
หนา 1 จาก 4 

 

โครงการ การประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม / 2552  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

          โครงการ “ การประกวดผลงานออกแบบ   
       บรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ” 
 

ชิงรางวัล  STOU Packaging Design Awards   
  

 ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมกับ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ 

โครงการ “การประกวดผลงานออกแบบบรรจุภณัฑเพื่อสิ่งแวดลอม” โดยมีแนวคิดการออกแบบบรรจุ

ภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม (Eco-Packaging) เพื่อเปนบรรจุภัณฑชุดของขวัญสําหรับผลิตภัณฑประเภทสมุนไพร

ที่ไมใชอาหารและยาโดยมีวตัถุประสงคเพือ่พัฒนาความรูและทักษะในการออกแบบบรรจภัุณฑเชิงนวัตกรรม 

เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนปญหาสําคัญของโลกใหกับนักออกแบบรุนใหมที่มีความรูพืน้ฐานดานการ

ออกแบบอยูแลว และนําผลงานบรรจุภัณฑที่ออกแบบเขาประกวดชิงรางวัล STOU Packaging Design 

Awards จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วัตถุประสงค 
เสริมสรางประสบการณใหนกัออกแบบบรรจุภัณฑ 

พัฒนาเครือขายนกัออกแบบบรรจุภัณฑรุนใหม 

จัดประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ 

เผยแพรผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

การสมัครเขารวมโครงการ 
นิสิต นกัศึกษา สงใบสมัครพรอมเอกสาร ภายใน 4 ธันวาคม 2552 รับจํานวน 100 คน 
 

ตารางกิจกรรมโครงการ                                                             *กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 

4 ธันวาคม  2552 หมดเขตรับสมัครเขารวมโครงการ 

15 ธันวาคม 2552 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ 

20 มกราคม 2552 ปดรับผลงานการออกแบบ 

2-3 กุมภาพนัธ 2552 กรรมการตัดสินผลงานการออกแบบ 

4 กุมภาพันธ 2552 ประกาศผลการตัดสินผลงานการออกแบบ  

8 กุมภาพันธ 2552 พิธีมอบรางวัลแกนักออกแบบบรรจุภัณฑที่ชนะการประกวด* 

คร้ังท่ี 2 
 



หนา 2 จาก 4 

 

โครงการ การประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม / 2552  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑในวนัที ่15 ธันวาคม 2552  

ณ  ชั้น 2  อาคารอเนกนิทัศน  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
.....เวลา..... .....กิจกรรม..... 
8.30- 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 -12.00 น. การออกแบบบรรจุภณัฑสําหรบัสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา 

 โดย ดร.ศักด์ิชยั  เกียรตินาคินทร 

 แนวคิดการพัฒนาบรรจภุัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม  โดย รศ.สุภาวดี  ธีรธรรมากร 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. การดําเนินโครงการและการสงผลงานเขาประกวด  โดย รศ.สุณี  ภูสีมวง 

 เกณฑการตัดสินผลงานการออกแบบ  โดย รศ.ผกามาศ  ผจญแกลว 

 ขอกําหนดการสงผลงานเขาประกวด  โดย น.ส.ศุภนติา  สุดสวาสดิ์ 

 

คุณสมบัติผูสมัคร 
เปนนิสิตนักศึกษาที่กาํลังศึกษาอยูในสาขาการออกแบบ หรือในหลักสูตรเก่ียวกับการออกแบบ 

บรรจุภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ ศิลปกรรมหรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ  

นิสิตนักศึกษาตองทําการเลือกสรรผลิตภัณฑที่จะออกแบบดวยตัวเอง โดยเปนผลิตภัณฑในกลุมของ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา เชน ครีม แชมพู สบู สมนุไพรสปา ฯลฯ ซึง่จะเปนผลิตภัณฑ OTOP, SMEs 

หรือ ของกลุมแมบาน จากแหลงใดก็ได เพือ่นํามาออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมในหวัขอ 
 

“ ชุดของขวัญสําหรับผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ” 
 นิสิตนักศึกษาตองรวมกิจกรรมไดตลอด จนถงึการสรางชิ้นงานบรรจุภัณฑเพื่อการประกวด STOU 

Packaging Design Awards 

ผูที่สงผลงานจะไดรับเงินสนบัสนุน ผลงานละไมเกิน 1,000 บาท 

ซึ่งจะไดรับเมือ่สงผลงานตามขอกําหนดเทานั้น! 

 หมายเหตุ  ไมจํากัดจํานวนนกัศึกษาในแตละมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ  

 

คณะกรรมการตัดสิน  ประกอบไปดวย 
ผูทรงคุณวุฒ ิผูใชผลิตภัณฑ ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ  

การตัดสินของคณะกรรมการถือวาส้ินสุด ไมมีการอุทรณใดๆ ทั้งส้ิน 

 

  



หนา 3 จาก 4 

 

โครงการ การประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม / 2552  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

เกณฑการตัดสิน  ประกอบดวย 
 แนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ความเปนไปไดในการผลิต   

 การออกแบบบรรจุภัณฑหลัก และบรรจุภัณฑรอง ที่เนนการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 การออกแบบโครงสรางที่เหมาะสมมีนวัตกรรม ความเหมาะสมของวัสดุ ความสะดวกในการใชงาน 

 การออกแบบกราฟก ความคิดสรางสรรค ความสวยงาม ความเหมาะสมของขอมูล    

 

รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด STOU Packaging Design Awards คร้ังที่ 2  

รางวลัที่ 1  จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท  

รางวลัที่ 2  จํานวน  2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท  

รางวลัที่ 3  จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 7,500 บาท  

รางวลัชมเชย จํานวน 4 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 3,500 บาท  

  โดยทุกรางวัลจะไดรับโลหและใบประกาศเกียรติคุณ 

 

การสมัครเขารวมโครงการ 
สมัครดวยตนเอง 
 ที่ฝายจัดการฝกอบรม ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

 โทร.0 2504 7771-2  โทรสาร 0 2503 4909 
ทางโทรสาร 
 สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบมายังโทรสาร หมายเลข 0 2503 4909  

และนําเอกสารตัวจริงมายื่นในวันการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที ่15 ธันวาคม 2552 

 
***ไมเสยีคาใชจายในการสมัครเขารวมโครงการ*** 

 

ผูออกแบบตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชเปนผูดูแล และ/ หรือ  
จดสิทธิบัตรผลงานท่ีเขาประกวด และยินยอมใหมหาวทิยาลัยฯ เผยแพรผลงานสูสาธารณได  
 
 

 

 

 

 

 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 
นางสาวศุภนติา  สุดสวาสดิ์ ฝายจัดการฝกอบรม  

ศูนยฝกอบรมฯ โทรศัพท 0 2504 7771-2 โทรสาร 0 2503 4909 www.npttc.org หรือ 

คุณวันเพ็ญ บุญนุกูล  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

โทรศัพท 0 2504 8192-3 www.stou.acth 



หนา 4 จาก 4 

 

โครงการ การประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม / 2552  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

ใบสมัครเขารวมโครงการ 
“การประกวดผลงานออกแบบบรรจภุัณฑเพือ่ส่ิงแวดลอม” 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 15 ธันวาคม 2552  ณ  ชั้น 2 อาคารอเนกนิทัศน มสธ. 

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………..………….………. 

สถาบันการศึกษา …………………………………………………………………..…………….….…… 

สาขาวิชา …………………………………………………… ชั้นปที…่……………………….…….…… 

อาจารยที่ปรึกษาในการเขารวมโครงการ ……………………………………....................................... 

ที่อยู(ที่ติดตอได)  …………………………………………………………………………..……….……. 

…………………………………………………………………………..…………….…...……….….….. 

…………………………………………………………………………..…………….…..…….….….….. 

จังหวัด…………………………………………………… รหัสไปรษณีย…………….…..………......…. 

โทรศัพท ……………………………………………มอืถือ …………………………….………………... 

โทรสาร ……………………………………………..อีเมล …………………………….…….………….. 

 

ผลิตภัณฑ………………………………………………………………..………….….…..…………….. 

ชื่อกลุม……………………………………………..จังหวัด………………………….………….……….. 

ที่อยู(ที่ติดตอได)  …………………………………………………………………………..……….……. 

………………………………………………………โทรศัพท ………..…………….…...……….….….. 

 

ขาพเจาไดสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา แนบมาพรอมกันนี้แลว 

 ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาจะเขารวมกิจกรรมโดยตลอดและสงชิ้นงานในวนัทีก่ําหนด และ 

ยินยอมใหผลงานการออกแบบของขาพเจาที่เกิดข้ึนในโครงการ “การประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ

เพื่อส่ิงแวดลอม” ใหแกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการจดสทิธิบัตรและ/หรืออนุสิทธิบัตร 
 

 ลงชื่อ......................................................................... 

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

 ………../…………/……… 

 

 ลงชื่อ......................................................................... 

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

 ………../…………/……… 

 

 


