที่ 3  
สรุปเลือกแบบ 
และแนวคิด 

คณะกรรมการได้สรุปเลือกแบบและแนวคิด ในแบบ KMUTNB ที่ใช้เลข 4 
ซึ่งเป็นเลขในรัชกาลที่ 4 และ การน าภาพจ าของตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในโอกาสที่สถาปนาครบ 60 ปี ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง น ามาออกแบบและพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์ใหม่ที่สะท้อน
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“พระบิดาแหง่วิทยาศาสตร์ไทย” 

ขั้นตอนที่ 4  
น าเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย
และแผน 

สรุปแบบที่ 1 และแบบที่ 2 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโนบาย 
และแผน เพ่ือน าเสนอและหาข้อสรุปจากการออกแบบต่อไป 
สรุปประเด็นของการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ KMUTNB โดยสรุปดังนี้ 
 1. เรื่องราวและประวัติศาสตร์ 
 2. ตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 4 ต้องอยู่ในต าแหน่งที่มีความ
เหมาะสม  
การคิดรูปแบบ Trade Mark โดยมีใจความส าคัญดังนี้ 
 1.  King Rama 4 
 2.  สถานที่ตั้ง การบ่งบอกถึงสถานที่ ความเป็นทิศเหนือ หรือการ
แสดงที่ สื่ อให้ เห็นถึงเหนือในทุกๆ ด้าน มีความเหนือขึ้นไป สู งขึ้นไป  
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการตอกย้ าความเป็นทิศเหนือ หรือ พระนครเหนือ 
 3.  องค์กรแห่งความยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว 
 4.  การจัดองค์ประกอบและการจัดวาง 

 แบบที่  1                                                  แบบที่  2 
 
 
 
 
คณะกรรมการและที่ประชุมสรุป มีมติเลือกแบบตราสัญลักษณ์ KMUTNB 
ในรูปแบบที่ 1 

 แบบที่  1 
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ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติ 
ขัน้ตอนที่ 5 
จัดท าคู่มือ 
ตราเอกลักษณ์ มจพ. 

คณะกรรมการมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือ
วิธีการใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ออกแบบและจัดท าคู่มือตราเอกลักษณ์ มจพ. 

ขั้นตอนที่ 6 
เผยแพร่คู่มือผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ 
 

คณะกรรมการจัดบันทึกเรื่อง การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ.  
ด้วยการประชาสัมพันธ์ 
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4.4 ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานย่อย 
 

4.4.1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 

แนวทางปฏิบัติ ผังกระบวนการ 
4.4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
จัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. 
หน่วยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประสานจัดเตรียมรายชื่อ
คณะกรรมการและประธาน
กรรมการด าเนินงาน           
น าเสนอมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

เสนออธิการบดลีงนาม 

เสนอประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาตรวจสอบ 

 

แก้ไข 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 
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  ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 
 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ที่        /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of 

Technology North Bangkok) มีชื่อย่อภาษาไทยว่า มจพ. และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMUTNB ซึ่งเป็นที่
รู้จักและยอมรับในวงการศึกษาและอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี แสดง ให้เห็นถึงความ    
มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั้น 
   เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการน าเสนอชื่อย่อภาษาอังกฤษให้มีความโดดเด่น เป็นสากลและ
ง่ายต่อการจดจ า ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตราสัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ สู่เชิงพานิชย์ต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบและจัดท าตราสัญลักษณ์ KMUTNB เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2550  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
     เพ่ือให้การออกแบบและจัดท าตราสัญลักษณ์ KMUTNB เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
พ.ศ. 2550  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

  ทั้งนี้คณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 
ประสานงาน ก ากับ และติดตามให้การออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ รองประธานกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์  นิวัตรอมรรักษ์ กรรมการ 
8. นางสาวสุภาพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ 
9. นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวอัมพร สุระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4.4.2 การจัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ได้ซึ่งแนวคิดและการออกแบบมีกระบวนการดังนี้ 
 

ล าดั
บ 

ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ  
 

จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุม 

  ก าหนดวันเวลา สถานที่ การประชุม 
  เลขานุการลงนามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
  ส่งหนังสือประชุมถึงคณะกรรมการ 
  ติดตามและยืนยันการเข้าร่วมประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชุม (ถ้ามี) 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดท าวาระการประชุม 
3. จัดเตรียมใบลงนามลายมือชื่อคณะกรรมการ  
4. จัดท ารายงานการประชุม  
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 ตัวอย่าง   การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 1/2563 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการออกแบบและจัดท าเอกลักษณ์ มจพ. 

ครั้งที่ 1 /2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุม 905 ชั้น 9 กองส่งเสริมวิชาการ อาคารอเนกประสงค์  

***************************** 
เริ่มประชุมเวลา               น. 

เรื่องที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    1.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok) มีชื่อย่อภาษาไทยว่า มจพ. และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMUTNB ซึ่งเป็นที่
รู้จักและยอมรับในวงการศึกษาและอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า      60 ปี แสดงให้เห็นถึง
ความมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั้น 
   เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการน าเสนอชื่อย่อภาษาอังกฤษให้มีความโดดเด่น เป็นสากลและ
ง่ายต่อการจดจ า ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตราสัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ สู่เชิงพานิชย์ต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบและจัดท าตราสัญลักษณ์ KMUTNB เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2550  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ปรึกษา 
2.  อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ที่ปรึกษา 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ประธานกรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ ์ แสงสุริยะ รองประธานกรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์  นิวัตรอมรรักษ์ กรรมการ 
8.  นางสาวสุภาพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ 
9.  นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  นางสาวอัมพร สุระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ประสานงาน ก ากับ และติดตามให้การออกแบบและจัดท า 
ตราสัญลักษณ์ KMUTNB  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มตทิี่ประชุม
............................................................................................................................. ................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   2.1 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์  
ตราเอกลักษณ์ ตราอัตลักษณ์ ในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
 
ล าดับ 

 
รายนามมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ ตราเอกลักษณ์  

ตราอัตลักษณ์ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 

 

 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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7. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญุรี  

 
8. มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
9. มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ  

 
10. มหาวิทยาลัยศรีประทุม 

 
11. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
12. 

มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

13. Stanford University 

 
14. Harvard University 

 
 

15. California Institute of Technology (Caltech) 

 
 
 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................................   
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1................................................................................................................. ........................... 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................... 
 3.2............................................................................................................................................  
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................... 
 
ปิดประชุมเวลา...............................น. 
 
 

4.4.3 การจัดเตรียมใบลงนามลายมือชื่อคณะกรรมการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 
1. ก่อนการประชุม 

 
จัดท าเอกสารส าหรับ 
ลงนามลายมือชื่อคณะกรรมการ 

  ระบุหัวข้อการประชุม 
  ใส่วันเวลา สถานที่ การประชุม 
  รายนามคณะกรรมการ 
2. วันประชุม จดบันทึกเวลาที่เริ่มประชุม 
  ให้คณะกรรมที่เข้าร่วมประชุม 

ลงนามลายมือชื่อ 
  จดบันทึกเวลาเลิกประชุม 
3. หลังวันประชุม จัดเก็บเอกสารส าหรับเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

หรือแนบในรายงานการประชุม 
ทั้งนี้  เอกสารการลงนามมีความส าคัญมาก
ส าหรับการใช้เบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง 
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ตัวอย่าง การจัดเตรียมใบลงนามลายมือชื่อคณะกรรมการ 
 

 
 

การประชุมคณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. ครั้งที่ 2 /2563  
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ณ ห้องประชุม 905 ชั้น 9 กองส่งเสริมวิชาการ อาคารอเนกประสงค์  
 
เริ่มประชุมเวลา ................... น. 
ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ปรึกษา  
2. อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ที่ปรึกษา  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ประธานกรรมการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ ์ แสงสุริยะ รองประธานกรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา กรรมการ  
6. อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช กรรมการ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์  นิวัตรอมรรักษ์ กรรมการ  
8. นางสาวสุภาพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ  
9. นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
10. นางสาวอัมพร สุระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
ที ่ รายนาม ลายมือชื่อ ขอรับรองว่ามีการประชุมจริง 
     
    
    (นางสาวสุภาพร  สุขเกษม) 
    กรรมการและเลขานุการ 

 
เลิกประชุมเวลา ................... น. 
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 
4.4.4 การจัดท ารายงานการประชุม 
 

แนวทางปฏิบัติข ผังกระบวนการ 
4.4.4 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 
ด าเนินการจัดท ารายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างรายงานการประชุม 

จัดเตรียมใส่รายงานการประชุม 
ในหัวข้อวาระ รายงานการประชุม  

ครั้งท่ี ...../2564 

เสนอประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาตรวจสอบ 

 

แก้ไข 

เร่ิมต้น 

สิ้นสุด 
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ตัวอย่าง การจัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 

รายงานประชุม 
คณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ มจพ. ครั้งที่ 1 /2563  

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุม 905 ชั้น 9 กองส่งเสริมวิชาการ อาคารอเนกประสงค์  

***************************** 
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 
1.  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ปรึกษา 
2.  อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ที่ปรึกษา 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ประธานกรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ ์ แสงสุริยะ รองประธานกรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์  นิวัตรอมรรักษ์ กรรมการ 
8.  นางสาวสุภาพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ 
9.  นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  นางสาวอัมพร สุระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ) 

ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 

1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok) มีชื่อย่อภาษาไทยว่า มจพ. และมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า KMUTNB ซึ่งเป็นที่
รู้จักและยอมรับในวงการศึกษาและอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี แสดงให้เห็นถึงความมี
เอกลักษณ์ตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย จน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นั้น 
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   เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการน าเสนอชื่อย่อภาษาอังกฤษให้มีความโดดเด่น เป็นสากลและ
ง่ายต่อการจดจ า ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตราสัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ สู่เชิงพาณิชย์ต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือให้การออกแบบและจัดท าตราสัญลักษณ์ KMUTNB เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
พ.ศ. 2550  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

 

  มีหน้ าที่ รับผิดชอบด าเนินการ ประสานงาน ก ากับ และติดตามให้การออกแบบและจัดท า 
ตราสัญลักษณ์ KMUTNB  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 2.1 ตัวอย่างตราสัญลักษณ์  
  ตราเอกลักษณ์ ตราอัตลักษณ์ ในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ 
 
ล าดับ 

 
รายนามมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ ตราเอกลักษณ์  

ตราอัตลักษณ์ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง 

 

 
2. 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ ์ แสงสุริยะ รองประธานกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์  นิวัตรอมรรักษ์ กรรมการ 
7. นางสาวสุภาพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ 
8. นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวอัมพร สุระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ล าดับ 
 

รายนามมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ ตราเอกลักษณ์  
ตราอัตลักษณ์ 

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
7. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญุรี  

 
8. มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 
9. มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ  

 
10. มหาวิทยาลัยศรีประทุม 

 
11. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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12. 

มหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

13. Stanford University 

 
14. Harvard University 

 
15. California Institute of Technology (Caltech) 

 
16. University of Oxford 

 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ ขอให้คณะกรรมการในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ KMUTNB ปรับหารูปแบบ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ KMUTNB 
           
            2.2 ประเดน็ความตอ้งการในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ KMUTNB ที่เป็นสากล สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง
กับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2. รูปแบบการน าเสนอชื่อย่อภาษาอังกฤษให้มีความโดดเด่น เป็นสากลและง่ายต่อการจดจ า 

3. ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือเป็นตราสัญลักษณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ ขอให้คณะกรรมการในการออกแบบตราสัญลักษณ์ KMUTNB ปรับหารูปแบบเพ่ิอให้
สอดคล้องกับการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ KMUTNB โดยประธาน รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ได้เพ่ิมแนวคิดดังนี้  

1. ใช้การออกแบบด้วยตัวอักษร KMUTNB 
2. รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันของ 3 พระจอมเกล้า ไม่แตกต่างมากเกินไป 
3. แสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สร้าง Logo สร้าง

ความเจริญก้าวหน้า) 
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4. มีหลักเกณฑ์ท่ีน่าสนใจและใช้เป็นคีย์เวิร์ด คือ ค าว่า พระจอมเกล้า และ ค าว่า พระนครเหนือ  
5. ให้ความส าคัญ ค าว่า พระนครเหนือ ที่อาจหมายถึง ทิศเหนือ ตอนเหนือ ความเหนือ  
6. สัญลักษณ์ ที่ มี ลั กษณ ะเป็น เข็มมุ่ ง  มีความเหนื อ  ที่ สื่ อ ให้ เห็ นถึ ง เหนื อในทุ กๆ  

ด้านมีความเหนือขึ้นไป สูงขึ้นไป อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการตอกย้ าความเป็นทิศเหนือ หรือ พระนครเหนือ 
 
ระเบียบวาระที ่3  เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา.....11.00...น. 
 
 

        นางสาวสุภาพร   สุขเกษม 
 กรรมการท าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 
     (ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม) 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เริ่มมีการออกแบบจัดท าตรา
สัญลักษณ์รอง นอกเหนือจากตราสัญลักษณ์หลักอย่างเป็นทางการ หรือ ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ 
โดยตราสัญลักษณ์รองที่แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบและจัดท าขึ้นใหม่มีรูปแบบในเชิงการพาณิชย์มากขึ้น 
เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว เป็นที่จดจ าได้ง่ายของผู้พบเห็น และเป็นแนวทางการ
ออกแบบไปประยุกต์ใช้แก่หน่วยงานหรือองค์กร อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก  และเรียกตามความ
เหมาะสม ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกแบบให้สอดคล้องแสดงความเป็นตัวตนขององค์กร  
ผ่านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “เอกลักษณ์ มจพ. : มหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม ” จึงเรียกตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการว่า “ตราเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” หรือ “ตราเอกลักษณ์ มจพ.” 

  แนวคิดในการออกแบบตราเอกลักษณ์ มจพ. เริ่มด้วยการน าภาพจ าของตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในโอกาสที่สถาปนาครบ 60 ปี ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง น ามาออกแบบและ
พัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์รองรูปแบบใหม ่ทีย่ังคงสะท้อน และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ในพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” การพัฒนามหาวิทยาลัยที่เจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 60 ปี  
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือความยั่งยืน มีความเป็นสากล มาประมวล
หลอมรวมออกแบบ  ให้ สั ม พั นธ์กั น อย่ างเหมาะสม เป็ นตรา สัญ ลั กษ ณ์ รองอย่ าง เป็ นท างการ   
“ตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” หรือ “ตราเอกลักษณ์ มจพ.” 

 
 

ภาพที่ 5 – 1  แสดงตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 75 - 
 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค 
 5.1.1  ระหว่างที่คณะกรรมการได้ออกแบบและจัดท าตราเอกลั กษณ์ มจพ. นั้น อยู่ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัย ได้ปิดท าการเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด จึงท าให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าของคณะกรรมการในการออกแบบ 
 5.1.2  เมื่อมีการน าตราเอกลักษณ์ มจพ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะมีข้อค าถามถึงความเป็นมา
ของการออกแบบ เพราะนักศึกษา บุคลากร ของ มจพ. ยังเกิดความไม่ เข้าใจถึงหลักการที่มา และน าไปใช้
ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
  
 5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1   การออกแบบและการจัดท านั้น เพ่ือให้มีมุมมองและความหลากหลายของทุกภาคส่วน 
มหาวิทยาลัยควรจะก าหนดให้มีการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ และเชิญผู้เชี่ ยวชาญเป็น
คณะกรรมการในการตัดสิน เพ่ือทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
 5.2.2  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการออกแบบ จัดท าการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และน าไปใช้งาน
ในส่วนของตราสัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ ก็คือ ตราเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ พร้อมให้ทุกส่วนงานได้น าไปใช้จริง ควรจะมีแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผล
ต่อไป 
 5.2.3   กระบวนการขั้นตอน การออกแบบ สามารถมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมส าหรับทุกส่วนงาน  ได้น าไปเป็นตัวอย่างของขั้นตอน  การได้มาซึ่ งตราสัญลักษณ์  หรือ  
ตราเอกลักษณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง การออกแบบ การสร้างแบรนด์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับการใช้งาน 
ในวาระโอกาสส าคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ สามารถเป็นแนวทางและเป็น
ตัวอย่างในการออกแบบได้ในครั้งต่อไป 
 5.2.4    เมื่อมีการน าตราเอกลักษณ์ มจพ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต้องมีการชี้แจงท าความเข้าใจ
ของการน าตราเอกลักษณ์ มจพ. เพ่ือไม่ให้เกิดกระแสต่อต้านของการเปลี่ยนแปลง ทั้ งนี้ ควรประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของการน าตราสัญลัญษณ์อย่างเป็นทางการ และความแตกต่างของการน าไปใช้งานของตรา
สัญลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ คือ ตราเอกลักษณ์ มจพ. 
 5.2.5    จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยได้ปิดท าการ
เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการการควบคุมของภาครัฐ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด จึงท าให้การปฏิบัติงานมี
ความล่าช้าของคณะกรรมการในการออกแบบ  จึงได้น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม   ในการประชุมออนไลน์ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว น าเสนอ สรุป แนวคิด และข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ  ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ต้องมีการเตรียมพร้อมของข้อมูลส าหรับการน าเสนออย่างถูกต้องและแม่นย า มิเช่นนั้นจะเกิดภาพและการ
น าเสนอท่ีไม่ชัดเจน 
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บทน า 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและประสบความส าเร็จ  เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ระดับชาติ รัฐบาล และการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสภาวการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงของโลก ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นพันธกิจที่ส าคัญยิ่งของ
มหาวิทยาลัย และตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้วยความร่วมมือในทิศทางเดียวกันของบุคลากรทุกฝ่าย จึงเห็นสมควร
จัดท าตราเอกลักษณ์รองอย่างเป็นทางการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ            
เพ่ือเพ่ิมความจดจ า สะท้อนความมุ่งมั่นและ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ผ่านตัวอักษรย่อ ชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok (KMUTNB)  และความน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได้ในพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์  ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว 
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นผู้น าวิชาการสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาประเทศ
ทรงรักษาชาติให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกแบบให้
สอดคล้องแสดงความเป็นตัวตนขององค์กร ผ่านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
“เอกลักษณ์ มจพ. : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม  ” จึงเรียกตราสัญลักษณ์     
รองอย่างเป็นทางการว่า “ตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”  
หรือ  “ตราเอกลักษณ์ มจพ.” 

 

คณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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2. ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 2.1  รูปแบบและความหมาย 

 

 

 

 

 

 

  ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย เป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ ได้รับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 เมื่ อวันที่  24 ธันวาคม 2514 เพ่ือน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ                     
ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาม
กุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4  ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์แก่อาณา
อารยประเทศ จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชลัญจกร พระมหามงกุฎ และมีอักษรไทยเลข 
๔ อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น
พ้นอันหาที่สุดมิได้ในรัชกาลที่ 4  โดยได้น้อมน าแนวพระบรมราโชบาย “อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่       
จงค้นหาดีในของเก่าและของใหม่” และศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่  9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” 
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2.2  วาระการใช้งาน 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงความเป็นหน่วยงาน
ราชการ ที่มีเกียรติประวัติอันยาวนาน มีชื่อเสียงเป็นรู้จักและยอมรับว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
แห่งนี้เป็นผู้มีฝีมือด้านช่างในสาขาที่หลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างดีเยี่ยม 
สามารถประยุกต์น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยการน าตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยใช้ส าหรับงานทางการ พิธีส าคัญต่าง ๆ ตัวอย่าง
สื่อที่ใช้ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย เช่น 

-  ใบปริญญาบัตร 

-  ใบระเบียบผลการศึกษา ใบรับรอง 

-  เอกสารการลงนามความร่วมมือทางวืชาการ 

-  การประทับตราเอกสารทางราชการ 

 2.3 องค์ประกอบ และสัดส่วน 

  ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยลายกลางเป็นตรามงกุฎ มีฉัตรบริวารขนาบ
อยู่บริเวณด้านข้างทั้งสอง โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม มีอักษรชื่อของมหาวิทยาลัยที่มีขนาด
แตกต่างกัน แบ่งเป็นสองบรรทัด บรรทัดบนมีค าว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี” บรรทัดล่าง มีค าว่า 
“เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” อยู่ด้านล่างของพระมหามงกุฎ  ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งเป็นแนวขอบ
ทั้งหมดของรูปด้วยวงกลมสองเส้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน เส้นโค้งวงในมีลักษณะของเส้นบางและเส้นโค้งวง
นอกมีลักษณะของเส้นหนา ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมีสีหมากสุก เพราะเป็นสีประจ าวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวัน
พระบรมราชสมภพในรัชกาลที่ 4 

2.4 ค่าสีตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 

 

สีแดงหมากสุก 
RGB  = รหัสสี #AC3520 
CMYK = C=5  M=85 Y= 85 K=30 
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3. ตราเอกลักษณ ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

 
 

3.1 ที่มา และแนวคิดการออกแบบ 

   การออกแบบตราสัญลักษณ์ ถือเป็นสิ่งส าคัญขององค์กร ตราสัญลักษณ์ท าหน้าที่สื่อสาร
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน การออกแบบตราสัญลักษณ์             
ที่สามารถถ่ายทอดพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน จะท าให้เกิดภาพจ าของผู้ได้พบเห็นสร้างความรู้สึก        
สร้างคุณค่า และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร 

    แนวคิดในการออกแบบ เริ่มด้วยการน าภาพจ าของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโอกาส
ที่สถาปนาครบ 60 ปี ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง น ามาออกแบบและพัฒนาเป็นตราสัญลักษณ์
ใหม่ที่สะท้อนน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ด้านดารา
ศาสตร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” การพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่เจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องกว่าหกทศวรรษ แนวนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือความ
ยั่งยืน มีความเป็นสากล มาประมวลหลอมรวมออกแบบ ให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมเป็นตราเอกลักษณ์ มจพ. 
สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านชื่อย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีที่มาจากตัวอักษรย่อ      
พระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “เจ้าฟ้ามงกุฎ” “King Mongkut” พระมหากษัตริย์ไทย 
รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี   
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3.2  แนวทางและการพัฒนารูปแบบตราเอกลกัษณ์ มจพ.   

      ร่างแนวทางการออกแบบ ตราเอกลักษณ์ มจพ. 

 

 

 

 

KING RAMA IV (4)       NORTH Symbol 

 

 

 

 

King Mongkut (KM)       Concept Design  
  

 
 
 
 
 
ภาพลายเส้น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ตัวอักษร KM และตัวเลขอารบิก 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอักษร KM และตัวเลขอารบิก 4 เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลของตราเอกลักษณ์ มจพ.   จึงได้น าตัวอักษร KM  ซึ่งย่อมาจากพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “King Mongkut” ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติ เป็นที่ยอมรับในพระ
อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ด้วยทรงค านวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นย าใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2411 ล่วงหน้า 2 ปี และทรงได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยา
สมาคมแห่ง   สหราชาอาณาจักร และเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 รัฐบาลได้ประกาศยกย่องเป็น "พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และอนุมัติให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาเป็นปฐมของ
ตราเอกลักษณ์ มจพ. และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้ แหล่งบ่มเพาะ
สมาชิ ก ในสั งคม ให้ เป็ นคนดี และมี คุณ ภาพ  ตั ว อักษรย่ อของ KM ยั งหมายรวมถึ ง Knowledge 
Management หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ “คน”เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  “เทคโนโลยี” 
เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น และ
“กระบวนการความรู้”  เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ ใช้ เพ่ือท าให้เกิดการ
ปรับปรุงนวัตกรรม  การจัดการความรู้เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และทิศทางภูมิศาสตร์ ผสมผสานสีที่มี
ความหมายและพลังของสีแต่ละสี แปรเปลี่ยนเป็นภาพจ าที่มีความหมาย มีคุณค่า สวยงามและกลมกลืน 

ตัวเลขอารบิก 4  หมายถึง พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี  อีกนัยหนึ่ง 
สะท้อนความเป็นรัชสมัยที่เข้าสู่การบริหารประเทศแบบสมัยใหม่  ด้วยการสร้างพ้ืนฐานและเตรียมการพัฒนา
ประเทศในด้านกฎหมาย ด้านอักษรศาสตร์ ด้านพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ          
ด้านการศึกษาศิลปวิทยา ด้านโหราศาสตร์ และส่งเสริมประชาชนให้แสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผล ดังแนว    
พระบรมราโชบาย “อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงค้นหาดีในของเก่าและของใหม่” ตัวเลขอารบิก 4       
ยังหมายถึง ปัญญาดี มีไหวพริบ เก่งเข้าสังคม น ามาออกแบบให้อยู่ระหว่างและเชื่อมต่อกับตัวอักษร KM  
ร่วมกับสัญลักษณ์เข็มทิศของทิศเหนือด้วยการผนวกเข้ากับส่วนล่างของตัวอักษร  K  การใช้ทิศทางภูมิศาสตร์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87_18_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2411
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2411
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จุดทิศหลัก คือ ทิศเหนือ เปรียบเสมือนเป็นเครื่องน าทางน าพาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการความรู้
ของสถาบันการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  มีพลวัต เกิดประโยชน์และความเป็นเลิศทางวิชาการ   

 

ตัวอักษร UT   

 

 

 

ตัวอักษร UT  ย่อมาจาก University of Technology ออกแบบให้มีความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกัน สื่อถึงมหาวิทยาลัยที่เป็นสถานที่ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันสถาบันการศึกษา วิจัย พัฒนา 
ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความไฝ่รู้ ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีใน
แนวทางสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด า รงชีวิตอย่างมี
ความสุข รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  โดยใช้สีเทาที่สะท้อนถึง ความมี
สติปัญญา ความสุภาพ สุขุม ถ่อมตน มีศักดิ์ศรี น่าเชื่อถือ อ่อนน้อม มีความม่ันคง   

 

ตัวอักษร NB  

 

 

  

ตัวอักษร NB ย่อมาจาก North Bangkok ออกแบบให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน  
สื่อแสดงถึงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือ
ของกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ โดยใช้สีเขียวท่ีสะท้อนถึงความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ 
ความรุ่งเรืองสดใส การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดีขึ้น ความค านึงถึงสังคม และสะท้อนถึงความมุ่งมั่น
ตั้งใจเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยื 
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ข้อความ  Invention to Innovation  
 
 

 
 เป็นข้อความที่ต้องการแสดงถึงการให้ความส าคัญ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม และสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยี       
ที่เหมาะสมอันก่อให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
 

3.3 การให้สีตัวอักษร   
 

 
 

สีหมากสุก  สีประจ าประจ าพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รชักาลที่ 4 
ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจ ามหาวิทยาลัย   

สีด า สีแห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจ และหนักแน่น อีกทั้ งยังเป็นส่วนหนึ่ ง          
ของสีประจ ามหาวิทยาลัย (แสด-ด า)   

สีเทา  สีแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
สีเขียว  สีแห่งความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
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3.4 องค์ประกอบและสัดส่วน 

 

 

 

 

 

 

การวางองค์ประกอบและสัดส่วน พ้ืนที่ว่างรอบตราเอกลักษณ์ มจพ. การจัดวางตราเอกลักษณ์       
ต้องเว้นระยะห่างพ้ืนที่ว่างรอบตราเอกลักษณ์ เพ่ือไม่ให้มีองค์ประกอบใด ๆ มารบกวน และห้ามเพ่ิมเติม
ข้อความ รูปภาพสัญลักษณ์อ่ืน ๆ  ลงไปภายในขอบเขตท่ีก าหนดไว้ 
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3.5 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  

3.5.1 การใช้ร่วมกับตราสัญลักษณ์ภาษาไทย 

รูปแบบที่ 1 

 
 

รูปแบบที่ 2 

 
 

3.5.2 การใช้ร่วมกับตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ 

รูปแบบที่ 1 

 

รูปแบบที่ 2 
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3.6 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับชื่อมหาวิทยาลัย และชื่อส่วนงาน 

3.6.1 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ชื่อมหาวิทยาลัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกัน 

 

 

แบบบที่ 1 การใช้ร่วมกับชื่อมหาวิทยาลัยภาษาไทย 

 

 

แบบท่ี 2 การใช้ร่วมกับชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ 
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  3.6.2 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับชื่อของส่วนงาน ณ มจพ.กรุงเทพมหานคร 
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 3.6.3 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับชื่อของส่วนงาน ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 

 3.6.4 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. ร่วมกับชื่อของส่วนงาน ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
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3.7 ค่าสีตราเอกลักษณ์ มจพ.  

 
          หมายเหตุ  สีหมากสุก อ้างอิงจากรหัสสีไทยโทน โดยศูนย์บันดาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม 
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3.8 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. บนสีที่มีพืน้หลังสี 

ในกรณีที่ใช้บนพ้ืนหลังสีทึบ ให้เปลี่ยนตราเอกลักษณ์เป็นสีขาว 
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3.9 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. สีขาว – ด า 

 
 

3.10 การใช้ตราเอกลักษณ์ มจพ. กับเทคนิคปั้มฟอยล์ 

สีทอง 

 
สีเงิน 
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3.11 ข้อห้ามใช้งานของตราเอกลักษณ์ มจพ.  

 

1. ห้ามดัดแปลงสัดส่วน 

 

2. ห้ามปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 

 

3. ห้ามใส่เงา 

 

4. ห้ามขยายและเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง 

 

5. ห้ามใช้ตราเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพต่ า 

 

6. ห้ามเปลี่ยนสี 

 

7. ห้ามซ้อนทับบนภาพ 

 

8. ห้ามใช้พื้นหลังที่มีสีเดียวกับตัวอกษร 
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3.12 การเข้าถึงข้อมูล และการเก็บบันทึกตราสัญลักษณ์  
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3.13  ตัวอย่างการน าไปใช้ของตราเอกลักษณ์ มจพ.  

        3.13.2 ตัวอย่างการใช้งานกับสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษ เอ 4 

ด้านหลัง  

ซองจดหมาย 
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ตัวอย่างใช้ในงานกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
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3.13.2 ตัวอย่างการน าตราไปใช้งานกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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คณะกรรมการออกแบบและจัดท าตราเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ที่ปรึกษา 
2.  อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ ที่ปรึกษา 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ประธานกรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ รองประธานกรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐปนพงศ์  นิวัตรอมรรักษ์ กรรมการ 
8.  นางสาวสุภาพร สุขเกษม กรรมการและเลขานุการ 
9.  นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.  นางสาวอัมพร สุระเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สีด าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงสีของธงชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือมาตั้งแต่
เริ่มต้นก่อตั้ง 
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