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รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design 
Awards หรือ CDA) เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่มุ่งมั่นสนับสนุน
และประชาสัมพันธ์งานด้านการออกแบบ และดีไซน์เนอร์ในหมวด
หมู่การออกแบบที่หลากหลาย รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 
ได้รับการสนับสนุนโดย ล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รางวัลการออกแบบของ
เชียงใหม่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2555 โดยในปีนี้เองทางคณะ
ผู้จัดงานได้ลงความเห็นเปลี่ยนชื่อรางวัลเป็น รางวัลการ
ออกแบบ   ซีดีเอ หรือ CDA Design Awards ด้วยชื่อใหม่นี้
สะท้อนให้เห็นขอบเขตของรางวัลที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ในจังหวัด 
เชียงใหม่เท่านั้น แต่เรายังเล็งเห็นถึงความสําคัญของอีก  
8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบนอีกด้วย รางวัลการออกแบบซีดีเอ  
เน้นการออกแบบที่มีความเป็นล้านนาร่วมสมัยมากกว่า 
งานวิจิตรศิลป์ หรืองานฝีมือ โดยวัตถุประสงค์หลักของรางวัล
การออกแบบซีดีเอ คือต้องการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านการออกแบบในด้านต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงความ
สําคัญของการออกแบบที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์
หรือชิ้นงาน 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บ
ไซต์ของเรา www.cdadesignawards.com 

โดยในปีนี้ คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ที่
ปรึกษา ดีไซน์เนอร์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบจากหลากหลายสาขา 
ในปีนี้มีสาขาการประกวด ทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่

• การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สินค้าของขวัญและการตกแต่ง งานฝีมือ จิวเวลรี่ เครื่อง
ประดับ และเฟอร์นิเจอร์ 

• สินค้าของขวัญและการตกแต่ง 

• งานฝีมือ 

• จิวเวลรี่และเครื่องประดับ 

• เฟอร์นิเจอร์ 

• การออกแบบสื่อสมัยใหม่ 

     เว็บไซต์ เกมส์ คลิปวีดีโอ อะนิเมชั่น แอพลิเคชั่น  
    แบบอักษร การออกแบบตัวละคร 

• การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและตราสินค้า 

       งานอัตลักษณ์องค์กร ตราสินค้า-คู่มืออัตลักษณ์  
       การออกแบบเทศกาล 

• การออกแบบสถาปัตยกรรม 

     สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การออกแบบร้านค้า (ไม่
รับบ้านส่วนบุคคล) 

• สถาปัตยกรรม 

• การตกแต่งภายใน 

• การออกแบบร้านค้า 

• การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

       บรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า บรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์ 

• การออกแบบในพื้นที่สาธารณะ 

• ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ 

      ผลงานของนักออกแบบจบใหม่ หรือกิจการด้านการ  
      ออกแบบหน้าใหม่

www.cdadesignawards.com | Facebook: CDA Design Awards

*กรุณาอัปโหลดรูปภาพของผลงานในแบบฟอร์มการสมัคร  โดยรูปภาพต้องมีความละเอียดสูง  (300dpi)
**กรุณาอัปโหลดรูปภาพ  design sketchs หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ  (process, technique, material)
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โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบซีดีเอ ประจําปี 2563 จะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจดังนี้ 

• ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

• ผลงานจะถูกจัดแสดงในพื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ ในช่วงของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2020  

 (Chiang Mai Design Week 2020) นิทรรศการออนไลน์ กิจกรรม สื่อ และงานอีเว้นท์ต่างๆ  

•   สนับสนุนด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ

*กรุณาอัปโหลดรูปภาพของผลงานในแบบฟอร์มการสมัคร  โดยรูปภาพต้องมีความละเอียดสูง  (300dpi)
**กรุณาอัปโหลดรูปภาพ  design sketchs หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ  (process, technique, material)



 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

               

เกณฑ์ 
ผลงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติในเกณฑ์ต่อไปนี้ 

• เป็นผลงานที่ออกแบบภายในภาคเหนือตอนบน  
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา 
แพร่ และน่าน 

• เป็นผลงานที่สร้าง ผลิต หรือจัดทําขึ้นในภาคเหนือตอนบน 

• เป็นผลงานที่มีอยู่ หรือวางจําหน่ายในภาคเหนือตอนบน 

• เป็นผลงานที่มีการออกแบบร่วมสมัย หรือสมัยใหม่ที่แสดงถึง
การผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน 

ในกรณีที่เป็นผลงานของในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการ
ผลิตโดยบุคคลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ก็สามารถส่งเข้าร่วม
ประกวดได้ โดยทางทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีไป 

• ผลงานจะต้องมีอยู่และจัดจําหน่ายในปัจจุบัน 

• แนวคิดการออกแบบ เรื่องราวการออกแบบ  
สุนทรียภาพ และฟังก์ชั่นการใช้งาน จะถูกนํามา  
พิจารณาร่วมด้วยในการตัดสินรางวัลด้วย

กฎกติกา 

• การจัดกลุ่มประเภทผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย 
คณะกรรมการ 

• ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องให้ความร่วมมือในการ
ให้สัมภาษณ์ และสามารถนําเสนอผลงาน และให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมแก่คณะกรรมการตามการนัดหมายได้ 

• ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกอนุญาตให้ทีมงานถ่ายภาพ
สินค้า กระบวนการผลิต และผู้ผลิต เพื่อนําไปใช้ในการ  
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งภาพถ่ายทั้งหมดถือเป็น
ภาพถ่ายของโครงการฯ 

• ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วม
งานที่โครงการจัดขึ้น ตลอดจนพิธีมอบรางวัล (ในกรณีรูป
แบบบริษัท ทีมผู้บริหารระดับสูง / ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้เข้า
รับรางวัล) 

• ผลงานการออกแบบจะต้องเป็นต้นฉบับ และผู้สมัครต้อง  
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของโครงการฯ 

• ทั้งเจ้าของบริษัทและนักออกแบบต้องยินยอมก่อนเข้าร่วม

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาสแกน QR code ที่แนบ

มาในเอกสารเพื่อกรอกใบสมัคร หรือเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บ

ไซต์ www.cdadesignawards.com/application-forms/

ภายในวันที ่15 กันยายน 2563 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  

08 4142 9686 หรืออีเมล info@cdadesignawards.com

แสกนเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวด 

www.cdadesignawards.com

www.cdadesignawards.com | Facebook: CDA Design Awards
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The annual Chiang Mai Design Awards or 
CDA is an initiative that aims to promote 
design and designer across a range of 
design categories. CDA is supported by 
Creative Lanna project, Science and 
Technology Park, Chiang Mai University, 
Creative Chiang Mai and other partners in 
upper Northern provinces of Thailand. The 
first Chiang Mai Design Awards was held 
in 2012. This year, we have changed the 
name to CDA Design Awards. The Award 
now covers all eight upper Northern 
provinces of Thailand. Focus on design 
with a Lanna contemporary expression 
rather than pure art or crafts. The 
purpose of the CDA is to showcase the 
talent and point out the importance of 
design and the value it creates. For more 
information, please visit our website at 
www.cdadesignawards.com 

The award’s judges and advisors are 
acquired from designers, university 
lecturers and experts in various 
categories. This year, we promote seven 
categories as following: 

• Product Design 
   Gifts & Decorative items, Craft,  
  Jewelry, Accessories and Furniture 

•  Gift & Decorative item 

• Craft 

• Jewelry and Accessories 

• Furniture

• New Media Design 
   Website, Games, Video Clips, Animation,  
  Apps, Font and Character Design 

• Corporate Identity & Branding 

   Corporate Identity, Branding Logo, Manual 

   and Festival Design 

• Architectural Design 

    Architecture, Interior Design and  

    Shop/Retail Design (excl. Private Home) 
• Architecture 

• Interior Design 

• Shop/Retail Design 
• Packaging Design 

   Commercial Packaging, Food Container  
   and Utensil 

• Public Design 

• New Face Designer 
      Young Designer or New Design Entrepreneur 

Selected designs will be benefiting from: 

• Attend a workshop on further product 
development, marketing and etc. by TCDC, 
CMU STeP, experts and judges. 

• An exhibit space at an exhibition during 
Chiang Mai Design Week 2020. Also 
including other exhibitions, online 
exhibitions, media and events. 

• Connect and PR support with national and 
international platforms.

www.cdadesignawards.com | Facebook: CDA Design Awards

*Please upload high-resolution and good quality photos of your product 
**Please attach design sketch or information about design process/technique/material
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(MUST BE READED)
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CRITERIA 

Submitted designs / products should meet 
these criteria. 

• Designed in Northern provinces  
(Chiang Mai, Chiang Mai, Lamphun, 
Lampang, Maehongson, Phayao, Phrae 
and Nan). 

• Created or made in Northern provinces. 

• Published, located or sold in Northern 
provinces. 

• Has a contemporary or modern design 
that represents a mix of local cultures  
with daily life. 

It is, for example, possible for national  
or international designs to be submitted 
if they were made by a local partner. 

• Products or designs must be published 
or available already.  

• Design concept, design story, aesthetics, 
and functionality will be considered.

RULES 

• The categories might be changed by the 
judges. Selected awardees must 
cooperate, be available for interviewing 
and can join when the judge need more 
product information. 

• Selected awardees give permission to 
taking photos for use at the event, any 
publications, and online. All photos are 
copyright by CDA project but can be 
shared and used commercially by the 
awardees. 

• Selected awardees must join key events 
in Chiang Mai including the awards 
ceremony (In case of a company, a 
member of the senior management team 
must attend). 

• All designs must be authentic / original 
and the applicant must be authorized to 
submit this application. 

• Both company owner and designer must 
have given their consent to participate.

If you are interested to join, please scan 
the QR code and apply online at 
www.cdadesignawards.com  
from now until 15 September 2020. 

Please contact us at 08 4142 9686  
or info@cdadesignawards.com  

for further information.

APPLY FOR CDA DESIGN AWARDS 2020 

www.cdadesignawards.com


