
คู่มือการใช้งาน
ตราสัญลักษณ์ ตราอัตลักษณ์ และชุดตัวอักษร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี





คำ นำ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดทำาคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ ตราอัตลักษณ์ และชุดตัวอักษร
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ไปใช้ประกอบสื่อต่าง ๆ  และถ่ายทอดภาพลักษณ์ขององค์กรสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

   คณะกรรมการสื่อสารตราองค์กร มทส.

 SUT Branding
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1.1 องค์ประกอบและความหมาย

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพท้าวสุรนารี

สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เน้นความเคารพ และศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ

เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้าง ข้างละ 4 เส้น 

เกยและเชื่อมต่อกัน เสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อม 

สื่อความหมายถึง ความสำาเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง  

และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

พืชพรรณและเฟืองจักร 

เป็นภาพเชิงนามธรรม สื่อความหมายถึง การเกษตรและอุตสาหกรรม

ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษให้ยึดมาตรฐานเดียวกัน
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1.2 สัดส่วน

เมื่อจัดวางตราสัญลักษณ์ในช่องกริด 

แนวนอนแบ่งเป็น 8 ส่วน (X) 

แนวตั้งแบ่งเป็น 11 ส่วน (Y)

ตราสัญลักษณ์ได้ถูกออกแบบตามสัดส่วนดังโครงสร้างที่

แสดงในภาพ ฉะนั้นเพื่อคงความถูกต้องของตราสัญลักษณ์  

ห้ามผู้ใช้กระทำาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตราสัญลักษณ์นี้ 

พื้นที่ห้ามล่วงลํ้า

พื้นที่ห้ามล่วงลำ้าเป็นพื้นที่ที่ป้องกันไม่ให้องค์ประกอบอื่น

บริเวณรอบตราสัญลักษณ์ เช่น รูป งานออกแบบหรือ 

ตัวอักษรเข้ามาใกล้ตราสัญลักษณ์มากเกินไปซึ่งอาจทับซ้อน

หรือลดทอนความชัดเจนของตราสัญลักษณ์ลงได้ 

โดยพื้นที่ห้ามล่วงลำ้าถูกกำาหนดสัดส่วนให้เกินออกไปจาก

ตราสัญลักษณ์ด้านละ 1/8 ส่วนในแนวนอน และ 1/11      

ส่วนในแนวตั้ง 
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1.3 สี

ในการนำาตราสัญลักษณ์ไปใช้ ต้องใช้ค่าสีที่กำาหนดไว้

เท่านั้น เนื่องจากค่าสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ละ

เครื่อง ให้ค่าสีที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยน     

จึงไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนค่าสี โดยค่าสีของสัญลักษณ์ได้

กำาหนดไว้ดังนี้

CMYK C0, M92, Y100, K0

RGB R255, G102, B0

CMYK C33, M57, Y100, K18

RGB R154, G102, B0

CMYK C0, M0, Y0, K100

RGB R0, G0, B0
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1.4 ข้อกำ หนดการใช้สี

แบบ 4 สี

แบบสีเดียว - ดํา

แบบสีเดียว - แสด

แบบสีเดียว - ขาว

C0, M92, Y100, K0

C33, M57, Y100, K18

C0, M0, Y0, K100

C0, M0, Y0, K100

C0, M92, Y100, K0

C0, M0, Y0, K0
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1.5 แนวทางการใช้งาน

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นตรา 

สัญลักษณ์แบบทางการของมหาวิทยาลัย มีวาระ

การใช้งาน ดังนี้ การใช้งานกับระเบียบ คำาสั่ง สัญญา  

ข้อบังคับ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบรับรอง ใบระเบียน 

ผลการศึกษา ประกาศนียบัตร งานราชพิธีต่าง ๆ พิธีเปิด

งานที่เป็นทางการ เอกสารประกอบการสอน โปสเตอร์   

ป้ายโฆษณา และของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย

โอกาสในการใช้งาน

ข้อกําหนดการใช้งานบนพื้นหลังลักษณะต่าง ๆ

การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสีขาว

ตราสัญลักษณ์ทั้ง 3 แบบ ใช้ได้ดีบนพื้นหลังสีขาว
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การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นสี

เพื่อความโดดเด่นของการใช้งาน และการมองเห็นที่ชัดเจน 

การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นหลังที่มีค่าความเข้มใกล้เคียง

กัน อาจทำาให้พื้นหลังกลืนกับตราสัญลักษณ์ได้ จึงควรใส่

กรอบหรือพื้นหลังขาว
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การใช้ตราสัญลักษณ์บนพื้นภาพ

การใช้งานตราสัญลักษณ์เมื่อถูกวางบนรูปภาพ ควรใส่

พื้นหลังหรือกรอบสีขาว และเว้นระยะพื้นที่ห้ามล่วงลำ้า

ตามที่กำาหนด หรือกรณีพื้นหลังโปร่งใส ตราสัญลักษณ์

ควรมองเห็นได้เด่นชัด
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การใช้งานร่วมกับตราสัญลักษณ์อื่น

ในการใช้งานตราสัญลักษณ์ร่วมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งกับ

ตราสัญลักษณ์อื่น เช่น สำานักวิชา สาขาวิชา ไม่ควรตัดส่วน

ใดส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ออก

ผิด  เนื่องจากได้ตัดส่วนหนึ่งส่วนใด  

ของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยออก

ผิด  เนื่องจากได้ตัดทอนรูปทรง 

ของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยออก
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ตัวอย่างการใช้งานตราสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง

ห้ามปรับองศาของตราสัญลักษณ์ ห้ามบีบตราสัญลักษณ์

ห้ามขยายตราสัญลักษณ์ ห้ามปรับเปลี่ยนตัวอักษรภายใน

ตราสัญลักษณ์

ห้ามลดขนาดภาพจนไม่เห็น 

รายละเอียดของตราสัญลักษณ์
ห้ามเปลี่ยนสีของตราสัญลักษณ์

ห้ามลดความโปร่งใสของ 

ตราสัญลักษณ์ลง

ห้ามแยกองค์ประกอบของ 

ตราสัญลักษณ์
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02
ตราอัตลักษณ์
2.1 องค์ประกอบและความหมาย

2.2 สัดส่วน

2.3 สี

2.4 ข้อกำาหนดการใช้สี

2.5 แนวทางการใช้งาน
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2.1 องค์ประกอบและความหมาย

ตราอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย 

อักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย

มทส 

ย่อมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SUT 

ย่อมาจาก Suranaree University of Technology
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2.2 สัดส่วน

เมื่อจัดวางตราอัตลักษณ์ในช่องกริด 

แนวนอนแบ่งเป็น 8 ส่วน (X)

แนวตั้งแบ่งเป็น 5 ส่วน (Y)

ตราอัตลักษณ์ ได้ ถูกออกแบบตามสัดส่ วนดัง

โครงสร้างที่แสดงในภาพ ฉะนั้นเพื่อคงความถูกต้อง

ของตราสัญลักษณ์ ห้ามผู้ใช้กระทำาการเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ ในตราอัตลักษณ์นี้ 

พื้นที่ห้ามล่วงลํ้า

พื้น ท่ีห้ามล่วงลำ้ า เ ป็นพื้น ท่ี ท่ี ป้องกันไม่ ให้องค์

ประกอบอื่นบริเวณรอบตราอัตลักษณ์ เช่น รูป งาน

ออกแบบ หรือตัวอักษร เข้ามาใกล้ตราอัตลักษณ์

มากเกินไป ซึ่งอาจทับซ้อนหรือลดทอนความชัดเจน

ของตราอัตลักษณ์ลงได้ 

โดยพ้ืนท่ีห้ามล่วงลำ้าถูกกำาหนดสัดส่วนให้เกินออก

ไปจากตราอัตลักษณ์ด้านละ 1/8 ส่วนในแนวนอน  

และ 1/5 ส่วน ในแนวตั้ง

กรณีเลือกใช้เฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่งกำาหนดพื้นที่

ห้ามล่วงลำ้าตามนี้ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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2.3 สี

ในการนำาตราอัตลักษณ์ไปใช้ ต้องใช้ค่าสีที่กำาหนดไว้

เท่านั้น  เนื่องจากค่าสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

แต่ละเครื่อง ให้ค่าสีที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ 

ผิดเพี้ยน จึงไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนค่าสี โดยค่าสีของ 

อัตลักษณ์ได้กำาหนดไว้ดังนี้

CMYK C0, M75, Y99, K0

RGB R242, G101, B34

2.4 ข้อกำ หนดการใช้สี

แบบสีเดียว - สีดํา
C0, M0, Y0, K100

แบบสีเดียว - สีแสด
C0, M75, Y99, K0

แบบสีเดียว - สีขาว
C0, M0, Y0, K0
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2.5 แนวทางการใช้งาน

โอกาสในการใช้งาน

ตราอัตลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

เป็นตราอัตลักษณ์ที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็น

สากล และทันสมัย เพื่อให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน 

ในหลายโอกาส โดยวาระการใช้งาน สามารถใช้ได้                       

ทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ ยกเว้น 

หนังสือราชการที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี

ข้อกําหนดการใช้งานบนพื้นหลังลักษณะต่าง ๆ

การใช้ตราอัตลักษณ์บนพื้นสีขาว

ตราอัตลักษณ์ทั้ง 2 แบบ ใช้ได้ดีบนพื้นหลังสีขาว
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การใช้ตราอัตลักษณ์บนพื้นสี

เพื่อความโดดเด่นของการใช้งาน และการมองเห็นที่ชัดเจน 

การใช้ตราอัตลักษณ์บนพื้นหลังท่ีมีค่าความเข้มใกล้เคียงกัน 

อาจทำาให้พื้นหลังกลืนกับตราอัตลักษณ์ได้ จึงควรใส่กรอบ

หรือพื้นหลังขาว
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การใช้งานร่วมกับตราสัญลักษณ์อื่น

ในการใช้งานตราอัตลักษณ์อนุญาตให้เลือกใช้เฉพาะ

ภาษาใดภาษาหนึ่งได้ แต่ไม่ควรปรับหรือดัดแปลง

รูปทรงของตราอัตลักษณ์

ผิด เนื่องจากการจัดวางองค์ประกอบลำ้า

เขตพ้ืนท่ีห้ามล่วงลำ้าของตราสัญลักษณ์และ 

ตราอัตลักษณ์

สามารถทำาได้
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ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ห้ามปรับองศาของตราอัตลักษณ์ ห้ามบีบตราอัตลักษณ์

ห้ามขยายตราอัตลักษณ์ ห้ามเปลี่ยนสีของตราอัตลักษณ์

ห้ามลดความโปร่งใส

ของตราอัตลักษณ์ลง
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03
ชุดตัวอักษร
3.1 แนวความคิดและข้อกำาหนดการใช้งาน

3.2 ชุดตัวอักษร
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ชื่อตระกูล

3.1 แนวความคิดและข้อกำ หนดการใช้งาน

ชุดอักษรตระกูล SUT มีลักษณะเป็นอักษรหัวตัด ให้ความ

รู้สึกทันสมัย มั่นคง โดยยังคงความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 

สามารถใช้ในงานออกแบบร่วมสมัยหรือเป็นทางการก็ได้ 

การนำาไปใช้ ไม่ควรดัดแปลงสัดส่วนของตัวอักษร และ

ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมแก่การอ่าน ไม่ควรเล็กกว่า 

12pt

สำาหรับตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในเอกสารทั่วไป แนะนำาให้ใช้

ฟอนต์ TH Sarabun, TH Niramit สำาหรับภาษาไทย และ

ใช้ฟอนต์ Time New Roman สำาหรับภาษาอังกฤษ

SUT
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3.2   ชุดตัวอักษร
ชุดตัวอักษร SUT มี 3 สไตล์ คือ 

บาง (Light) ปกติ (Regular) และหนา (Bold) 

สไตล์บาง (Light)

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดต
ถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ

ฤฦอาอๅอๆอำ อิอีอึอือุอูอฺเอแอโอใอไอ
๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚฿

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789!”#$%&’(){|}
*+,-./:;<=>?@•–—‘’“”[\]^_`
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สไตล์ปกติ (Regular)

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดต
ถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ฤฦอาอๅอๆอำ อิอีอึอือุอูอฺเอแอโอใอไอ

๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚฿

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789!”#$%&’(){|}
*+,-./:;<=>?@•–—‘’“”[\]^_`
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สไตล์หนา (Bold)

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดต
ถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ
ฤฦอาอๅอๆอำ อิอีอึอือุอูอฺเอแอโอใอไอ

๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚฿

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789!”#$%&’(){|}
*+,-./:;<=>?@•–—‘’“”[\]^_`
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04
ตวัอย่างการใชง้าน 
ในสื่อสิ่งพิมพ์
4.1 กระดาษ จดหมาย ซองจดหมาย

4.2 รายงาน

4.3 หนังสือ เอกสารประกอบการสอน

4.4 จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

4.5 นามบัตร

4.6 แผ่นพับ โบรชัวร์

4.7 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์แสดงผลงาน

4.8 ไปรษณียบัตร โปสการ์ด

4.9 ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง

4.10 ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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4.1 กระดาษ จดหมาย ซองจดหมาย

ตัวอย่างกระดาษ
กระดาษขนาด A4
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ตัวอย่างหัวจดหมายแบบภายนอก

กระดาษขนาด A4
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ตัวอย่างหัวจดหมายแบบภายใน

กระดาษขนาด A4
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ตัวอย่างซองจดหมายขนาด C6

ตัวอย่างซองจดหมายขนาด CL
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4.2 รายงาน

กระดาษขนาด A4
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4.3 หนังสือ เอกสารประกอบการสอน

ตัวอย่างหนังสือแนวตั้ง ตัวอย่างหนังสือแนวนอน

ในกรณีใช้ในที่สื่อไม่เป็นทางการ สามารถใช้ตราอัตลักษณ์

แทนตราสัญลักษณ์ได้

เอกสารประกอบการสอน
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4.4 จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

ตัวอย่างจดหมายข่าว

ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

full page
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half page 1/4 page

4.5 นามบัตร

ตัวอย่างนามบัตรขนาดมาตรฐาน 9x5.5 cm.
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4.6 แผ่นพับ โบรชัวร์

ภาพแสดงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ
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4.7 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์แสดงผลงาน

ภาพแสดงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ
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4.8 ไปรษณียบัตร โปสการ์ด

ภาพแสดงตัวอย่างและแนวทางการออกแบบ
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4.9 ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง

ภาพแสดงตัวอย่างและแนวทางการออกแบบ

60 x 270 เซนติเมตร

160 x 600 เซนติเมตร หน้า 41



4.10 ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ภาพแสดงตัวอย่างและแนวทางการออกแบบ

เสื้อ
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กระเป๋าผ้า

ปฏิทิน
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เคสโทรศัพท์มือถือ

ดินสอ ปากกา

แก้วนํ้า
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หมวก

ร่ม
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05
ตวัอย่างการใชง้าน 
ในสื่อดิจิทัล
5.1 สื่อการสอนพาวเวอร์พอยท์

5.2 เว็บไซต์

5.3 เครือข่ายสังคม

5.4 หน้าจอโทรศัพท์มือถือ / 

    โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ

5.5 วีดิทัศน์ดิจิทัล
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5.1 สื่อการสอนพาวเวอร์พอยท์

ภาพแสดงตัวอย่างแนวทางการออกแบบ การใช ้

ตราอัตลักษณ์เป็นพื้นหลังในสื่อการสอนพาวเวอร์พอยท์
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5.2 เว็บไซต์

ตัวอย่าง การออกแบบหน้าเว็บไซต์

 (ภาษาไทย)

ตัวอย่าง การออกแบบหน้าเว็บไซต์ 

 (ภาษาอังกฤษ)
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5.3 เครือข่ายสังคม

แฟนเพจเฟสบุ๊ค

กำาหนดขนาดตราสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบภาพหน้าปก

และภาพประจำาตัว ให้มีขนาดความสูงไม่ตำ่ากว่า 1/4 

ของความสูงของภาพหน้าปก

ภาพแสดงตัวอย่างการจัดวางตราสัญลักษณ์

ภายในภาพที่จะโพสต์ลงในแฟนเพจเฟสบุ๊ค 

โดยกำาหนดขนาดตราสัญลักษณ์ ให้มีขนาด

ความสูงไม่ตำ่ากว่า 1/5 ของความสูงของภาพ
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กลุ่มสนทนาไลน์

ภาพหน้าปกกลุ่มสนทนาไลน์ มีขนาด 800x650 พิกเซล 

ในการจัดวางตราสัญลักษณ์ควรมีขนาดความสูงไม่ตำ่ากว่า  

1/3 ของสัดส่วนภาพหน้าปก  เนื่องจากส่วนใหญ่มักใช้การ

สนทนาไลน์โดยมือถือ  ซึ่งหน้าจอมีขนาดเล็ก การจัดวาง

เช่นนี้จะทำาให้ตราสัญลักษณ์ไม่เล็กจนเกินไป

อินสตาแกรม

ภาพโพสต์ภายในอินสตาแกรมมีทั้งสิ้น 3 ขนาด คือ 

1,080x1,350 พิกเซล  1,080x1,080 พิกเซล และ 

1,080x566 พิกเซล

ตัวอย่างการจัดวางตราสัญลักษณ์ในอินสตาแกรม

ตัวอย่างการจัดวางตราสัญลักษณ์ในกลุ่มสนทนาไลน์
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ทวิตเตอร์

หน้าปกทวิตเตอร์มีขนาด 1,500x500 พิกเซล

ภาพประจำาตัวทวิตเตอร์มีขนาด 500x500 พิกเซล

ตัวอย่าง การจัดวางตราอัตลักษณ์และตราสัญลักษณ์

บนหน้าปกทวิตเตอร์ควรมีขนาดความสูงไม่ตำ่ากว่า 1/5 

ของภาพ และการจัดวางลงบนภาพประจำาตัวทวิตเตอร์ 

ควรมีขนาดไม่ตำ่ากว่า 1/3 ของภาพ

ตัวอย่างเมื่อใช้งานด้วยเว็บไซต์

ตัวอย่างเมื่อใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือ
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5.4 หน้าจอโทรศัพท์มือถือ /
     โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ

androidiOS

5.5 วีดิทัศน์ดิจิทัล

ตัวอย่างการจัดวางระหว่างการแพร่ภาพ  ตัวอย่างการจัดวางทั้งไตเติ้ลและตอนจบรายการ

ระหว่างการแพร่ภาพ ควรจัดวางตราสัญลักษณ์ไว้มุมใดมุม

หนึ่ง โดยมีขนาดความสูงไม่ตำ่ากว่า 1/4 ของจอภาพ และ

เมื่อจัดวางในไตเติ้ลหรือตอนจบรายการ ควรมีขนาดความ

สูงไม่ตำ่ากว่า 1/6 ของจอภาพอัตราส่วน 16:9
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รายนามคณะผู้จัดทำ 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร)

ที่ปรึกษาส่วนประชาสัมพันธ์

(อาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล)

ที่ปรึกษาส่วนประชาสัมพันธ์

(อาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์  พิทักษ์)

หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์

(นางมนัสวี  บรรลือทรัพย์)

นางสาวจันทรรัตน์  บุญมาก

นางจินตวดี พิทยาภักดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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