
 
                                                         ที่   0023/๒๕๖3 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
-------------------------------------------- 

ด้วย งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการด าเนินงานตามโครงการ
จัดหารายได้และพัฒนาปรับปรุงร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU Shop) มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้า
ตราสัญลักษณ์  โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยประสงค์จะออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาใหม่ เน้นให้
มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัดเลย จึงได้เปิดให้มีการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2. เงื่อนไขและกติกาการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด 
2.1  ภายในเสื้อต้องประกอบด้วย 

2.1.1 ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2.1.2 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ข้อความว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” บนตัวเสื้อในขนาดที่เหมาะสม 
2.1.3 ข้อความว่า  จันทน์ผา ช่อที่ 44 
2.1.4 สัญลักษณ์หรือรูป ต้น/ช่อ จันทน์ผา 
2.1.5 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2.2  ส่งผลงานการออกแบบชุดกีฬา โดยประกอบด้วย  เสื้อกีฬาสีฟ้า โปโลมีปก และกางเกงวอร์มเอว
ยางยืด 

2.3  ผลงานการออกแบบชุดกีฬาจะต้องเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสวมใส่ได้ทุกเพศ และ
เหมาะสมในการสวมใส่ เพ่ือเรียนในวิชาพลศึกษา กีฬา และร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.4  สีและลวดลายที่ใช้ในการออกแบบชุดกีฬา ให้ใช้สีที่ก าหนดดังต่อไปนี้ สีใดสีหนึ่ง หรือ หลายสี 
ได้แก่ ฟ้า ชมพู ด า ขาว ฯลฯ 

2.5  ระบุเทคนิคในการออกแบบมาในผลงาน ในส่วนต่างๆ อาทิ ใช้การปัก การสกรีน หรือการตัดต่อ
ผ้ามาในผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

2.6  ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด 
2.7  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบใหม่ ไม่เคยน าเสนอที่ใดมาก่อน  ไม่เคย

ได้รับรางวัล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
 

/ ๒.๘ ผลงานการออกแบบ... 



2.8  ผลงานการออกแบบทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ส่งเข้า
ประกวดยินยอมให้มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายได้ 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
3.1  การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การแสดงออกถึงเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3.2  การน าเสนอแนวคิดและที่มาของผลงาน ความสามารถในการที่ผลงานจะสามารถน าไปผลิตได้จริง 

4. ระดับรางวัล 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

5. วิธีการส่งเข้าประกวด 
5.1  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563  
5.2  ส่งผลงานผ่านทาง E-mail ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ .AI หรือ .PSD และรูปแบบ PDF หรือไฟล์ 

JPG ขนาด A4 แนวตั้ง PG ที่มีความคมชัด โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็น ชื่อ และนามสกุล ของตัว
นักศึกษาเอง แล้วส่งมายัง E-mail : sabsab.lru@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า ส่งผลงาน
ประกวดออกแบบชุดกีฬา 

5.3  ในกรณีที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ชิ้น ให้ส่ง E-mail แยกแต่ละผลงาน 
6. ก าหนดพิจารณาการออกแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาส าหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น ๒ 
อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

7. ประกาศผลการตัดสิน 
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเวปไซต์ www.lru.ac.th 

8. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิ
ประโยชน์ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือได้ที่  www.lru.ac.th   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินใย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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http://www.lru.ac.th/


ใบสมัคร  
การประกวดแบบเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

------------------------------------------------------- 
 
1.  ชื่อ...............................................................นามสกุล...................................................... 
2.  คณะ.....................................................ภาควิชา.............................................................. 
     รหัสประจ าตัว......................................หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
     E-mail............................................................................................................................. 
3.  ที่อยู.่................................................................................................................................ 
     จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์.................................................... 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับผลงานที่ออกแบบ
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5.   ส าหรับเจ้าหน้าที ่
ผู้รับสมคัรผลงาน    เอกสารประกอบ เสื้อ     กางเกง 
           รูปภาพขนาดA4      ด้านหน้า 
           ไฟลร์ูปภาพ              ด้านหลัง 
(...............................................)       ส าเนาบัตรนักศึกษา             ด้านข้าง 
ต าแหน่ง......................................... 
 
      วันที่รับผลงาน............................................ 
 


