TALA Professional Awards 2021
การประกวดผลงานวิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรม ประจาปี พ.ศ. 2564
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
_______

____________

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยมีเป้าหมายในการที่จะจรรโลงวิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรมและเผยแพร่ยกย่องผลงาน
ภูมิสถาปั ตยกรรมที่มีคณ
ุ ภาพ จึงได้จดั ให้มีการประกวดงานภูมิ สถาปั ตยกรรมดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2564 ขึน้ ผลงานการให้รางวัล
ครัง้ นีจ้ ะช่วยให้ประชาชนทั่วไป ได้เห็นบทบาทของภูมิสถาปนิกและสร้างความเข้าใจงานภูมิสถาปั ตยกรรมได้กว้างขวางมากขึน้ โดย
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
o
เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างทัศนคติต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับ งานภูมิสถาปั ตยกรรมทัง้ ในด้านขอบเขตและเนือ้ หา
ของงาน และความรูค้ วามสามารถของภูมิสถาปนิกไทยในการสร้างสรรค์งานออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรม
o
เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานภูมิสถาปั ตยกรรมที่ คานึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อม รวมทัง้ การออกแบบ
ก่อสร้าง และดูแลรักษาที่ย่งั ยืน
o
เพื่อสร้างโอกาสให้ภมู ิสถาปนิกไทยได้เผยแพร่ผลงานให้เป็ นที่รูจ้ กั ต่อสาธารณะชนมากขึน้
o
เพื่อยกย่องในความสามารถและความพยายาม ในความคิดสร้างสรรค์ และอุดมการณ์ ในการประกอบวิชาชีพ
ของภูมิสถาปนิกไทย
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จึงใคร่ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็ นงานภูมิสถาปั ตยกรรมดีเด่น ประจาปี
2564 เพื่อรับวุฒิบตั รและโล่หร์ างวัล ของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. คุณสมบัตขิ องผู้ทสี่ ่งผลงานเข้าคัดเลือก
1.1 เป็ นบุคคลที่เป็ นสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย หรือ
1.2 เป็ นสานักงานภูมิสถาปนิก ที่เป็ นสมาชิกประเภทนิติบคุ คลของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
1.3 เป็ นบุคคลหรือสานักงานภูมิสถาปนิกที่มิได้เป็ นสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย แต่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการ
สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฯ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกได้ที่ http://www.tala.or.th/member_type/หรือ
โทร: 02 369 3006 และ 086 326 9054)

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งผลงาน
**ค่าใช้จ่ายในการส่งผลงานเข้าประกวด เฉพาะงานประเภทที่ 3.1-3.8 เท่านัน้
2.1 Early Bird Rate:
 สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภทสามัญ 1,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
 สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเทศนิติบคุ คลสามัญ 3,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
 *บุคคลทั่วไป 5,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
 *นิติบคุ ลทั่วไป 17,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
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2.2 Regular Rate:
 สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเภทสามัญ 2,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
 สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ประเทศนิติบคุ คลสามัญ 5,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
 *บุคคลทั่วไป 6,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
 *นิติบคุ ลทั่วไป 19,000 บาท ต่อการส่ง 1 โครงการ
*หมายเหตุ: 1. บุคคลและนิตบิ คุ คลทั่วไปทีส่ ง่ ผลงานเข้าประกวด จะได้รบั สถานะสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เป็ น
เวลา 5 ปี
2. ผลงาน 1 ผลงาน สามารถส่งได้หลายประเภทแต่ตอ้ งส่งเอกสารและเสียค่าใช้จ่ายตามจานวน ตามข้อ 6
3. ประเภทผลงานจะได้รับการพิจารณา
3.1 Private Residence: พืน้ ที่สว่ นตัวของที่พกั อาศัยส่วนบุคคล เช่น บ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม (เฉพาะห้องชุด
ส่วนตัว)
** ต้องเป็ นงานทีก่ ารก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดใช้งานก่อนวันยื่นผลงาน อย่างน้อย 1 ปี
3.2 General Design: งานออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมอื่นๆ แบ่งเป็ นประเภทย่อย ดังนี ้
3.2.1 Residential Complex: Low-Rise: พืน้ ที่ส่วนกลางชุมชนพักอาศัยที่มีความสูงไม่เกิ น 23 เมตร เช่น บ้าน
จัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย เป็ นต้น
3.2.2 Residential Complex: High-Rise: พืน้ ที่ส่วนกลางชุ มชนพักอาศัยที่มีความสูงตัง้ แต่ 23 เมตรขึน้ ไป เช่น
อาคารชุดพักอาศัย
3.2.3 Commercial: พืน้ ที่พาณิชยกรรม เช่น ศูนย์การค้า ตลาด ห้างร้าน ศูนย์รวมการบันเทิง เป็ นต้น
3.2.4 Hospitality: สถานที่ทอ่ งเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เช่น รีสอร์ท โรงแรม สนามกอล์ฟ สวนสนุก สวนนา้ เป็ นต้น
3.2.5 Institution: สถาบัน องค์ก ร เช่ น ส านัก งาน สถานศึ ก ษา สถาบัน วิ จั ย ส านัก งาน หน่ ว ยงานภาครัฐ
ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น
**ทุกประเภทจะต้องเป็ นงานที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดใช้งานก่อนวันยื่นผลงาน อย่างน้อย 1 ปี
3.3 Public Space : งานออกแบบสามารถแบ่งเป็ นประเภทย่อย ดังนี ้
3.3.1 Public Space : Large Area พืน้ ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะที่มีพืน้ ที่มากกว่า 1,000 ตร.ม. ขึน้ ไป (ครอบครอง
โดยภาครัฐหรือเอกชน) ไม่จากัดการใช้งานเฉพาะกลุม่ เช่น สวนสาธารณะ (Park) พืน้ ที่ริมนา้ (Waterfront)
ภูมิทศั น์ถนน (Streetscape) โล่งของเมือง (Urban Plaza) พืน้ ที่กิจกรรมชุมชน (Community Space) สนาม
กีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Facility) เป็ นต้น
3.3.2 Public Space : Small Area พืน้ ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะที่มีพืน้ ที่ไม่มากกว่า 1,000 ตร.ม. (ครอบครองโดย
ภาครัฐหรือเอกชน) ไม่จากัดการใช้งานเฉพาะกลุม่ เช่น สวนสาธารณะ (Park) พืน้ ที่ริมนา้ (Waterfront) ภูมิ
ทัศน์ถนน (Streetscape) โล่งของเมือง (Urban Plaza) พืน้ ที่กิจกรรมชุมชน (Community Space) สนาม
กีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation Facility) เป็ นต้น
** ทุกประเภทจะต้องเป็ นงานที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดใช้งานก่อนวันยื่นผลงาน อย่างน้อย 1 ปี
3.4 Master Planning: Domestic – International Project ผั ง แม่ บ ทระยะยาว ซึ่ ง เป็ นโครงการจริ ง เช่ น ผั ง แม่ บ ท
มหาวิ ท ยาลัย องค์ก รภาครัฐ และเอกชน ผั ง ชุ ม ชน หมู่ บ ้า น พื ้น ที่ ส าธารณะขนาดใหญ่ ผั ง แม่ บ ทการฟื ้ น ฟู
สภาพแวดล้อม/ระบบนิเวศ พืน้ ที่อนุรกั ษ์ เป็ นต้น
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

** เนื่องจากเป็ นโครงการระยะยาว จึงไม่จาเป็ นต้องเป็ นงานที่สร้างแล้วเสร็จก่อนวันยื่นผลงาน
Landscape Art / Exhibition: ศิ ล ปะและงานจั ด แสดงในบริ บ ทของภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม เช่ น Land Art, Earth
Sculpture, Environmental Art, Installation Art/ Media Art ฯลฯ
** เป็ นโครงการที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและเผยแพร่สสู่ าธารณะก่อนวันยื่นผลงาน
Community Service / Workshop: โครงการภูมิสถาปัตยกรรมทีส่ ร้างสรรค์กระบวนการทางานระหว่างผูอ้ อกแบบ กับ
กลุม่ คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพื่อสร้างสถานที่พิเศษ (Place making) ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ คุณภาพ
ชีวิตและความเป็ นอยูข่ องชุมชนเป็ นสาคัญ
** การจัดทากระบวนการและการออกแบบต้องแล้วเสร็จและเผยแพร่สสู่ าธารณะก่อนวันยื่นผลงาน
**โครงการที่สง่ เข้าประกวด จะต้องเป็ นผลงานที่อยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน้
Landscape Conservation: งานออกแบบอนุรกั ษ์ภมู ิสถาปั ตยกรรมที่มีความสาคัญทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ส่ง เสริ ม คุณ ค่ า ของพื น้ ที่ เ ดิ ม ให้มี ค วามโดดเด่ น ชัด เจนและเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่อ สาธารณชน เช่ น คุณ ค่ า ในด้า น
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็ นต้น
** เนื่องจากอาจจะเป็ นโครงการระยะยาว จึงไม่จาเป็ นต้องเป็ นงานที่สร้างแล้วเสร็จก่อนวันยื่นผลงาน
Vernacular and Cultural Landscape: งานออกแบบภูมิสถาปั ตยกรรมที่มีการนาความรู ห้ รือภูมิปัญญาท้องถิ่นทัง้ ใน
ด้านธรรมชาติและ / หรือวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
** เนื่องจากอาจจะเป็ นโครงการระยะยาว จึงไม่จาเป็ นต้องเป็ นงานที่สร้างแล้วเสร็จก่อนวันยื่นผลงาน
Distinctive Work: งานภูมิสถาปั ตยกรรมที่มีคุณค่าเป็ นที่น่าจดจา ที่ยงั ได้รบั การรักษาการออกแบบดัง้ เดิมให้อยู่ใน
สภาพสมบูร ณ์ห รือ ใกล้เ คี ย งสภาพเดิ ม มี ค วามสาคัญ ต่อ สาธารณชนและชุม ชนโดยรอบพื น้ ที่ หรือ มี คุณ ค่า ต่อ
การศึกษา แสดงถึงพัฒนาการภูมิสถาปั ตยกรรมในประเทศไทย โดยต้องเป็ นงานที่สร้างแล้วเสร็จในช่วงเวลา 15 ถึง
50 ปี ที่ผา่ นมา ไม่จากัดประเภทโครงการอาจเป็ นพืน้ ที่สว่ นบุคคลหรือพืน้ ที่สาธารณะก็ได้
**เป็ นโครงการที่ได้รบั การเสนอชื่อ จากสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิก (ผ่าน Google Form ซึ่งจะประกาศ Link ให้ทราบ
ในภายหลังทาง www.facebook.com/TALAlandscape และ www.tala.or.th) เพื่อเชิดชูผลงานภูมิสถาปั ตยกรรมที่
ทรงคุณค่าจาก อดีตถึงปั จจุบนั และจะต้องเป็ นผลงานที่อยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน้

*หมายเหตุ: 1. ผลงานทีส่ ง่ เข้ารับการพิจารณาทุกประเภทจะต้องเป็ นผลงานทีไ่ ม่เคยได้รบั รางวัลจากการคัดเลือก TALA Award
ในปี ทผี่ า่ น ๆ มา
2. ผลงานทีเ่ คยส่งเข้าประกวดแต่ยงั ไม่ได้รบั รางวัลในปี ทผี่ า่ น ๆ มา สามารถส่งซ้าได้ไม่จากัดจานวนครัง้
3.โครงการทีม่ ีทตี่ งั้ อยู่ตา่ งประเทศสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ยกเว้นประเภท Community Service / Workshop
และ Distinctive Work ทีจ่ ะต้องเป็ นโครงการทีอ่ ยู่ในประเทศไทย

4. ขั้นตอนการส่งผลงานและการตัดสิน
4.1 ผูส้ นใจส่งผลงานสามารถอ่านและ Download TOR: TALA Professional Awards 2021 และเอกสารต่างๆ ได้ทาง
www.facebook.com/TALAlandscape และ www.tala.or.th รวมทัง้ ทางสมาคมจะประชาสัมพันธ์และจัดส่งเอกสาร
ทาง E-mail และ/ หรือทาง Line ไปยังสมาชิกสมาคมทุกท่าน
4.2 ผูส้ นใจส่งผลงานสามารถลงทะเบียนได้ ดังนี ้
 ลงทะเบี ยน online ได้ที่ google form https://forms.gle/Dy3H3LbRxumVPb3d6 (ผลงานทุก ผลงานต้อง
ลงทะเบียนแยกกัน) และผูส้ มัครต้องใช้ Email ของ Gmail ในการลงทะเบียน เพื่อใช้กระบวนการต่าง ๆ ใน
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การส่ง ผลงานเข้า ประกวด และการ Upload ผลงานและเอกสารประกอบไปยัง Google Classroom:
TALAawards2021 ได้
 รายละเอียดเรือ่ งการจ่ายเงิน ผูส้ มัครต้องทาการโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย อัตรา
ค่าลงทะเบียนตามประเภทของผลงานและสามารถชาระค่าลง ทะเบียน ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. โอนเข้าบัญชี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เลขที่บญ
ั ชี 173-229237-7 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะมอล์ล 3 รามคาแหง
2. เช็คส่วนตัวหรือเช็คธนาคาร สั่งจ่าย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
เมื่อท่านชาระเงินแล้ว โปรดแนบหลักฐานการชาระเงิน ใน Google form ที่ทาการลงทะเบียน
4.3 Download แบบฟอร์มทาง www.facebook.com/TALAlandscape และ/หรือ Google Classroom:
TALAawards2021 ผูล้ งทะเบียนที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 จะได้รบั email 2 ฉบับ ดังนี ้
4.3.1 Email ตอบรับจากสมาคมฯ โดยจะส่ง Link เชิญให้เข้าใช้ Google Classroom: TALAawards2021 และ
4.3.2 Email ที่บอกรหัสเลขที่การส่งผลงาน
4.4 ผูเ้ ข้าร่วมประกวดสามารถ ดาวน์โหลด TOR และแบบฟอร์มประกอบการส่งผลงาน (ตามรายละเอียดในข้อ 6) จาก
Classwork ใน Google Classroom: TALAawards2021 หัวข้อ เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการส่งผลงาน
ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

4.5 ผูเ้ ข้าร่วมประกวดส่งผลงานทัง้ หมดแยกตามประเภทที่สง่ ประกวด ตามรายละเอียดในข้อ 6 จาก Google Classroom:
TALAawards2021 ใน Classwork หัวข้อ 6.1, 6.2 (ปิ ดชื่อ) ส่งผลงานการเข้าประกวดแยกตามประเภท ดังภาพ
ตัวอย่างด้านล่าง
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4.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงานรอบแรก โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายละเอียดโครงการทัง้ หมด
และให้คะแนนเพื่อคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย
4.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ร่วมกันตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ONLINE ด้วยโปรแกรม Zoom และแจ้งผลการตัดสินต่อ
ผูเ้ ข้าร่วมประกวดภายใน 5 วันทาการ

5. กาหนดการของการส่งผลงานและการประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องใช้อีเมล gmail ทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนในการส่งผลงานใน Google Classroom
5.1 การส่งผลงาน
 เปิ ดรับลงทะเบียนการส่งผลงาน
16 สิงหาคม 2564 (จันทร์)
 หมดเขตลงทะเบียนช่วง Early Bird Rate
13 กันยายน 2564 (จันทร์)
 หมดเขตลงทะเบียนช่วง Regular Rate
27 กันยายน 2564 (จันทร์)
 หมดเขตส่งผลงาน
4 ตุลาคม 2564 (จันทร์)
5.2 การตัดสินผลงาน
 ประกาศผลการตัดสินผลงานรอบคัดเลือก
16 ตุลาคม 2564 (จันทร์)
 วันประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย
6 พฤศจิกายน 2564 (จันทร์)
5.3 การเผยแพร่ผลงาน
 วันมอบรางวัล TALA Professional Awards 2021
กุมภาพันธ์ 2565 (อาจมีการเปลีย่ นแปลง)
 การแสดงผลงาน Online
กุมภาพันธ์ 2565 (อาจมีการเปลีย่ นแปลง)
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6. รู ปแบบการส่งผลงานสาหรับโครงการประเภทที่ 3.1 – 3.8
ผูส้ ง่ จะต้องเตรียมไฟล์ผลงานส่งใน Google Classroom: TALAawards2021 ดังนี ้
6.1 รายละเอียดโครงการ: ส่งไฟล์ในรู ปแบบ PDF (ความละเอียด 300 dpi) ขนาด A4 จานวน 8-10 หน้า
* การตัง้ ชื่อ File ให้ใช้คาว่า Project ตามด้วยเลขที่สง่ ผลงาน เช่น Project-123 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.1.1

หน้าปก: ให้ระบุเฉพาะชื่อโครงการและเลขที่การส่งผลงานเท่านัน้ หากมีการระบุชื่อบุคคลหรือบริษัทห้าง
ร้านใด ๆ จะถือว่าผลงานชิน้ นัน้ หมดสิทธิ์ในการร่วมประกวด
6.1.2 บทบรรยายรายละเอียดโครงการ: ใช้ตวั อักษรที่อา่ นง่ายและมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ Cordia ขนาด 14
โดยใช้แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ download ได้จาก Google Classroom: TALAawards2021
ประกอบด้วย
 บทบรรยายสรุปแนวคิดและรายละเอียดโครงการเป็ นภาษาอังกฤษ ความยาว 300-400 คา
(ประมาณ ½ หน้ากระดาษ)
 บทบรรยายรายละเอียดโครงการและแนวความคิดในการออกแบบเป็ นภาษาไทย ความยาว 6001,000 คา (ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ)
6.1.3 ผังบริเวณ/ผังแม่บทของโครงการ: เต็ม 1 หน้า ควรแสดงบริบทรอบโครงการด้วย
6.1.4 กราฟฟิ กประกอบอืน่ ๆ: จานวน 4-6 หน้า แสดงแนวคิด รายละเอียดอื่น ๆ ภาพถ่ายของงานที่สร้างแล้ว
เสร็จ พร้อมคาอธิบายภาพยาวไม่เกิน 45 คา (ประมาณ 2 บรรทัด) ต่อ 1 หน้า
6.2 การแสดงผลงาน: ส่งไฟล์ในรู ปแบบ PDF (ความละเอียด 300 dpi) ขนาด A1 แนวตัง้ จานวนไม่เกิน 2 A1
* การตัง้ ชื่อ File ให้ใช้คาว่า Board ตามด้วยเลขที่สง่ ผลงาน เช่น Board-123 โดยมีรายละเอียดดังนี ้





ชื่อโครงการ
เลขที่การส่งผลงานและลาดับของบอร์ด ที่มมุ ขวาล่างด้านหลัง เช่น 123-01 **ไม่ตอ้ งแสดงชื่อผูอ้ อกแบบ**
ผังบริเวณ แสดงที่ตงั้ แสดงสภาพแวดล้อมให้ชดั เจน
รู ปถ่ายโดยรอบและ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ (เช่น สภาพพืน้ ที่เดิม/ผลงานโครงการที่สร้างเสร็จที่
เป็ นปั จจุบนั )
 กราฟฟิ กอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดของการออกแบบ
 คาอธิบายและ/หรือ label ประกอบภาพต่างๆ
หมายเหตุ: **รู ปภาพและกราฟฟิ กทัง้ หมดในบอร์ด จะต้องไม่มีภาพหรือข้อมูลทีบ่ ่งบอกถึงตัวผูอ้ อกแบบ (เช่น โลโก้
บริษัท หรือหน้าของบุคคล) ซึ่งจะมีผลให้งานถูกตัดสิทธิจ์ ากการตัดสิน

6.3 แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดผูม้ ีสว่ นร่วมในโครงการ: ส่งไฟล์ในรู ปแบบ MS Word
* การตัง้ ชื่อ File ให้ใช้คาว่า Text ตามด้วยเลขที่สง่ ผลงาน และเลข 02 ตามลาดับ เช่น Text-123-02 โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
 แสดงข้อมูลชื่อผูอ้ อกแบบโครงการ เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผูก้ อ่ สร้าง และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ โดยกรอกข้อมูล
ลงในแบบฟอร์มซึง่ download ได้จาก Google Classroom: TALAawards2021
 **ข้อมูลเหล่านีจ้ ะไม่ได้รบั การเปิ ดเผยต่อคณะกรรมการผูต้ ดั สินผลงาน**
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6.4 บทบรรยายรายละเอียดโครงการ: ส่งไฟล์ในรู ปแบบ MS Word ตามข้อ 6.1
* การตัง้ ชื่อ File ให้ใช้คาว่า Text ตามด้วยเลขที่สง่ ผลงาน และเลข 01 เช่น Text-123-01

6.5 ภาพถ่ายและกราฟฟิ กทัง้ หมดที่แสดงในรายละเอียดโครงการ (6.1.3, 6.1.4) และบอร์ดแสดงผลงาน (6.2):
ส่งไฟล์ในรู ปแบบ JPEG
* การตัง้ ชื่อ File ใช้คาว่า Image ตามด้วยเลขที่สง่ ผลงานและเลขลาดับภาพ เช่น Image-123-01 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 ขนาดของแต่ละภาพ 3508 x 2480 Pixels (เท่ากับขนาด A4 ความละเอียด 300 dpi)
 ให้ผงั บริเวณหรือผังแม่บทเป็ นแผ่นที่ 01
** หมายเหตุ:
File ที่สง่ มาทัง้ หมด ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ ในการนาเผยแพร่
7. เกณฑ์ในการตัดสินผลงาน

7.1 การตัดสินผลงานประเภทโครงการออกแบบวางผัง (3.1-3.8) จะดูจากเกณฑ์หลัก 5 ด้าน ได้แก่
1) งานออกแบบที่มีคณ
ุ ภาพ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
2) การวางผัง/ออกแบบที่คานึงถึงบริบท การเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม รวมถึง ความสัมพันธ์กับพืน้ ที่ต่าง ๆ โดยรอบ
อย่างเหมาะสม ส่งผลในทางบวกต่อพืน้ ที่และผูใ้ ช้อาศัยโดยรอบ (Planning and Inclusive Design)
3) ออกแบบเพื่ อ ความยั่ง ยื น (Sustainable Design) และความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (Environmental
Responsibility)
4) งานออกแบบที่มีคณ
ุ ค่าสร้างแรงบันดาลใจต่อ ภูมิสถาปนิก และสังคม (Inspiration to society and landscape
architects)
5) งานออกแบบที่ เ ป็ น นวัต กรรม (Innovation) เช่ น กระบวนการออกแบบวางผัง แนวใหม่ การเปิ ด โอกาสใช้
เทคโนโลยีใหม่ วิธีการทางานใหม่สาหรับภูมิสถาปนิก สร้างบทบาทใหม่สาหรับภูมิสถาปนิก หรือ อื่นๆ

8. คณะกรรมการในการตัดสิน
8.1 คณะกรรมการผูต้ ดั สินรางวัลประเภท 3.1-3.8 ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสาขาต่าง ๆ ทัง้ หมด 7 คน ได้แก่
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากวงการวิชาการและวิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรม 3 คน
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 1 คน
 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพ วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2 คน
 ตัวแทนจากภาคประชาชน (ผูส้ อื่ ข่าว/ คอลัมนิสต์ / ผูส้ นใจด้านสิง่ แวดล้อมและเมือง) 1 คน
8.2 คณะกรรมการผูต้ ดั สินรางวัลประเภท 3.7 ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิจาก คณะอนุกรรมการด้านการอนุรกั ษ์ ภูมิ
สถาปัตยกรรม สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
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9. คณะดาเนินงานจัดการประกวด
ภาควิชาภูมิสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศนิ ลิม้ ทองสกุล
ตาแหน่ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิม้
ตาแหน่ง
อาจารย์ ดร. อรอาไพ สามขุนทด
ตาแหน่ง
อาจารย์ พุดตาน จันทรางกูร
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

10. รางวัลและการเผยแพร่
10.1 จานวนรางวัล
 งานประเภทที่ 3.1-3.8 : Excellent Award ประเภทละ 1 รางวัล รวมไม่เกิน 13 รางวัล*
 งานประเภทที่ 3.1-3.8 : Honor Award ประเภทละ 1-3 รางวัล รวมไม่เกิน 39 รางวัล*
*จานวนรางวัลสาหรับแต่ละปี ให้เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของคณะกรรมการตัดสินการประกวด
10.2 ผูท้ ี่ได้รบั รางวัลทุกรางวัล จะได้โล่หป์ ระกาศเกียรติคณ
ุ จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
10.3 การประกาศผลรางวัลทัง้ หมด จะจัดขึน้ ในงาน TALA Night 2021 หรือรูปแบบอื่นตามสถานการณ์ โดยผลงานที่
ได้รบั รางวัลจะได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณะชนในหนังสือ TALA Awards 2021,
https://www.facebook.com/TALAawards2021 และใน website ของสมาคมฯ รวมทัง้ ในสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ที่
สมาคมฯ ได้รบั การสนับสนุน
10.4 ผูอ้ อกแบบและเจ้าของโครงการ รวมทัง้ บริ ษัทต่าง ๆ ที่มีสว่ นในการออกแบบและก่อสร้างโครงการที่ได้รบั รางวัล จะ
ได้รบั สิทธิในการใช้ Logo ของ TALA Professional Award 2021 ในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวต่อสาธารณะ
10.5 รางวัล Distinctive Work มอบกับผลงานอันทรงคุณค่าที่ได้รบั การเสนอชื่อทาง Google Form ซึง่ จะประกาศแจ้ง Link
ให้ทราบในภายหลัง และผลงานได้รบั การลงคะแนนจากคณะกรรมการตัดสินอย่างเป็ นเอกฉันท์
10.6 รางวัล Popular Vote มอบให้กับผลงานที่ผ่านการตัดสินรอบสุดท้ายและได้รบั ผลการลงคะแนน (Vote) สูงสุด

โดย ผู้ท่ี ผ่ านการตัดสินรอบสุดท้ายจะได้รับการติดต่อจากสมาคมฯ และต้องส่งคลิป สัน้ นาเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับโครงการนัน้ ๆ กาหนดให้คลิปมีความยาวไม่เกิน 2.50 นาที ทางคณะกรรมการจะเผยแพร่คลิปสัน้ ลง
ใน facebook เพื่อผ่านการลงคะแนนจากมหาชนโดยการกด Like (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
10.7 รางวัล Honorable มอบให้กบั บุคคลผูส้ ร้างงานที่มีคณ
ุ ค่าต่อสังคม เสนอชื่อโดยคณะกรรมการสมาคมฯ

11. สิทธิของสมาคมต่อผลงานทีส่ ่งเข้าคัดเลือก
11.1 สมาคมฯ ถือสิทธิ์ทจี่ ะเผยแพร่ผลงานที่สง่ เข้าประกวด (หรือได้รบั รางวัล) ได้ทกุ รูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม
11.2 สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลผลงานหรือประเภทงานที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพตามที่กรรมการเห็นสมควร
11.3 สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลย้อนหลัง หากทราบว่าผลงานหรือข้อมูลที่แสดงประกอบผลงานมิได้เป็ นจริง
ตามที่ผสู้ ง่ แจ้งไว้ หรือเป็ นผลงานที่ละเมิดข้อกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ
สาธารณะประโยชน์และวงการวิชาชีพภูมิสถาปั ตยกรรม
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