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เก่ียวกับ BIMobject Thailand 
 BIMobject Thailand คือเเพลตฟอรม์ท่ีรวบรวมขอ้มูลวสัดกุ่อสรา้งเเละวสัดใุนอาคารท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก เรามคีวามมุง่หวงัท่ีจะทําใหง้านก่อสรา้งเปน็เรือ่งงา่ย  จงึตัง้ใจสรา้ง Marketplace ท่ีจะ
ทําให ้“คน” และ “ของ” ในวงการก่อสรา้งมาเจอกัน เพ่ือรว่มกันสรา้งโลกแหง่การก่อสรา้งท่ียัง่ยืน ด้วย
การเลือกวสัดกุ่อสรา้งเเละวสัดท่ีุอยู่ในอาคารท่ีเหมาะสมเเละเปน็มติรกับส่ิงเเวดล้อม ใชง้านได้จรงิ
ควบคู่กับการใชก้ระบวนการ BIM หรอื Building Information Modeling ท่ีจะนําดิจทัิลมาวเิคราะห์
ขอ้มูล ทําใหก้ารก่อสรา้งเห็นภาพมากขึ้น ทํางานรว่มกันได้ดีย่ิงขึ้น ลดของเสียท่ีเกิดจากการก่อสรา้ง
เเละหมุนกลับเปน็คณุค่าท่ีจะมอบใหกั้บทุกคนท่ีอยู่ในวงการก่อสรา้ง ตลอด Lifetime ของส่ิงปลกูสรา้ง

โครงการประกวดเเบบ BIMobject Green Design Competition 2022
 จากความมุง่มัน่ของ BIMobject Thailand ท่ีจะเปน็ Platform ท่ีชว่ยรว่มสรา้งโลกเเหง่การ
ก่อสรา้งใหยั้ง่ยืน โดยขบัเคล่ือนวงการก่อสรา้งของประเทศไทยด้วย Green Construction ซึ่งมปัีจจยั
พ้ืนฐานสําคัญคือการนํากระบวนการ BIM และเทคโนโลยีดิจทัิลมาใช ้รว่มกับการเลือกใชว้สัดกุ่อสรา้งท่ี
เปน็มติรกับส่ิงเเวดล้อม เเละการก่อสรา้งด้วยระบบ Modular จงึได้จดัการประกวด
BIMobject Green Design Competiton 2022 ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ

 • ส่งเสรมิใหภ้าคสถาบนัการศึกษาได้ประยุกตใ์ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ในการออกแบบส่ิงก่อสรา้ง
 ท่ียกระดับคณุภาพชวีติตอบรบักับวถีิชวีติิรปูแบบใหม ่ด้วยความยัง่ยืน

 • ขบัเคล่ือน Green Construction ของประเทศไทย ผ่านการใหค้วามรูเ้ชงิปฏิบติังานจรงิ ด้วย
 การเลือกใชว้สัดกุ่อสรา้งท่ีเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อม ประยุกตใ์ชก้ระบวนการ (BIM) และระบบการ
 ก่อสรา้งแบบ Modular

 การประกวดแบบ แบง่ออกเปน็ 2 รอบ ตามรายละเอยีด ดังน้ี
 → รอบแรก
  - เปน็การคัดเลือกผู้เขา้รอบ
  โดยมเีจตนาเพ่ือประชาสัมพันธห์าผู้เขา้รอบท่ีสามารถส่งผลงานโดยเปน็ไปตามกรอบ
  กติกา ของคณะกรรมการได้อย่างถกูต้อง และมคีวามโดดเด่น น่าสนใจ เเละ ใหผู้้เขา้รอบ
  ได้มโีอกาสเรยีนรูเ้พ่ิมเติมผ่าน BIM Boost Camp ซึ่งเปน็การจดัอบรมโดยวทิยากรทีมี
  ความเชยีวชาญด้านการออกเเบบ ด้าน BIM เเละด้านอาคารเขยีว
 → รอบสุดท้าย
  - เปน็การตัดสิน เพ่ือหาผู้ชนะ ท่ีมผีลงานโดดเด่น และ ตรงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ
  มากท่ีสุด เปน็ท่ียอมรบัตามมาตรฐานการประเมนิของคณะกรรมการ

คณุสมบัติของผู้เขา้แขง่ขนั
 • นิสิตนักศึกษา วชิาสถาปัตยกรรม วศิวกรรม บรหิารการก่อสรา้ง หรอื สาขาวชิาอืน่ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
 • กําลังศึกษาในระดับปรญิญาตรี
 • สามารถส่งผลงานได้ทัง้แบบเด่ียว หรอืแบบกลุ่มไมเ่กิน 3 คน
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โจทยก์ารประกวดเเบบ
• Green Co-Living Space
 - ออกเเบบ Green Co-Living Spaces คือ ชมุชนสีเขยีวซึ่งประกอบด้วยอาคาร Low-Rise
 ใหเ้ชา่เพ่ืออยู่อาศัยประมาณ 9 Unit  พ้ืนท่ีใชส้อย 500 ตร.ม. โดยอา้งองิ Persona ผู้อยู่อาศัย
 ตามหวัขอ้สมมติฐานผู้อยู่อาศัยในส่ิงปลกูสรา้งอาคาร
 - ตัวอย่างการออกเเบบโครงการ Co-Living Spaces 
 https://bit.ly/3wWngpW
 - การออกเเบบอาคารเเละการเลือกใชว้สัดยึุดหลักการออกเเบบตามเกณฑก์ารประเมนิความ
 ยัง่ยืนทางพลังงานเเละส่ิงเเวดล้อมไทย 
 https://bit.ly/3DtPFVq

• Green Material
 เลือกใชว้สัดท่ีุเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อมโดยนิยามการประกวดครัง้น้ี ได้ยึดหลักใหส้อดคล้องกับ
เกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยืนทางพลังงานเเละส่ิงเเวดล้อมไทย ตามคณุสมบติัดังน้ี

 → ด้านประหยัดพลังงานและลดโลกรอ้น
 คือผลิตภัณฑท่ี์ชว่ยในด้านการใชพ้ลังงานหมุนเวยีน ลดการใชพ้ลังงาน และลดการปลดปล่อย
 ก๊าซเรอืนกระจก อาทิ
 - พลังงานท่ีนํากลับมาใชใ้หม ่(Recovered Energy)
 - การใชพ้ลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy)
 - การใชพ้ลังงานลดลง (Reduce Energy Consumption)
 - การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)

 → ด้านประหยัดทรพัยากรธรรมชาติและยืดอายุการใชง้าน คือผลิตภัณฑท่ี์ชว่ยบรรลเุปา้หมาย
 การหมุนเวยีน อาทิ
 - การออกแบบใหส้ามารถแยกประกอบใหมไ่ด้ (Designed for Disassembly)
 - การใชว้ตัถดิุบหรอืทรพัยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource Use)
 - การใชว้สัดหุมุนเวยีน (Renewable Materials)
 - การใชน้�าลดลง (Reduce Water Consumption)
 - มอีายุการใชง้านนานขึ้น(Extended Life Product)
 - ความสามารถในการใชซ้�าหรอืบรรจใุหมไ่ด้ (Reusable or Refillable)
 - การลดของเสีย (Waste Reduction)
 - สามารถเวยีนกลับมาใชใ้หมไ่ด้หรอืมส่ีวนประกอบของวสัดท่ีุเวยีนกลับมาใชใ้หม่
 (Recyclable or Recycled Content)
 - ความสามารถในการสลายเปน็อนิทรยีว์ตัถ ุ(Compostable)

 BIMobject ได้รวบรวมขอ้มูลวสัดบุางส่วนท่ีเปน็มติรกับส่ิงเเวดล้อมเพ่ือใหผู้้เขา้ประกวดสะดวก
ในการนําไปใชใ้น BIMobject Green Spaces : https://bit.ly/3DtPFVq

• Green Construction
 ใชก้ระบวนการ BIM ในการออกเเบบอาคาร โดยการออกเเบบต้องคํานึงถึงการใชร้ะบบ
Prefabicated Building ผสมผสานกับการใช ้Cement  3D Printing 

 - ตัวอย่างรายละเอยีด Prefabicated Building จาก CPAC 
 https://bit.ly/3iWS55z 
 - ตัวอย่างรายละเอยีด Cement 3D Printing จาก CPAC
 https://bit.ly/3wP7Cwq
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การกําหนดพ้ืนท่ีส่ิงปลกูสรา้ง
ผู้เขา้แขง่ขนัเลือก Site ได้ตามอสิระ โดยเลือก Location และ ปักหมุดอธบิายภมูทัิศนโ์ดยคล่าวจาก
Google Map โดยมพ้ืีนท่ีก่อสรา้งไมเ่กิน  200 ตารางวา (800 ตร.ม.) และควรคํานึงถึงกฎหมาย
ควบคมุอาคารเเละความปลอดภัย

สมมติฐานผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีส่ิงปลกูสรา้ง
• อาคารพักอาศัยพ้ืนท่ีใชส้อยขนาดไมเ่กิน 500 ตร.ม.
• จาํนวนท่ีอยู่อาศัย 9 Unit โดยแบง่เปน็
  - Family A : ครอบครวั 4 คน 1 ยูนิต ประกอบด้วย พ่อ แม ่ลกูสาว ลกูชาย มหีอ้งครวั หอ้งน�า หอ้ง
นอนส่วนตัว
  - Family B : ครอบครวั 3 คน  2 ยูนิต ประกอบด้วย พ่อ แม ่ลกูสาว/ชาย มหีอ้งน�า หอ้งนอนส่วนตัว
  - Family C : ครอบครวัแต่งงานใหม ่2 ยูนิต มหีอ้งน�า หอ้งนอนส่วนตัว
  - Family D : คนโสด 4 ยูนิต มหีอ้งน�า หอ้งนอนส่วนตัว
• ในทุก family ออกแบบไลฟส์ไตลข์องเจา้ของบา้นเเละพ้ืนท่ีใชส้อยได้เอง
• พ้ืนท่ีส่วนกลาง (Public Space) สามารถออกแบบกิจกรรมได้เอง
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กําหนดการแขง่ขนั

รางวลั
รางวลัท่ี 1  :  เงนิรางวลัมูลค่า  200,000  บาท 
รางวลัท่ี 2  :  เงนิรางวลัมูลค่า  100,000 บาท
รางวลัท่ี 3  :  เงนิรางวลัมูลค่า  50,000 บาท
รางวลัชมเชย :  เงนิรางวลัมูลค่า  10,000 บาท จาํนวน 7 รางวลั

เกณฑก์ารตัดสินด้านการออกแบบ
• Design Concept and Creativity
 - มเีน้ือหาคําอธบิายแนวคิดของโปรเจกต ์หรอืเสนอการแก้ปัญหาท่ีน่าสนใจ 
 - แสดงขอ้มูลรายละเอยีดของแบบท่ีสมบูรณ์
 - ความสามารถในการนําเสนอ Solution ท่ีสดใหม ่และท้าทายในงานออกแบบ 
 - ออกแบบได้ตรงตามความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย ์และแสดงถึงการออกแบบเพ่ือชว่ย
 แก้ปัญหา
 - ออกแบบการใชง้านใหอ้าํนวยความสะดวก เหมาะสมกับวตัถปุระสงคข์องผู้ใชง้านและ
 Human Scale
 - การออกแบบของคณุสามารถต่อยอดในเชงิพาณิชยห์รอืเพ่ิมมูลค่าต่อสังคมได้ 
 - ความคิดสรา้งสรรคโ์ดยคํานึงถึง งานระบบประกอบอาคาร
 - การออกแบบตอบสนองต่อบรบิทพ้ืนท่ีแต่ละส่วน มกีารวางแผนและออกแบบใหเ้สมาะสมกับ
 ความต้องการเฉพาะด้านในการใชง้าน โดยคํานึงถึงหลักของ Green Building and
 Sustainability Design
 - พิจารณาจากความคิดสรา้งสรรคใ์นด้านการเลือกระบบ Modular ในการออกแบบ
 - งานออกแบบต้องมคีวามเหมาะสมตามความขอ้กําหนด ของโครงการ และสามารถสรา้งผล
 ในทางบวกต่อทัง้ผู้ใชง้านโดยตรงรวมถึงชมุชนโดยรวม
 - ผลงานแสดงใหเ้ห็นถึงอทิธพิลสําคัญ ท่ีสามารถสรา้งความเปล่ียนแปลงบางอย่างต่อวถีิชวีติ
 ของผู้คน และส่ิงแวดล้อมมคีณุค่าในเชงิสังคม และประเทศ ไมว่า่จะเปน็คณุค่าในเชงิสัญลักษณ์
 และการสรา้งแรงบนัดาลในหรอืความเปน็ต้นแบบใหกั้บคนรุน่ถัดไป
 - เปน็งานออกแบบท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความก้าวหน้าของวงการ

• Technical Innovation
 - ผลงานต้องมคีวามเปน็ Original และพยายามนําเสนอแนวคิดท่ีแตกต่าง โดยการผสมกับ
 เทคโนโลยี
 - นําเสนอไอเดียท่ีสดใหม ่มคีวามเปน็นวตักรรม และวสัิยทัศนท่ี์มองไปขา้งหน้าเพ่ือ
 สรา้งสรรคS์olution ท่ีใหค้วามสําคัญกับความเปน็อยู่ของมนุษย ์
 - พิจารณาความสามารถด้านการประยุกตใ์ช ้BIM technique ท่ีใชใ้นการแสดงผลงาน
 - พิจารณาความยัง่ยืน จากการวเิคราะหอ์าคารด้วยกระบวนการ Building Analysis

Agenda

เริม่เปดิรบัสมคัรการแขง่ขนั
Roadshow มหาวทิยาลัย
ปดิรบัผลงานการแขง่ขนัรอบแรก
ประกาศผลผู้เขา้รอบสุดท้าย
BIM Boost Camp
ประกวดแบบรอบสุดท้าย
และประกาศผู้ชนะเลิศ

วนัท่ี/เวลา

วนัศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565
พฤษภาคม-มถินุายน

วนัจนัทรท่ี์ 18 กรกฎาคม 2565
วนัศุกรท่ี์ 29 กรกฎาคม 2565 
วนัท่ี 16-17 สิงหาคม 2565

วนัพฤหสับดีท่ี 22 กันยายน 2565

สถานท่ี/ชอ่งทาง Online

https://bit.ly/3uNr7CO
Zoom Meeting

https://bit.ly/3uNr7CO
Zoom Meeting

Impact เมอืงทองธานี
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• Material Collaboration 
 - การออกแบบมผีลต่อเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ชว่ยรกัษาสภาพความเปน็อยู่ใหช้วีติดีขึ้น
 ได้หรอืไม่
 - วสัดท่ีุเลือกใชส้อดคล้องกับเกณฑก์ารประเมนิความยัง่ยืนทางพลังงานเเละส่ิงเเวดล้อมไทย
 - มกีารเลือกใชว้สัดขุองผู้ใหก้ารสนับสนุนการเเขง่ขนัครบทัง้ 3 ฺยีห่อ้ ดังน้ี
 1. CPAC (เลือกใชทั้ง้ 2 ผลิตภัณฑ)์
 - CPAC Precast Concrete System Solution
 ดาวนโ์หลด BIM object : https://bit.ly/3iU6Yp7 
 - CPAC 3D Printing 
 ดาวนโ์หลด BIM object : https://bit.ly/3qPgzlu

 2. กระจกประหยัดพลังงาน BSG 
 ดาวนโ์หลด BIM object : https://bit.ly/3IZ1DYn

 3.SCG Green Choice (เลือกผลิตภัณฑอ์ย่างน้อย 1 รายการ)
 ดาวนโ์หลด BIM object : https://bit.ly/3747w9g

เกณฑก์ารตัดสินด้านเทคนิค
เกณฑร์อบคัดเลือก (รอบแรก)
 • พิจารณาจากความคิดรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการ นํา BIM Software รวมถึงการนําเอา
 BIM Objects มาปรบัใชกั้บกระบวนการออกแบบโดยมกีารคํานึงถึง Modular และการนําโมเดล
 มาใชใ้นการ Analysis สภาวะแวดล้อมโดยรอบท่ีมต่ีอโครงการได้
  - พิจารณาความสามารถด้านการประยุกตใ์ช ้BIM technique ท่ีใชใ้นการแสดงผลงาน
  - พิจารณาความยัง่ยืน จากการวเิคราะหอ์าคารด้วยกระบวนการ Building Analysis
  - พิจารณาจากความคิดสรา้งสรรคใ์นด้านการเลือกระบบ Modular ในการออกแบบ

เกณฑร์อบสุดท้าย
• Creative BIM Uses
พิจารณาจากความคิดรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการ นํา BIM Uses มาปรบัใชกั้บการประกวด โดย
กรรมการจะใหค้ะแนนจาก BIM Uses ท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกับวตัถปุระสงคโ์ครงการมากท่ีสุด
เรยีงลําดับดังน้ี
 → Analysis
 Analyse Sustainability Performance
  - การออกแบบรปูทรงของอาคารท่ีตอบรบัแนวคิดการออกแบบอาคารอย่างยัง่ยืน
  - การจดัวางอาคารตามลักษณะท่ีเอือ้ต่อทิศทางแดดลมฝน และ การเปดิชอ่งเปดิท่ี
  ตอบรบักับสภาพดินฟา้อากาศ
  - พ้ืนฐานการเลือกวสัดเุพ่ือการออกแบบ
 Analyse Energy Performance
  - มกีารใชง้านกระบวนการ BIM เพ่ือนําเอาโมเดลไปใชใ้นด้านการวเิคราะหเ์ก่ียวกับการ
  ใชพ้ลังงานในอาคาร
 → Modular
 Digital Fabrication
  - Modular Integration Construction (MiC)
  ออกแบบระบบประกอบอาคารได้เปน็รปูแบบ Module ท่ีสามารถใชง้านซ�าได้ในหลายจดุ
  - Multi-trade integrated MEP (MiMEP)
  ออกแบบงานระบบท่ีใชใ้นอาคารได้เปน็รปูแบบ Module ท่ีสามารถใชง้านซ�าได้ใน
  หลายจดุ
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• Use of BIM software
พิจารณาจากการเลือกใช ้Software ของผู้เขา้ประกวด ซึ่งมเีกณฑ ์ดังน้ี
 - เปน็ Software ประเภท BIM Authoring
 - Version ของ Software ย้อนหลังไมเ่กิน 2 ปนัีบตัง้แต่วนัเริม่การประกวด
 - สามารถส่ง ผลงานในรปูแบบ Industry Foundation Classes (IFC) IFC4.0 ขึ้นไป
 แทนการส่งไฟลท่ี์มาจาก software โดยตรงได้เชน่กัน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
Item Detail           %

1st round
1 พิจารณาจากประยุกตใ์ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ในการออกแบบส่ิงก่อสรา้ง
 ท่ียกระดับคณุภาพชวีติตอบรบักับวถีิชวีติิรปูแบบใหม ่ด้วยความยัง่ยืน
 1.1 Function การใชง้าน        15%
 1.2 Green & Sustainable design       20%
  ความเก่ียวเน่ืองก้บมาตรฐานอาคารเขยีวของวสัดท่ีุนํามาใชใ้นการออกแบบ
 1.3 Modular          10%
 1.4 Creativity, Innovation        30%

2 Computational Design, Engineering, Analysis and Optimisation,
 BIM Process - Technical score       15%
  พิจารณาจากการเลือกใช ้Software และความซบัซอ้นของการประยุกตใ์ช้

3 มกีารนําสินค้าของ Sponsor มาใชใ้นการออกแบบ     10%

 Total           100%

2nd round
1 มกีารออกแบบโดยคํานึงถึงงานวศิวกรรมประกอบในแต่ละยูนิต    10%

2 พิจารณาจากประยุกตใ์ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์ในการออกแบบส่ิงก่อสรา้ง
 ท่ียกระดับคณุภาพชวีติตอบรบักับวถีิชวีติิรปูแบบใหม ่ด้วยความยัง่ยืน
 2.1 Function การใชง้าน        10%
 2.2 Green material & Sustainability       20%
  ความเก่ียวเน่ืองก้บมาตรฐานอาคารเขยีวของวสัดท่ีุนํามาใชใ้นการออกแบบ
 2.3 Modular          10%
 2.4 Creativity, Innovation        20%

3 พิจารณาจากความคิดรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการ นํา BIM Uses มาปรบัใชกั้บการประกวด
 โดย กรรมการจะใหค้ะแนนจาก BIM Uses ท่ีมคีวามเก่ียวขอ้งกับวตัถปุระสงค์
 โครงการมากท่ีสุด เรยีงลําดับดังน้ี       20%
 3.1 Analysis
 3.2 Digital Fabrication

4 Communications and Presentation Skills         5%
5 มกีารนําสินค้าของ Sponsor มาใชใ้นการออกแบบ (มากกวา่ รอ้ยละ 50)      5%

 Total           100%
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การส่งผลงาน
• รอบแรก
 - ส่งผลงานผ่านทาง  https://bit.ly/3uNr7CO  ใน Format ท่ีกําหนด ดังน้ี 
 - ไฟล ์Digital
  → โปสเตอร ์- ขนาด A3 จาํนวน 1 เเผ่น อธบิาย key points ในการออกแบบ และแสดง
  การใชเ้ทคโนโลยี BIM มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการออกแบบ ความละเอยีดของภาพไม่
  ต©ากวา่ 200 dpi. ในรปูแบบ ไฟล ์PDF
  → สไลด ์Presentation ในรปูแบบ PDF  โดยนําเสนอผลงานเปน็ภาษาองักฤษ หรอื
  ภาษาไทยก็ได้ ในขนาดพิมพจ์รงิ ขนาด A3 แนวนอน จาํนวนสไลดไ์มเ่กิน 10 หน้า เเละ
  สามารถส่งส่ือประกอบการนําเสนออืน่ๆเพ่ิมเติมได้
 - BIM Model
  → เปน็ Software ประเภท BIM Authoring Version ของ Software ย้อนหลัง
  ไมเ่กิน 2 ป ีนับตัง้แต่วนัประกวด
   • Autodesk Revit
   • Graphisoft ArchiCAD
   • Bricsys – BricsCAD
   • Trimble – Tekla
  → สามารถส่งไฟลใ์นรปูแบบ IFC ท่ี export จาก BIM Authoring software ได้
• รอบสุดท้าย
 - เขา้เสนอผลงานในวนัพฤหสับดีท่ี 22 กันยายน 2565 ในงาน BIMobject Live Thailand
 @ Impact เมอืงทองธานี โดยจะคัดเลือกผู้เขา้รอบสุดท้ายไมเ่กิน 10 ทีม
 - ส่ง File นําเสนอในวนัพุธท่ี 21 กันยายน 2565 ขนาดไฟลไ์มเ่กิน 20 Mb
 - ผลงานจดันําเสนอในรปูแบบ (Hard copy / Soft Copy)  
  → Function เหมาะสมกับการใชง้าน ประยุกตใ์ชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ
  ส่ิงก่อสรา้งท่ียกระดับคณุภาพชวีติตอบรบักับวถีิชวีติรปูแบบใหม่
  → ภาพ หรอืแผนผัง แสดงการออกแบบท่ีคํานึงถึง Passive Sustainable Design
  ได้แก่ daylight study, solar shadow study
  → ภาพ หรอืแผนผังการทํางานท่ีแสดงถึงแนวคิดด้านโมดลูล่าท่ีนํามาใชใ้นการก่อสรา้ง
  (MiC; Modular Integration Construction), การติดตัง้ ถอดประกอบสําหรบัยูนิต
  ท่ีพักอาศัย, แนวคิดการนําเอางานระบบประกอบอาคารเขา้มาใชใ้นแต่ละยูนิต (MiMEP)
  → ภาพ หรอืแผนผังแสดง การวเิคราะหก์ารใชพ้ลังงานของอาคาร energy model and
  analysis, ภาพหรอืผัง ท่ีแสดงการระบายอากาศด้วยวธิทีางธรรมชาติท่ีมาจากการ
  ประยุกตใ์ช ้BIM Model หรอือืน่ใดท่ีผู้เขา้รว่มการแขง่ขนันําเสนอเพ่ิมเติม
  → รายชือ่ผู้เขา้แขง่ขนัทัง้แบบเด่ียวหรอืแบบกลุ่ม ประกอบไปด้วย
   • ชือ่ นามสกลุ ชัน้ป ีสาขาวชิา คณะท่ีศึกษา รวมถึงชือ่สถาบนัการศึกษา
   • Workflow การส่งต่อขอ้มูลผ่านทาง Software BIM หากผู้เขา้แขง่ขนัมกีาร
   ใชง้าน BIM Software มากกวา่ 1 software
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กรรมการตัดสิน
1. คณุวญิญู วานิชศิรโิรจน ์CEO Work Well-Studio
2. ดร.ทศพร ศรเีอีย่ม ผู้อาํนวยการสถาบนั BIM ในวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ
3. ดร.สิงห ์อนิทรชโูต หวัหน้าคณะท่ีปรกึษาศูนยว์จิยัและนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน (RISC)
4. คณุไพทยา บญัชากิติคณุ Managing Director Atom Design
5. คณุสยามรฐั สุทธานุกลู Chief Marketing Officer - Marketing and Branding,
Cement and Green Solution Business  ในธรุกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสรา้ง เอสซจีี
6. คณุธงชาติ ชนิสีห ์Managing Director Hook Architects & Goodwill of Work Company Limited

ขอ้กําหนดการเเขง่ขนั
 • ผู้เขา้ประกวด ต้องกรอกขอ้มูลการสมคัรอย่างถกูต้องครบถ้วน โดยเปน็ขอ้มูลท่ีต้องสามารถ
 ติดต่อได้จรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการแจง้ผลการประกวด และขา่วสารขอ้มูลท่ีจาํเปน็เพ่ิมเติม
 • ไฟลผ์ลงานท่ีส่งเขา้ประกวด ต้องครบถ้วนสมบูรณต์ามขอ้กําหนดท่ีระบุไว ้มฉิะนัน้ผลงานของ
 ท่าน จะไมไ่ด้รบัการพิจารณา
 • ผลงานทัง้หมดหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีส่งเขา้รว่มประกวด จะต้องไมใ่ชแ่นวคิดและรปูแบบท่ีเคย
 นําเสนอหรอืส่งประกวดท่ีใดมาก่อน และจะต้องไมล่ะเมดิลิขสิทธิผ์ลงานของผู้อืน่ หากตรวจพบ
 การละเมดิใดๆ ผลงานนัน้จะไมไ่ด้รบัการพิจารณา  และจะถกูตัดสินเปน็โมฆะ ไมม่สิีทธิใ์นการ
 รบัรางวลัใดๆ ทัง้ส้ิน อกีทัง้ผู้เขา้ประกวดจะต้องรบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
 • การเผยแพรตี่พิมพแ์ละแสดงต่อสาธารณชนของผู้ส่งประกวด อาทิ การจดัแสดงนิทรรศการ,
 การเผยแพรท่าง Website และส่ือส่ิงพิมพ ์ถือเปน็กรรมสิทธิ ์ของบรษัิท BIMobject Thailand
 และ ผู้สนับสนุน ท่ีรว่มจดัการแขง่ขนั ส่วนผลงานท่ีได้รบัรางวลั การนําผลงานไปพัฒนาต่อเปน็
 แบบก่อสรา้งทางสถาปัตยกรรม ถือเปน็กรรมสิทธิ ์ของบรษัิท BIMobject Thailand และ
 ผู้สนับสนุน ท่ีรว่มจดัการแขง่ขนั
 • คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็ท่ีส้ินสุด


