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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่  ๑๓๔๗/๒๕๖๑)   

เร่ือง  ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดให้มีตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นตราและ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการส่ือสาร  ใช้แสดงประกอบในกิจกรรม  สื่อ  วัตถุ  สิ่งของ  หรือสิ่งอื่นใด  อันแสดงถึงหรือ
แสดงความเป็นเจ้าของของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๒)  และมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๖๑   
วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  และในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เร่ือง  ตราและสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  ๔๙๗/๒๕๖๑)  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  เร่ือง  ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และบรรดาคําสั่งหรือ
ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย  ตราสัญลักษณ์และสี 
ข้อ ๕ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นตราสัญลักษณ์ที่ ใช้มาตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นซึ่งเป็นรูปพระธาตุพนม  ทั้งสองข้างของพระธาตุพนมมีเทวดาอัญเชิญม่ิงมงคลเข้าหาพระธาตุพนม  
ด้านล่างของพระธาตุพนมเป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นสลักบนขอนไม้  อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้วเป็นพื้นหลัง  
๓  ช่อง 

ข้อ ๖ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามข้อ  ๕  มีองค์ประกอบและความหมาย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พระธาตุพนม  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(๒) เทวดาอัญเชิญม่ิงขวัญสิริมงคลสู่มหาวิทยาลัย 
(๓) ขอนไม้  เป็นเอกลักษณ์สําคัญอย่างหน่ึงของจังหวัดขอนแก่น 
(๔) ซุ้มเรือนแก้ว  ๓  ช่อง  สื่อความหมายถึง  คุณธรรม  ๓  ประการ  ได้แก่วิทยา  คือ  ความรู้ดี  

จริยา  คือ  ความประพฤติดี  และปัญญา  คือ  ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนดีและคิดดี 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๗ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามข้อ  ๕  มีรูปลักษณ์  สี  และสัดส่วน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รูปลักษณ์ 
(ก) ชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สลักบนขอนไม้  ใช้อักษรไทยว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

ชุดแบบอักษรสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  หรือใช้อักษรอังกฤษว่า  “KHON  KAEN  UNIVERSITY”  
ชุดแบบอักษรไทยสารบรรณ 

(ข) ตราสัญลักษณ์อาจเป็นแบบลายเส้นอย่างเดียว  หรือแบบลายเส้นและพื้นหลังภายใน
ซุ้มเรือนแก้วก็ได้ 

(ค) สีสําหรับตราสัญลักษณ์ที่เป็นแบบลายเส้นอย่างเดียว  ให้ลายเส้นและตัวอักษรใช้สีเดียวกัน
ตามความเหมาะสมในการนําไปใช้  กรณีที่ตราสัญลักษณ์ มีลายเส้นและพื้นหลังภายในซุ้มเรือนแก้ว   
ให้ใช้ลายเส้นและตัวอักษรสีดํา  และให้พื้นหลังภายในซุ้มเรือนแก้วทั้ง  ๓  ช่องเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(๒) ตราสัญลักษณ์มีสัดส่วน  ความกว้าง  ๑  ส่วน  ต่อความสูง  ๑.๘  ส่วน  โดยความกว้าง 
และความสูง  วัดจากส่วนที่ยาวที่สุดในแนวนอน  และส่วนที่ยาวที่สุดในแนวตั้ง  ตามลําดับ 

(๓) ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แสดงเป็นรูปภาพ  ดังต่อไปนี้ 
 

 ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ 
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ข้อ ๘ สีประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็น  “สีดินแดง”  สื่อความหมาย  ถึงลักษณะและ 
ภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็นเนินดินสีแดงหรือที่เรียกว่า  “มอดินแดง”  อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยมีรหัสสีในระบบ  CMYK  เป็น  C24  M88  Y99  K17  หรือรหัสสีในระบบ  RGB  เป็น  R167  G59  B36 

ข้อ ๙ การใช้ตราสัญลักษณ์  ให้ใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น 
นอกเหนือจากวรรคหน่ึง  การใช้ตราสัญลักษณ์ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามข้อ  ๙  ต้องปฏิบัติ  

ดังนี้ 
(๑) ใช้ตามวัตถุประสงค์การขอใช้และตามที่ได้รับอนุญาต 
(๒) ใช้ในสถานที่  พื้นที่  หรือบนสิ่งของที่เหมาะสม  และด้วยความเคารพในตราสัญลักษณ์ 
(๓) เม่ือเสร็จสิ้นการใช้  ต้องเก็บรักษาหรือทําลาย 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไม่ปฏิบัติ 

ตามข้อ  ๑๐  มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจสั่งแก้ไข  ยุติ  หรือยกเลิกการอนุญาตก็ได้  และในกรณี 
ที่เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทันที 

ข้อ ๑๒ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถนําตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไปใช้เป็นองค์ประกอบหลักของตราสัญลักษณ์ของส่วนงานได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้อ ๑๓ ตราประทับ  หรือตราดุน  ที่ ใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบ 
อาจมีข้อความชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือชื่อส่วนงาน  ประกอบอยู่ภายในรูปวงกลมหรือรูปทรงอื่นได้  
โดยคํานึงถึงความเหมาะสม 

ข้อ ๑๔ ตราสัญลักษณ์ตามประกาศนี้เป็นงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรักษาการตามประกาศน้ี  กรณีใดที่เก่ียวข้องกับ

ประกาศนี้แต่มิได้กําหนดไว้ในประกาศนี้  หรือกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ  หรือตีความ  ให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้วินิจฉัย  สั่งการ  และให้การวินิจฉัย  สั่งการของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถอืเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


