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การคัดสรรสุดยอดนักสร้างสรรค์ระดับอุดมศึกษาแบบระดับประเทศ 

 
 
“Art of Nature ศิลปะแห่งธรรมชาติ” 
เป็นผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะและภูมิปัญญาที่มีมา
แต่เดิมในอดีต เน้นการแสดงออกในเชิงศิลปะที่ปรากฏในธรรมชาติ ผสานการออกแบบที่มี
ความร่วมสมัยสู่การใช้งานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 
แนวคิดและแบบร่างผลงาน วาดมือ หรือ คอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อการใช้
งาน หรือใช้จัดแสดงในรูปแบบของงานประติมากรรม (Sculpture) ทั้งนี้สามารถจัดวาง
ผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ให้งานมีความน่าสนใจ ในพ้ืนที่ขนาด 
2เมตร x 2 เมตรความสูงไม่เกิน 3 เมตร โดยผลงานจะมีจ านวน 1 ชิ้น หรือมากกว่า 1 ชิ้น
โดยมีลักษณะเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน เพื่อการจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้  
 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

- รายเดี่ยว นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เท่านั้น ผลงานจะต้องมี อาจารย์ท่ีปรึกษาเซ็น
รับรอง 
- เลือกประเภทกลุ่มงาน เพื่อออกแบบ กลุ่มงานหนึ่ง หรือผสมกลุ่มงานได้ 
 ใน 9 ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่ เครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ /เครื่องผ้า 
เครื่องรัก เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน  หรือนอกเหนือจากนี้ให้
ระบุให้ชัดเจน 
-เป็นผู้เรียนด้านการออกแบบ  
 

1. หัวข้อการ

ประกวด 

2. ลักษณะของ

ผลงาน 

3. คุณสมบัติ

ผู้สมัคร 
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 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครของโครงการและส่งผลงานประกวดเป็นเอกสาร ขนาด A4 ไม่

เกินจ านวน  3 แผ่น วาดมือ หรือ คอมพิวเตอร์ และ Soft File ภาพและเนื้อหา ตามใบ
สมัครสามารถมี CD/DVD ประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในรอบแรก (โดยไม่
ต้องน ามาเสนอด้วยตนเอง) 

 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จ านวน 20 ทีม (ต้องน าเสนอด้วยตนเอง พร้อม 
Presentation ต่อหน้าคณะกรรมการ) 

 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก จ านวน  1 คน จะได้รับรางวัลศึกษาดูงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีรายชื่อระบุในเอกสาร  
 
รางวัลศึกษาดูงาน จังหวัดอิชิกะวะ ประเทศญี่ปุ่น แหล่งอุปถัมภ์งานศิลปะและ
หัตถกรรมดั้งเดิมชื่อดังระดับโลก จ านวน 5วัน 3 คืน (รวมค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก
ตลอดทริป) เดินทางพร้อมผู้เชี่ยวชาญ และ รับโล่รางวัล สุดยอด Young Designer 
Selection:Innovative Craft Award2016 ในงาน Innovative Craft Fair 2016 (IICF 
2016) 

 
 
เสนอเป็น Proposal ขนาดa4 จ านวนไม่เกิน 3 หน้า  

 แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหัวข้อการ 

ประกวด “Art of Nature ศิลปะแห่งธรรมชาติ” 

 วัสดุที่ใช้ในการผลิต 
 เทคนิค / วิธีการผลิตชิ้นงาน / ขนาดโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ 
 ลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 แบบร่างผลงาน 3D (สามารถออกแบบได้ท้ังภาพวาด Sketch ด้วยมือ และ / หรือ 

Program Computer) พร้อมทั้งระบุขนาด 
 ประสบการณ์ในการท างาน / รางวัลหรือมาตรฐานที่เคยได้รับ (ถ้ามี) 

 
 
 

4. ขั้นตอนการ

สมัคร 

5. รายละเอียดข้อมูล

เพื่อให้กรรมการ

พิจารณา 
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 เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน 
 แนวความคิดในการตอบโจทย์หัวข้อประกวด (แนวคิด /การถ่ายทอดเอกลักษณ์ หรือ

อัตตลักษณ์ภูมิปัญญา ที่มี Concept เหมาะสมกับการประกวด)  
 ความคิดสร้างสรรค์ (การน าเสนอความสร้างสรรค์ด้านการใช้วัสดุและเทคนิคการจัดท า

ผลงาน) 
 ความสวยงาม (รูปแบบมีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการออกแบบหรือความงาม

ทางศิลปะ) 
 ความโดดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากงานหัตถกรรมทั่วไป 
 คุณภาพของผลงาน (ความประณีต ความเรียบร้อย การใช้วัสดุที่เหมาะสม) 
 อัตถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ (ผลงานสามารถน ามาใช้งานได้จริง ไม่จ ากัดการน าเสนอ

การใช้งาน) 
 ความเป็นไปได้ในการน าไปพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ (สามารถน ามาพัฒนาให้แข่งขันใน

เชิงธุรกิจได้) 
 ประสบการณ์ในการท างานออกแบบ หรือผลิตผลงานหัตถกรรม (ประสบการณ์ /รางวัล

หรือมาตรฐานที่เคยได้รับ) 
 

บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2558  ช่วงเปิดรับสมัคร 
6 มกราคม 2558   คณะกรรมการพิจารณาแบบร่าง  

   และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
13 มกราคม 2558   ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก น าเสนอต่อหน้า 

    คณะกรรมการ และประกาศผลสุดยอด  
    Young Designer Selection:Innovative  
    Craft Award2016 

10 มีนาคม 2559 พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิง
สร้างสรรค์ครั้งที่ 5 

มิถุนายน        เดินทางศึกษาดูงาน 
 

6. หลักเกณฑ์การ

พิจารณาเบื้องต้น 

7. ก าหนดการ 
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 ทีมผู้สมัครส่งผลงานได้เพียงราย  1 ผลงาน 
 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์โดยผู้สมัครเอง โดยเป็นการออกแบบและ

สร้างสรรค์ใหม่ 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์ไม่ได ้
 ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกองประกวด สามารถน าไปจัดแสดง จัดท าองค์ความรู้เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ได้ 
 การส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่าผู้สมัครยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการท างานของกอง

ประกวด และรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ 
หรือยกเลิกค าตัดสินส าหรับผลงานที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อ่ืนจริง รวมถึง
สิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับจากผู้ได้รับรางวัลแล้วในทันที 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ::   คุณกมลพัชร มณีเลิศ (ผู้ประสานงานโครงการ) 
โทร. 091-846-9441 

     Line:  information-award 
     E-mail: fern.peakchan@gmail.com หรือ 
      Innovativecraftaward2016@gmail.com 
 

 
 

 

8. เงื่อนไข 


