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(หากมีรายชื่อเพิ่มเติมขอเป็ นเอกสารแนบ)
สมัครเข้าประกวดออกแบบชุดผ้าไหม

สมัครเข้าประกวดออกแบบลายผ้าไหม

ท่านทราบข่าวการประกวดจากช่องทางใด................................................................................................................................
มี ค วามประสงค์ ข อเข้ า ร่ ว มประกวดออกแบบ แฟ ชั่ น The 3 rd Next Big Silk Designer Contest ในคอนเซ็ ป ต์
“The Beauty of Modern Thai Silk”
เอกสารที่นาส่ง

ใบสมัคร

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูส้ มัครเข้าประกวดทุกคน

ภาพร่างผลงานการออกแบบพร้อมแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
จานวน ........... ผลงาน และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจึงส่งผลงานการออกแบบชุดผ้าไหมหรื อลายผ้าไหม

ติดต่อสอบถำมรำยละเอียด
นางสาวนรมน ทองฤทธิ์ (คุณเอม)
E-mail: qsis_dsbp@qsds.go.th

Tel: 02-940-6564 ต่อ 24-25 และ 088-133-7950

หรื อทาง FB: thaisilkfashionweek

Website: www.thaisilk-fashion.com
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รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรประกวดออกแบบ The 3rd Next Big Silk Designer Contest
คุณสมบัติผ้สู มัคร
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นนิสิต นักศึกษา สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทัว่ ประเทศ
2. ผูส้ มัค รจะต้องเป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ตามข้อ 1 ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือรับ รองจากสถานศึกษาด้ว ยว่ากาลัง
ศึกษาอยู่จริ ง
3. ไม่จากัดเพศ
4. ผูส้ มัครสามารถส่งใบสมัครได้ท้งั ประเภทรายบุคคลหรื อประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 4 คน) และมีอาจารย์ควบคุม 1 คน
ขั้นตอนกำรประกวด
1. ผูส้ มัครส่ งใบสมัครพร้อมผลงานที่เป็ นภาพร่ างและแนวคิด ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1–30 สิงหาคม 2564 ณ กองส่ งเสริ มธุรกิจ
หม่อนไหม กรมหม่อนไหม โทร. 02-940-6564 ต่อ 24-25 และ 088-133-7950 ติดต่อนางสาวนรมน ทองฤทธิ์ (คุณเอม)
2. คณะกรรมการประกวดตัด สิ นฯ จะพิจารณาคัด เลือกผลงานการออกแบบภาพร่างแนวคิด การออกแบบชุด ผ้าไหม
ให้เหลือ จานวน 30 ผลงาน และผลงานการประกวดออกแบบลายผ้าไหม จานวน 10 ผลงาน ในวันที่ 10 กันยายน 2564
และประกาศผลผู้ผ่านการคัด เลือ กรอบแรก วัน ที่ 13 กัน ยายน 2564 ผ่านช่องทาง Website ของกรมหม่ อนไหม,
Website ของกองส่ งเสริมธุรกิจหม่อนไหม, Website WWW.THAISILK-FASHIONWEEK.COM และ Facebook:
Thaisilk-fashionweek
3. ผูผ้ ่านการคัดเลือกเฉพาะการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมมารับผ้าไหม ณ กองส่ งเสริ มธุรกิจหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
วัน ที่ 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ส่ วนผู้ผ่านการคัด เลือกผลงานประกวดออกแบบลายผ้าไหม
เริ่ มทอผ้าโดยใช้กลุ่มชุนชนทอผ้าในจังหวัด ของตนเองเป็ นผู้ท อโดยทางผูจ้ ัด งานเป็ นผู้สนับ สนุนค่าใช้จ่ายค่าทอใน
จานวนที่เท่ากันทุกคน
4. ส่งผลงานการตัดเย็บจริ งของผูเ้ ข้ารอบการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม มาลงทะเบียน และนาชุดสวมใส่หุ่นด้วยตนเอง
ส่วนของการประกวดออกแบบลายผ้าไหมให้นาผลงานผ้าไหมทอมาวางไว้ที่แ ท่นที่จัดเตรี ยมไว้ ตั้งแต่เวลา 09.00 10.00 น. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ กรมหม่อนไหม
5. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผลงานทีเ่ ข้ารอบแบ่งเป็ น ผลงานการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม จานวน 30 ผลงาน
และผลงานการประกวดออกแบบลายผ้าไหม จานวน 10 ผลงาน เวลา 10.30 – 16.00 น. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
6. ประกาศผลรางวัลอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่ ำนช่ องทำง Website ของกรมหม่ อนไหม, Website
ขอ งกอ งส่ งเสริ ม ธุ ร กิ จ ห ม่ อน ไห ม ,Website WWW.THAISILK-FASHIONWEEK.COM แล ะ Facebook:
Thaisilk-fashionweek
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เอกสำรที่ใช้ ในกำรส่ งผลงำนเข้ำประกวด
1. ใบสมัครกรอกรายละเอียดชื่อสมาชิกทีม เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ผลงานการออกแบบขนาดกระดาษ A2 ที่ ท าด้ว ยมื อหรื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ประกอบด้ว ยที่ มาแนวคิ ด
การออกแบบ แบบร่างผลงาน เทคนิคพิเศษ วัสดุที่ใช้ การนาไปใช้ประโยชน์
เงื่อนไขกำรส่ งผลงำนเข้ำประกวด
1. ไม่จากัดจานวนผลงานที่ตอ้ งการส่งเข้าประกวดของผูส้ มัคร
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็ นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ข้นึ ใหม่ และต้องไม่เคยได้รับ รางวัล จากการประกวด
ที่ใดมาก่อน
3. เนื้อผ้าที่ใช้ตดั เย็บสามารถผสมผสาน โดยกาหนดให้ใช้ผา้ ไหมจากมูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผลงานการออกแบบ
4. ผลงานของผูเ้ ข้ารอบแบ่งเป็ น ผลงานการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม จานวน 30 ผลงาน และผลงานการประกวด
ออกแบบลายผ้าไหม จานวน 10 ผลงาน จะเป็ นลิขสิทธิ์ของกรมหม่อนไหม
5. ข้อมูลของผูป้ ระกวดต้องเป็ นความจริ งหากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลบิดเบือนไม่เป็ นความจริ ง ให้ถือเป็ น
โมฆะ
หลักเกณฑ์กำรตัดสิน
1. ความงามเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริ งและสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ
2. แรงบันดาลใจ และแนวคิดการออกแบบ เพื่อส่งเสริ มให้คนทัว่ ไปหันมาใส่ ผา้ ไทยตามคอนเซ็ปต์ “The Beauty of
Modern Thai Silk” เพื่อเป็ นการอนุรักษ์และส่งเสริ มผูป้ ระกอบการผ้าไทยให้ยงั คงอยู่และเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
3. การผสมผสานและการออกแบบประยุกต์ได้อย่างกลมกลืน สวยงาม และมีอัต ลักษณ์ในความเป็ นไทยร่วมสมัย
สามารถผสมผสานกับผ้าชนิด อื่นๆ และสร้างสรรค์เทคนิค การตกแต่งที่แตกต่างได้ ทั้งนี้ต ้องมีผา้ ไหมจากมูลนิธิ
ส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รำงวัลกำรประกวดกำรประกวดออกแบบชุดผ้ำไหม
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จานวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จานวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล จานวน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 4 เงินรางวัล จานวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิบดีกรมหม่อนไหม
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รำงวัลกำรประกวดออกแบบลำยผ้ำไหม
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 50,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จานวน 30,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จานวน 10,000 บาท

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
1. ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสู่สาธารณะอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
2. มีความประพฤติที่เหมาะสม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และไม่มีคดีความใดๆ ทั้งสิ้น
สถำนที่ในกำรจัดส่ งงำน
ส่งผลงานด้วยตัวเองที่ :
กรมหม่อนไหม กองส่งเสริ มธุรกิจหม่อนไหม
เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ส่ งผลงำนโดยทำงไปรษณีย์
ผูอ้ านวยการกองส่งเสริ มธุรกิจหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม กองส่งเสริ มธุรกิจหม่อนไหม
เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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Timeline

- ประกาศรับสมัคร

1 สิงหาคม 2564

- ส่งใบสมัคร

1– 30 สิงหาคม 2564

- ส่งผลงานภาพวาดแบบร่าง

ภายใน 30 สิงหาคม 2564

- พิจารณาคัดเลือกผูผ้ ่านเข้ารอบ

10 กันยายน 2564

- ประกาศผลผูผ้ ่านการคัดเลือกรอบแรก

13 กันยายน 2564

- ผูผ้ ่านการคัดเลือกรับผ้าไหม

27 กันยายน 2564

- ส่งผลงานตัดเย็บ

27 ตุลาคม 2564

- คณะกรรมการตัดสินผลงาน

27 ตุลาคม 2564

- ประกาศผลรางวัลผูช้ นะการประกวด

28 ตุลาคม 2564

An Event of:
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