โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ประจาปีการศึกษา 2561
(Design Thesis of The Year in Architecture 2018)
D O Y ARCH 2018
1. หลักการและเหตุผล
วิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต เป็นผลงานที่มีความสาคัญที่แสดงออกถึง จุดยืน ความคิด ความรู้ที่ได้สั่งสมมาตลอด 5 ปี จนตกผลึกออกมาเป็นผลงาน
ที่สะท้อนตัวตนของนักศึกษาก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จึงได้ริเริ่ม
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเป็นกาลังใจให้กับนักศึกษา
เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ให้สูงขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงนักศึกษาเข้าสู่วงการวิชาชีพ โดยการประกวดนี้
จะมุ่ ง เน้ น ที่ นั ก ศึ ก ษาสาขาสถาปั ต ยกรรมหลั ก จาก 5 สถาบั น ในเขตภาคเหนื อ ได้ แ ก่ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งประเภทของผลงานเป็น 6 ประเภทคือ 1)สถาปัตยกรรมกับความ
สร้างสรรค์ 2) สถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ 3) สถาปัตยกรรมกับเมืองและการอนุรักษ์ 4) สถาปัตยกรรมกับกลุ่มคนเฉพาะ
5) สถาปัตยกรรมกับความรู้สึก และ 6) สถาปัตยกรรมกับการทดลอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกาลังใจให้กับนักศึกษาในเขตภาคเหนือ
2.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในเขตภาคเหนือ
2.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาให้แก่วงการวิชาชีพ

3. เป้าหมาย
3.1 นักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมหลักจาก 5 สถาบันในเขตภาคเหนือ ได้แก่
3.1.1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3.1.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.1.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3.2 สถาปนิกในวงการวิชาชีพที่สนใจจะรับนักศึกษาเข้าทางาน
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4. กาหนดและการส่งผลงงาน
 ประชาสัมพันธ์ตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ดังนี้
o มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1-10 เมษายน พ.ศ. 2562
o มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา 1-10 เมษายน พ.ศ. 2562
o มหาวิทยาลัยพะเยา 28-29 เมษายน พ.ศ. 2562
o มหาวิทยาลัยนเรศวร พฤษภาคม พ.ศ. 2562
o มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 ปิดรับผลงาน ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
ส่งผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมระบุว่า
“โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2561
(D O Y ARCH 2018)” มาที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาล้านนา)
เลขที่ 257 หมู่ 2 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5 0 1 8 0
 ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ (วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
 นาผลงานไปจัดนิทรรศการ และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ในงานสถาปนิกล้านนา 62
โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ของแต่ละประเภท จะต้องนาหุ่นจ าลองผลงาน (Model) ของตนเองมาร่วมจัด
แสดงนิทรรศการในงานด้วย (โดยผู้จัดการประกวดจะออกค่าขนส่งให้รายละ 1,000 บาท, รวมถึงค่าที่พัก
สาหรับผู้รับรางวัลท่านละ 2,000 บาท)
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาจาก 1 ใน 5 สถาบันในเขตภาคเหนือได้แก่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายในปีการศึกษา 2561
 ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และไม่อยู่ในช่วงการขาดต่ออายุ
(ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กรอกใบสมัค รและนาส่งเอกสารตัวจริงเพื่อชาระเงินได้ที่ ที่ทาการสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) และนาเอาเลขที่ใบเสร็จกรอกลงใบสมัครแทนเลขสมาชิก)
6. รายละเอียดผลงาน
 นักศึกษาส่งผลงานในรูปของเพลทขนาด A1 (594 x 841 มม.) จัดวางในแนวตั้ง จานวน 4 แผ่น ติดบน
แผ่นพลาสติกลูกฟูก (future board) สีขาว
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 ให้พิมพ์ข้อมูลดังต่อไปนี้ลงบนกระดาษและติดไว้ด้านหลังเพลททุกแผ่น ได้แก่ 1. ชื่อ -นามสกุล เจ้าของ
ผลงาน 2.คณะและสถาบันการศึกษาที่สังกัด 3. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.ประเภทผลงานที่ส่ง (ให้เลือกได้ 1 ประเภท เท่านั้น) 5. หมายเลขโทรศัพท์เจ้าของผลงาน 6. หมายเลข
สมาชิกสมาคม หรือเลขที่ใบเสร็จตอนชาระเงินค่าสมัครสมาชิกฯ
 ภาพที่ปรากฏในผลงานทั้งหมด จะต้องเป้นภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวดจัดทาหรือถ่ายเอง หากมีการหยิบยก
ภาพดังกล่าวมาจากที่อื่นให้ลงเครดิตแหล่งที่มาของภาพให้ชัดเจนและถูกต้อง
 แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของงาน ภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI บันทึกใส่ CD จานวน 1 แผ่นใน
รูปแบบนามสกุล .tiff โดยใส่ซองติดไว้ด้านหลังของเพลทผลงาน
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดประกวด
สามารถนาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้

7. สถานที่ดาเนินการ
 อาคารที่ทาการสมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักศึกษาเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาชีพมากขึ้น
7.2 เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สูงขึ้น
7.3 สมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา เป็นที่รู้จักและมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
9. เงินรางวัล
 รางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภท: รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลและเผยแพร่ผ่านสื่อ
 รางวัลสมควรเผยแพร่ของแต่ละประเภทๆ ละ 2 รางวัล : เกียรติบัตร และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
081-4539245

อ.ดร. วิทยา ดวงธิมา (รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ) วาระปี 2561-2563

089-6357255

ดร. ณัฐสิทธ์ ศรีนุรักษ์ (กรรมการกลาง) วาระปี 2561-2563

ติดต่อส่งผลงาน คุณนริศรา ปัญญา (เจ้าหน้าที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ สาขาล้านนา) โทร 052-001155
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