
 

 
 

 
 
หลักเกณฑ์การประกวด 

1. คณุสมบตัผิู้สมคัรเข้าประกวดต้องเป็นประเภททีม ทีมละ 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 

2. นิสิต/นกัศกึษา ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือคณะอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ไมจ่ ากดัชัน้ปี  

3. การออกแบบตกแตง่ภายในลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทกุจ านวนไมเ่กิน 11 คน ขนาด (W)1400 x (D)1350 x (H) 2300 mm. ก าหนดใช้รูปแบบ

และข้อมลูมาตรฐานลิฟต์ บริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปด้วย) 

4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Finalists จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop (ครบทีม) 

5. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Finalists จะต้องน าเสนอผลงานและแนวความคิดการออกแบบ (ครบทีม) จ ากดัเวลาทีมละ ไมเ่กิน 5 นาที ตอ่หน้า

คณะกรรมการ 

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน 

1. แนวความคิดในการออกแบบ (การเชื่อมโยงแนวคิดกบัหวัข้อการประกวดและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูพืน้ฐานของลิฟต์โดยสารมิตซบูิชิ) 

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการออกแบบ (ความคิดสร้างสรรค์/ความสวยงาม และความสามารถในการพฒันางานออกแบบ) 

3. ความเป็นไปได้และผลงานสามารถน าไปพฒันาใช้ได้จริงในอนาคต (ประโยชน์ใช้สอยตอบโจทย์ความต้องการ/มีความเหมาะสมลงตวั และการ

เลือกใช้วสัด ุโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงการผลิต) 

4. ส าหรับรอบ Finalists จะมีการให้คะแนนภาพรวมการน าเสนอผลงาน (presentation, board or model) และการตอบค าถามของ

คณะกรรมการ 

 

ระเบียบและเงื่อนไขในการประกวด 
1. กรอกข้อมลูการสมคัรอยา่งถกูต้องครบถ้วน ข้อมลูติดตอ่ต้องสามารถติดตอ่ได้จริง เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งผลการประกวด หรือข่าวสารที่

จ าเป็นเพ่ิมเติม 

2. ไฟล์ผลงานทีส่ง่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่ระบไุว้ข้างต้น มิฉะนัน้ผลงานของทา่นจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 

3. ผลงานทัง้หมดหรือสว่นหนึ่งสว่นใดที่สง่เข้าประกวด จะต้องไมใ่ชแ่นวคิดและรูปแบบที่เคยน าเสนอหรือสง่ประกวดที่ใดมาก่อน 

4. ผลงานทัง้หมดหรือสว่นหนึ่งสว่นใดที่สง่เข้าประกวด จะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และจะต้องไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิผลงานของ

ผู้ อ่ืน หากตรวจพบการละเมิด ผลงานนัน้จะไมไ่ด้รับการพิจารณา หรือจะถกูตดัสินเป็นโมฆะ ไมมี่สิทธ์ิในการรับรางวลัใดๆ ทัง้สิน้ อีกทัง้ทีม

สง่ผลงานเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนัน้ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน หรือหากได้รับรางวลัแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืน

การได้รับรางวลัทนัที  

5. ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Finalists จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และจะต้องน าเสนอผลงานตอ่หน้าคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ (ครบทีม) 

ตามวนัและเวลาที่ก าหนด มิเชน่นัน้จะถือวา่สละสิทธ์ิ ผลงานที่จะน าเสนอในรอบชิงชนะเลิศทัง้หมดจะต้องจดัท าเป็นรูปเลม่ขนาด A4 

ประกอบการน าเสนอผลงาน 

 



 

 

 

 

6. การเผยแพร่ตีพิมพ์และแสดงตอ่สาธารณชน อาทิ การจดัแสดงนิทรรศการ, การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ  ถือเป็น

กรรมสิทธ์ิ/ลิขสิทธ์ิของบริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

7. บริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขอสงวนสิทธิในการน าผลงานไปพฒันาตอ่เป็นการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมหรือทาง

วิศวกรรม แตเ่พียงผู้ เดียว 

8. บรรดาข้อมลูใดๆ ที่บริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เปิดเผยในระหวา่งโครงการ ครัง้นี ้ผู้ เข้าร่วมโครงการตกลงจะเก็บ

รักษาเป็นความลบั โดยจะไมน่ าข้อมลูทัง้หมดหรือสว่นหนึ่งสว่นใดของข้อมลูไปเผยแพร่ตอ่สาธารณชน บคุคลทีส่าม รวมถืงจะไมน่ าข้อมลูที่ได้

ไปกระท าการใดๆ อนัเป็นทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

9. การตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิน้สดุ 

10. ผู้ที่ได้รับรางวลัต้องช าระภาษี ณ ที่จา่ย ทกุรางวลั 

 
รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงาน 

1. สง่ผลงานออกแบบเข้าประกวด ประเภททีม ทีมละ 1 ผลงานเทา่นัน้ 

2. สง่ใบสมคัร และสง่ผลงานผ่านทาง E-mail: MetDesignContest@gmail.com ของโครงการประกวดออกแบบ 

• กรอกข้อมลูการสมคัรเข้าร่วมโครงการอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

• แนบไฟล์น าเสนอผลงานขนาด A2 (420 x 594 mm.) จดัแสดงในแนวตัง้ ในรูปแบบ JPEG หรือ PDF ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 5 MB 

ประกอบด้วย ช่ือผลงาน, ชื่อทีม, ชื่อผู้ ร่วมทีม, Design Concept, Floor Plan, Elevation, Perspective และการระบใุช้วสัด ุ    

spec สี พร้อมระบชุื่อผลงานเป็นชื่อไฟล์ เชน่ ช่ือผลงาน.jpeg หรือ ช่ือผลงาน.pdf   

3. ติดตอ่สอบถาม คณุกรณิศ ศยามล (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศพัท์ 080-624-2422 และ/หรือ E-mail: MetDesignContest@gmail.com 

รางวัลการประกวด ประกอบด้วย 
• รางวัลชนะเลิศ  

ทีมเข้าประกวดที่ได้รับรางวลัชนะเลิศ จะได้รับทนุการศกึษา 100,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมโลร่างวลั และใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ทีมเข้าประกวดที่ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1 จะได้รับทนุการศกึษา 50,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมโลร่างวลัและใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ทีมเข้าประกวดที่ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั2 จะได้รับทนุการศกึษา 30,000 บาท จ านวน 1 รางวลั พร้อมโลร่างวลัและใบประกาศนียบตัร 
• รางวัลชมเชย 

ทีมเข้าประกวดที่ได้รับรางวลัชมเชย จะได้รับทนุการศกึษาทีมละ 5,000 บาท จ านวน 2 รางวลั พร้อมใบประกาศนียบตัร 
 
  **ผลงานที่ได้รับการคดัเลือก 3 ล าดบัแรก จะถกูน าไปผลิตเป็นชิน้งานจริง 
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คณะกรรมการในการตัดสิน 

1. ผู้บริหาร จากบริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (2 ทา่น) 
2. ผู้บริหาร จากบริษัท มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ (เอเซีย) จ ากดั 
3. คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลยัชัน้น าของประเทศไทย (2 ทา่น) 
4. ผู้บริหาร จากบริษัท อมรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
5. ครีเอทีฟ จากบริษัท เดนท์ส ุวนั (กรุงเทพฯ) จ ากดั 

 
ก าหนดระยะเวลาและการประกาศผล 

• ระยะเวลาการสง่ผลงาน วนัองัคาร ที่ 1 สิงหาคม ถึง วนัจนัทร์ ที่ 25 กนัยายน 2560 
• ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ Finalists ทางเว็บไซต์ www.MitsubishiElevator.co.th และ Facebook : Mitsubishi Elevator Thailand 

วนัเสาร์ ที่ 30 กนัยายน 2560 
• กิจกรรม Workshop ส าหรับทีมที่ผา่นเข้ารอบ Finalists วนัเสาร์ ที่ 7 ตลุาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศนูย์ฝึกอบรมมิตซบูิชิ 

เอลเลเวเตอร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 
• ทีมผ่านเข้ารอบ Finalists น าเสนอผลงาน และประกาศผลการประกวด วนัศกุร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ 

ศนูย์ฝึกอบรมมิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 
• พิธีมอบรางวลัและจดัแสดงชิน้งานจะจดัขึน้ต้นปี 2561 ซึง่จะมีการแจ้งให้ทราบในรายละเอียดอีกครัง้ 

……………………………………………………………… 

http://www.mitsubishielevator.co.th/

