
Design Hero: The New Normal 

หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีการ

สะสมมาเป็นระยะเวลานาน และเริ่มส่งผลกระทบที่รุนแรงข้ึน แม้กระทั้งความบริสุทธ์ิของอากาศที่มีค่าฝุน่ละออง หรือ PM. 2.5 

หรือ PM. 10 ที่เริ่มเข้ามามีผลกระทบกับร่างกายข้ันรุนแรง เพราะนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศแล้วก็ยังรวมไป

ถึงโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างเช่นโควิด-19 ซึ่งเกิดการระบาดในวงกว้าง ทำให้เกิดผู้ป่วยกว่า 23 ล้านคนทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิต

กว่า 8 แสนคนจากผู้ติดเชื้อทั้งหมด จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เอง โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริม

สุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) จึงเปิดรับสมัครนักสร้างสรรค์

ประเภททีมไม่เกิน 3-5 คน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ที่มีความต้ังใจในการสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในสังคม 

ภายใต้ โครงการ Design Hero : The New Normal เพื่อนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านการออกแบบแขนงต่าง 

ๆ การสื่อสาร การออกแบบชุดกิจกรรมหรือกระบวนการที่เป็นประโยชน์ หรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในภาวะวิกฤต เพื่อก่อให้เกิดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดการพึ่งพาตนเอง

ได้ โดยผู ้ท ี ่สนใจสมัครสามารถ ส่งรายละเอียดผลงานหรือโครงการที ่ไม่จำกัดรูปแบบได้ผ่านช่องทาง 

https://forms.gle/yuDzmS12DkeTBday6 หรือ แฟนเพจ : ป๊ิงส์ โปรเจกต์ 

ผลงานที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริงจะได้รับคัดเลือก เพื่อรับทุนสนับสนุนผลิตผลงานภายใต้โครงการ 

Design Hero : The New Normal จำนวน 10 ทีม เพื ่อนำไปใช้ในการพัฒนาและการต่อยอดผลงาน และเจ้าของ

ผลงานจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้เช่ียวชาญแขนงต่าง ๆ เพื่อช่วยแนะนำแนวทางในกระบวนการการ

ทำงานหรือการผลิต  
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โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องนำผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณะชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใน   5 ช่องทาง 

คือ Youtube , Facebook, Instagram, Twitter และ TikTok โดยเลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือทั้ง 5 ช่องทางก็

ได้ด ้วยการโพสต์ผลงานไอเดียนั ้น ๆ  แล้วติดแฮชแท็ก #DesignHero #TheNewNormal #pings #PM2.5 

#COVID19  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นใหมท่ี่มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และสามารถสือ่สารสุขภาวะ

2. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ต้นแบบ

3. เพื่อพฒันาศักยภาพนักสือ่สารและนักออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัครและกติกา 

1. บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี

2. รับสมัครประเภททมี ทีมละไม่เกิน 3- 5 คน (สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ โรงเรียน,

คณะหรือสถาบันเดียวกัน)

3. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียด และรูปแบบในการนำเสนอ พร้อมแนะนำตัวผ่านคลิปวีดีโอ ความยาว 3 – 5

นาที (ที่สามารถทำให้คณะกรรมการคัดเลอืกเข้าใจได้) พร้อมใบสมัคร

(ทาง https://forms.gle/yuDzmS12DkeTBday6 เท่าน้ัน) หรือแนบลงิค์ผลงานที่ตนเคยทำมาด้วย (หากมี)

4. ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://pings.artculture4health.com และแฟนเพจ : ปิง๊ส์

โปรเจกต์

5. ทีมทีผ่่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน 10 ทีม จะต้องเข้ารบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

จากวิทยากรมืออาชีพ (เข้าร่วมทีมละไมเ่กิน 3 คน) **หากไม่เข้ารบัการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ

6. หลงัสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากร

มืออาชีพ คณะกรรมการจะมอบทุนสนับสนุนการผลิตผลงานให้แก่ 10 ทีม  *โดยมีวงเงินสนับสนุนต่อทีมไมเ่กิน

50,000 บาท*

7. ทีมทีผ่่านการคัดเลือกและรับทุนในการผลิตผลงานจะต้องติดแฮชแท็กผลงานตามทีท่างโครงการกำหนด

เพื่อใหท้างทมีงานติดตาม และสามารถเกบ็รวบรวมผลงานได้



8. ทีมทีผ่่านการคัดเลือกและรับทุนเพือ่ผลิตผลงานจะมีพีเ่ลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำ

ในการพัฒนาปรบัปรุง และการเผยแพร่

ผลงาน ตลอดโครงการ

9. ทีมทีผ่ลิตผลงานจะต้องสื่อสารเผยแพร่สูส่าธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ใน 5 ช่องทาง คือ YouTube,

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ทัง้ 5 ช่องทางหรือช่องทางใดช่องทางหน่ึง

โดยรูปแบบผลงาน จำนวนผลงาน และช่องทางการเผยแพร ่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการ และพี่เลี้ยง กำหนดร่วมกันตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลักการของโครงการ 

10. ทีมทีผ่่านการคัดเลือกและได้รบัทุนจำนวน 10 ทีม จะต้องสง่ผลงานต้นฉบบั ฉบับสมบูรณ์

หลงัจากดำเนินการผลิตผลงานแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลาทีก่ำหนดทางไปรษณีย์ (เท่าน้ัน)

โดยที่อยู่ทางแผนงานจะระบุให้ทราบอีกครั้งพร้อมกับเอกสารทำสญัญา

** ผลงานท่ีส่งเขา้ร่วมโครงการโดยผูส้มัครจะต้องเป็นเจ้าของผลงานนัน้ๆ

จะต้องไม่เป็นท่ีมีลขิสิทธิ์ใดๆ **

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด 

เปิดรบัสมัครโครงการ : ต้ังแต่บัดน้ี - วันที่ 15 ตุลาคม 2563 

หมดเขตส่งประกวด : 15 ตุลาคม 2563 (ปิดรับ 17.00 น.) ทาง 

https://forms.gle/yuDzmS12DkeTBday6 เท่าน้ัน 

ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกเพือ่เข้า Workshop 

พัฒนาผลงาน :     

ประกาศผลวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

http://pings.artculture4health.com หรอื แฟนเพจ 

: ปิง๊ส์ โปรเจกต์ 

และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ  

กิจกรรม Workshop และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน:      ปลายตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 

(เข้าร่วมทมีละไม่เกิน 3 คน) 

ระยะเวลาผลิตผลงาน: เผยแพร่ผลงาน แนวคิด 

ไอเดีย ลงในช่องทางต่าง ๆ   

ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 



ส่งผลงานสมบรูณ์ทางไปรษณีย์  : มกราคม 2564 

จัดแสดงผลงานและพิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564 

รางวัลสำหรับการประกวด 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม 30,000 บาท และ 

ประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม 20,000 บาท โล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม 10,000 บาท โล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร 

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ 

● ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน

● การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น

และสร้างการโน้มน้าวใหก้ลุม่เป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน

● แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเน้ือหาใจความกับหัวข้อการประกวด

● สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบรูณ์ ความกลมกลืนกันของงาน

● คะแนนพิเศษ - การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันจากต่างสาขาวิชาชีพ

● การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด

สมัครและส่งผลงาน และดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

Facebook ปิ๊งส์ โปรเจกต์ หรือ http://pings.artculture4health.com  

 และ https://www.facebook.com/art4dMagazine  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ 

● รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-298-0988 ต่อ 104




