
โครงการ SPU DESIGNER SPORT 
ประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประจ ำกำรแขง่ขนักีฬำมหำวิทยำลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที่ 46 “รำชภฎัอบุลรำชธำนเีกมส์” 

ณ มหำวิทยำลยัรำชภฎัอบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี ระหวำ่งวนัท่ี 11-20 มกรำคม พ.ศ.2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ส านักงานการกีฬา ขอเชิญนกัศกึษำ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ เข้ำร่วมกำรประกวดออกแบบชุดกีฬำ ( ชุดวอร์ม , เสือ้คอปก, เสือ้

คอกลม ) ให้กับผู้บริหำร, ทีมงำน และนักกีฬำ เพื่อใช้เป็นสญัลกัษณ์ประจ ำมหำวิทยำลยัศรีปทุม ในกำรลงแข่งขันมหกรรมกีฬำ

ระดบัอุดมศึกษำทัว่ประเทศ ในรำยกำร “กีฬำมหำวิทยำลยัแห่งประเทศไทย” ครัง้ที่ 46 ประจ ำปี พ.ศ.2562 ณ มหำวิทยำลยัรำชภฎั

อบุลรำชธำนี จงัหวดัอบุลรำชธำนี ระหวำ่งวนัท่ี 11-20 มกรำคม 2562 

  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรตดัสนิ กำรประกวดออกแบบชดุกีฬำ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ ประกอบด้วย 

1.) ที่ปรึกษาโครงการ 

ผศ.ดร. พลเอกเสรี พกุกะมำน ที่ปรึกษำอธิกำรบดีและท่ีปรึกษำโครงกำรนกักีฬำทนุ 
2.) ประธานพิจารณาการตัดสิน  

ดร.โสภิต ภำโนมยั รองอธิกำรบดี 
3.) กรรมการพิจารณาการตัดสิน  

อ.สรุศกัดิ ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุม่งำนกิจกำรนกัศกึษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกำรกีฬำ 

อ.ภำคภมูิ อรรถกรศิริโพธ์ิ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุม่งำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน   

อ.ณฐัวฒุิ  ก่ิงตระกำร อำจำรย์ประจ ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สำขำกำรออกแบบภำยใน 

อ.สรัุตนชยั ช่ืนตำ  หวัหน้ำงำนกรำฟิกและศิลปกรรม 
4.) กรรมการและเลขานุการ 

อ.อนนัต์  เมืองทอง  อำจำรย์ประจ ำส ำนกังำนกำรกีฬำ 

อ.ณฐันนท์ จิตรพิลำ  อำจำรย์ประจ ำส ำนกังำนกำรกีฬำ 

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสนบัสนนุสง่เสริมให้นกัศกึษำได้มีโอกำสแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้กำรออกแบบชดุกีฬำเป็นสือ่ 

2. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ร่วมโครงกำรได้พฒันำทกัษะเชิงปฏิบตัิกำรด้ำนงำนออกแบบ และผลติเสือ้ผ้ำชดุกีฬำ 

3. เพื่อสง่เสริมให้ผู้ ร่วมโครงกำร ได้รับประสบกำรณ์ใหม่ๆ  ผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้แบบบรูณำกำร 

4. เพื่อเป็นกำรจดุประกำยและเป็นกำรสร้ำงนกัดีไซเนอร์ เข้ำสูว่งกำรผลติภณัฑ์กีฬำ 

5. เพื่อสนบัสนนุให้นกัศกึษำสนใจในกิจกรรมทีเ่ก่ียวกบักีฬำมำกขึน้ 
 
 
 



คุณสมบัติและหลกัเกณฑ์การประกวด        
1. เป็นนกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำ ระดบั ป.ตรี / ป.โท ไมจ่ ำกดัสำขำวิชำ 
2. มีควำมสนใจงำน ด้ำนออกแบบเสือ้ผ้ำกีฬำชนิดตำ่งๆ 
3. อำยไุมเ่กิน 25 ปี  

การรับสมัคร 
1. เปิดรับสมคัร ตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัที่ 31 สงิหำคม 2561 
2. หลกัฐำนกำรสมคัร ดงัตอ่ไปนี ้

- ใบสมคัร ดำวน์โหลดใบสมคัรได้จำก  
https://www.spu.ac.th/department/sports/pages/download-SportsOffice/ 
- รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิว้ จ ำนวน 1 ใบ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

- หลกัฐำนทำงกำรศกึษำ จำกสถำบนักำรศกึษำที่ก ำลงัศกึษำอยู่ 

(ใบรับรองสถำนภำพนกัศกึษำ, ใบลงทะเบียน ภำคกำรศกึษำลำ่สดุ)  
3. ไมเ่สยีคำ่ใช้จ่ำยในกำรสมคัร 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายละเอียดการประกวดออกแบบชุดกีฬา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1.) ประเภทของการประกวด 
ออกแบบชดุกีฬำ ประจ ำมหำวิทยำลยัศรีปทมุ 

2.) เงื่อนไขในการส่งเข้าประกวด 
2.1 ผู้ เข้ำประกวด 1 คน มีสทิธ์ิสง่ผลงำนได้เพียง 1 ชิน้ 
2.2 สง่ผลงำนเข้ำประกวด 1 ชิน้ ประกอบด้วย ชดุวอร์ม (เสือ้-กำงเกง), เสือ้กีฬำ (คอปก), เสือ้กีฬำ (คอกลม) 
2.3 ภำยใน 1 ชิน้งำนต้องมีรำยละเอียดประกอบกำรออกแบบดงัตอ่ไปนี ้
 2.3.1 กรอบแนวคิดในกำรออกแบบชดุวอร์ม, เสือ้กีฬำ คอปก-คอกลม 

2.3.2 ตรำประจ ำมหำวิทยำลยัศรีปทมุ สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ https://www.spu.ac.th/public/ads  

2.3.3 ตรำสญัญำลกัษณ์กำรแขง่ขนักีฬำมหำวิทยำลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที่ 46  

“รำชภฎัอบุลรำชธำนีเกมส์” สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://ubrugames46.ubru.ac.th/ 

 2.4 ให้สง่ผลงำนโดยพิมพ์ 
  2.4.1 เป็นภำพส ีลงกระดำษขนำด A4 แสดงรำยละเอียด ด้ำนหน้ำ, ด้ำนหลงั, ด้ำนข้ำง ให้ชดัเจน 
  2.4.2 CD ภำพต้นฉบบัท่ีเป็นไฟล์นำมสกลุ JPG และ PSD 
 2.5 แบบชดุที่สง่เข้ำประกวด จะต้องสำมำรถผลติได้จริง 
 2.6 แบบชดุท่ีสง่เข้ำประกวด ต้องไมเ่ลยีนแบบหรือละเมิดสทิธ์ิตำ่งๆ 

2.7 ผลงำนท่ีออกแบบต้องสอดคล้องกบัแนวคิดที่ก ำหนดไว้ คือ “Yes SPU” และ “48 ปี SPU” 

2.8 ก ำหนดสใีนกำรออกแบบ จ ำนวน 4 ส ีดงันี ้สชีมพ,ู สฟ้ีำ, สเีทำ, สดี ำ 
2.9 แบรนด์เสือ้ที่ใช้ คือ แกรนด์สปอร์ต  



 
3.) รางวัล 

a. รำงวลัชนะเลศิ   : ประกำศนียบตัร พร้อมทนุกำรศกึษำ 10,000 บำท 
b. รำงวนัรองชนะเลศิ อนัดบัหนึง่ : ประกำศนียบตัร พร้อมทนุกำรศกึษำ 5,000 บำท 
c. รำงวนัรองชนะเลศิ อนัดบัสอง : ประกำศนียบตัร พร้อมทนุกำรศกึษำ 3,000 บำท 
d. รำงวนัชมเชย   : ประกำศนียบตัร พร้อมทนุกำรศกึษำ 2,000 บำท 

4.) ส่งผลงาน 
4.1 สง่ผลงำนด้วยตนเอง วนัจนัทร์ที่ 3 กนัยำยน 2561 
4.2 สถำนท่ีสง่ผลงำนด้วยตนเองที่ : ส ำนกังำนกำรกีฬำ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ อำคำร 10 ชัน้ 5 ห้อง 10-504 
4.3 ผลงำนทกุชิน้ท่ีสง่เข้ำประกวด ถือเป็นกรรมสทิธ์ิของมหำวิทยำลยัศรีปทมุ และมหำวิทยำลยัฯ สำมำรถปรับแก้ไขตำมควำม
เหมำะสมได้ 

5.) เกณฑ์การตดัสนิ  
5.1 ตดัสนิจำกองค์ประกอบกำรออกแบบ ควำมคดิสร้ำงสรรค์และประโยชน์ใช้สอยได้จริง 
5.2 ผลกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรถือเป็นข้อยตุิ 
5.3 ผลงำนท่ีเข้ำรอบสดุท้ำยถือเป็นลขิสทิธ์ิของ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ  

6.) ประกาศผลงาน 
6.1 วนัจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ประกำศรำยช่ือผู้ผำ่นเข้ำสูร่อบชิงชนะเลศิ ผำ่นทำง
https://www.spu.ac.th/department/sports/award/ 

6.2 วนัจันทร์ที่ 24 กันายน 2561 ผู้ผำ่นเข้ำสูร่อบชิงชนะเลศิ ต้องเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนตอ่คณะกรรมกำรด้วยตนเอง กรณี
ไมส่ำมำรถเข้ำร่วมได้ถือวำ่สละสทิธ์ิ 
6.3 สถำนท่ีน ำเสนอผลงำน อำคำร 10 ชัน้ 6 ห้อง 10-601 ตัง้แต ่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 
6.4 วนัจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกาศผลการตัดสิน โดยคณะกรรมกำรจะแจ้งผลกำรตดัสนิทำง 
https://www.spu.ac.th/department/sports/award/ และผลกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีสิน้สดุ สอบถำม
รำยละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่02-579-1111 ตอ่ 2136 

7.) ก าหนดการมอบรางวัล 
ผู้ที่ผลงำนได้รับกำรคดัเลอืก จะต้องมำรับรำงวลั ภำยในงำน “..แถลงควำมพร้อมและรับโอวำท คณะนกักีฬำ มหำวิทยำลยัศรี
ปทมุ..” วนัจนัทร์ที่ 4 มกรำคม 2562 ณ อำคำร 11 ชัน้ 4 มหำวิทยำลยัศรีปทมุ เวลำ 10.00 น. **ปล.อำจมีกำรเปลีย่นแปลงวนั
และเวลำในกำรรับรำงวลัและแจ้งให้ทรำบก่อนลว่งหน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ Logo 

1.) Logo : Yes SPU หรือ 48 ปี SPU 

 
2.) Logo : SPU 

       
 
3.) Logo : รำชภฎัอบุลรำชธำนีเกมส์ 

 
 
 



ใบรับสมัคร 

SPU DESIGNER SPORT 
ประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.) ช่ือผู้สมคัร ช่ือ............................................นำมสกลุ.........................................วนัเดือนปีเกิด..............................อำย.ุ.............ปี 

2.) ก ำลงัศกึษำที่...........................................................คณะ.............................................ชัน้ปีที่..........สำขำวิชำ............................

รหสันกัศกึษำ..........................................เบอร์โทร.......................................................E-mail ……………………………….............. 

3.) ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................................................ 

จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย์............................................ 

4.) อธิบำย ควำมหมำย แนวคิด แรงบนัดำลใจ เก่ียวกบัผลงำนท่ีออกแบบ.......................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

ทัง้นีห้ำกผลงำนของข้ำพเจ้ำได้รับรำงวลั 1 ใน 5 รำงวลัรอบสดุท้ำย ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินดีปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ดงันี  ้

-ผลงำนจะเป็นกรรมสทิธ์ิของ มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 

-ผู้ที่เข้ำรอบทัง้หมด 5 คน จะต้องสง่ผลงำนตวัอยำ่งและแนบไฟล์ AI / PSD และอื่นๆในแผน่ CD  

 

         ขอรับรองวำ่เป็นผลงำนของข้ำพเจ้ำจริง 

      ลงช่ือเจ้ำของผลงำน................................................................................. 

                                                (...............................................................................)                         

                                                                                                                    วนัท่ี.....................เดือน.......................ปี.................. 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.อนนัต์ เมืองทอง 0909717859 

อ.ณฐันนท์ จิตรพิลำ 0898912945 

ติดรูป 

เอกสำรประกอบกำรสง่ 

 รูปภำพ ขนำด A4 

 ไฟล์รูปภำพ 

 ส ำเนำบตัร 


