
คุณสมบัติ ของ ผู รวม โครงการ 
เปน นักเรียน ที่ กำลัง ศึกษา ใน ระดับ มัธยมศึกษา ทั้ง ตอน ตน และ ตอน ปลาย เปน ทีม ๆ ละ 3 คน 
โรงเรียน ละ 3 ทีม มี อาจารย ที่ ปรึกษา โรงเรียน ละ 1 คน เปน ผู คัด เลือก ทีม สง ผล งาน 
โดย จะ ได รับ เงิน สนับสนุน จัดการ ทำ ผล งาน และ โปสเตอร ทีม ละ 1,200 บาท
ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของโครงการอยางครบถวน 

ขอ กำหนด
 สง ใบ สมัคร และ ผล งาน ตาม ขอ กำหนดการ สมัคร และ การ สง ผล งาน ของ โครงการ 
 ผู รวม โครงการ และ อาจารย ที่ ปรึกษา ตอง สามารถ เขา รวม กิจกรรม ได ตลอด โครงการ
 วัสดุ หลัก ที่ ใช ใน การ ทำ ตนแบบ ผลิตภัณฑ ตอง มา จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว ประเภท ตางๆ  
 เชน กลอง ซอง ถุง ขวด กระปองที่ ทำ จาก กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว และไม  
 และ อาจ ใช อุ ปก รณ อื่นๆ เสริม ได เพื่อ ให ผลิตภัณฑ ใช งาน ได ตรง ตาม วัตถุประสงค
 ผลิตภัณฑ ที่ ออกแบบ ให เนน การ ใช งาน ใน บาน หรือ สำนักงาน

ผล งาน ที่ ตอง สง 
 โปสเตอร สี ขนาด A2 (420 x 594 มม.) โดย มี ราย ละเอียด ตาม แบบ ที่ กำหนด
 ตนแบบ ผลิตภัณฑ

เกณฑ การ ตัดสิน
ความ คิด สรางสรรค หรือ นวัตกรรม ใหม ความ เปน ไป ได ใน การ ใช งาน ได จริง ตาม วัตถุประสงค 
ของ ผลิตภัณฑ ความ สวยงาม ความ เปน ไป ได ใน การ จำหนาย ความ เปน ไป ได ใน การ ผลิต  
โดย ชุมชน ลดปริมาณ ขยะบรรจุภัณฑ  ตนทุน การ ผลิต ต่ำ สง เสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย

คณะ กรรมการ ตัดสิน ผล การ ประกวด 
ผูทรง คุณวุฒิ ผู ใช ผลิตภัณฑ ผู ผลิต และ จำหนาย ผลิตภัณฑ 
อาจารย ประจำ สาขา วิชาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  
การ ตัดสิน ของ คณะ กรรมการ ถือวา สิ้น สุด ไม สามารถ อุทธรณ ใด ๆ

รางวัล สำหรับ ผู ชนะ การ ประกวด
รางวัล ที่ 1 จำนวน  1 รางวัล 30,000 บาท พรอม โล และ ประกาศ เกียรติคุณ
รางวัล ที่ 2 จำนวน  2 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พรอม โล และ ประกาศ เกียรติคุณ
รางวัล ที่ 3 จำนวน  3 รางวัล ๆ ละ  7,500 บาท พรอม โล และ ประกาศ เกียรติคุณ
รางวัล ชมเชย จำนวน  4 รางวัล ๆ ละ  3,500 บาท พรอม โล และ ประกาศ เกียรติคุณ
สำหรับ ผล งาน ที่ ผาน การ คัด เลือก จะ ได รับ เกียรติ บัตร

ผู ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนผู ดูแล  
และ/หรือจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานเขาประกวด และยินยอมใหเผยแพรผลงานสูสาธารณะได

จัด โครงการ บริการ วิชาการ แก สังคม

การ ประกวด ผล งาน
ออกแบบ ผลิตภัณฑ จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว

ชิง รางวัล 
STOU Product Design Awards 2013

สาขา วิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑจากบรรจุภัณฑใชแลว
 
 ดวย สาขา วิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช  
จดั โครงการ บรกิาร วิชาการ แก สังคม ดาน การ ออกแบบ และ พฒันา ผลิตภัณฑ จาก บรรจ ุ
ภัณฑ ใช แลว ใน ป การ ศึกษา 2556 เพื่อ พัฒนา ทักษะ ดาน การ ใช ความ คิด สรางสรรค 
ใน การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ ที่ ใช ประโยชน ใหม ได จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว และ เพื่อ เปน 
แนวทาง ลด ปริมาณ ขยะ บรรจุ ภัณฑ ซึง่ เปน สาเหตุ หนึ่ง ของ ปญหา โลก รอน โดย มี  
กลุม เปา หมาย เปน นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา ทัง้ ตอน ตน และ ตอน ปลาย ใน โรงเรียน  
ใน เขต พ้ืนท่ี กรงุเทพมหานครและ ปรมิณฑล เพ่ือ นำ ผล งาน ที่ ออกแบบ เขา รวม ประกวด 
และ ชิง รางวัล STOU Product Design Awards 2013 โดย ผล งาน ที่ สง เขา ประกวด 
ให เนน การ สง เสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย ลดปริมาณขยะ นำ ไป สู การ จำหนาย ได จริง  
เกิด แนวทาง การ สง เสริม ราย ได และ สง เสริม ความ เขม แข็ง ของ ชุมชน นัก ออกแบบ 
 รุน ใหม ระดับ เยาวชน 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อ เสรมิ สราง ความ รู และ ทกัษะ การ ใช ความ คดิ สรางสรรค ใน การ ออกแบบ และ พฒันา 
ผลิตภัณฑ ใหม จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว (Redesign)
 2. เพื่อ เปน แนวทาง การ ลด ปริมาณ ขยะ บรรจุ ภัณฑ (Reduce)
 3. เพื่อ จัด ประกวด ผล งาน ออกแบบ และ พัฒนา ผลิตภัณฑ ใหม จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว
 4. เพื่อ เผย แพร ผล งาน ออกแบบ และ พัฒนา ผลิตภัณฑ ใหม จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว ดวย 
นิทรรศการ และ เว็บไซต ของ ศูนย บริการ วิชาการ ดาน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
 5. เพื่อ นำ ความ รู และ ประสบการณ จาก การ ให บริการ วิชาการ มา ใช ใน การ พัฒนาการ 
เรียน การ สอน ใน แขนง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และ/หรือ การ วิจัย ของ คณาจารย ใน สาขา วิชา 
วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
 6. เพื่อ เพิ่ม โอกาส ใน การ สราง ความ เขม แข็ง ของ ชุมชน
 7. เพื่อ สง เสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย ผาน แนวคิด การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ
 8. เพื่อ ประชาสัมพันธ วิชาชีพ ดาน การ ผลิต อุตสาหกรรม และ วิชาชีพ ดาน การ พิมพ และ 
บรรจุ ภัณฑ ให แก เยาวชน ดวย การ ศึกษา ทาง ไกล

การ สมัคร รวม โครงการ  (ไม เสีย คา ใช จาย ใน การ สมัคร เขา รวม โครงการ)
สง ใบ สมัคร พรอม หลัก ฐาน ให ครบ ถวน ภายใน วัน ที่ 30 มิถุนายน 2556
 สมัคร ดวย ตนเอง ที่ สาขา วิชาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  อาคาร วิชาการ 3 ชั้น 4
 มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ต.บาง พูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
    ใน วัน ที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556 
 สมัคร ทาง ไปรษณยี (ลง ทะเบยีน) : สง มา ที่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลย ีตาม ทีอ่ยู ขาง ตน 
  หนา ซองโปรด ระบุ (โครงการ ประกวด ผล งาน ออกแบบ ผลิตภัณฑ จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว) 
 สมัคร ทาง โทรสาร สง ที่ 0 2503 4932 และ นำ ฉบับ จริง มา ยื ่น ใน วัน จัด สัมมนา  
 10 กรกฎาคม 2556

ดาวนโหลด เอกสาร โครงการ ไดที่ www.stou.ac.th/Schools/Sst/home/

ติดตอ สอบถาม เพิ่ม เติม ไดที่  อาจารยภูมิ เจือ ศิริ ภักดี  มือ ถือ 08 9693 5963 
และ คุณ วัน เพ็ญ บุญ นุ กูล  สาขา วิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  โทร 0 2504 8192 - 3  

กำหนดการ ของ โครงการ
30 มิถุนายน 2556 หมดเขต การ รับ สมัคร เขา รวม โครงการ
10 กรกฎาคม 2556  สัมมนา เพื่อ ให ความ รู 
  8.30 -  9.00 น.   ลง ทะเบียน
  9.00 - 12.00 น.  ออกแบบ ผลิตภัณฑ ให โดน ใจ และ ขาย ได  
 13.00 - 14.00 น.  หลัก การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ  
 14.00 - 15.00 น.  ความ เปน ไป ได ใน การ ผลิต เชิง อุตสาหกรรม  
 15.00 - 16.00 น.   ขอ กำหนด ใน การ จัดทำ ตนแบบ ผลิตภัณฑ  
   และ เกณฑ การ ตัดสิน
10 สิงหาคม 2556      หมดเขต การ รับ ตนแบบ ผลิตภัณฑ และ โปสเตอร 
13 - 19 สิงหาคม 2556 ตัดสิน ผล งานการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ 
3 - 5 กันยายน 2556   จัด นิทรรศการ แสดง ผล งาน และ นำ เสนอ ผล งาน 
4 กันยายน 2556  ประกาศ ผล การ ประกวด 
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โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑจากบรรจุภัณฑใชแลว
 
 ดวย สาขา วิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช  
จดั โครงการ บรกิาร วิชาการ แก สังคม ดาน การ ออกแบบ และ พฒันา ผลิตภัณฑ จาก บรรจ ุ
ภัณฑ ใช แลว ใน ป การ ศึกษา 2556 เพื่อ พัฒนา ทักษะ ดาน การ ใช ความ คิด สรางสรรค 
ใน การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ ที่ ใช ประโยชน ใหม ได จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว และ เพื่อ เปน 
แนวทาง ลด ปริมาณ ขยะ บรรจุ ภัณฑ ซึง่ เปน สาเหตุ หนึ่ง ของ ปญหา โลก รอน โดย มี  
กลุม เปา หมาย เปน นักเรียน ระดับ มัธยมศึกษา ทัง้ ตอน ตน และ ตอน ปลาย ใน โรงเรียน  
ใน เขต พ้ืนท่ี กรงุเทพมหานครและ ปรมิณฑล เพ่ือ นำ ผล งาน ที่ ออกแบบ เขา รวม ประกวด 
และ ชิง รางวัล STOU Product Design Awards 2013 โดย ผล งาน ที่ สง เขา ประกวด 
ให เนน การ สง เสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย ลดปริมาณขยะ นำ ไป สู การ จำหนาย ได จริง  
เกิด แนวทาง การ สง เสริม ราย ได และ สง เสริม ความ เขม แข็ง ของ ชุมชน นัก ออกแบบ 
 รุน ใหม ระดับ เยาวชน 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อ เสรมิ สราง ความ รู และ ทกัษะ การ ใช ความ คดิ สรางสรรค ใน การ ออกแบบ และ พฒันา 
ผลิตภัณฑ ใหม จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว (Redesign)
 2. เพื่อ เปน แนวทาง การ ลด ปริมาณ ขยะ บรรจุ ภัณฑ (Reduce)
 3. เพื่อ จัด ประกวด ผล งาน ออกแบบ และ พัฒนา ผลิตภัณฑ ใหม จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว
 4. เพื่อ เผย แพร ผล งาน ออกแบบ และ พัฒนา ผลิตภัณฑ ใหม จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว ดวย 
นิทรรศการ และ เว็บไซต ของ ศูนย บริการ วิชาการ ดาน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
 5. เพื่อ นำ ความ รู และ ประสบการณ จาก การ ให บริการ วิชาการ มา ใช ใน การ พัฒนาการ 
เรียน การ สอน ใน แขนง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และ/หรือ การ วิจัย ของ คณาจารย ใน สาขา วิชา 
วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี
 6. เพื่อ เพิ่ม โอกาส ใน การ สราง ความ เขม แข็ง ของ ชุมชน
 7. เพื่อ สง เสริม ศิลป วัฒนธรรม ไทย ผาน แนวคิด การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ
 8. เพื่อ ประชาสัมพันธ วิชาชีพ ดาน การ ผลิต อุตสาหกรรม และ วิชาชีพ ดาน การ พิมพ และ 
บรรจุ ภัณฑ ให แก เยาวชน ดวย การ ศึกษา ทาง ไกล

การ สมัคร รวม โครงการ  (ไม เสีย คา ใช จาย ใน การ สมัคร เขา รวม โครงการ)
สง ใบ สมัคร พรอม หลัก ฐาน ให ครบ ถวน ภายใน วัน ที่ 30 มิถุนายน 2556
 สมัคร ดวย ตนเอง ที่ สาขา วิชาวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  อาคาร วิชาการ 3 ชั้น 4
 มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ต.บาง พูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
    ใน วัน ที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556 
 สมัคร ทาง ไปรษณยี (ลง ทะเบยีน) : สง มา ที่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลย ีตาม ทีอ่ยู ขาง ตน 
  หนา ซองโปรด ระบุ (โครงการ ประกวด ผล งาน ออกแบบ ผลิตภัณฑ จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว) 
 สมัคร ทาง โทรสาร สง ที่ 0 2503 4932 และ นำ ฉบับ จริง มา ยื ่น ใน วัน จัด สัมมนา  
 10 กรกฎาคม 2556

ดาวนโหลด เอกสาร โครงการ ไดที่ www.stou.ac.th/Schools/Sst/home/

ติดตอ สอบถาม เพิ่ม เติม ไดที่  อาจารยภูมิ เจือ ศิริ ภักดี  มือ ถือ 08 9693 5963 
และ คุณ วัน เพ็ญ บุญ นุ กูล  สาขา วิชา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี  โทร 0 2504 8192 - 3  

กำหนดการ ของ โครงการ
30 มิถุนายน 2556 หมดเขต การ รับ สมัคร เขา รวม โครงการ
10 กรกฎาคม 2556  สัมมนา เพื่อ ให ความ รู 
  8.30 -  9.00 น.   ลง ทะเบียน
  9.00 - 12.00 น.  ออกแบบ ผลิตภัณฑ ให โดน ใจ และ ขาย ได  
 13.00 - 14.00 น.  หลัก การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ  
 14.00 - 15.00 น.  ความ เปน ไป ได ใน การ ผลิต เชิง อุตสาหกรรม  
 15.00 - 16.00 น.   ขอ กำหนด ใน การ จัดทำ ตนแบบ ผลิตภัณฑ  
   และ เกณฑ การ ตัดสิน
10 สิงหาคม 2556      หมดเขต การ รับ ตนแบบ ผลิตภัณฑ และ โปสเตอร 
13 - 19 สิงหาคม 2556 ตัดสิน ผล งานการ ออกแบบ ผลิตภัณฑ 
3 - 5 กันยายน 2556   จัด นิทรรศการ แสดง ผล งาน และ นำ เสนอ ผล งาน 
4 กันยายน 2556  ประกาศ ผล การ ประกวด 
 และพิธี มอบ รางวัล STOU Product Design Awards 2013 
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