
 

   
 

 

  
การประกวดออกแบบภาพประกอบภายใตห้ัวขอ้ “Designing Humanity in the 21st Century” 
โดยกลุม่องคก์รกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหวา่งประเทศ (International Red Cross and 

Red Crescent Movement) 

 
หลกัเกณฑก์ารประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใตห้วัขอ้ 
“Designing Humanity in the 21st Century” 
 
สว่นที ่1 – ขอ้มลูท ัว่ไป 
 

คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ (ICRC) รว่มกบั สภากาชาดไทย (TRCS) สหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหวา่งประเทศ (IFRC) และ วทิยาลัยเพาะชา่ง จัดการ
ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใตห้ัวขอ้ “Designing Humanity in 
the 21st Century” ชวนทกุทา่นท าความเขา้ใจงานมนุษยธรรมของกลุม่องคก์รกาชาดและเสีย้ว
วงเดอืนแดงระหวา่งประเทศ (International Red Cross and Red Crescent Movement) ที่
ด าเนนิตอ่เน่ืองมาอยา่งยาวนานเกอืบ 160 ปี ผา่นสงครามโลกถงึสองครัง้และภัยพบิัตอิกีนับ
ครัง้ไมถ่ว้น พรอ้มรว่มน าเสนอทศิทางการด าเนนิงานดา้นมนุษยธรรมรปูแบบใหมท่ีอ่าจเกดิขึน้
ตอ่ไปใน 100 ปีขา้งหนา้ ไมว่า่จะเป็นงานอาสาสมัครในยคุดจิทิัล การชว่ยเหลอืดา้นมนุษยธรรม
ทีใ่หค้วามส าคัญกบัสิง่แวดลอ้ม การชว่ยผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการถกูโจมตทีางไซเบอร ์ เป็น
ตน้ 

 
ผลงานออกแบบทีผ่า่นการคัดเลอืกบางสว่น จะไดร้ับการจัดแสดงในงานนทิรรศการ โดยผู ้
ชนะเลศิและผูส้ง่ผลงานเขา้รว่มการประกวดทีผ่า่นการคัดเลอืก ยนิยอมใหค้ณะผูจ้ัดงานน า
ผลงานออกแบบของตน ไปใชจ้ัดแสดงในงานนทิรรศการดังกลา่วและนทิรรศการอืน่ ๆ  

 
สว่นที ่2 – คณุสมบตัผิูเ้ขา้ประกวด  
 

- รางวัลการประกวดแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่(1) ประเภทอาย ุ16-25 ปี (ภายในปี 2565) และ 

(2) ประเภทอาย ุ26 ปีขึน้ไป 
 

- ไมจ่ ากดัจ านวนผลงานทีส่ง่เขา้รว่มการประกวด แตห่ากผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดไดร้ับการคดัเลอืก 
ขอสงวนสทิธิใ์นการมอบรางวัลสงูสดุเพยีงหนึง่รางวัลใหแ้กผู่ส้ง่ผลงาน 

 
สว่นที ่3 - เงือ่นไขการประกวด  
 

- ผลงานการออกแบบ ตอ้งสือ่ถงึความเขา้ใจในงานมนุษยธรรมของกลุม่องคก์รกาชาดฯ และมี
การน าเสนอแนวคดิเกีย่วกบังานมนุษยธรรม ทีป่รับเปลีย่นรปูแบบไปในโลกศตวรรษที ่21 

 

- ผูส้มัครจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใบสมัครและลงนาม พรอ้มแนบลงิกอ์อนไลนส์ าหรับดาวนโ์หลด
ผลงานการออกแบบทีม่รีายละเอยีดดังน้ี  

 

o ภาพขนาด A2 (59.4 x 42 cm.) ทีค่วามละเอยีด 300 PPI หรอื (4961 x 7016 pixels) 



 

   
 

 

และบันทกึในรปูแบบไฟล ์.JPEG  

o ผลงานสามารถออกแบบโดยใชร้ปูแบบดจิทิัลหรอืเป็นผลงานท ามอื แตจ่ะตอ้งสง่ไฟล์
ดจิทิลัในขนาด ความละเอยีด และรปูแบบไฟลต์ามทีร่ะบขุา้งตน้ 

o ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดจะตอ้งสง่เป็นไฟลต์น้ฉบับแบบทีแ่กไ้ขได ้ และไฟลส์ าเร็จ
ส าหรับใชใ้นการประกวด (ทีม่อีงคป์ระกอบ เชน่ ขอ้ความหรอือืน่ๆ) 

 

- ผูส้นใจมสีทิธิส์ง่ผลงานออกแบบเขา้ประกวดไดอ้ยา่งอสิระ ไมจ่ ากดัรปูแบบ ไมจ่ ากดัส ี ไม่
จ ากดัอปุกรณ์ หรอืโปรแกรมส าหรับรปูแบบดจิทิลั  

- ภาพทีส่ง่เขา้ประกวดตอ้งไมม่เีครดติภาพทีไ่มเ่กีย่วกบัผลงานการออกแบบ (ลายน ้า ตัวอักษร 
กราฟิก ฯลฯ) หากผดิกตกิาขอ้นี้ ผลงานชิน้นัน้จะถูกคัดออกโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

- เปิดรับผลงานตัง้แตวั่นที ่ 4 กรกฎาคมถงึวันที ่ 31 สงิหาคม 2565 และจะประกาศผลผูผ้า่น
เขา้รอบแรก ทาง Facebook ของ ICRC (https://www.facebook.com/icrcth) ภายในเดอืน
กนัยายน  

- ผลงานการออกแบบทีผ่า่นการคัดเลอืกจะไดร้ับการจัดแสดงในนทิรรศการทีจ่ะจัดขึน้ชว่ง

ปลายปี 2565 (รายละเอยีดสถานทีแ่ละวันจัดแสดงนทิรรศการจะแจง้ใหท้ราบภายหลัง) 
 
สว่นที ่4 – เกณฑก์ารคดัเลอืก การใหค้ะแนน และรางวลั 
 

- หัวขอ้การประกวด  
ผลงานการออกแบบ จะตอ้งสือ่ถงึความเขา้ใจในงานมนุษยธรรมของกลุม่องคก์รกาชาดฯ และ
มกีารน าเสนอแนวคดิเกีย่วกบังานมนุษยธรรมทีป่รับเปลีย่นรปูแบบไป ในโลกศตวรรษที ่ 21 
โดยอาจเป็นงานมนุษยธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ในปัจจบุนั หรอืงานมนุษยธรรมทีผู่เ้ขา้ประกวดคาดวา่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต ผูเ้ขา้ประกวดสามารถสรา้งสรรคไ์ดเ้ต็มทีต่ามจนิตนาการ แตต่อ้ง
สอดคลอ้งกบัหัวขอ้การประกวดคอื “Designing Humanity in the 21st Century” 
 

- การใหค้ะแนน 

o ส าหรับรางวัลชนะเลศิและรองชนะเลศิอันดับที ่1 และ2 จะใหค้ะแนนโดยคณะกรรมการ
ตัดสนิ ซึง่ประกอบดว้ยคณาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุสิาขาวชิาศลิปะจากสถาบันชัน้น าใน
ประเทศและศลิปินรับเชญิ  

o ส าหรับรางวัลพเิศษของกลุม่องคก์รกาชาดฯ นัน้จะตัดสนิโดยตัวแทนของหน่วยงานทัง้ 
3 องคก์รทีท่ างานรว่มกนั  

 
การตัดสนิจะพจิารณาจากหลักเกณฑส์ าคัญ 3 ประการดังตอ่ไปน้ี  

o การสือ่ความหมายดังทีป่รากฏในสว่นเน้ือหาและแนวคดิของการออกแบบ 

40 คะแนน  

o ความสวยงามดา้นองคป์ระกอบศลิป์ 30 คะแนน  

o ความคดิสรา้งสรรค ์30 คะแนน  
 

- รางวัลการประกวด  

ประเภทอาย ุ16-25 ปี  
รางวัลชนะเลศิ    จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 20,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1      จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 15,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2  จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 10,000 บาท  

รางวัลพเิศษ (รางวัลกลุม่องคก์รกาชาดฯ) จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 3,500 บาท  
 
ประเภทอาย ุ26 ปีขึน้ไป  

รางวัลชนะเลศิ    จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 20,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1      จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 15,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2   จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 10,000 บาท  

รางวัลพเิศษ (รางวัลกลุม่องคก์รกาชาดฯ)  จ านวน 1 รางวัล เงนิรางวัล 3,500 บาท 

https://www.facebook.com/icrcth)%20ภายใน


 

   
 

 

 

- ผูช้นะการประกวด  

ผูส้ง่ผลงานเขา้รว่มการประกวดทกุคนและผูท้ีผ่ลงานผา่นการคัดเลอืกในรอบแรก จะไดร้ับ
ประกาศนียบัตรอเิล็กทรอนกิส ์(e-certificate) ทีจ่ะจัดสง่ใหต้ามอเีมลทีแ่จง้มาในใบสมัคร   

 
สว่นที ่5 – การปฏเิสธความรบัผดิชอบและการสละลขิสทิธิ ์
 

- กรรมสทิธิ ์ 

ผลงานออกแบบทีไ่ดร้ับรางวัลและเขา้ร่วมการจัดแสดงนทิรรศการ ถอืเป็นลขิสทิธิข์องกลุม่
องคก์รกาชาดฯ ซึง่มสีทิธดิ าเนนิการตามกฏหมายวา่ดว้ยลขิสทิธิ ์ โดยสามารถปรับปรงุรปูแบบ
ไดต้ามความเหมาะสมเพือ่ใหส้ามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิตอ่ไป เชน่ การน าไปใชใ้นสือ่
ประชาสมัพันธข์องกลุม่องคก์รกาชาดฯ หรอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ใน 3 องคก์ร (อาท ิ
ชอ่งทางสือ่สารออนไลน ์ปฏทินิ สมดุ แฟ้ม หนังสอื ฯลฯ) 

 

- การละเมดิลขิสทิธิ ์ 

ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดจะตอ้งไมล่อกเลยีนแบบหรอืละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่ และตอ้งไมเ่คย
ไดร้ับรางวัลอืน่ ๆ มากอ่น หากมสีว่นหนึง่สว่นใดในการออกแบบทีม่ลีขิสทิธิจ์ะตอ้งแสดง
หลักฐานใหช้ดัเจน หากตรวจสอบภายหลังพบวา่ละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่จะถกูตัดสทิธ ิ ขอ้
ขัดแยง้หรอืการฟ้องรอ้งใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบของผูอ้อกแบบ  

 

- การไดร้ับอนุญาต 

ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดจะตอ้งเคารพสทิธสิว่นบคุคล สทิธผิูป่้วย สทิธมินุษยชน รวมถงึไม่
ละเมดิพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและพระราชบัญญัตลิขิสทิธิฉ์บับ พ.ศ.2565  

 

- ค าตัดสนิ  

คณะกรรมการตัดสนิมสีทิธิก์ าหนดวธิกีารตัดสนิ และผลการตดัสนิของคณะกรรมการตดัสนิถอื
เป็นทีส่ ิน้สดุ ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดจะอทุธรณ์มไิด ้ และหากพบหลกัฐานวา่ผลงานทีไ่ดร้ับ
รางวัลไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเขา้รว่มประกวดในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ แมภ้ายหลังทีม่กีาร
ประกาศผลการตดัสนิแลว้ก็ตาม คณะกรรมการตัดสนิมสีทิธิพ์จิารณาเพกิถอนผลการตัดสนิ
ทันท ีและผูจ้ัดการประกวดสามารถเรยีกรางวัลทีไ่ดร้ับไปแลว้ทัง้หมดคนื 

 

- การรักษาความลับ 

ขอ้มลูทัง้หมดของผูเ้ขา้ประกวดจะเก็บรักษาเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล  

 
สว่นที ่6 - ก าหนดการท ัง้หมด  
 

- เปิดรับสมัครในวันที ่4 กรกฎาคม ถงึ 31 สงิหาคม 2565  

- ด าเนนิการตัดสนิและประกาศผล ภายในเดอืนกนัยายน 2565  

- จัดแสดงผลงานทีผ่า่นเขา้รอบและชนะการประกวด ชว่งปลายปี 2565  

(จะมกีารแจง้รายละเอยีดเรือ่งวันเวลาและสถานทีใ่นภายหลัง) 

 

 
สง่ใบสมคัรพรอ้มลงิกส์ ำหรบัดำวนโ์หลดผลงำนทำงอเีมล icrc.thailand@gmail.com  
(กรณุาสง่ไฟลใ์บสมัครดว้ยนามสกลุไฟล ์.doc) 
 
ตดิตอ่สอบถาม โทร 081 830 4357 หรอืผา่นชอ่งทาง Facebook 
 

 

mailto:icrc.thailand@gmail.com
https://www.facebook.com/icrcth

