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โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ของน้องรุ่นที่ 4
สาหรับงาน อ.ก. วิชาการ ประจาปี 2561
ในหัวข้อ “เปิดง่าย ใช้สะดวก บวกนวัตกรรม”
(Easy to Open, Convenient to Use, and Integrated Innovation)
หลักการและเหตุผล
บรรจุภัณฑ์เป็ น สิ่ งจ ำเป็ น สำหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ รักษำผลิ ตภัณฑ์ให้ มีควำมสมบูรณ์ คุ้มครองผลิ ตภัณฑ์จำก
สิ่งแวดล้อมต่ำงๆ สื่อสำรข้อมูลด้ำนต่ำงๆของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยในกำรส่งเสริมกำรขำย อย่ำงไรก็ตำมมีปัจจัยในด้ำนกำรเปิด
บรรจุภัณฑ์และใช้ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้บริโภค เนื่องจำกพบว่ำบรรจุภัณฑ์บำงประเภทที่มีจำหน่ำยตำมท้องตลำดไม่
สำมำรถเปิดไม่ได้ตำมที่ระบุ ไม่ทรำบว่ำจะเปิดบรรจุภัณฑ์อย่ำงไร เปิดได้ แล้วแต่หยิบผลิตภัณฑ์ออกมำไม่ได้หรือบำงครั้ง อำจจะ
เกิดอันตรำยกับมือ นิ้วมือ ระหว่ำงเปิดบรรจุภัณฑ์ได้ถ้ำมีกำรเปิดที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
อย่ำงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ภำควิชำเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จึงขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยเข้ำร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรเรียนรู้ของ
น้อง ในงำน อ.ก. วิชำกำร ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เปิดง่าย ใช้สะดวก บวกนวัตกรม” ชิงเงินรำงวัล โล่พร้อมเกียรติบัตร
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิค สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้ำเพื่อกำรจำหน่ำยปลีก
คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเป็นกลุ่มๆ ละ 2 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่กำลังเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ใน
แผนกำรเรียน วิทย์-คณิต โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดของภำคใต้ 14 จังหวัด จำนวน 32 คน โดยรับจำนวน 16 กลุ่ม แต่ละ
โรงเรียนสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมได้ไม่เกิน 2 กลุ่ม
วัตถุประสงค์
1. เปิดโอกำสให้กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษำมีเวทีในกำรแสดงศักยภำพในกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่ำงถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ให้กับนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดภำคใต้
3. เพื่อประชำสัมพันธ์สำขำวิชำเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ โดยอำศัยสื่อประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆให้สำธำรณะชน
ได้รู้จักมำกขึ้น
รายละเอียดการจัดกิจกรรม
นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้ำประกวดครั้งนี้จะได้รับโอกำสเรียนรู้วิธีกำรออกแบบบรรจุ ภัณฑ์และอบรมเชิงปฏิบัติกำร
(workshop) ที่ภำควิชำเทคโนโลยีวัสดุภัณ ฑ์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร เป็นเวลำ 2 วัน เพื่อที่นักเรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไป
ออกแบบและสร้ำงต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมจำกอำจำรย์ในภำควิชำฯ ในด้ำนหลักกำรออกแบบเบื้องต้น
วิธีกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีกำร workshop กำรทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์อย่ำงง่ำย
หลักจำกได้อบรมแล้วนักเรียนสำมำรถนำหลักกำรควำมรู้สำมำรถไปต่อยอดในงำนออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้จริงในเชิงกำรค้ำ
ดังนั้นนักเรียนทุกกลุ่มต้องทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและผลิตภัณฑ์จริงหรือจำลองที่บรรจุภำยใน จำนวน 1 ชิ้น พร้อมกับ
นำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรฯในวันประกวด กลุ่มละไม่เกิน 5 นำที โดยสำมำรถนำเสนอเป็นสื่อ power point หรือสื่ออื่นฯ
ที่สะดวกและเหมำะสม บรรจุภัณฑ์ที่นักเรียนทำกำรออกแบบเพื่อส่งประกวดในครั้งนี้ ทำงภำควิชำฯจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องพิมพ์ (printer) ให้พร้อมโดยจะมีรุ่นพี่ คอยให้คำแนะนำกับนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรประกวดทุกกลุ่ม โดยนักเรียนต้องนำ
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ผลิตภัณฑ์มำในวันทำกิจกรรม workshop ในวันแรก ขนำดของบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 40 x 40 x 40 เซนติเมตร รูปแบบกรำฟิก
บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีกำรซ้ำกับบรรจุภัณฑ์ที่มีกำรจำหน่ำยทั่วไปหรือเผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆ
บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดใช้เกณฑ์ในการตัดสินดังต่อไปนี้
1. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creative)
2. หน้ำที่ ประโยชน์ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน (Functional/Convenience)
3. ออกแบบได้สวยงำม สะดุดตำ (Graphic Appeal)
4. ควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้ (Appropriateness / Efficiency and Commercial)
5. ควำมประทับใจโดยรวม (Overall Impression)
6. กำรนำเสนอผลงำน (Presentation)
คณะกรรมกำรฯ สงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญของเกณฑ์กำรตัดสินและจะพิจำรณำให้รำงวัลตำมที่เห็นสมควร
โดยคำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นเด็ดขำด
คณะกรรมการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์
1. ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
2. รศ.ดร.วรัญญู ศรีเดช
3. รศ. ดร. เถวียน วิทยำ
4. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปรำน
5. อำจำรย์สุรสิทธิ์ ประสำรปรำน
6. ผศ. ดร. พรอุษำ จิตพุทธิ
7. ดร. ลดำวัลย์ สงทิพย์
8. ดร. พรสถิตย์ สุขชู
9. ครูพรชัย ศรีไพบูลย์
รางวัลที่จะได้รับ
รำงวัลที่ 1 มี 1 รำงวัล เงินรำงวัล 2,000 บำท โล่พร้อมเกียรติบัตร
รำงวัลที่ 2 มี 1 รำงวัล เงินรำงวัล 1,500 บำท โล่พร้อมเกียรติบัตร
รำงวัลที่ 3 มี 1 รำงวัล เงินรำงวัล 1,000 บำท โล่พร้อมเกียรติบัตร
รำงวัลชมเชย มี 2 รำงวัล เงินรำงวัลละ 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเงินรำงวัลทัง้ หมด 5,500 บำท มีทั้งหมด 5 รำงวัล
หมำยเหตุ นักเรียนทุกคนที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรในวันตัดสิน ทำงภำควิชำของสงวนสิทธ์ผู้ได้รับเกียรติบิตรต้อง
เป็นนักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน เท่ำนั้น
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทุกชิ้นเป็นสิทธิของคณะอุตสำหกรรมเกษตรที่สำมำรถเผยแพร่ต่อสื่อต่ำงๆ
คนที่ได้รำงวัลต้องทำผลงำนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพิ่มเติมจำนวน 1 ชิ้นให้กับคณะอุตสำหกรรมเกษตร
กาหนดการต่างๆ
ประชำสัมพันธ์กำรประกวดไปยังโรงเรียนต่ำงๆ โดยผ่ำน poster A3 และสื่อต่ำงๆ
รับสมัครวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 ถึง 7 สิงหำำคม 2561 (ให้สิทธิ์กับโรงเรียนผู้ส่งใบสมัครก่อน)
กำรอบรม workshop ให้กับนักเรียน 2 วัน ช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 9 -10 สิงหำคม 2561 มีกำรเลี้ยงอำหำรกลำงวัน
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ให้กับนักเรียน และคุณครูผู้ติดตำมดูแลที่เข้ำร่วมกำรประกวดครั้งนี้ จำนวน 2 วัน ที่ห้อง 3307
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
กำรนำเสนอผลงำนต้นแบบบรรจุภัณฑ์และประกำศผลกำรประกวด ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหำคม 2561
เวลำ 9.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณวำสนำ หนูอุไร
เบอร์โทร 074- 286345
คุณกวิสัสต์ แดงยวน เบอร์โทร 074- 286301
ภำควิชำเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ 90112 โทร 074- 286345 โทรสำร 074-558866 email: worakit.d@psu.ac.th
http://webagro.psu.ac.th/th4/
การส่งแบบฟอร์ มเข้าร่ วมประกวดบรรจุภัณฑ์
กรอกแบบฟอร์มสมัครกำรประกวดฯให้ครบถ้วนและส่งเอกสำรใบมำตำมช่องทำงต่ำงๆ email หรือ โทรสำรที่ระบุ
ข้ำงต้นหลังจำกนั้นทำงกองประกวดจะประสำนงำนติดต่อกลับไปเพื่อยืนยัน

