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รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขนัการออกแบบเครื7องประดบั 
JGAB Young Designer Competition 2023 

 

บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 
ระหว่างวนัทีP 26-29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติติ _ โดยมวีตัถุประสงคเ์พืPอสง่เสรมิความเป็นเลศิดา้น
การออกแบบในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครืPองประดบัสู่มาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมการแข่งขนัออกแบบ
เครืPองประดบั JGAB Young Designer Competition 2023 โดยเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาการออกแบบเครืPองประดบัทีPสนใจ 
สมคัรเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ั xงแต่วนัทีP 10 กุมภาพนัธ ์2566 ถงึ 29 มนีาคม 2566  ทางคณะกรรมการจะคดัเลอืกผูเ้ขา้รอบการ
แขง่ขนัในรอบแรก 10 ทมีเพืPอรว่มจดัแสดงผลงานในงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 และผูช้นะการ
ประกวด 3 ทมีสดุทา้ยจะมสีทิธิ _ไดร้บัเงนิรางวลัสงูสดุ 20,000 บาท  

หลกัเกณฑใ์นการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม  
1. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมคอืนกัศกึษาจากสถานศกึษาทีPกาํลงัศกึษา  

2. จาํกดัจาํนวนสมาชกิสงูสดุ 5 คนต่อทมี หวัขอ้การออกแบบคอื “Contemporary ASEAN : มนตส์เน่หอ์ญัมณี

และเครื7องประดบัแห่งอาเซียน” 
3. ออกแบบเป็นเครืPองประดบัอย่างน้อย 1 ชิcน เป็นสร้อยคอ หรอืสง่ผลงานออกแบบสรอ้ยคอพรอ้มเซท็

เครืPองประดบัทีPประกอบดว้ย แหวน ต่างห ูเป็นตน้   
4. ผลงานทีPสง่เขา้ประกวดตอ้งเป็นสิPงทีPคดิขึxนเอง โดยไมไ่ดท้าํซํxา คดัลอก เลยีนแบบ และดดัแปลงของผูอ้ืPนมา และ

ไมเ่คยชนะการประกวด ในเวทใีดมาก่อน 
5. ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัตอ้งสง่ภาพผลงานเป็นภาพส ี2 มติ ิเป็นนามสกุล JPG หรอื PNG และมคีวามละเอยีดสงู 300 

DPI โดยในรอบแรกคณะกรรมการจะคดัเลอืกผูเ้ขา้รอบจากภาพผลงานการออกแบบ 2 มติ ิ 
6. ผูท้ีPไดร้บัคดัเลอืกทั xง 10 ทมีจะตอ้งมผีลงานจรงิสง่เขา้รว่มจดัแสดงในงาน JEWELLERY & GEM ASEAN 

BANGKOK 2023  
7. เปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมตั xงแต่วนัทีP 10 กุมภาพนัธ ์2566 โดยสามารถสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมไดต้าม

แบบฟอรม์ออนไลน์ลิxงกน์ีx https://forms.gle/k5Zp7eYi4paT8dcD6 หรอืตดิต่อสอบถาม คณุชนิกา ชาวงษ ์ผู้
ประสานงานโครงการ เบอรโ์ทรศพัท ์081-2647963 

8. ปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมวนัทีP 29 มนีาคม 2566  
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กติกาและข้อกาํหนดการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ผูส้นใจสามารถสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมไดโ้ดยกรอกแบบฟอรม์การสมคัรออนไลน์ตามลงิกน์ีx 
https://forms.gle/jSvqtY6DsqUg4i3z9 

2. โดยอธบิายแรงบนัดาลใจในการออกแบบเกีPยวกบัคอนเซป็ท ์“Contemporary ASEAN : มนตส์เน่หอ์ญัมณแีละ
เครืPองประดบัแหง่อาเซยีน”  

3. แนวคดิของการนําชิxนงานมาใชใ้นเชงิพาณชิยใ์หส้อดคลอ้งกบัวสัดแุละเทคนิคในการออกแบบ ทีPสามารถนํามาต่อ

ยอดได ้ 

4. ภาพผลงานทีPสง่เขา้ประกวดตอ้งเป็นภาพส ี2 มติ ินามสกุล JPG หรอื PNG มคีวามละเอยีดสงู 300 DPI ภาพ
ผลงานจะตอ้งชดัเจน สามารถแสดงรายละเอยีดของชิxนงานทีPออกแบบไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ์  

5. ผูส้มคัรเขา้รว่มกจิกรรมจะเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาของผลงานทั xงหมด โดยคณะผูจ้ดังานมสีทิธเิผยแพร่
ชิxนงานต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องคณะผูจ้ดังานโดยมใิชว่ตัถุประสงคเ์ชงิพาณชิย ์

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 100 คะแนนเตม็  

ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity)     40   
แนวคดิและความคดิสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ ประเมนิจากความคดิรเิริPมในการใชว้สัด ุและเทคนิคในการ
ออกแบบรวมถงึความเป็นเอกลกัษณ์ของชิxนงาน  

ความสวยงาม (Aesthetic)      30  
ประเมนิจากการออกแบบทีPมกีารจดัวางองคป์ระกอบศลิป์ไดอ้ยา่งสวยงามลงตวั ประณตี สะทอ้นเอกลกัษณ์ของ
อาเซยีน และเหมาะสมกบัผูส้วมใส ่
การนําไปใช้ในเชิงพาณิชย ์(Commercial possibilities)   20  
ผลงานการออกแบบมกีารเลอืกใชว้สัด ุขนาด นํxาหนกัทีPเหมาะสม ตลอดจนกระบวนการและตน้ทนุการผลติทีP
สมเหตุสมผลตอบโจทยก์ลุม่เป้าหมายเพยีงพอทีPจะทาํใหช้ิxนงานสามารถสรา้งผลกาํไรในเชงิพาณชิย ์ 

ความเป็นมาของการออกแบบ ( Subject matter/ inspiration)  10  
นําเสนอความเป็นอาเซยีนไดอ้ยา่งมเีอกลกัษณ์และชดัเจน  

*หมายเหต ุมลูค่าของอญัมณีมิได้มีผลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการ และการตดัสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที7สิcนสดุ  
 
รางวลัสาํหรบัผูผ้า่นเข้ารอบชนะเลิศ 3 ทีมสดุท้ายจะได้รบั 
รางวลัชนะเลศิ  20,000 บาท  พรอ้มถว้ยรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ 
รางวลัทีPสอง  15,000 บาท  พรอ้มถว้ยรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ 
รางวลัทีPสาม  10,000 บาท  พรอ้มถว้ยรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุ  
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ผู้สน ใจสามารถสมัคร เข้า ร่ วมกิจกรรม  JGAB Young Designer Competition 2023 ภายใต้คอนเซ็ปท์  
“Contemporary ASEAN : มนต์สเน่หอ์ญัมณีและเครืPองประดบัแห่งอาเซยีน” ไดท้ีPแบบฟอรม์การสมคัรออนไลน์
ตามลงิกน์ีx https://forms.gle/jSvqtY6DsqUg4i3z� ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพิPมเตมิเกีPยวกบักจิกรรมไดท้ีP คุณ
ชนิกา ชาวงษ์  เบอรโ์ทรศพัท ์081-2647963 อเีมล ์chanika.chawong.th@informa.com  ผูป้ระสานงานโครงการ  

 

กาํหนดการกิจกรรม JGAB Young Designer Competition 2023 
 

วนั / เวลา กิจกรรม 

10 ก.พ. 2566 เปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมในโครงการ JGAB Young Designer Competition 2023 

29 มี.ค. 2566 ปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม โครงการ JGAB Young Designer Competition 2023 

4 เม.ย. 2566 ประกาศผลผูเ้ขา้รอบคดัเลอืก 10 ทมี 

20 เม.ย. 2566 Final Competition ผูเ้ขา้รอบ10 ทมีเขา้นําเสนอผลงานใหก้รรมการพจิารณา เพืPอเขา้รอบ
สดุทา้ยโดยผา่นชอ่งทางออนไลน์ (Zoom) 

26 - 29 เม.ย. 2566 ผูผ้า่นเขา้รอบทั xง 10 ทมี รว่มจดัแสดงผลงานในงาน JEWELLERY & GEM ASEAN 
BANGKOK 2023 โดยแต่ละทมีสามารถกาํหนดราคาของชิxนงานเพืPอนํามาจาํหน่ายทีPงาน 
JGAB 2023 

27 เม.ย. 2566  พธิมีอบรางวลัและประกาศผูเ้ขา้รอบ � ทมีสดุทา้ยทีPงาน JEWELLERY & GEM ASEAN 
BANGKOK 2023 

 


