คาอธิบาย 1. กรุณากรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัคร" ด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. กรุณาส่ง ใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และ ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

1. ประเภทรางวัล / ผลงาน

( โปรดกาเครื่องหมาย  )

 รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่ใช้แนวความคิดหรือการออกแบบเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
และการลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ เช่น ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้า หรือจากฟอสซิล เป็นต้น โดยที่ผลงานดังกล่าวสามารถนาไปต่อ
ยอด หรือทาให้เกิดผลกระทบ/กระตุ้นจิตสานึกในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม

 รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่มาจากแนวคิดในการออกแบบที่คานึงถึงการใช้วัสดุ/ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลัก 4R
ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบารุง (Repair)

 รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ส่งเสริมให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค

 รางวัลผลงานสาหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการ
ดารงชีวิตและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์สาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

2. กลุม่ ผู้สมัคร

( โปรดกาเครื่องหมาย  )

 กลุม่ ที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา
หลักฐาน สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และ/หรือ ใบรับรองจากอาจารย์หรือสถาบันฯ

 กลุม่ ที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป
หลักฐาน สาเนาเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจ / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

 กลุม่ ที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ / บริษัท
หลักฐาน สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
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3. รายละเอียดผู้สมัคร

( โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน )

ชื่อผู้สมัคร

 นาย  นาง  นางสาว

Name

 Mr.  Mrs.  Miss

โทรศัพท์/มือถือ

อีเมล์

.Line id

อาชีพ

.

ชื่อสถาบัน/กลุ่มวิสาหกิจ/บริษัท
ที่อยู่

.
.
.

ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)
มือถือ

.
.

.อีเมล์

*กรณีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ที่มีหลายคนหรือจะส่งเป็นทีม สามารถเพิ่มรายชื่อได้ โดย
ระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชนของทุกคน ดังตัวอย่าง
ชื่อ
สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
.
4. รายละเอียดของผลงาน

( โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน )

ชื่อผลงาน

.

English (ถ้ามี)

.

รายละเอียด/ลักษณะของผลงาน (เช่น ขนาดของชิ้นงาน วัสดุที่ใช้)
.
.
.
.
ข้อชี้แจง
1. ผลงานที่ส่งเข้ามาต้องเป็นผลงานที่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ใช่โมเดลหรือภาพวาด และหากต้องการส่ง
คลิปวีดีโอแนะนาผลงานเพิ่มเติม สามารถส่งวีดีโอแนะนาผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 นาที เท่านั้น
2. กรณีที่ผลงาน มีขนาดใหญ่ / โครงการ / ระบบ ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้ อนุญาตให้ส่ง
ผลงานเป็นวิดีโอสาธิตการใช้งานที่สั้น กระชับ และเห็นภาพของผลงานชัดเจน ความยาวไม่เกิน 5 นาที
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5. ลักษณะเด่นของผลงานสร้างสรรค์

( โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน )

5.1 ที่มาและแนวคิดของผลงาน
.
.
.
.
.
.
5.2 หลักการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
.
.
.
.
.
.
5.3 การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
.
.
.
.
.
.
5.4 ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
.
.
.
.
.
.
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6. การส่งผลงาน

( โปรดกาเครื่องหมาย  ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น )

 ส่งผลงานด้วยตนเอง ( ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. )
 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ( ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ )
รายการเอกสารผลงานที่ส่ง (Check List)
 ใบสมัคร พร้อมหลักฐาน (ตามกลุ่มผูส้ มัคร)
 สาเนาบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน/บัตรนิสิตนักศึกษา
 สาเนาเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจ / สาเนาบัตรประชาชน (ประชาชนทั่วไป)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 ผลงาน
 ชิ้นงานจริง  วิดิโอสาธิต (CD/DVD)  อนิเมชั่น (CD/DVD)
 เล่มรายงาน  อื่นๆ โปรดระบุ

.

 คลิปวีดีโอแนะนาผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 นาที
7. การรับผลงานคืน
 มารับผลงานด้วยตนเอง
 ส่งคืนทางไปรษณีย์ โปรดระบุที่อยู่ในการจัดส่งอย่างละเอียด

.
.
.

ข้อชี้แจง
1. ผลงานที่ไม่ได้รางวัลในการประกวดจะได้รับคืนหลังจากการตัดสินเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน
2. กรณีที่ต้องการผลงานคืนโดยด่วน โปรดติดต่อรับผลงานด้วยตนเองหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ล่วงหน้า 3 วันทาการ
3. ผลงานที่แจ้งว่าจะมารับกลับด้วยตนเอง สามารถมารับกลับได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการประกวด
หากไม่มารับคืนในช่วงเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการทาลายตามความเหมาะสม

8. ข้อมูล/เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

(ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

หากท่านมีข้อมูล หรือ เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น แฟ้มเอกสาร ใบรับรอง เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลนี้เข้ามาพร้อมใบสมัครได้
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เงื่อนไข
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอความอนุเคราะห์ในการนาผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์ทไี่ ม่ได้แสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของการประกวดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
4. คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผลงานได้ตามความเหมาะสม
5. คาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอมีความถูกต้องและมีความยินดีให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลได้
ลงชื่อ
(
วัน
เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก 4 ข้อ
1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(30 คะแนน) แนวคิดแปลกใหม่และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
2. ความสวยงาม ความประณีต
(20 คะแนน) มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
(20 คะแนน) สามารถนาใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เดือน

ปี

ผูส้ มัคร
)
.

กาหนดการสาคัญ
สิงหาคม 2560
เปิดรับสมัคร
4 ธันวาคม 2560
หมดเขตรับสมัคร
ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตัดสิน
มกราคม 2561
ประกาศผลการตัดสิน
กุมภาพันธ์ 2561
พิธีมอบรางวัล
กุมภาพันธ์ 2561
จัดแสดงผลงาน
*หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน
1. อีเมล์ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tgda.kapi@gmail.com
2. ไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์
จ่าหน้า “ส่งใบสมัคร/ผลงาน เข้าประกวด TGDA2018”
ผู้รับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3. ส่งด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 208 , 213 อีเมล์ tgda.kapi@gmail.com
ติดตามการประกวด เว็บไซต์: www.tgda.ku.ac.th Facebook: www.facebook.com/TGDA.Thailand
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