
 
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 
เนื่องในโอกาส 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2464 รัฐบาลได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เรียนหนังสือ ความต้องการครูเพิ่มขึ้น มณฑลพิษณุโลก จึงผลิตครูโดยเพิ่มหลักสูตร
วิชาชีพครูขึ้นในโรงเรียนประจ ามณฑลพิษณุโลก (พิษณุโลกพิทยาคม) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อส า เร็จแล้ว
ทางราชการจะบรรลุให้เข้ารับราชการครูทันทีได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูมูล และได้ถูกพัฒนาขึ้นตามล าดับดังนี้ 

พ.ศ. 2469 มณฑลพิษณุโลก สร้างอาคารเรียนโรงเรียนฝึกหัดประจ ามณฑลขึ้นในท่ีดินพระราชวังจันทน์ (โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคมปัจจุบัน) เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานนามโรงเรียน
และเชิญเสด็จมาทรงเปิดอาคารเรียน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนพิษณุวิทยายน และ
เสด็จพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีร าไพพรรณีมาทรงเปิดอาคารเรียน 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469 เวลาประมาณ 15.30 น. ในใบประกาศนียบัตรที่กระทรวงธรรมการออกให้นักเรียนท่ีเรียน จบ 
ใช้ค าว่าโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลพิษณุโลก (พิษณุวิทยายน) ต่อมาโรงเรียนนี้ได้ย้ายสถานที่และไฟไหม้อาคารที่ย้ายไปใหม่ทางราชการ
จึงสั่งยุบโรงเรียน 

พ.ศ. 2476 กระทรวงธรรมการเปิดแผนกฝึกหัดครูขึ้นในโรงเรียนสตรีประจ ามณฑลพิษณุโลก (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใน 
ปัจจุบัน) จัดการศึกษาหลัดสูตรประโยคครูมูล (ครู ป.) หลักสูตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู.ว) และหลัดสูตรเป็น 
ประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) มาตามล าดับ ครั้น พ.ศ. 2486 แผนกฝึกหัดครูและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้ถูกแยกออกมาเป็น
อีกโรงเรียนหนึ่งได้ช่ือว่าโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกโดยที่กิจการแยกกันสถานที่ยังใช้รวมกันอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2476 
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูขึ้นอยู่กับกรมวิสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2497 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกไปสังกัดกรรมการฝึกหัด
ครู และปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และใน พ.ศ. 2498 รัฐบาลได้สร้างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขึ้นมา
ใหม่ ในที่ตรงข้ามกับแม่น้ าโรงเรียนเดิม แต่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีได้ย้ายมาอยู่ ณ ท่ีแห่งใหม่ ราชการจึงยกโรงเรียนใหม่ให้แก่โรงเรียน
สตรีฝึกหัดครู 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครไูด้แยกจากโรงเรยีนเฉลิมขวัญสตรีไปตั้ง ณ ท่ีแห่งใหม่ ถนนวังจันทน์ และ
ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2499 ได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม 

พ.ศ. 2504 โรงเรียนฝึกหัดครูได้ยกฐานะเป็น วิทยาครูพิบูลสงคราม 
14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ “พระราชทานนาม” สถาบันราชภัฏ แก่ 

วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 แล้ว น้ัน 
ยังผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 



ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีอายุครบรอบ 100 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและความ ภาคภูมใิจ
ของชาวราชภัฏพิบูลสงครามที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่โรงเรียนประจ ามณฑลพิษณุโลก (พิษณุโลกพิทยาคม) และได้ถูกพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม             
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม ชิงเงินรางวัลรวม  10,000  บาท และ
เกียรติบัตร 
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 

นักศึกษาทุกระดับและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
1. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้องประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่            

ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่จัดท าขึ้นด้วยภาษาไทย 1 รูปแบบ และตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่จัดท าขึ้นด้วยภาษาอังกฤษ 1 รูปแบบ  
2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย มีเอกลักษณ์ จดจ า ง่าย สะท้อนและสื่อความหมายในการ 

ครบรอบ 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสามารถน าไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อทุกประเภท 
3. ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่าน้ัน 
4. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดท าขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง อันเป็น        

การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยน าไปใช้หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน 
5. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสามารถน าไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือ

เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น
เจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ ผลงานทุกช้ินท่ีส่งประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน 

6. ผู้ส่งผลงานร่วมประกวดมีสิทธ์ิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่าน้ัน 
 
เง่ือนไขการส่งผลงาน 

1. ส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เป็นภาพนิ่ง สี ขนาด A4 พิมพ์งานบนกระดาษ และน าติดบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด    
12x15 นิ้ว พร้อมเขียนแนวคิดอธิบายการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด           
ติดที่ด้านหลังผลงาน (1 รูปแบบงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4) 

2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือ .PSD ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด 
CMYK หรือ RGB และแบบอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  โดยบันทึกใส่แผ่น CD หรือ DVD หรือ USB flash drive            
จ านวน 1 ชุด 

3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ช่ือ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.psru.ac.th  (ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน) 

4. แนบหลักฐานแสดงถึงการเป็นนักศึกษาหรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว
นักศึกษา หรือส าเนาใบรายงานผลการเรียน หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ฯลฯ 

 
หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน 

1. ผลงานมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ในการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสื่อความหมายการครบรอบ 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
3. มีความสวยงาม ครบองค์ประกอบหลักการออกแบบ 
4. สามารถน าไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท 



 
ระยะเวลาในการส่งผลงาน 

ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี  29 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น. 
 
วิธีทางการส่งผลงาน 

ให้ผู้เข้าร่วมประกวดเลือกส่งผลงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้  
1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  อาคารทีปวิชญ์  ช้ัน 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ผลงานจะต้องส่งถึงงานประชาสัมพันธ์ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.30 น.  
 
ประกาศผลการตัดสินผลงาน 

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และงานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 
รางวัลการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 

ติดต่อสอบถาม 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์  โทรศัพท์ 06-4003-0141 และ

คุณอริศรา  นุชเปรม  โทรศัพท์ 09-9185-3694 หรือ www.psru.ac.th 
 

หมายเหตุ 
1. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาผลงาน กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการส่งผลงาน 
2. ผลการติดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
3. ผลงานท่ีได้รับรางวัลถือเป็นลิขสทิธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสามารถน าไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือ

เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น
เจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ ผลงานทุกช้ินท่ีส่งประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน 

 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก)้ 

เนื่องในโอกาส 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ชื่อผู้สมัคร        
(นาย/นางสาว/นาง)....................................................................................นามสกุล........................................................ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................เลขบัตรนักศึกษา.............................................................. 
อายุ.............................ช้ันปี..............................สงักัด/คณะ ............................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์.................................................................E-mail....................................................................................... 

 

อธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

หากผลงานของข้าพเจ้าได้รับรางวัล ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังนี้ 

• ให้ผลงานเป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

• อนุญาตให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสามารถใช้และปรับผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง 
 

ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริงและจัดท าขึ้นใหม่ด้วยตนเอง มิได้ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง อันเป็น            
การ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานไม่เคยน าไปใช้หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า 
 

ลงช่ือ............................................................ผูส้มัคร 
(..............................................................................) 
วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.............. 


