โครงการ Architecture design contest 2018

ทีม่ าของโครงการ :
เนื่องจากกลุ่มสถาปนิกมีบทบาทสาคัญ ในการพิจารณาเลือกและกาหนด Specification วัสดุก่อสร้างลงในแบบ
ก่อสร้างต่างๆ ทั้งที่ออกแบบเอง หรื อ เป็ นผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ดังนั้น นิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูท่ ี่คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ ซึ่งอนาคตจะเรี ยนจบการศึกษา และออกไปประกอบวิชาชีพเป็ นสถาปนิก จึงเป็ นกลุ่ม
ที่มีความสาคัญที่ทางบริ ษทั ฯ ต้องการเปิ ดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถอันเป็ นเลิศ โดยได้จดั ประกวดแข่งขันการ
ออกแบบ เพื่อช่วยให้นิสิต/นักศึกษาเกิดความตื่นตัว และได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯอย่างเหมาะสม สามารถนาข้อมูล
มาใช้ในการออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ทั้งนี้ หลังจบการประกวด ทาง
บริ ษทั ฯ จะได้นาแบบบ้าน ที่ผา่ นรอบคัดเลือกทั้งหมด จานวน 10 ผลงาน ไป เผยแพร่ งานออกแบบให้กบั ประชาชนทัว่ ไปที่
สนใจนาไปปรับใช้ อันจะเป็ นการก่อให้เกิดประโยชน์กบั สังคมอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั นิสิต/นักศึกษา พร้อมคณาจารย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นิสิต/นักศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มีเวที ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในงานออกแบบ โดย
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จาก นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่ วมการส่งผลงานเข้าประกวด
4. เพื่อคัดเลือก นิสิต/นักศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่มีฝีมือและมีความสามารถ เข้าร่ วมทางานกับบริ ษทั ฯใน
อนาคต
5. เป็ นกิจกรรม CSR ของบริ ษทั ฯด้านหนึ่ง ในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะในด้านสถาปั ตยกรรมศาสตร์
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รู ปแบบการประกวด
ผูเ้ ข้าร่ วมประกวด ต้องออกแบบบ้าน Modern tropical style (บ้านเขตร้อนสมัยใหม่ ) บนพื้นที่ขนาด 172
ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 180-220 ตารางเมตร (กาหนดให้มีอย่างน้อย 2 ห้องน้ า / 2 ห้องนอน / 1 ห้องครัว / 1 ห้องนัง่ เล่น)
แบบบ้าน ต้องเลือกใช้สินค้าทีพีไอที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นหลัก ( ยกเว้น ในส่วนที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทาการผลิต เช่น เหล็ก,กระจก
,ประตู-หน้าต่าง,สุขภัณฑ์ต่างๆ เป็ นต้น) แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีไม่นอ้ ยกว่า 70 % ของวัสดุก่อสร้างทั้งหมด ที่specลงในแบบ “ไม่
นับช่องเปิ ดต่างๆ” โดยผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว เท่านั้น ( 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2
แบบ แต่มีสิทธิ์รับรางวัล สูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ยกเว้น รางวัล Popular voteสามารถรับคู่กบั รางวัลอื่นๆได้ )
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คุณสมบัตผิ ้สู ่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวด
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดต้องเป็ น นิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับ ปริ ญญาตรี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
2. ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดต้องเป็ นบุคคลคนเดียว โดยต้องระบุชื่อ-นามสุ ล ,เลขที่บตั รประชาชน,ที่อยู,่ สถานศึกษา,สาเนา
บัตรนิสิต/นักศึกษา,สาเนาบัตรประชาชน,หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ,อีเมล์
3. ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดต้องมีสถานะเป็ นนิสิต/นักศึษา ในคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ตลอดในช่วงเวลาจัดการประกวด
รายละเอียดการนาเสนอผลงาน
1. ระบุ แนวคิดในการออกแบบ แปลนบ้าน รู ปด้าน/รู ปตัด ภาพ Perspective และรายละเอียดวัสดุรายการที่
กาหนด/เลือกใช้
2. ส่งเป็ นไฟล์ PDF แสดงผลงาน ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi (สาหรับ Print บนกระดาษขนาด A 1 แนวตั้ง ) 1
หน้า/ 1 ผลงาน
3. ส่งผ่านทาง email arch-mkt@tpipolene.co.th หรื อ ส่งมายัง บมจ. ทีพีไอ โพลีน สานักงานใหญ่ เลขที่ 26/56 ถ.
จันทน์ตดั ใหม่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพฯ 10120
เกณฑ์ การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ความสวยงาม และตอบสนองตรงกับโจทย์ที่กาหนด

25 %

2. การวางผังที่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ

20 %

3. ประโยชน์การใช้สอย และคานึงหลัก

20 %

4. เลือกใช้วสั ดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม(ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ ไม่นอ้ ยกว่า 70 % )

25 %

5. ภาพรวมของการนาเสนอ

10 %

คณะกรรมการตัดสิน
ประกอบด้วยบุคลากรภายในบริ ษทั และบุคคลที่บริ ษทั ฯจะเรี ยนเชิญเข้าร่ วมเป็ นกรรมการตัดสิ น ตามที่เห็นควร
ระยะเวลาการเปิ ดรับผลงานการออกแบบ
รอบการคัดเลือก
„ การส่งผลงาน ได้ต้ งั แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
„ แจ้งผลการตัดสิ นผลงานผ่านการคัดเลือก จานวน 10 ผลงาน ภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2561
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รอบการตัดสิน (สาหรับผู้ทผี่ ่านเข้ ารอบจานวน 10 แบบ)
„ เข้านาเสนอผลงานพร้อมโมเดลขนาด 1:100 , ประกาศผลการตัดสิ นและมอบรางวัล ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ณ บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จากัด (มหาชน) อาคารสานักงานใหญ่ กรุ งเทพฯ
„ การเปิ ดโหวตรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วนั ที่ 2-21 มีนาคม 2561 ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/
เงินรางวัลรอบคัดเลือก
ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด ที่ผา่ นการคัดเลือก จะได้รับเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 10 รางวัล
โดยผูท้ ี่ได้รับรางวัลในรอบคัดเลือก จะต้องเดินทางมารับเงินรางวัลเอง ที่ บริ ษทั ทีพีไอโพลีน จากัด(มหาชน)
อาคารสานักงานใหญ่ กรุ งเทพฯ ในช่วงวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 โดยทางบริ ษทั ฯ จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
ตามที่กฏหมายกาหนด ทั้งนี้ กรณี สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อยูน่ อกเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล ที่ส่งแบบ
แล้วผ่านการคัดเลือกมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ ให้แจ้งความประสงค์และเหตุผลมายัง
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั จะพิจารณาให้ตามเหตุผลสมควร หากพิจารณาอนุมตั ิ จะสามารถมารับเงินรางวัลดังกล่าว ได้
ในวันที่23 มีนาคม 2561
เงินรางวัลรอบตัดสิน
- รางวัลชนะเลิศ

จานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 40,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร

- รางวัล *Popular Vote (แบบยอดนิยม) จานวน 5 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท
(*มียอด กด Like แฟนเพจสูงสุด)
*ผู้ชนะเลิศในประกวดออกแบบครั้งนี้ บริ ษทั ฯจะพิจารณาเชิญสัมภาษณ์งาน เพื่อเข้าร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ เมื่อ
จบการศึกษาในอนาคต
เงือ่ นไขเกีย่ วกับผลงานทีส่ ่ งเข้ าประกวด
„ ผลงานที่ส่งเข้าร่ วมการประกวด จะต้องไม่เป็ นผลงานหรื ออาคาร ที่สร้างสาเร็ จแล้ว
„ ผลงานที่ส่งเข้าร่ วมการประกวด จะต้องไม่เป็ นผลงานที่เคยได้รับ การเผยแพร่ หรื อ ตีพิมพ์ที่ใด มาก่อน
• ผลงานที่ผา่ นรอบการคัดเลือกจานวน 10 ผลงาน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆหรื อนาไปประยุกต์ต่อยอด รวมทั้งเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ทุกรู ปแบบ โดยเจ้าของผลงาน
จะไม่เรี ยกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินรางวัลที่กาหนดตามที่แจ้งไว้ในประกาศการเชิญชวนเข้า
ร่ วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยทางบริ ษทั ฯ จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน โดยการระบุชื่อเจ้าของผลงานไว้ จะ
ได้รับการเผยแพร่ ทางรายการของช่องสุวรรณภูมิและสื่ อโฆษณาอื่นๆของบริ ษทั รวมทั้งจัดแสดงที่บูธของบริ ษทั ฯ
ในงานสถาปนิกของแต่ละปี
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„ ผลงานที่ส่งเข้าร่ วมการประกวด จะต้องเป็ นผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด และผูเ้ ข้าร่ วมประกวดเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิ ทธิ์ ทั้งนี้ ก่อนถึงกาหนดการประกาศผลการตัดสิ น ห้ามมิให้มีการนาไปเผยแพร่ หรื อ
ตีพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่ วมประกวด ในสื่ อสาธารณะทุกประเภท หากมีการได้รับแจ้งและตรวจพบว่า มีการ
ละเมิดหรื อทุจริ ต บริ ษทั ฯจะละเว้นการพิจารณาผลงานนั้น โดยสิ้นเชิง และหากมีการตรวจพบในภายหลัง ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกคืนรางวัล
„ คาตัดสิ นของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯถือเป็ นที่สุด และขอสงวนสิ ทธิ์ไม่นาผลงานมาพิจารณา หากผูเ้ ข้าร่ วม
ประกวดส่งผลงานมา ไม่ถูกต้องตามรู ปแบบที่กาหนด รวมทั้ง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศอีก 2 ลาดับ หากพิจารณาแล้วว่า ไม่มีผลงานที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว
แผนที่บริ ษทั

5

