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ข้อก ำหนดในกำรรับสมัคร 

 
คอนเซปท์ 

CHALLENGE 
(ผลงานทีน่ าเสนอไอเดียสดใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์) 

 
 

เกี่ยวกับผลงำน 

 -   ผลงานบรรจภุณัฑ์ส าหรับขนม, เคร่ืองดืม่,อาหาร,เคร่ืองส าอาง,ผลติภณัฑ์เพื่อ    
     ความงาม,เคร่ืองเขยีน,ผลติภณัฑ์ยา,เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และ ของใช้ในบ้านอื่นๆ 
 -  ผู้สมคัรสามารถสมคัรแบบเดีย่วหรือทีมโดยมีสมาชิกไมเ่กิน 2 คน (ตวัแทน 1 คนจากทีมที่  
     ชนะจะเป็นผู้ขึน้รับรางวลัพิเศษ )และสามารถสง่ผลงานก่ีชิน้ก็ได้   
 -  ใบสมคัรทกุใบจะได้รับการพิจารณาพร้อมกนัทัง้หมด (ไมแ่บง่ตามประเภทบรรจภุณัฑ์) 
 -  ผลงานท่ีเข้าร่วมจะต้องไมเ่คยปรากฎท่ีการประกวดหรือนิทรรศการอื่นมาก่อน  นอกจากนี ้
    จะต้องเป็นผลงานท่ีไมไ่ด้ลอกเลยีนแบบผลงานอ่ืนและ ไมม่ีความเก่ียวข้องทางลขิสทิธ์ิตอ่  
    องค์กรหรือบริษัทใดๆ 

กำรรับสมัคร 
และ 

ข้อก ำหนด
เกี่ยวกับผลงำน 

-  ไมจ่ ำกดัสญัชำติผู้สมคัร 
-  ผู้สมคัรต้องก ำลงัศกึษำในมหำวิทยำลยัหรือสถำบนัอำชีวศกึษำในประเทศไทย ในสำขำวิชำที ่  
    เก่ียวข้อง 
 -  สำมำรถสมคัรผำ่นเว็บไซต์  aspac.jp/en โดยคลกิที่ปุ่ ม ENTRY  พร้อมอพัโหลด รูปภาพ    
   โมเดลทีส่ าเร็จแลว้ หรือ รูปสเก็ตช์แบบสามมิติ(Picture of 3D Packaging Design in  
   Perspective view) ไมเ่กิน 3 ภำพ และขนำดแตล่ะภำพต้องไม ่เกิน 2 MB. ในรูปแบบไฟล์   
   JPEG หรือ PING เทำ่นัน้  
-  กำรสง่โมเดลชิน้จริง(ส ำหรับกำรพิจำรณำรอบ 2 ) จะต้องสง่ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเทำ่นัน้ 
-  โมเดลต้องท ำกำรบรรจหุีบหอ่อยำ่งดีและเหมำะสม ในกลอ่งที่มคีวำมแข็งแรง เนื่องจำกอำจจะ  
    มีกำรวำงซ้อนในขัน้ตอนกำรเก็บรักษำ 
-  ห้ำมสง่สิง่ของใดๆที่เป็นของเหลวหรือมีควำมเสีย่งวำ่จะเนำ่เสยี หำกสิง่ของทีเ่ป็นปัจจยัเสริม  
   เหลำ่นัน้จ ำเป็น  ผู้สมคัรจะต้องจดัหำของแทนที่ เช่น กระดำษ พลำสติก ซิลโิคน เป็นต้น 

ASPaC Awards 2017 
Asia Student Package Design Competition 

กำรประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษำในภูมิภำคเอเชีย 
                                                                                               ประเทศทีเ่ข้าร่วม 

                                                           ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต,้ จีน, ไตห้วนั, ไทย, อินโดนีเซีย,  
                                                             ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์ และ มาเลเซีย  
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-  ทัง้นีใ้นกรณีที่ปัจจยัเสริมที่กลำ่วไปข้ำงต้นมีน ำ้หนกัมำก ผู้สมคัรไมจ่ ำเป็นต้องจดัสง่ และจะไม่   
   มีผลตอ่ภำพรวมของบรรจภุณัฑ์ 
-  ผลงำนจะต้องสำมำรถบรรจไุด้ในกลอ่งขนำด 30cm x 30cm x 30cm.  
-  ผู้สมคัรจะไมไ่ด้รับโมเดลคืน 
-  ในกรณีที่มีกำรน ำบรรจภุณัฑ์ของสนิค้ำที่มีอยูแ่ล้วมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรจดัท ำโมเดล  จะต้อง  
    แจ้งช่ือของสนิค้ำนัน้ๆ 

รำงวัล รำงวลัชนะเลศิ (Grand Prize: 1 รำงวลั)   
   ประกำศนียบตัร เหรียญรำงวลั และเงินรำงวลัจ ำนวน 200,000 เยน 
รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 (Gold Prize: 2 รำงวลั) 
   ประกำศนียบตัร เหรียญรำงวลั และเงินรำงวลัจ ำนวน 150,000 เยน 
รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 (Silver Prize: 2 รำงวลั) 
   ประกำศนียบตัร เหรียญรำงวลั และเงินรำงวลัจ ำนวน 100,000 เยน 
รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 (Bronze Prize: 2 รำงวลั) 
   ประกำศนียบตัร เหรียญรำงวลั และเงินรำงวลัจ ำนวน 50,000 เยน 
รำงวลัจำกแจเปนฟำวเดชัน่  ( ไมจ่ ำกดัจ ำนวนรำงวลั ) 
   ประกำศนียบตัร และเงินรำงวลัจ ำนวน 30,000 เยน 
รำงวลัจำกประธำนโครงกำร ASPaC (1 รำงวลั) 
   ประกำศนียบตัร และเงินรำงวลัจ ำนวน 30,000 เยน 
รำงวลัจำก JPDA  (1 รำงวลั) 
    ประกำศนียบตัร และเงินรำงวลัจ ำนวน 30,000 เยน 
รำงวลัจำกบริษัท TBD ( ไมจ่ ำกดัจ ำนวนรำงวลั ) 
    เงินรำงวลัจ ำนวน 30,000 เยน ( รำยละเอียดจะแจ้งให้ทรำบตอ่ไป ) 
รำงวลัชมเชย( 100 รำงวลั) : ประกำศนยีบตัร 
ผลงำนดีเดน่:( ไมจ่ ำกดัจ ำนวนรำงวลั ) : ประกำศนียบตัร 

กรรมกำร คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ : ประธานโครงการ ASPaC , ประธาน JPDA ,นกัออกแบบช่ือดงั 

อ่ืนๆ กำรรำยงำนผล 
-  ผลงานท่ีได้รับรางวลัและPortfolio จะอพัโหลดลงในเว็บไซต์ของ ASPaC  
   และจะมีหนงัสอืประมวลภาพโครงการ" 
-  ผู้ ได้รับการคดัเลอืกจะได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวลั และ workshop ณ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ลิขสิทธ์ิ 

-  ลขิสทิธ์ิผลงานจะเป็นของผู้สมคัรเจ้าของผลงาน  แตท่ีมผู้จดังานมีสทิธิที่จะน าผลงานดงักลา่ว 
   ไปใช้จนกระทัง่นิทรรศการแสดงผลงานจบลงและในระหวา่งนัน้ผู้สมคัรไมส่ามารถสร้างงาน   
   ออกแบบที่มีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกบัผลงานท่ีตัง้แสดงได้ 

-  นอกจากนีใ้นกรณีที่ห้างร้านหรือบริษัทสอบถามเก่ียวกบัการน าผลงานไปใช้ผา่นทีมผู้จดังาน   
    บริษัทนัน้ๆจะถือสทิธิในการเจรจากบัผู้สมคัร                                                                                                                                                             
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-  ทีมผู้จดัจะถือวา่ได้รับการอนญุาตจากผู้สมคัรให้น าข้อมลูไปใช้ในการเผยแพร่ผลงาน 

    ในรูปแบบ แค็ตตาลอ็ก เว็บไซต์  สือ่สิง่พิมพ์ หรือ สือ่ประเภทอื่นๆ 

 
กำรเก็บรักษำ 
-  ทีมผู้จดังานจะเก็บรักษาผลงานทกุชิน้เป็นอยา่งดี แตจ่ะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่เกิดการ 
    เสยีหายเนื่องมาจากอบุตัิเหตหุรือเหตกุารณ์ไมค่าดคิด  ดงันัน้กรุณาบรรจผุลงานอยา่งดีและ 
    เหมาะสม  เพื่อปอ้งกนัความเสยีหายระหวา่งการขนสง่ 
-  ในกรณีที่ผลงานได้รับความเสยีหายจากอบุตัิเหตหุรือระหวา่งการขนสง่และผู้สมคัรเจ้าของ  
    ผลงานไมส่ามารถซอ่มแซมได้  ทีมผู้จดัจะท าการซอ่มแซมให้โดยถือเป็นเหตฉุกุเฉิน 

กำรละเมิดข้อก ำหนด 

   หากตรวจสอบภายหลงัแล้วพบวา่ผลงานท่ีได้รับรางวลัเป็นผลงานลอกเลยีนแบบหรือผู้สมคัร  
 ทีไ่ด้รับการคดัเลอืกละเมดิข้อก าหนด  ผลการตดัสนิจะถือเป็นโมฆะทนัที 

กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
      ส านกังานโครงการ ASPaC จะท าหน้าทีจ่ดัการกบัข้อมลูสว่นบคุคลที่ระบใุนใบสมคัร เช่น   
  ช่ือ ที่อยู ่และมหาวิทยาลยั และจะน าไปใช้ในกรณีทีจ่ะระบตุอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 
    -  หากส านกังานเห็นชอบวา่จ าเป็นจะต้องใช้ข้อมลูดงักลา่วในการติดตอ่สือ่สารเก่ียวกบั   
       โครงการ ASPaC เช่น การสง่ผลงาน เป็นต้น 
    -  ประชาสมัพนัธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวลัในแคตตาลอ็ก เว็บไซต์  สิง่พิมพ์ รายงาน โฆษณา  
        และ สือ่อื่นๆ 

 

ศกึษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/ASPaCThai/ 

Email: aspac@jfbkk.or.th 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ASPaCThai/
mailto:aspac@jfbkk.or.th


                            2017/7 
The Japan Foundation  Asia Creative Culture Cooperation Project 2017 

 
 

 

 

ศกึษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/ASPaCThai/ 

Email: aspac@jfbkk.or.th 

 
                        

9 มิ.ย.2560-  
30 ก.ย. 2560 

รอบแรก (ในประเทศไทย) 
สมคัรออนไลน์ท่ี http://aspac.jp/en/ 

โดยสง่รูปภาพโมเดลท่ีส าเร็จแล้ว หรือ รูปสเก็ตช์แบบสามมิติ 
กลางเดือน-สิน้เดือนต.ค. ประกำศผลรอบแรก 

  รอบสอง (ในประเทศไทย) 

27 ต.ค. สง่โมเดลจริง 

สิน้เดือนต.ค. -     
 ต้นเดือนพ.ย. 

ประกำศผลรอบสอง 
(คดัเลือกตวัแทนจากประเทศไทย) 

กลางเดือนพ.ย. แก้ไขโมเดล  และ สง่โมเดลท่ีได้รับเลือกไปญ่ีปุ่ น 

ธนัวาคม 

รอบสุดท้ำย (ประเทศญ่ีปุ่น) 
2 ธ.ค. (เสาร์)  -  คดัเลือกผลงานรอบสดุท้าย 

3 ธ.ค. (อาทิตย์)  -  Design Forum / พิธีมอบรางวลั / Reception 
4 ธ.ค. (จนัทร์) - 6 ธ.ค. (พธุ) -  Study Tour / Workshop 

ม.ค. - มี.ค. 2561 
จดันิทรรศการแสดงผลงานในญ่ีปุ่ นส าหรับผลงานท่ีได้รางวลั                                                     

(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสตอ่ไป)  
หลงัเดือนเม.ย. นิทรรศการแสดงผลงานในประเทศอ่ืน 

ASPaC Awards 2017 
Asia Student Package Design Competition 

งำนประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษำในภูมิภำคเอเชีย 
                                                                                               ประเทศทีเ่ข้าร่วม 

                                              ญ่ีปุ่ น, เกาหลีใต,้ จีน, ไตห้วนั, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์,  
                                                เวียดนาม, สิงคโปร์, มาเลเซีย และ ประเทศอืน่ๆในเอเชีย 
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