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1.

ทำไมต้ องสร้ ำงเสร็จ 1 ปี ก่ อนวันส่ งผลงำน ? และถ้ ำสร้ ำงเสร็จก่ อน 1 ปี แต่ ยงั ไม่ ได้ เปิ ดใช้ งำน สำมำรถส่ งได้ หรือไม่ ?
ต้องสร้างเสร็ จและเปิ ดใช้แล้วด้วย เนือ่ งจากเกณฑ์ในการตัดสิ นผลงาน มี สว่ นทีเ่ น้นเรื ่องการตอบประโยชน์ใช้สอย และเรื ่องการ
ออกแบบทีย่ งั่ ยืน จึงต้องการเวลาระยะหนึ่งทีจ่ ะพิ สูจน์ ว่างานออกแบบนัน้ สามารถตอบโจทย์อย่างทีผ่ อู้ อกแบบและเจ้าของงาน
ตัง้ ใจไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโครงการทีม่ ี การใช้งสอยโดยสาธารณะ หากยังไม่เปิ ดใช้งานหรื อเพิ่งเริ่ มใช้ ถึงแม้เป็ นงานออกแบบที ่

2.

สวยงามแต่อาจยังไม่แน่นอนว่าจะตอบโจทย์ของงานได้ดีหรื อไม่ ซึ่งข้อสงสัยลักษณะนีย้ ่อมมี ผลต่อการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
ถ้ ำสร้ ำงเสร็จก่ อน 1ปี แต่ ยงั ไม่ ครบทุกเฟส มีข้อกำหนดมัย้ ว่ ำควรจะสร้ ำงแล้ วอย่ ำงน้ อยกี่เปอร์ เซ็นต์ ของแผนงำน
ทัง้ หมด?
- หากเป็ นงานประเภท Master Plan (โครงการขนาดใหญ่ทีเ่ ป็ นแผนระยะยาวที ไ่ ม่สามารถสร้างสาเร็ จได้ในคราวเดี ยว) ซึ่ งเป็ น
งานจริ ง ไม่ใช่การประกวดแบบหรื อพวกงานเวิ ร์กช็อป ถึงแม้ยงั ไม่สร้างเลยก็สามารถส่งได้
-

ถ้าเป็ นโครงการออกแบบประเภทอืน่ ๆ ให้พิจารณาว่าเฟสทีเ่ สร็ จแล้วนัน้ เป็ นงานทีต่ ดั แยกจากเฟสอืน่ ได้หรื อไม่ เช่น หากแต่
เดิ มแยกเป็ นโครงการ 1 กับ 2 อยู่แล้ว ก็สามารถส่งแยกได้ หรื อเป็ นโครงการย่อยในMaster Plan ใหญ่ ทีแ่ บ่งส่วนโครงการ
ออกเป็ นหลายลักษณะ โดยแต่ละส่วนมี ความสมบูรณ์ในตัวเอง operate แยกกันได้ ก็สามารถส่งแยกได้ เช่น ส่วนหนึ่งเป็ น
shopping complex อี กส่วนหนึ่งเป็ นหมู่บา้ น อี กส่วนหนึ่งเป็ นสนามกอล์ ฟ เป็ นต้น

3.

โครงกำรประเภท Master Plan ตัดสินด้ วยประเด็นใดบ้ ำง ถ้ ำไม่ ใช้ เรื่องกำรก่ อสร้ ำงและใช้ งำนจริง?
เนือ่ งจากเป็ นโครงการทีเ่ ป็ นแผนระยะยาว การตัดสิ นจะคานึงถึงกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ สาเหตุของปัญหา
รวมถึงการสือ่ วิ สยั ทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของโครงการ สะท้อนออกมาเป็ นแนวทางการออกแบบทีต่ อบโจทย์ได้อย่างถูกต้อง

4.

สาหรับทัง้ สถานการณ์ในปัจจุบนั และการมองไปสู่อนาคต
โครงกำรที่เคยส่ งในปี ที่แล้ ว สำมำรถส่ งอีกได้ หรือไม่ ? และถ้ ำส่ งได้ จะมีโอกำสได้ รำงวัลหรือไม่ ?
- โครงการที ย่ งั ไม่เคยได้รบ
ั รางวัล สามารถส่งซ้ าได้ไม่จากัดจานวนครัง้
-

5.

ข้อแนะนาสาหรับการเตรี ยมข้อมูลเพือ่ ส่งงาน: พยายามอธิ บายแนวคิ ดของงาน รวมทัง้ แสดงรู ปภาพ กราฟฟิ กต่างๆ ให้

สามารถตอบรับกับเกณฑ์การตัดสิ นหลัก 4 ข้อทีร่ ะบุใน TOR การประกวด จะช่วยให้มีโอกาสได้รบั รางวัลมากขึ้น
กำรจัดกรำฟฟิ กบอร์ ดแสดงผลงำน (A1 สองแผ่ น) มีผลต่ อกำรตัดสินผลงำนหรือไม่ ?
ไม่มีผลทางตรงต่อการตัดสิ นด้าน “เนือ้ หางาน” เนือ่ งจากในปี นี ้ คณะกรรมการแต่ละท่านจะมีเวลาในการศึกษารายละเอียด
โครงการ (เอกสาร PDF A4) และให้คะแนนในเบือ้ งต้น ก่อนทีจ่ ะมาตัดสิ นพร้อมกันในวันสุดท้ายซึ่งจะใช้บอร์ ดแสดงผลงานเป็ น
สือ่ กลางในการอภิ ปรายของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กราฟฟิ กของบอร์ ดแสดงผลงาน ควรสือ่ สารเนือ้ หางานได้ดี เข้าใจง่าย

6.

และสามารถสือ่ ถึงบรรยากาศและสุนทรี ยภาพของงานออกแบบด้วย
ทำไมปี นีม้ ีค่ำส่ งงำน ? เงินจำนวนนีน้ ำไปใช้ สำหรับอะไรบ้ ำง ?
ค่าลงทะเบียนส่งผลงาน จะนาไปใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์จดั เตรี ยมงานและสถานทีใ่ นวันตัดสิ น ค่า
เดิ นทางและค่าอาหารนิ สิตนักศึกษาช่วยงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิ น (ใช้เวลาในการตัดสิ น 3 สัปดาห์) ค่าจัดทาโล่รางวัล
และใบประกาศเกียรติ คณ
ุ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในปี ทีแ่ ล้วซึ่งเป็ นครัง้ แรกของการจัดประกวดในรู ปแบบนี ้ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีมติ
ให้อนุโลมไม่เก็บค่าลงทะเบียนสาหรับปี แรก

7.

8.

ประเภทผลงำน Private Residences และ Low-Rise Residential Complex ทัง้ 2 ประเภทนีม้ ีควำมแตกต่ ำงกัน
อย่ ำงไร ?
ประเภท private residence จะต้องเป็ นพืน้ ที ่ "ส่วนตัว" ของคอนโด ถ้าโครงการทีจ่ ะส่งเป็ นการออกแบบ "พืน้ ทีส่ ่วนกลาง" ของ
คอนโด ก็จะเป็ นประเภท residential complex-low rise
โครงกำรที่ทำในต่ ำงประเทศ แต่ ออกแบบโดยสมำชิกสมำคมภูมิสถำปนิกประเทศไทย (ทัง้ บุคคลและนิติบุคคล) สำมำรถ
ส่ งได้ หรือไม่ ?
สาหรับปี นี ้ จะยังไม่รบั พิ จารณาโครงการทีต่ งั้ อยู่ในต่างประเทศ เนือ่ งด้วยข้อจากัดทางด้านการตรวจผลงานและการศึกษาข้อมูล
โครงการ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางคณะกรรมการจัดการประกวด และกรรมการสมาคมภูมิฯ มีโนยบายทีจ่ ะเปิ ดกว้างรับ

9.

พิ จารณาผลงานของสมาชิ กทีต่ งั้ อยู่ในต่างประเทศด้วย
จำกเงื่อนไขของกำรประกวดที่มีกำรส่ งผลงำนระหว่ ำง Early Bird Rate ในวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 และ Regular
Rate ในวันที่ 4 สิงหำคม 2561 แตกต่ ำงกันอย่ ำงไร ?
ต่างกันทีค่ ่าธรรมเนียมการส่งผลงาน Early Bird Rate (ลงทะเบียนภายใน 10 ก.ค. 61) จะถูกกว่าค่าลงทะเบียน Regular rate
รายละเอียดตามภาพในอัลบัม้ หรื อสรุปดังนี ้
Early Bird Rate
1)

สมาชิ กสามัญ 1,500 บาท

2)

สมาชิ กนิติบคุ คลสามัญ 2,500 บาท

3) *บุคคลทัว่ ไป 5,500 บาท
4) *นิ ติบค
ุ ลทัว่ ไป 16,500 บาท
Regular Rate (ลงทะเบียนตั้งแต่ 11 กค. – 4 สค. 61)
1)

สมาชิ กสามัญ 2,500 บาท

2)

สมาชิ กนิติบคุ คลสามัญ 4,000 บาท

3) *บุคคลทัว่ ไป 6,500 บาท
4) *นิ ติบค
ุ ลทัว่ ไป 18,000 บาท

