คุณสมบัติของผูรวมโครงการ

เปนนักเรียนทีกำลั
่ งศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนตนและตอนปลายเปนทีม ๆ ละ 3 คน
โรงเรียน ละ 3 ทีม มีอาจารย ที่ปรึกษา โรงเรียน ละ 1 คน เปน ผูคัด เลือก ทีม สง ผล งาน
โดยจะไดรับเงินสนับสนุนจัดการทำผลงานและโปสเตอรทีมละ 1,200 บาท
ทั้งนี้ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของโครงการอยางครบถวน

ขอกำหนด

สงใบสมัครและผลงานตามขอกำหนดการสมัครและการสงผลงานของโครงการ
ผูรวมโครงการและอาจารยที่ปรึกษาตองสามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการ
วัสดุ หลัก ที่ใช ใน การ ทำ ตนแบบ ผลิตภัณฑ ตอง มา จาก บรรจุ ภัณฑ ใช แลว ประเภท ตางๆ
เชน กลอง ซอง ถุง ขวด กระปองที่ทำจากกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว และไม
และอาจใชอุปกรณอื่นๆ เสริมไดเพื่อใหผลิตภัณฑใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค
ผลิตภัณฑทีออกแบบ
่
ใหเนนการใชงานในบานหรือสำนักงาน

ผลงานที่ตองสง

โปสเตอรสีขนาด A2 (420 x 594 มม.) โดยมีรายละเอียดตามแบบที่กำหนด
ตนแบบผลิตภัณฑ

เกณฑการตัดสิน

ความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมใหม ความเปนไปไดในการใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค
ของผลิตภัณฑ ความสวยงาม ความเปนไปไดในการจำหนาย ความเปนไปไดในการผลิต
โดยชุมชน ลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ ตนทุนการผลิตต่ำ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด

ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชผลิตภัณฑ ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ
อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การตัดสินของคณะกรรมการถือวาสิ้นสุด ไมสามารถอุทธรณใด ๆ

รางวัลสำหรับผูชนะการประกวด

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 30,000 บาท พรอมโลและประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พรอมโลและประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 7,500 บาท พรอมโลและประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชยจำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 3,500 บาท พรอมโลและประกาศเกียรติคุณ
สำหรับผลงานทีผ่ านการคัดเลือกจะไดรับเกียรติบัตร
ผู อ อกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งยิ น ยอมให ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชเป น ผู ดู แ ล
และ/หรือจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานเขาประกวด และยินยอมใหเผยแพรผลงานสูสาธารณะได
พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม

การประกวดผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑจากบรรจุภัณฑใชแลว
ชิงรางวัล
STOU Product Design Awards 2013

โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑจากบรรจุภัณฑใชแลว
ดวยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากบรรจุ
ภัณฑใชแลว ในปการศึกษา 2556 เพื่อพัฒนาทักษะดานการใชความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบผลิตภัณฑที่ใชประโยชนใหมไดจากบรรจุภัณฑใชแลว และเพื่อเปน
แนวทางลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ ซึง่ เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาโลกรอน โดยมี
กลุม เปาหมายเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทัง้ ตอนตนและตอนปลายในโรงเรียน
ในเขตพื้นทีกรุ
่ งเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนำผลงานทีออกแบบ
่
เขารวมประกวด
และชิงรางวัล STOU Product Design Awards 2013 โดยผลงานที่สงเขาประกวด
ใหเนนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ลดปริมาณขยะ นำไปสูการจำหนายไดจริง
เกิดแนวทางการสงเสริมรายได และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนนักออกแบบ
รุนใหมระดับเยาวชน

วัตถุประสงค

1. เพื่อเสริมสรางความรูและ
 ทักษะการใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมจากบรรจุภัณฑใชแลว (Redesign)
2. เพื่อเปนแนวทางการลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ (Reduce)
3. เพื่อจัดประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากบรรจุภัณฑใชแลว
4. เพื่อเผยแพรผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากบรรจุภัณฑใชแลวดวย
นิทรรศการและเว็บไซตของศูนยบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. เพื่อนำความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในแขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ/หรือการวิจัยของคณาจารยในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
7. เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยผานแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ
8. เพื่อประชาสัมพันธวิชาชีพดานการผลิตอุตสาหกรรมและวิชาชีพดานการพิมพและ
บรรจุภัณฑใหแกเยาวชนดวยการศึกษาทางไกล

การสมัครรวมโครงการ (ไมเสียคาใชจายในการสมัครเขารวมโครงการ)

สงใบสมัครพรอมหลักฐานใหครบถวน ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2556
สมัครดวยตนเองที่สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556
สมัครทางไปรษณีย (ลงทะเบียน) : สงมาทีสาขาวิ
่
ชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามทีอ่ ยูข างตน
หนาซองโปรดระบุ (โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑจากบรรจุภัณฑใชแลว)
สมัคร ทาง โทรสาร สง ที่ 0 2503 4932 และ นำ ฉบับ จริง มา ยื่น ใน วัน จัด สัมมนา
10 กรกฎาคม 2556
ดาวนโหลดเอกสารโครงการไดที่ www.stou.ac.th/Schools/Sst/home/
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ อาจารยภูมิ เจือศิริภักดี มือถือ 08 9693 5963
และคุณวันเพ็ญ บุญนุกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โทร 0 2504 8192 - 3

กำหนดการของโครงการ
30 มิถุนายน 2556
10 กรกฎาคม 2556

หมดเขตการรับสมัครเขารวมโครงการ
สัมมนาเพื่อใหความรู
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 12.00 น. ออกแบบผลิตภัณฑใหโดนใจและขายได
13.00 - 14.00 น. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ
14.00 - 15.00 น. ความเปนไปไดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
15.00 - 16.00 น. ข อ กำหนด ใน การ จั ด ทำ ต น แบบ ผลิ ต ภั ณ ฑ
และเกณฑการตัดสิน
10 สิงหาคม 2556
หมดเขตการรับตนแบบผลิตภัณฑและโปสเตอร
13 - 19 สิงหาคม 2556 ตัดสินผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ
3 - 5 กันยายน 2556 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน
4 กันยายน 2556
ประกาศผลการประกวด
และพิธีมอบรางวัล STOU Product Design Awards 2013

