CRISTINA DESIGN AWARDS 2015
ภายใต้ แนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องนํ้าแห่งอนาคต”
หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั นี้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศที่เปิ ดการเรี ยนการสอน ด้านสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เป็ นจํานวนมาก จึงเป็ นที่น่าสนใจสําหรับนักศึกษารุ่ นใหม่ที่กาํ ลังศึกษาอยูห่ ลายแห่งทัว่ ประเทศ และเป็ นสาขา
ที่มีความต้องการของตลาดแรงงานเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น ทางบริ ษทั สุ ขภัณฑ์คริ สตินา (ประเทศไทย) จํากัด
จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของนักศึกษารุ่ นใหม่อีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุนและกระตุน้ ให้การศึกษาคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ทว่ั ประเทศ ได้แสดงความสามารถในสายวิชาชีพที่ตนกําลังศึกษาอยู่ จึงเปิ ดเวทีการ
ประกวด “CRISTINA DESIGN AWARDS 2015 ” ภายใต้แนวคิด “ Futuristic Bathroom ห้องนํ้าแห่ง
อนาคต” ระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ส่ งเสริ มศักยภาพของ นักศึกษา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ทว่ั ประเทศ เพราะเป็ นพลังคนรุ่ นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู ้
และประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของ การต่อยอดด้านนวัตกรรมเพื่อธุ รกิจเชิงพาณิ ชย์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้ง นําไปเผยแพร่ ขยายผลสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ทัว่ ไปให้ได้รับรู ้ถึง
ภารกิจการดําเนินงานของ บริ ษทั สุ ขภัณฑ์คริ สตินา (ประเทศไทย) จํากัด อย่างถูกต้องและกว้างขวางต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุน นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ให้มีความรู ้ความเข้าใจและสร้างสรรค์ ห้องนํ้า
จากจินตนาการสู่ ความเป็ นจริ งอย่างมีคุณค่าและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
2.เพื่อให้ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญและความมัน่ คง ในสายงาน
ด้านการออกแบบ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
3.เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา และนักศึกษาทัว่ ประเทศ

บริ ษทั สุ ขภัณฑ์คริ สตินา (ประเทศไทย) จํากัด

กับ

คุณสมบัติเข้ าร่ วมประกวด
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ หรื อสาขาด้านการออกแบบ และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องทัว่ ประเทศ
หลักเกณฑ์ การส่ งผลงาน
รอบที่ 1
- ผลงานออกแบบห้องนํ้าที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับแนวคิด “ Futuristic Bathroom ห้องนํ้า
แห่งอนาคต” (เปิ ดรับผลงานตั้งแต่วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2558 – 18 กันยายน 2558)
- ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนําไปผลิตและใช้งานได้จริ ง
- ผลงานที่ออกแบบต้องมีผลิตภัณฑ์ของ Cristina จํานวน 1 ชิ้น (สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูล
เพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ www.cristina.co.th
- ผลงานที่ออกแบบจะต้องมีอ่างอาบนํ้า จํานวน

1 ใบ (สามารถออกแบบใหม่ได้ตามความ

เหมาะสม)
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในรอบที่ 1 ให้จดั ทําแบบลงบน Mood board สี ดาํ ขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.
ม.) แนวนอน (สามารถจัดวางในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วส่ งผลงานในรู ปแบบ JPG ขนาด A3)
>พื้นที่ในการออกแบบห้องนํ้า ไม่จาํ กัด สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม
>อธิ บายแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบรวมถึงรายละเอียดของผลงานให้ชดั เจน
พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16
>แนบใบสมัคร และสําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
- ผลงานออกแบบที่เข้าร่ วมประกวดทั้งหมดถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั คริ สตินา(ประเทศไทย)
จํากัด ในการนําไปเผยแพร่ ต่อไป โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน ซึ่ งชื่อผูอ้ อกแบบจะ
ถูกเผยแพร่ พร้อมผลงานทุกครั้ง
- ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องออกแบบขึ้นมาใหม่ หากพบว่าลอกเลียนแบบจะถูกตัดสิ ทธิ์ ใน
การประกวดครั้งนี้ทนั ที
รอบที่ 2
- ผูผ้ า่ นการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้ง15 คน จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรม Workshop 1 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิ ทธิ์ ในการประกวดครั้งนี้

- หลังจากกิจกรรม Workshop ผูผ้ า่ นคัดเลือกทั้ง 15 คน จะต้องออกแบบดีไซน์ ผ่านโปรแกรมการ
ออกแบบต่างๆ ตามความถนัด เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพเสมือนจริ ง ในรู ปแบบ 3D (ในระยะเวลา
57 วัน)
>ส่ งผลงานในรู ปแบบ DVD โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ต้องส่ งผลงานออกแบบต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์นามสกุลระบุนามสกุลไฟล์ (.
3ds)
- ต้องส่ งผลงานออกแบบรู ปภาพ ไฟล์นามสกุล (.JPG)
- ตั้งชื่อไฟล์หรื อชื่อผลงาน “CRISTINA_ชื่อ-นามสกุล_ชื่อมหาวิทยาลัย” เท่านั้น
- หมดเขตส่ งผลงานรอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
รางวัลมูลค่ ารวม 178,000 บาท
 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล

100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล

50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัล

20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินรางวัล
 รางวัล Popular Vote

5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เงินรางวัล

3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผูผ้ า่ นการคัดเลือกในรอบแรก 15 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตร
เกณฑ์ การตัดสิ น
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

50

%

2. สามารถใช้งานได้จริ ง และสามารถต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ได้

25

%

3. สอดคล้องแนวคิด “Futuristic Bathroom ห้องนํ้าแห่งอนาคต”

15

%

4. ความสวยงามในการออกแบบ

10

%

100

%

รวม
* การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
คณะกรรมการตัดสิ น

คณะกรรมการ ด้านวิชาการ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านการ ออกแบบ/ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้าน การออกแบบ
ดีไซน์ที่มีชื่อเสี ยงในวงการสถาปั ตยกรรมศาสตร์

กําหนดการดําเนินงาน
วันที่ 3 ส.ค. –18 ก.ย.2558

รับสมัคร-ส่ งผลงานเข้าประกวด

วันที่ 22 ก.ย.2558

ประกาศผลผูผ้ า่ นคัดเลือกรอบที่ 1 ทาง www.cristina.co.th และ
Facebook “Cristina Sanitary Thailand Co.,Ltd”

วันที่ 26 ก.ย. 2558

กิจกรรม Workshop ผูผ้ า่ นการคัดเลือกรอบที่ 1

วันที่ 27 ก.ย. – 22 พ.ย.2558

ผูผ้ า่ นเข้ารอบที่ 1 ออกแบบผลงานในรู ปแบบ 3D ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (ระยะเวลา 57 วัน)

วันที่ 22 พ.ย. 2558

หมดเขตส่ งผลงานรอบที่ 2

วันที่ 27 พ.ย.2558

งานประกาศผลรางวัล (15 ทีมนําเสนอผลงาน)

ทีอ่ ยู่ในการส่ งใบสมัครและผลงานเข้ าประกวด
จัดส่ งไปรษณีย์ EMS
บริ ษทั ไดเร็ คท์เรสพ็อนซ์ ประเทศไทย จํากัด
88 ซอยสุ ขมุ วิท 62 แยก 3 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพมหานคร

10260

ส่ งทางอีเมล์ :cristina_contest2015@hotmail.com(สําหรับ Mood Board รอบที่ 1)

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานโครงการ คุณนพรั ตน์ มาลาลํา้ (อั๋น)
โทร. 093-824-0008 / 02-715-3000

