โครงการ SPU DESIGNER SPORT
ประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจำกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 “รำชภัฎอุบลรำชธำนีเกมส์”
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 11-20 มกรำคม พ.ศ.2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สานักงานการกีฬา ขอเชิญนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม เข้ ำร่ วมกำรประกวดออกแบบชุดกีฬำ ( ชุดวอร์ ม , เสื ้อคอปก, เสื ้อ
คอกลม ) ให้ กับผู้บริ หำร, ทีมงำน และนักกี ฬำ เพื่อใช้ เป็ นสัญลักษณ์ ประจำมหำวิ ทยำลัยศรี ปทุม ในกำรลงแข่งขันมหกรรมกี ฬ ำ
ระดับอุดมศึกษำทัว่ ประเทศ ในรำยกำร “กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย” ครัง้ ที่ 46 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 11-20 มกรำคม 2562
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรตัดสิน กำรประกวดออกแบบชุดกีฬำ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม ประกอบด้ วย
1.) ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร. พลเอกเสรี พุกกะมำน
2.) ประธานพิจารณาการตัดสิน
ดร.โสภิต ภำโนมัย รองอธิกำรบดี
3.) กรรมการพิจารณาการตัดสิน
อ.สุรศักดิ์
ทรัพย์เพิ่ม
อ.ภำคภูมิ
อรรถกรศิริโพธิ์
อ.ณัฐวุฒิ
กิ่งตระกำร
อ.สุรัตนชัย
ชื่นตำ
4.) กรรมการและเลขานุการ
อ.อนันต์
เมืองทอง
อ.ณัฐนนท์
จิตรพิลำ

ที่ปรึกษำอธิกำรบดีและที่ปรึกษำโครงกำรนักกีฬำทุน

ผู้อำนวยกำรกลุม่ งำนกิจกำรนักศึกษำและผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรกีฬำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุม่ งำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
อำจำรย์ประจำคณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ สำขำกำรออกแบบภำยใน
หัวหน้ ำงำนกรำฟิ กและศิลปกรรม
อำจำรย์ประจำสำนักงำนกำรกีฬำ
อำจำรย์ประจำสำนักงำนกำรกีฬำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริ มให้ นกั ศึกษำได้ มีโอกำสแสดงควำมคิดสร้ ำงสรรค์ โดยใช้ กำรออกแบบชุดกีฬำเป็ นสือ่
2. เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ รู ่วมโครงกำรได้ พฒ
ั นำทักษะเชิงปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนออกแบบ และผลิตเสื ้อผ้ ำชุดกีฬำ
3. เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ รู ่วมโครงกำร ได้ รับประสบกำรณ์ใหม่ๆ ผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู้แบบบูรณำกำร
4. เพื่อเป็ นกำรจุดประกำยและเป็ นกำรสร้ ำงนักดีไซเนอร์ เข้ ำสูว่ งกำรผลิตภัณฑ์กีฬำ
5. เพื่อสนับสนุนให้ นกั ศึกษำสนใจในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับกีฬำมำกขึ ้น

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การประกวด
1. เป็ นนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระดับ ป.ตรี / ป.โท ไม่จำกัดสำขำวิชำ
2. มีควำมสนใจงำน ด้ ำนออกแบบเสื ้อผ้ ำกีฬำชนิดต่ำงๆ
3. อำยุไม่เกิน 25 ปี
การรับสมัคร
1. เปิ ดรับสมัคร ตังแต่
้ บดั นี ้ ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2561
2. หลักฐำนกำรสมัคร ดังต่อไปนี ้
- ใบสมัคร ดำวน์โหลดใบสมัครได้ จำก
https://www.spu.ac.th/department/sports/pages/download-SportsOffice/

- รูปถ่ำยหน้ ำตรง ขนำด 1 นิ ้ว จำนวน 1 ใบ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
- หลักฐำนทำงกำรศึกษำ จำกสถำบันกำรศึกษำที่กำลังศึกษำอยู่
(ใบรับรองสถำนภำพนักศึกษำ, ใบลงทะเบียน ภำคกำรศึกษำล่ำสุด)
3. ไม่เสียค่ำใช้ จ่ำยในกำรสมัคร

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายละเอียดการประกวดออกแบบชุดกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.) ประเภทของการประกวด
ออกแบบชุดกีฬำ ประจำมหำวิทยำลัยศรี ปทุม
2.) เงื่อนไขในการส่ งเข้ าประกวด
2.1 ผู้เข้ ำประกวด 1 คน มีสทิ ธิ์สง่ ผลงำนได้ เพียง 1 ชิ ้น
2.2 ส่งผลงำนเข้ ำประกวด 1 ชิ ้น ประกอบด้ วย ชุดวอร์ ม (เสื ้อ-กำงเกง), เสื ้อกีฬำ (คอปก), เสื ้อกีฬำ (คอกลม)
2.3 ภำยใน 1 ชิ ้นงำนต้ องมีรำยละเอียดประกอบกำรออกแบบดังต่อไปนี ้
2.3.1 กรอบแนวคิดในกำรออกแบบชุดวอร์ ม, เสื ้อกีฬำ คอปก-คอกลม
2.3.2 ตรำประจำมหำวิทยำลัยศรี ปทุม สำมำรถดำวน์โหลดได้ ที่ https://www.spu.ac.th/public/ads
2.3.3 ตรำสัญญำลักษณ์กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46
“รำชภัฎอุบลรำชธำนีเกมส์” สำมำรถดำวน์โหลดได้ ที่ http://ubrugames46.ubru.ac.th/
2.4 ให้ สง่ ผลงำนโดยพิมพ์
2.4.1 เป็ นภำพสี ลงกระดำษขนำด A4 แสดงรำยละเอียด ด้ ำนหน้ ำ, ด้ ำนหลัง, ด้ ำนข้ ำง ให้ ชดั เจน
2.4.2 CD ภำพต้ นฉบับที่เป็ นไฟล์นำมสกุล JPG และ PSD
2.5 แบบชุดที่สง่ เข้ ำประกวด จะต้ องสำมำรถผลิตได้ จริง
2.6 แบบชุดที่สง่ เข้ ำประกวด ต้ องไม่เลียนแบบหรื อละเมิดสิทธิ์ตำ่ งๆ
2.7 ผลงำนที่ออกแบบต้ องสอดคล้ องกับแนวคิดที่กำหนดไว้ คือ “Yes SPU” และ “48 ปี SPU”
2.8 กำหนดสีในกำรออกแบบ จำนวน 4 สี ดังนี ้ สีชมพู, สีฟ้ำ, สีเทำ, สีดำ
2.9 แบรนด์เสื ้อที่ใช้ คือ แกรนด์สปอร์ ต

3.) รางวัล
a. รำงวัลชนะเลิศ
: ประกำศนียบัตร พร้ อมทุนกำรศึกษำ 10,000 บำท
b. รำงวันรองชนะเลิศ อันดับหนึง่
: ประกำศนียบัตร พร้ อมทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท
c. รำงวันรองชนะเลิศ อันดับสอง
: ประกำศนียบัตร พร้ อมทุนกำรศึกษำ 3,000 บำท
d. รำงวันชมเชย
: ประกำศนียบัตร พร้ อมทุนกำรศึกษำ 2,000 บำท
4.) ส่ งผลงาน
4.1 ส่งผลงำนด้ วยตนเอง วันจันทร์ ที่ 3 กันยำยน 2561
4.2 สถำนที่สง่ ผลงำนด้ วยตนเองที่ : สำนักงำนกำรกีฬำ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม อำคำร 10 ชัน้ 5 ห้ อง 10-504
4.3 ผลงำนทุกชิ ้นที่สง่ เข้ ำประกวด ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยศรี ปทุม และมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถปรับแก้ ไขตำมควำม
เหมำะสมได้
5.) เกณฑ์ การตัดสิน
5.1 ตัดสินจำกองค์ประกอบกำรออกแบบ ควำมคิดสร้ ำงสรรค์และประโยชน์ใช้ สอยได้ จริ ง
5.2 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นข้ อยุติ
5.3 ผลงำนที่เข้ ำรอบสุดท้ ำยถือเป็ นลิขสิทธิ์ของ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
6.) ประกาศผลงาน
6.1 วันจันทร์ ท่ ี 17 กันยายน 2561 ประกำศรำยชื่อผู้ผำ่ นเข้ ำสูร่ อบชิงชนะเลิศ ผ่ำนทำง
https://www.spu.ac.th/department/sports/award/

6.2 วันจันทร์ ท่ ี 24 กันายน 2561 ผู้ผำ่ นเข้ ำสูร่ อบชิงชนะเลิศ ต้ องเข้ ำร่วมนำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรด้ วยตนเอง กรณี
ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมได้ ถือว่ำสละสิทธิ์
6.3 สถำนที่นำเสนอผลงำน อำคำร 10 ชัน้ 6 ห้ อง 10-601 ตังแต่
้ เวลำ 10.00 น. เป็ นต้ นไป
6.4 วันจันทร์ ท่ ี 1 ตุลาคม 2561 ประกาศผลการตัดสิน โดยคณะกรรมกำรจะแจ้ งผลกำรตัดสินทำง
https://www.spu.ac.th/department/sports/award/ และผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ ้นสุด สอบถำม
รำยละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ 02-579-1111 ต่อ 2136
7.) กาหนดการมอบรางวัล
ผู้ที่ผลงำนได้ รับกำรคัดเลือก จะต้ องมำรับรำงวัล ภำยในงำน “..แถลงควำมพร้ อมและรับโอวำท คณะนักกีฬำ มหำวิทยำลัยศรี
ปทุม..” วันจันทร์ ที่ 4 มกรำคม 2562 ณ อำคำร 11 ชัน้ 4 มหำวิทยำลัยศรี ปทุม เวลำ 10.00 น. **ปล.อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงวัน
และเวลำในกำรรับรำงวัลและแจ้ งให้ ทรำบก่อนล่วงหน้ ำ

แบบ Logo
1.) Logo : Yes SPU หรื อ 48 ปี SPU

2.) Logo : SPU

3.) Logo : รำชภัฎอุบลรำชธำนีเกมส์

ใบรั บสมัคร
SPU DESIGNER SPORT
ประกวดออกแบบชุดกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ติดรูป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.) ชื่อผู้สมัคร ชื่อ............................................นำมสกุล.........................................วันเดือนปี เกิด..............................อำยุ..............ปี
2.) กำลังศึกษำที่...........................................................คณะ.............................................ชัน้ ปี ที่..........สำขำวิชำ............................
รหัสนักศึกษำ..........................................เบอร์ โทร.......................................................E-mail ………………………………..............
3.) ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์............................................
4.) อธิบำย ควำมหมำย แนวคิด แรงบันดำลใจ เกี่ยวกับผลงำนทีอ่ อกแบบ..........................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้หำกผลงำนของข้ ำพเจ้ ำได้ รับรำงวัล 1 ใน 5 รำงวัลรอบสุดท้ ำย ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและยินดีปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ดังนี ้
-ผลงำนจะเป็ นกรรมสิทธิ์ของ มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
-ผู้ที่เข้ ำรอบทังหมด
้
5 คน จะต้ องส่งผลงำนตัวอย่ำงและแนบไฟล์ AI / PSD และอื่นๆในแผ่น CD

เอกสำรประกอบกำรส่ง
รูปภำพ ขนำด A4
ไฟล์รูปภำพ
สำเนำบัตร

ขอรับรองว่ำเป็ นผลงำนของข้ ำพเจ้ ำจริง
ลงชื่อเจ้ ำของผลงำน.................................................................................
(...............................................................................)
วันที่.....................เดือน.......................ปี ..................
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ อ.อนันต์ เมืองทอง 0909717859
อ.ณัฐนนท์ จิตรพิลำ 0898912945

