คำอธิ บำย 1. กรุณากรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัคร" ด้วยตัวบรรจง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
2. กรุณาส่งใบสมัคร หลักฐาน วีดโี อสรุปผลงาน 1 นาที และ ชิน้ งานจริง ภายในวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2561

1. ประเภทรำงวัล / ผลงำน

( โปรดกาเครื่องหมาย  )

 รำงวัลผลงำนประเภทประหยัดพลังงำน (Energy Saving)
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่ใช้แนวความคิดหรือการออกแบบเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน และการลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ เช่น ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้ า หรือจากฟอสซิล เป็ นต้น โดยที่ผลงานดังกล่าว
สามารถนาไปต่อยอด หรือทาให้เกิดผลกระทบ/กระตุน้ จิตสานึกในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยีย่ ม

 รำงวัลผลงำนประเภทกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (Resource Efficiency)
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ที่มาจากแนวคิดในการออกแบบที่คานึงถึงการใช้วสั ดุ/ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ตามหลัก
4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบารุง (Repair)

 รำงวัลผลงำนประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภำพกำรใช้ชีวิต (Life Enhancement)
ผลงาน/ผลิตภัณ ฑ์/นวัตกรรม ที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อ อานวยความสะดวกต่อการใช้ชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์ ส่งเสริมให้
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ และสามารถตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภค

 รำงวัลผลงำนสำหรับสังคมผูส้ งู อำยุ (Aging Society)
ผลงาน/ผลิต ภัณ ฑ์ /นวัต กรรม ที่ม ีก ารออกแบบและพัฒ นาขึ้น เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้สูง อายุ เช่ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพผูส้ ูงอายุ สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกในการดารงชีวติ และความปลอดภัยของผูส้ งู อายุ เฟอร์นิเจอร์สาหรับผูส้ งู อายุ เป็ นต้น

2. กลุ่มผูส้ มัคร

( โปรดกาเครื่องหมาย  )

 กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิ สิต นักศึกษำ
หลักฐาน สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือ ใบรับรองจากอาจารย์หรือสถาบันฯ

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิ สำหกิ จชุมชน วิ สำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อม และประชำชนทัวไป
่
หลักฐาน สาเนาเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผูป้ ระกอบกำร / บริ ษทั
หลักฐาน สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั
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3. รำยละเอียดผูส้ มัคร
ชื่อผูส้ มัคร

( โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน )
 นาย  นาง  นางสาว

Name  Mr.  Mrs.  Miss
โทรศัพท์/มือถือ
.Line id

อีเมล์

.

อำชีพ

ชื่อสถำบัน/กลุ่มวิ สำหกิ จ/บริ ษทั
ที่อยู่

.
.
.

ชื่อผูป้ ระสำนงำน (ถ้ำมี)
มือถือ

.อีเมล์

.
.

*กรณีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทัวไป
่ ทีม่ หี ลายคนหรือจะส่งเป็ นทีม สามารถเพิม่ รายชื่อได้
โดยระบุช่อื -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ พร้อมแนบบัตรประจาตัวประชาชนของทุกคน ดังตัวอย่าง
ชื่อ
สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
.
ชื่อ
สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
.
ชื่อ
สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
.
ชื่อ
สกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
.

ข้อชี้แจง
1. ผลงานทีส่ ่งเข้ามาต้ องเป็ นผลงำนที่สำมำรถใช้งำนได้จริ ง ไม่ใช่โมเดลหรือภาพวาด พร้อมส่ง
คลิ ปวีดีโอแนะนำผลงำนแบบสรุป ควำมยำวไม่เกิ น 1 นำที
2. กรณี ที่ผลงำน มีขนำดใหญ่ / โครงกำร / ระบบ ซึง่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งได้ อนุญาต
ให้ส่ง ผลงานเป็ นวิดโี อสาธิตการใช้งานทีส่ นั ้ กระชับ และเห็นภาพของผลงานชัดเจน ความยาวไม่
เกิน 5 นาที
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4. รำยละเอียดของผลงำน

( โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน )

ชื่อผลงำน

.

English (ถ้ามี)

.

รำยละเอียด/ลักษณะของผลงำน (เช่น ขนาดของชิน้ งาน วัสดุทใ่ี ช้) *ควำมยำวไม่เกิ น 10 บรรทัด
.
.
.
.

5. ลักษณะเด่นของผลงำนสร้ำงสรรค์

( โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน )

5.1 ที่ มำและแนวคิ ดของผลงำน
.
.
.
.
.
.
5.2 หลักกำรสร้ำงสรรค์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
.
.
.
.
.
.
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5.3 กำรใช้ ประโยชน์ ได้จริ งและมีควำมเป็ นไปได้ในเชิ งพำณิ ชย์
.
.
.
.
.
.
5.4 ควำมชัดเจนด้ำนควำมเป็ นมิ ตรต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
.
.
.
.
.
.
6. กำรส่งผลงำน

( โปรดกาเครื่องหมาย  ข้อใดข้อหนึ่งเท่านัน้ )

 ส่งผลงานด้วยตนเอง ( ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. )
 ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ( ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยยึดวันทีต่ ามตราประทับไปรษณียเ์ ป็ นสาคัญ )
รำยกำรที่ต้องส่งในกำรสมัคร (Check List)
 ใบสมัคร พร้อมหลักฐาน (ตามกลุ่มผูส้ มัคร)
 สาเนาบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน/บัตรนิสติ นักศึกษา
 สาเนาเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / สาเนาบัตรประชาชน (ประชาชนทัวไป)
่
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั

 VDO สรุปผลงำน 1 นำที
 ผลงำน
 ชิน้ งานจริง  วิดโิ อสาธิต (CD/DVD) 5 นาที (กรณีผลงานมีขนาดใหญ่/โครงการ/ระบบ เท่านัน้ )
 อื่นๆ โปรดระบุ
หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั พิจารณาผลงาน หากส่งไม่ครบตามรายการทีต่ อ้ งส่งในการสมัคร (Check List)
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7. กำรรับผลงำนคืน
 มารับผลงานด้วยตนเอง
 ส่งคืนทางไปรษณีย์ (โปรดระบุทอ่ี ยู่ในการจัดส่งอย่างละเอียด)

.
.
.

ข้อชี้แจง
1. ผลงานทีไ่ ม่ได้รางวัลในการประกวดจะได้รบั คืนหลังจากการตัดสินเสร็จสิน้ ภายใน 2 เดือน
2. กรณีทต่ี อ้ งการผลงานคืนโดยด่วน โปรดติดต่อรับผลงานด้วยตนเองหลังจากเสร็จสิน้ การประกวด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ล่วงหน้า 3 วันทาการ
3. ผลงานทีแ่ จ้งว่าจะมารับกลับด้วยตนเอง สามารถมารับกลับได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเสร็จสิน้ การประกวด
หากไม่มารับคืนในช่วงเวลาดังกล่าว ทางผูจ้ ดั การประกวดขอสงวนสิทธิในการท
าลายตามความเหมาะสม
์

8. ข้อมูล/เอกสำรอื่นๆ เพิ่ มเติ ม (ถ้ำมี) (ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ เพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา)
หากท่านมีขอ้ มูล หรือ เอกสารอื่นๆ เพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น แฟ้ มเอกสาร ใบรับรอง
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลนี้เข้ามาพร้อมใบสมัครได้
เงื่อนไข
1. ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดต้องเป็ นผลงานทีอ่ อกแบบด้วยตนเองทัง้ หมด และไม่มสี ่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ของผูอ้ ่นื
2. ผูส้ มัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลทีส่ งู สุดเพียงรางวัลเดียว
3. ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลในการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอความอนุเคราะห์ในการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ทไ่ี ม่ได้แสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของการประกวด
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม Thailand Green Design Awards โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
4. คณะกรรมการสามารถปรับเปลีย่ นประเภทของผลงานได้ตามความเหมาะสม
5. คาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทีน่ าเสนอมีความถูกต้องและมีความยินดีให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลได้
ลงชื่อ
(
วัน

เดือน

ปี

ผูส้ มัคร
)
.
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เกณฑ์กำรตัดสิ น พิ จำรณำจำก 4 ข้อ
1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(30 คะแนน) แนวคิดแปลกใหม่และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
2. ความสวยงาม ความประณีต
(20 คะแนน) มีความสวยงาม ประณีต และเป็ นเอกลักษณ์
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิชย์
(20 คะแนน) สามารถนาใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค
4. ความชัดเจนด้านความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(30 คะแนน) เน้นความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

กำหนดกำรสำคัญ
กันยายน 2561
เปิ ดรับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2561
หมดเขตรับสมัคร
มกราคม 2562
คณะกรรมการตัดสิน
มกราคม 2562
ประกาศผลการตัดสิน
กุมภาพันธ์ 2562
พิธมี อบรางวัล
กุมภาพันธ์ 2562
จัดแสดงผลงาน
*หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
ความเหมาะสม

ช่องทำงกำรส่งใบสมัครและผลงำน
1. อีเมล์ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tgda-kapi@ku.th
2. ไปรษณี ย์ ส่งใบสมัครและผลงาน ทางไปรษณีย์
จ่ำหน้ ำ “ส่งใบสมัคร/ผลงำน เข้ำประกวด TGDA2019”
ผูร้ บั สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั กลาง ชัน้ 6
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
3. ส่งด้วยตนเอง ส่งใบสมัครและผลงาน ด้วยตนเอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฏิบตั กิ ารวิจยั กลาง ชัน้ 6
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 092-557-3022 หรือ 02-942-8600-3 ต่อ 601, 603 อีเมล์ tgda-kapi@ku.th
ติ ดตำมกำรประกวด เว็บไซต์: www.tgda.ku.ac.th

Facebook: www.facebook.com/TGDA.Thailand
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