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แนวปฏิบติัส ำหรบัสถำบนักำรศึกษำ 
และหลกัเกณฑก์ำรด ำเนินงำนประกวดออกแบบบ้ำนพกัอำศยั 

โครงกำรบ้ำนประกวดแบบบ้ำนเขียว ส.อ.ท. 
“บา้นเมอืงไทย อยูส่บายแบบไทย ใหคุ้ณค่าเรือ่งการเรยีนรู ้การอยูร่ว่มกบัสิง่แวดลอ้ม” 

--------------------------------------------------------------------- 

 
1. หลกักำรและแนวคิด  

คลสัเตอรว์สัดุก่อสรา้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มวีตัถุประสงค์ในการส่งเสรมิการ
เรยีนรูก้ารเลอืกใช้วสัดุก่อสรา้งซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ในประเทศในการน าไปใช้ก่อสรา้งบ้านพกัอาศยั ซึ่งมลีกัษณะ
สะทอ้นบุคลกิของความเป็นไทย ควบคู่ไปกบัการใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ในการออกแบบและเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้ง
ใหต้อบสนองการ “อยู่สบาย” และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยเน้นไปที่นิสติ/นักศกึษาคณะสถาปตัยกรรมศาตร์
ตามสถาบนัอุดมศกึษาประมาณ 30 แห่งทัว่ประเทศ 

แบบบ้านที่จะส่งเข้าประกวด ต้องออกแบบบ้านในมติิต่างๆ ทัง้ในแง่รูปแบบ ขนาด ประโยชน์ใช้สอย 
ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ตลอดจนการเลอืกวสัดุ เทคโนโลยกีระบวนการก่อสร้างที่เป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม และทีส่ าคญั ประหยดัราคาส าหรบัประชาชนทัว่ไป สามารถน าไปก่อสรา้งไดจ้รงิ  

แบบบา้นทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจะถูกน าไปพฒันาต่อในระดบัแบบก่อสรา้งจรงิ โดยสถาปนิกและวศิวกร
ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย หรอืผู้เชี่ยวชาญ เมื่อแบบก่อสรา้งจรงิของบา้นทุกแบบ
ได้รบัการพฒันาแล้วเสรจ็ ส.อ.ท. จะได้ส่งมอบแบบให้กระทรวงมหาดไทย และน าไปประชาสมัพนัธ์เพื่อให้
ประชาชนไทยได้มทีางเลอืกในการมแีบบบ้านที่เหมาะกบัตนเอง และชุมชน ภายใต้แนวคดิ “บ้านเมอืงไทย 
อยูส่บายแบบไทย ใหคุ้ณค่าเรือ่งการเรยีนรู ้การอยูร่ว่มกบัสิง่แวดลอ้ม”  
 
2. เง่ือนไขของแบบบ้ำนท่ีส่งเข้ำประกวด 

2.1 ลกัษณะบา้นดูสวย ร่วมสมยั อยู่สบายภายใต้ภูมอิากาศรอ้นชื้นแบบเมอืงไทย มสีไตลเ์ป็นของ
ตนเอง ส าหรบัการพกัอาศยัไดไ้มน้่อยกว่า 2 - 3 คน และมรีะดบัไมเ่กนิ 2 ชัน้ 

2.2 พื้นที่ใช้สอยมขีนาดเหมาะสมในแต่ละรูปแบบ ไม่ใหญ่เกินความจ าเป็น สามารถใช้ประโยชน์
ของพืน้ทีไ่ดคุ้ม้ค่า โดยสามารถเลอืกส่งประกวดแบบใดกไ็ดไ้มเ่กนิแบบละ 1 ผลงาน 

 
แบบบ้ำน รำคำค่ำก่อสร้ำงไม่เกิน (บำท) 

Type A  บา้นเพยีงนภา 1,500,000 

Type B  บา้นพอเพยีง 750,000 

Type C  บา้นเพยีงดนิ 500,000 
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2.3 วสัดุและโครงสรา้ง ราคาประหยดั ไดม้าตรฐาน และมคีวามปลอดภยั สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ไดจ้รงิ 

2.4 ที่มาของราคาวสัดุโครงสร้าง ที่ใช้ในการออกแบบต้องสามารถมขี้อมูลอ้างอิง อาท ิรายการ
สนิคา้จากผูผ้ลติ หรอืขอ้มลูราคากลางวสัดุก่อสรา้งจากกรมบญัชกีลาง ปี 2561 

2.5 ก่อสรา้งดว้ยวสัดุหรอืกระบวนการผลติทีล่ดหรอืประหยดัพลงังาน ประหยดัเวลาในการก่อสรา้ง 
ประหยดังบประมาณในการก่อสรา้ง 

2.6 มคีวามสบาย ประหยดัการใชพ้ลงังานขณะอยูอ่าศยั เมือ่เทยีบกบับา้นทีม่ขีนาดพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั 
2.7 ผลงานทัง้หมด หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเขา้ร่วมประกวด จะต้องเป็นแนวคดิและรปูแบบที่ไม่

เคยมกีารน าเสนอทีใ่ดมาก่อน และตอ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิง์านของผูอ้ื่น หากถูกตรวจพบภายหลงั
จะถอืเป็นโมฆะ และถูกเรยีกรางวลัทัง้หมดคนืเพื่อมอบใหแ้ก่ผู้มสีทิธิอ์นัถูกต้องต่อไป การรบั
ผดิตามกฎหมายลขิสทิธิห์รอืทีเ่กีย่วขอ้งเป็นของผูเ้ขา้ประกวด 

2.8 ลขิสทิธิแ์ละผลงานของผูร้ว่มประกวดถอืเป็นสทิธิข์องคลสัเตอรว์สัดุก่อสรา้ง สภาอุตสาหกรรมฯ 
ขอสงวนสทิธิ ์ในการตพีมิพแ์ละแสดงผลงานทุกชิน้ ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีส่่งเขา้ประกวดเพื่อ
เผยแพรต่่อสาธารณชนไดใ้นทุกรปูแบบ  

 
3. รปูแบบผลงำนท่ีส่งเข้ำประกวด    

ผลงานทีส่่งเขา้ประกวด ตอ้งประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้ 
3.1 แนวคดิในการออกแบบ (Design Concept) 
3.2 ใหแ้สดงความคดิในการออกแบบมคีวามยาวไมเ่กนิ 150 ค า 
3.3 ผงับรเิวณ (มาตราส่วนตามความเหมาะสม) 
3.4 รปูตดัอาคาร อยา่งน้อย 2 รปู (มาตราส่วน 1 : 50) 
3.5 รปูทศันียภาพภายนอก (Exterior Perspective) แสดงรปูทรงสถาปตัยกรรมและสภาพแวดลอ้ม

อยา่งน้อย 2 รปูแนวความคดิในการเลอืกใชว้สัดุก่อสรา้ง 
3.6 ใหก้ าหนดรปูแบบและเทคนิคการน าเสนอตามความเหมาะสม 
3.7 ใหใ้ชภ้าษาไทย และ/หรอืภาษาองักฤษเท่านัน้ 
3.8 ให้แสดงผลงานในแนวตัง้ บนแผ่นฟิวเจอรบ์อร์ด ขนาด A2 (420 x 594 มม.) จ านวน 2 แผ่น  

วางต่อกนั 
3.9 ใหแ้สดงรายละเอยีดต่อไปนี้บนดา้นหลงัของแผ่นผลงานทุกแผ่น 
3.10 ส่งชื่อ นามสกุล อายุ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้E-mail ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาบตัรนิสตินิสติ/นกัศกึษาของผูเ้ขา้รว่มประกวดทุกคน  
3.11 หมายเลขของแผ่นเป็นเลขอารบกิขนาดความสูง 1 นิ้ว ที่มุมขวาบนด้านหลงัของแผ่นผลงาน  

ทุกแผ่น  
3.12 แนบแผ่น CD, DVD หรอื Flash Drive ไฟล ์PDF ผลงานทีส่่งเขา้ประกวด  
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4. แนวปฏิบติัส ำหรบัมหำวิทยำลยั 
4.1 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจกิายน 2561 คลสัเตอร์วสัดุก่อสร้าง ส.อ.ท. ขอความ

ร่วมมอื อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบโครงการนี้ของมหาวทิยาลยัมอบโจทย์การประกวดแบบให้เป็น
การบา้นแก่นิสตินิสติ/นักศกึษาในชัน้ปีที ่2 3 4 และ 5 ในรายวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืส าหรบันิสติ/
นกัศกึษาทีส่นใจทัว่ไป 

4.2 ระหว่างวนัที่ 1 - 11 ธนัวาคม 2561 มหาวทิยาลยัพจิารณาคดัเลอืกแบบบ้านทีด่ทีี่สุดในแต่ละ
ประเภท อย่างละ 1 ผลงาน รวมเป็น 3 ผลงาน โดยคณะกรรมการที่ตดัสนิระดบัมหาวทิยาลยั 
สามารถใชก้รรมการภายในสถาบนัการศกึษา และการตดัสนิดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของแต่
ละสถาบนั 

4.3 ระหว่างวนัที่ 12 - 26 ธนัวาคม 2561 นิสิต/นักศึกษาที่ชนะการคดัเลือกระดบัมหาวทิยาลยั 
สามารถน าแบบที่ได้ร ับการคัดเลือกไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่ อส่งเข้าร่วมประกวดใน
ระดบัประเทศ  

4.4 ผลงานทีผ่่านการคดัเลอืกระดบัมหาวทิยาลยั อาจารยส์ามารถใหค้ าแนะน า (Coaching) ใหก้บั
นิสิต/นักศึกษาเพื่อปรบัปรุงแบบบ้านให้ดียิง่ขึ้นภายใต้หลกัการและแนวคิด ตามกฎ กติกา  
การใหค้ะแนน เพื่อใหพ้รอ้มส าหรบัการส่งผลงานเขา้ประกวดในระดบัประเทศ 

4.5 น าส่งแบบทีช่นะการคดัเลอืกระดบัมหาวทิยาลยั มายงัฝ่ายส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในวนัพฤหสับดทีี ่27 ธนัวาคม 2561 
  

5. กำรสนับสนุนเบือ้งต้น 
5.1 นิสติ/นักศกึษาทีช่นะในรอบคดัเลอืกระดบัมหาวทิยาลยั จะไดร้บัเงนิสนับสนุนเบือ้งต้น จ านวน 

1,000 บาท/ผลงาน พรอ้มปากกา LAMY ส าหรบันิสติ/นักศึกษา จ านวน 1 ด้าม/ผลงาน และ
อาจารยท์ีป่รกึษาของแต่ละมหาวทิยาลยั จ านวน 1 ดา้ม 

5.2 มหาวิทยาลัยที่ได้รบัการคัดเลือกผลงานระดับประเทศ จะได้รบังบประมาณสนับสนุนค่า
เดนิทางแก่คณบด ี1 ท่าน อาจารยห์รอืผูแ้ทนมหาวทิยาลยั 1 ท่าน และนิสติ/นกัศกึษา 1 ท่าน/
ทมี/ผลงาน โดยพิจารณาจากระยะทางของแต่ละสถานที่ เพื่อมาน าเสนอผลงานและรบัรางวลั           
ในงานประกาศรางวลั โครงการประกวดแบบบ้านเขยีว ส.อ.ท. ช่วงปลายเดอืนมกราคม 2562 
ซึง่คลสัเตอรฯ์ จะแจง้ก าหนดการใหท้ราบ ต่อไป 

 
6. กำรตดัสิน 

6.1 ระดบัมหาวทิยาลยั:  
- คณะกรรมการในมหาวทิยาลยัจะคดัเลอืกผลงานให้เหลอืแบบบ้านละ 1 ผลงาน รวม 3 

ผลงาน  โดยกรรมการที่ตัดสินระดับมหาวิทยาลัย สามารถใช้กรรมการภายใน
สถาบนัการศกึษา และการตดัสนิดงักล่าวขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของแต่ละสถาบนั 
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6.2 ระดบัประเทศ:  
- คณะกรรมการจะคดัเลอืกผลงานจากทัว่ประเทศให้เหลือแบบบ้านละ 3 ผลงาน รวม 9 

ผลงาน เพื่อตัดสินรอบสุดท้าย อนึ่ง คณะกรรมการอาจคดัเลอืกผลงานเข้ารอบสุดท้าย
มากกว่า 9 ผลงาน 

- ผูผ้่านการคดัเลอืกเขา้รอบสุดทา้ยทุกคน จะไดร้บัเชญิมาน าเสนอแนวคดิผลงาน ดว้ย PDF 
Presentation ไมเ่กนิ 20 หน้า ระยะเวลาในการน าเสนอผลงานละ ไมเ่กนิ 10 นาท ี 

- ก าหนดการเสนอผลงานและตดัสนิรอบสุดทา้ย ประมาณเดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ ์2562 
ซึง่จะแจง้ก าหนดการทีแ่น่ชดัใหท้ราบในโอกาสต่อไป 

 
7. เกณฑก์ำรตดัสิน 

 สอดคลอ้งกบัโจทยท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย   20 คะแนน 
 แนวคดิในการออกแบบ     30 คะแนน 
 ความครบถว้นและสมบูรณ์ของชิน้งานทีเ่ขา้ประกวด 20 คะแนน 
 สามารถน ามาใชไ้ดจ้รงิ     30 คะแนน 

 
8. รำงวลัส ำหรบักำรประกวด 

8.1 ระดบัมหาวทิยาลยั  
- ผูส้่งแบบเขา้รว่มประกวดระดบัมหาวทิยาลยัไดร้บัเกยีรตบิตัรจากคลสัเตอรว์สัดุก่อสรา้ง 
- ผู้ชนะในระดบัมหาวทิยาลยั ได้รบัใบประกาศเกยีรติคุณจากคลสัเตอรว์สัดุก่อสรา้งและมี

สทิธิส์่งเขา้ชงิรางวลัระดบัประเทศ พรอ้มรบัปากกา LAMY จ านวน 1 ดา้ม/ผลงาน  
8.2 ระดบัประเทศ  

- ผูช้นะระดบัประเทศ ไดร้บัทุนการศกึษาและโล่เกยีรตคิุณจากสภาอุตสาหกรรมฯ และอื่นๆ 
รางวลัชนะเลศิ: จ านวน 3 รางวลัๆ ละ 30,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตคิุณ 
รางวลัรองชนะเลศิ: จ านวน 3 รางวลัๆ ละ 20,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตคิุณ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2: จ านวน 3 รางวลัๆ ละ 10,000 บาท พรอ้มโล่เกยีรตคิุณ 
รางวลัชมเชย: โล่เกยีรตคิุณ (ขึน้อยูก่บัจ านวนผูไ้ดร้บัการคด้เลอืกเขา้รอบสุดทา้ย) 

 
9. ก ำหนดกำรส่งผลงำน 

9.1 ก าหนดส่งผลงานและตดัสนิการประกวดระดบัมหาวทิยาลยั วนัที่ 1-11 ธนัวาคม 2561 (อนึ่ง 
ก าหนดการระดบัมหาวทิยาลยัอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม)  

9.2 ก าหนดส่งผลงานการประกวดระดบัประเทศ ไม่เกนิวนัที่ 27 ธนัวาคม 2561 ด้วยตนเอง หรอื
ทางไปรษณยี ์(ยดึถอืตราประทบัไปรษณยีเ์ป็นส าคญั) มายงัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



 
คลสัเตอรว์สัดุกอ่สรา้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5/5 ต ต 

 

10. สถำนท่ีส่งผลงำน 
“ฝา่ยส่งเสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”  

เลขที่ 60 อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรงุเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์0-2345-1170 โทรสาร 0-2345-1281 ถงึ 83 E-mail: pipathk@off.fti.or.th 
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คณะกรรมการคลสัเตอรว์สัดุก่อสรา้ง 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

5 ตุลาคม 2561 


