บริษ ัท นาราแฟคทอรี ่ จ้ า กัด ผู ้ผ ลิต ดิน ปั ้น คุณ ภาพสูง อาทิเ ช่น ดิน น้้ า มัน แป้ง โดว์ ดิน ลอยน้้ า
ดิน โพลีเ มอร์ ดิน เซรามิก ดิน เยื่อ กระดาษ ดิน ข้า วโพด เป็น ต้น ได้จัด ท้า โครงการ NARA: Product
Design Contest ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ส นใจการออกแบบทุ กท่าน ร่ว มส่งผลงาน
เข้า ร่ว มการประกวดออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ที ่ ใ ช้ใ นชีว ิต ประจ้ า วัน เกี ่ย วกับ ดิน ปั ้น ประจ้ า ปี 2560
หัว ข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” ชิง เงินรางวัล มากกว่า 100,000 บาท พร้อม
เกียรติบัตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเดี่ยว หรื อเป็น กลุ่ ม กลุ่ มละ ไม่เกิน 3 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการใช้ศิลปะมาด้ารงในชีวิตประจ้าวัน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท นาราแฟคทอรี่ จ้ากัด
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ NARA
รายละเอีย ดการจัด กิจ กรรม เป็นการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ NARA: Product Design Contest
ภายใต้หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” โดยการประยุกต์หลักการศิลปะในการใช้
ชีวิตประจ้าวัน หมายถึง ศิลปะมาผสมผสานกับการด้ารงชีวิตอันได้แก่ ศิลปะดินปั้นกับ ที่อยู่อาศัย ศิลปะดินปั้น
กับอาหาร ศิลปะดินปั้นกับเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น





ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่เกี่ยวกับดินปั้น
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ของแฟชั่นที่เกี่ยวกับดินปั้น
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ส้า หรั บของตกแต่งบ้านที่เกี่ยวกับดินปั้น
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ของเล่น เด็ก เกี่ยวกับดินปั้น

การส่งผลงาน
 ส่ ง แบบน้า เสนอผลงาน เป็ น ภาพวาด หรื อภาพที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยใช้ โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้
ขนาดกระดาษ A3
 ระบุ ชื่ อผลงาน
 แนวคิ ด / แรงบั น ดาลใจในการออกแบบ







ไม่จ้ากัดเทคนิ คที่ใช้ในการออกแบบ
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในประเภทเดี่ยวหรือทีม ทีมละ ไม่เกิน 3 ผลงาน
ผลงานการออกแบบจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่
หรือลอกเลีย นแบบจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้ม าโดยมิ
ชอบ
ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิ ทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัล แล้ว ก็จะ
มีการเพิกถอนคืน การได้รับ รางวัล

วิธีการส่งผลงาน สามารถเลือกส่ งผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. วิธีการส่งผลงานผ่านทาง facebook สามารถส่งผลงานผ่านทาง facebook โดยการสแกนหรื อ
ถ่ายภาพผลงานและใบสมัคร ส่งผ่านทางข้อความ (INBOX) มาที่
https://www.facebook.com/naraprouctdesigncontest/
2. วิธีการส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครด้านหลัง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่ส้าหรับส่งผลงาน
(จะถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์เป็นส้าคัญ) เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพฯ 10150 วงเว็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวด NARA: Product Design Contest”
3. วิธีการส่งผลงานทาง อีเมล (e-mail) สามารถส่งผลงานผ่านทาง e-mail โดยการสแกนหรือถ่ายภาพ
ผลงาน และใบสมัครได้ที่อีเมล prmkt@narafactory.com
กาหนดการ
 เปิ ด รั บ ผลงานการออกแบบ 20 มกราคม -10 มี น าคม 2560
 ประกาศผลการตั ด สิ น รอบแรก 20 มี น าคม 2560
 ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กน้า เสนอผลงานโดยต้ องจั ด ท้า ต้ น แบบพร้ อ มประกาศผลการตั ด สิ น 20 พฤษภาคม
2560
รางวัล
 รางวั ล ชนะเลิ ศ 1 รางวั ล รางวั ล ละ 50,000 บาท
 รางวั ล รองชนะเลิ ศ 2 รางวั ล รางวั ล ละ 25,000 บาท
 รางวั ล รองชนะเลิ ศ 3 รางวั ล รางวั ล ละ 15,000 บาท
 รางวั ล ชมเชย 2 รางวั ล รางวั ล ละ 5,000 บาท
 ทุ ก ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ร่ ว มประกวดจะได้ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
การประกาศผลการตั ดสิน

ผู้ที่ผ ่า นการคัด เลือ กจากแบบน้ า เสนอผลงาน จะต้อ งน้า เสนอผลงานต่อ หน้า คณะกรรมการ
พร้อ มด้ว ยผลงานต้น แบบ ในวัน ตัดสิน รอบสุด ท้า ย วันที่ 20 พ.ค. 2560 ประกอบด้ว ย ผู้เ ชี่ยวชาญจาก
ด้า นต่า งๆ เช่น ด้า นการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นการตลาดและพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค ด้า นการผลิต เป็น
ต้น ค้าตัดสินของกรรมการถือเป็ นที่สุ ด โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก
- ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
- ความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภัณฑ์
- ผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย
- คุณภาพของการน้าเสนอผลงานออกแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์
สอบถามเพิ่มเติม
 บริ ษั ท นาราแฟคทอรี่ จ้า กั ด ที่ อยู่ เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150 โทร 081-985-2747 (คุณวรรณ ฝ่ ายการตลาด)
 e-mail : prmkt@narafactory.com
 https://www.facebook.com/naraprouctdesigncontest/

