“Global Grad Show” นำเสนอ 145 โครงกำรจำกบ ัณฑิตจบใหม่ทว่ ั โลก มุง
่ พลิกโฉมโลกแห่งอนำคต
ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์--13 ต.ค.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
บัณฑิตจากทั่วโลกมารวมตัวกันในงานใหญ่ทส
ี่ ด
ุ เพือ
่ สร ้างอนาคตร่วมกัน
Global Grad Show จะจัดขึน
้ ระหว่างมหกรรม Dubai Design Week ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม ณ
Dubai Design District (d3)
Global Grad Show
มหกรรมการออกแบบและนวัตกรรมทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ของบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยทัว่ โลก
กลับมาอีกครัง้ พร ้อมผลงานการออกแบบทีก
่ ระตุ ้นความคิดและเข ้ากับสถานการณ์มากขึน
้
โดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ แก ้ปั ญหาสาคัญๆของโลก สาหรับการจัดงานในปี ทีส
่ องได ้มีการนาเสนอ 145
โครงการพลิกอนาคต จาก 30 ประเทศใน 6 ทวีป โดยมีมหาวิทยาลัยเข ้าร่วมแสดงผลงานมากกว่า 50 แห่ง
และนั กออกแบบนวัตกรรมรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาในภูมภ
ิ าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA)
้ นาระดับโลก เช่น Massachusetts Institute of Technology
ได ้นาผลงานมาจัดแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยชัน
(สหรัฐอเมริกา) The Royal College of Art (สหราชอาณาจักร) และ Tsinghua University (จีน)
เพือ
่ นาเสนอข ้อมูลเชิงลึกของโลกแห่งอนาคต นอกจากนี้
ภายในงานยังมีการประชุมด ้านการออกแบบอันหลากหลาย
ซึง่ จะช่วยตอกย้าสถานะของดูไบในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมของโลก
รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่
http://www.multivu.com/players/uk/7953251-dubai-student-innovators-global-grad-show/
ผลงานทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกโดย Brendan McGetrick ถูกแบ่งออกเป็ น 3 หมวด ได ้แก่ การสร ้างพลัง
่ มโยง และความยั่งยืน โดยหมวด “การสร ้างพลัง”
การเชือ
่ มโยง”
นาเสนอแนวทางใหม่ๆในการกระตุ ้นความคิดและเพิม
่ ศักยภาพ ขณะหมวด “การเชือ
เป็ นการส่งเสริมการแลกเปลีย
่ นแนวคิดและการสร ้างชุมชน และหมวด “ความยั่งยืน” เป็ นการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
ในการลดของเสียและผลิตพลังงาน
โครงการต่างๆภายในงานได ้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากการนาเสนอ แนวคิดเบือ
้ งหลัง
และผลลัพธ์ทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ โดยมีทงั ้ โครงการไฮเทคและโลว์เทค ทัง้ ต ้นทุนสูงและต ้นทุนตา่ ทัง้ แบบใช ้แรงคน
เครือ
่ งจักร และเทคโนโลยีเสมือนจริง แต่ทงั ้ หมดล ้วนมีจด
ุ มุง่ หมายเดียวกัน นั่นคือ
การนาผลงานการออกแบบและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้เพือ
่ สร ้างความเป็ นไปได ้ใหม่ๆในชีวต
ิ ประจาวัน
้ แจ็กเก็ตทีส
ตัง้ แต่เสือ
่ ามารถแปลงร่างเป็ นเต็นท์สาหรับผู ้ใหญ่ 4 คน
พืน
้ ทีห
่ ลังคาทีส
่ ามารถใช ้สอยได ้เพือ
่ มอบความเป็ นส่วนตัวให ้กับผู ้ลีภ
้ ัยตามค่ายต่างๆ
้ เปลือง ฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์แบบยุบตัวได ้
ผลิตภัณฑ์ทช
ี่ ว่ ยลดการใช ้น้ าอย่างสิน
ไปจนถึงครัวสาหรับผู ้มีแขนข ้างเดียว โครงการเหล่านีล
้ ้วนออกแบบมาเพือ
่ นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ
อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อโลกใบนี้
Global Grad Show มีบทบาทสาคัญในการพลิกโฉมดูไบให ้ก ้าวขึน
้ เป็ นประเทศทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยนวัตกรรม
Global Grad Show จัดขึน
้ ที่ d3 ระหว่างมหกรรม Dubai Design Week ในวันที่ 24-29 ตุลาคม 2559
รับชมข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ http://www.dubaidesignweek.ae
่ 145 โครงการ และมหาวิทยาลัย 50
ติดต่อขอรับข ้อมูลเพิม
่ เติม รูปภาพ รวมถึงรายชือ
แห่งทีเ่ ข ้าร่วมงานได ้ที่
Ciara Phillips
อีเมล: ciara@dubaidesignweek.ae
โทร. +971-4-563-1400
(รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161013/428362 )
ทีม
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