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รายละเอียดการประกวดออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

RMUTP Sportswear Design Contest 

หัวข้อ : ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step 

************************************* 

 

ที่มาและวัตถุประสงค์การประกวด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประกวดการออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมออกแบบชุดกีฬาแบบใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์  

มีความทันสมัย เพ่ือสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสร้างความ

เป็นเอกลักษณ์ร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ส าหรับการเรียนกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป  

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ทุกคณะ ทุกชั้นปี ขณะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 

 

รางวัลการประกวด 

1. นักศึกษาที่ส่งผลงานตามเงื่อนไขและเกณฑ์การออกแบบผลงานส่งเข้าประกวดทุกคน จะได้รับ

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด และชั่วโมงกิจกรรม ด้านวิชาการวิชาชีพ จ านวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม  

ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม 

2. นักศึกษาที่ส่งผลงานตามเงื่อนไขและเกณฑ์การออกแบบผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ

รางวัล จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ 

2.1 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท 

2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 3,000 บาท 

2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท 

2.4 รางวัลชมเชย    เงินรางวัล 1,000 บาท (จ านวน 2 รางวัล) 
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เงื่อนไขและเกณฑ์การออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด 

1. การส่งผลงานการออกแบบชุดกีฬา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เสื้อโปโลคอปก และ กางเกงวอร์ม 

โดยผลงานการออกแบบต้องมีทั้งด้านหน้า และด้านหลังของชุดกีฬา 

2. ผลงานการออกแบบชุดกีฬาจะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสวมใส่ได้ทุกเพศ (UNISEX) และ

เหมาะสมต่อการสวมใส่ในการเรียนกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

3. การออกแบบชุดกีฬาจะต้องใช้โทนสีประจ ามหาวิทยาลัยฯ ในการออกแบบผลงาน 

4. การออกแบบชุดกีฬาจะต้องมีตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยฯ ปรากฎในผลงานการออกแบบ  

(ดาวน์โหลดได้ที่ www.rmutp.ac.th) 

5. การออกแบบชุดกีฬาจะต้องระบุรายละเอียดของผลงานให้ชัดเจน เช่น ลักษณะของลวดลาย  

การลงสี การปัก การสกรีน การตัดต่อผ้า เป็นต้น 

6.  การส่งผลงานการออกแบบชุดกีฬา จะต้องเป็นในรูปแบบทีม (จ านวนไม่ เกิน 3 คน)  

โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น 

7. ผลงานการออกแบบชุดกีฬาที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบใหม่ ไม่เคยน าเสนอ  

ที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด 

8. ผลงานการออกแบบชุดกีฬาทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ น าผลงานการออกแบบชุดกีฬา 

ไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ 

 

เกณฑ์การตัดสินและการพิจารณาผลงาน 

1. การประกวดการออกแบบชุดกีฬา มีคะแนนในการพิจารณา 100 คะแนน ประกอบด้วย 

1.1 การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (70 คะแนน) 

1.2 การน าเสนอแนวคิดและที่มาของผลงาน ความสามารถในการน าผลงานการออกแบบไปผลิตได้จริง 

(30 คะแนน) 

**คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เหลือเพียง 10 ผลงาน เท่านั้น 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพ่ือพัฒนาต่อยอด

ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และน าเสนอผลงานที่ผ่านการพัฒนาต่อหน้าคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา

คัดเลือกให้เหลือเพียง 5 ผลงาน เท่านั้น 
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3. น าผลงานการออกแบบชุดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ทั้ง 5 ผลงาน ไปให้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมตัดสินด้วยวิธีการโหวต (vote) ผ่านเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

โดยนักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์โหวตได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะต้องใช้ e-mail มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ log-in  

เข้าโหวตผลงาน 

 

การส่งผลงานเข้าประกวด 

นักศึกษาจะต้องส่งผลงานผ่านทาง e-mail ในรูปแบบไฟล์ จ านวน 3 ไฟล์ ดังนี้ 

1. ผลงาน ไฟล์ pdf หรือ ไฟล์ jpeg จ านวน 1 ไฟล์ 

2. ผลงาน ไฟล์ ai หรือ psd จ านวน 1 ไฟล์ โดยมีความคมชัด (resolution) มากกว่า 300 ขึ้นไป 

3. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ไฟล์ pdf จ านวน 1 ไฟล์ 

โดยให้ท าการบีบอัดไฟล์ผลงาน ข้อ 1 ข้อ 2 และแบบฟอร์ม ข้อ 3 รวมเป็นไฟล์ .zip หรือ .rar จ านวน 1 ไฟล์  

โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อทีมพร้อมเบอร์ติดต่อ แล้วส่งมายัง e-mail : std-psd@rmutp.ac.th พร้อมตั้งหัวข้อ  

e-mail ว่า “ส่งผลงานการประกวดชุดกีฬา (         ชื่อทีม        )” 

 

ระยะเวลาการประกวด 

1 – 30 กันยายน 2564  วันเปิด – ปิด รับสมัครผลงานการประกวด 

ภายในเดือนตุลาคม 2564  ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน 

จ านวน 10 ผลงาน  

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 กิจกรรม Workshop พัฒนาต่อยอดผลงาน 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 วันน าเสนอผลงานหลังการ Workshop  

และประกาศรายชื่อผลงาน จ านวน 5 ผลงาน 

ภายในเดือนธันวาคม 2564 วันเปิด – ปิด การโหวตผลงาน จ านวน 5 ผลงาน  

ภายในเดือนธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผลงานที่ชนะการโหวต 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ อาคาร 1 ชั้น 2  

เบอร์โทรศัพท:์ 02 6653777 ต่อ 6507 E-mail: std-psd@rmutp.ac.th 

Facebook: facebook.com/psdrmutp 


