
 

 

คู่มือการใช้งานตัวอักษร VRU_01 
 

วิธีการติดตั้ง รูปแบบตัวอกัษร ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows  
1. ท ำกำรดำวน์โหลด Font ท่ีเรำต้องกำรจะใช้งำนไว้ในคอมพิวเตอร์ 
2. ท ำกำรเปิด Control Panel 
 

View by: Small icon > Fonts 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. ท ำกำรลำกไฟล์ Font ท่ีเรำต้องกำรดำวน์โหลดมำใส่ในหน้ำ Font ใน Control Panel ได้เลย (Drag 
and Drop File)  

 

4. เสร็จสิ้นกำรติดตั้ง Font จำกนั้นเปิดโปรแกรม ท่ีจะใช้ Font จะเห็นชื่อ Font   VRU_valaya01  ท่ี
เรำติดตั้งลงใน Windows นั่นเอง 
  



 

 

วิธีการแก้ปัญหาสระลอย ในโปรแกรม Word 
 

1. เปิดโปรแกรม Word แล้วเปิด Font ขึ้นมำ คลุมแถบด ำ 

 
 

2. ไปที ่Format หรือ หน้ำแรก      เลือก Font/ เคร่ืองหมำยลูกศร  ดังภำพ 

 



 

 

 
 
 

3. เลือก Advance หรือ ขั้นสูง  >  เปลี่ยนท่ี Ligatures (ตัวอักษรควบ) เป็น All (ท้ังหมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การติดตั้งในระบบปฏิบัตกิาร MAC (os x)  

1. หลังจำกท่ี ดำวน์โหลด ตัวอักษร VRU_01.ttf แล้ว เลือกเมนู Applications 
2. เลือกเมน ูFont Book 

 
3. คลิกเครื่องหมำย + ที่แถบเครื่องมือด้ำนบน  หรือเลือกเมนู File > Add Fonts 
4. เลือกโฟล์เดอร์ที่ดำวน์โหลดตัวอักษรไว้แล้ว     คลิกเลือกไฟล์ VRU_01.ttf แล้วคลิก Open 

5. ปิดโปรแกรมออกไป เสร็จสิ้นกำรติดตั้งฟอนต์ 



 

 

 
แนวความคิดการออกแบบตัวอักษร 
 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรปรับภำพลักษณ์กำรสื่อสำรขององค์กรให้มีควำมทันสมัย เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ในกำรสื่อสำรทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร อีกทั้งยังสำมำรถสื่อถึงอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย คือ บัณฑิต
จิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น และ เอกลักษณ์ คือ เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่จะเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว โดยใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีควำมโค้งมนที่เป็น
ธรรมชำติ ตำมสัญลักษณ์ขององค์กร คือ ต้นรำชพฤกษ์ ควบคู่กับกำรใช้ลักษณะตัวอักษรแบบไม่มีหัวที่ลดทอนเหมือน
ตัวอักษรภำษำอังกฤษ เพ่ือให้เกิดภำพลักษณ์ที่ทันสมัย 

ภำพ ตัวอักษร VRU_Regular.ttf 
ข้อก าหนดการใช้งาน 
 กำรใช้งำนไม่ควรปรับให้ขนำดอักษรเล็กเกินกว่ำ 12 pt และไม่ควรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตัวอักษร 
 
  



 

 

ตราสัญลักษณ์ 
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนตรำพระรำช
ลัญจกรประจ ำพระองค์รัชกำลที่ 9 เพ่ือใช้เป็นตรำสัญลักษณ์ประจ ำสถำบันรำชภัฏทั่วประเทศ เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับสถำบันพระมหำกษัตริย์ ผู้ให้ก ำเนิดสถำบัน เป็นรูปแบบที่เป็นกลำง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชำติ และควำม
สอดคล้องกับชื่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ได้รับพระรำชทำน ตรำสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปวงรีภำยในเป็นรูปพระที่นั่ง
อัฐทิศประกอมด้วยวงจักรกลำงวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็น
รูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นฉัตรตั้งอยู่มนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลควำมหมำยว่ำ ทรงมีพระมรมเดชำนุภำพในแผ่นดิน) โดยที่วัน
บรมรำชำภิเษกตำมโมรำณรำชประเพณีเสด็จประทับเหนือพระท่ีนั่งอัฐทิศ และสมำชิกรัฐสภำถวำยน้ ำอภิเษก จำกทิศ
ทั้งแปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตรำพระรำชลัญจกรจำรึกชื่อสถำบันรำชภัฏแต่ละแห่ง  
 
 
 
 
 
 

ภำพ ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
 
สีของตรำประจ ำมหำวิทยำลัย มี 5 สี โดยมีควำมหมำย ดังนี้ 
 สีน้ ำเงิน แทนค่ำสถำบันพระมหำกษัตริย์ผู้ให้ก ำเนิดและพระรำชทำนนำม “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” 
 สีเขียว แทนค่ำแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม 
 สีทอง แทนค่ำควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ 
 สีส้ม แทนค่ำควำมรุ่งเรืองทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 สีขำว แทนค่ำควำมคิดอันบริสุทธิ์ของนักปรำชญ์แห่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
 
เครื่องหมายทางการประชาสัมพันธ์ 
 เนื่องด้วยตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัยที่ได้รับพระรำชทำนจำก พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช มีใช้งำนอย่ำงเป็นทำงกำร จึงไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในกำรประชำสัมพันธ์บำงกรณี จึงมีนโยบำยใน
กำรออกแบบเครื่องหมำยทำงกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งได้ใช้ตัวอักษร VRU มำออกแบบเป็น
เครื่องหมำยทำงกำรประชำสัมพันธ์ ประเภท สัญลักษณ์ชื่อย่อ (Initial letter mark) และยังสำมำรถใช้ร่วมกับตรำ
สัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย เป็นเครื่องหมำยประเภท ภำพสัญลักษณ์ร่วมกับชื่อย่อ (combination mark)  
 
 



 

 

 

ภำพ เครื่องหมำยทำงกำรประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

ภำพ เครื่องหมำยทำงกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับ ตรำประจ ำมหำวิทยำลัย 
 
 
แนวความคิดการออกแบบ เครื่องหมายทางการประชาสัมพันธ์  
  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยในกำรปรับภำพลักษณ์กำรสื่อสำรขององค์กรให้มีควำมทันสมัย เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ประกอบกับควำมต้องกำรกำรใช้เครื่องหมำยทำงกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย ให้เป็นที่จดจ ำของ
บุคคลทั่วไป ในกำรสื่อสำรทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย คือ บัณฑิตจิตอำสำ 
พัฒนำท้องถิ่น และ เอกลักษณ์ คือ เป็นสถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีควำมโค้งมนที่เป็นธรรมชำติ ใช้สีที่เชื่อมโยงถึงควำมหมำย ตรำประจ ำมหำวิทยำลัย กับอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 



 

 

 

สี ตราประจ ามหาวิทยาลัย เครื่องหมายทางการประชาสัมพันธ์  

สีน้ ำเงิน สถำบันพระมหำกษัตริย์ผู้ให้ก ำเนิด และ
พระรำชทำนนำม “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” 

- 

สีเขียว แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่
สวยงำม 

- นโยบำยมหำวิทยำลัยสีเขียว 

- สีประจ ำสถำบัน และสีวันประสูติของสมเด็จเจ้ำ
ฟ้ำวไลยองกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซ่ึง
เป็นองค์ประทำนก ำเนิดมหำวิทยำลัย 

สีทอง 

(เหลืองทอง) 
ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ - สีประจ ำพระองค์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ

วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร และ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช 

ที่ทรงรับมหววิทยำลัยไว้ “ในพระบรมรำชูปถัมภ์"  
- สีดอกต้นรำชพฤกษ์ ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย 

สีส้ม ควำมรุ่งเรืองทำงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - สื่อถึงอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย คือ บัณฑิตจิต
อำสำ พัฒนำท้องถิ่น และ เอกลักษณ์ คือ เป็น
สถำบันที่น้อมน ำแนวทำงกำรด ำเนินชีวิต ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สีขำว ควำมคิดอันบริสุทธิ์ของนักปรำชญ์แห่ง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช 

- 

 
ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงควำมหมำย เครื่องหมำยทำงกำรประชำสัมพันธ์ กับ ตรำประจ ำมหำวิทยำลัย 


