โครงการ “เด็กอวดดี”
โครงการส่งเสริมเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงออกด้านความคิด ทักษะความสามารถ
โดย สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์


รายละเอียดโครงการ

โครงการ “เด็ ก อวดดี ” จั ด ขึ้ น โดย สาขาคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ งษ์ ส วั ส ดิ์ โดยมี
จุดประสงค์ในการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกด้านความคิด ทักษะความสามารถ ของเยาวชนไทย ได้แก่การ
แสดงงานด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบสื่อออนไลน์ งานออกแบบผลิตภันฑ์และบรรจุภัณฑ์ งานวาดการ์ตูน
2 มิติ (อนิเมะ) งานเอนิเมชั่น 3 มิติ งานพิมพ์โมเดล 3 มิติ งานภาพยนตร์โฆษณา งานภาพยนตร์สั่น งานถ่ายภาพ
และงานถ่านทอดสดออกอากาศ โดยในโครงการได้มีการจัดการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนใน
ระดับการศึกษาตอนต้นเพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียนที่กาลังจะเลือกอาชีพในกลุ่มงานศิลปะกรรมได้มีพื้นที่ในการ
แสดงออกความสามารถโดยมีการจัดแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้ การประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting
การแข่งขันประกวดถ่ายภาพ และการแข่งขันการวาดภาพโปสเตอร์ ” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี
ชั้น 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-20.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกด้านความคิด และทักษะความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน และการปฏิบัติงานจริง
2. เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านศิลปกรรมของเยาวชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในศิลปะและคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายแบบและหลากหลายความคิด
3. เพื่อส่ งเสริ มงานวาดภาพการ์ ตูน Digital Painting ที่แสดงให้ เห็ นถึงความสามารถของเด็กไทยที่ ไ ด้ รั บ
อิทธิพลของศิลปะต่างชาติที่เข้ามาผสมผสานในงานศิลปะไทย และเยาวชนสามารถใช้เป็นทักษะในการ
ประกอบอาชีพได้
4. เพื่อส่งเสริมเพลงประจาจังหวัด และแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี และให้เยาวชนได้
แสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ
5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาชีพในสายงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียนแล้วสามารถประกอบ
อาชีพด้านใดบ้างและมีรูปแบบการทางานเป็นเช่นไร แก่ผู้ที่สนใจในสาขางานของด้านศิลปกรรม



คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด แข่งขัน
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท ภาพถ่าย (ประเภทเดียว ม.ต้น)
2. ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ประเภทเดียว ม.ต้น)
3. ประเภท การ์ตูน Digital Painting (ประเภทเดียว ม.ต้น)



รายละเอียดการสมัครเข้าประกวด แข่งขัน
ประเภท ภาพถ่าย (ม.ต้น)
1.
2.
3.
4.

หัวข้อในการประกวด แข่งขัน “เมืองงามน้้าใส นนทบุรี”
ไม่จากัดเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน
ไฟล์ผลงาน JPEG ขนาด 42 x 29.7 cm
การเก็บคะแนน Popular Vote สามารถเข้าไปกด กดไลค์ กดแชร์ ได้ที่
https://th-th.facebook.com/PSCNEW หรือ @ PSCNEW
5. การตัดสินรางวัล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
6. ส่งผลงานประกวด ได้ตั้ง 10 มกราคม 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางอีเมล
thanarirach999@gmail.com

ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ม.ต้น)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวข้อในการประกวด แข่งขัน “เยาวชนไทย หัวใจรักปชาธิปไตย”
ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 42 × 59.4 ซม. (A2) (ใช้กระดาษของสนามสอบในการแข่งขัน)
ไม่จากัดเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน
เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 4 ช.ม.
วันเวลาในการแข่งขัน 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี
ประกาศผลการตัดสิน 17.00 น.

ประเภทการ์ตูน Digital Painting (อะนิเมะ) (ม.ต้น)
1.
2.
3.
4.
5.

หัวข้อในการประกวด แข่งขัน “นักรบเยาวชน”
ขนาดงาน (กว้าง x ยาว) : 29.7 × 42 ซม. (A3)
ไม่จากัดเทคนิควิธีการ และโปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน (นาคอมพิวเตอร์มาเอง)
บันทึกไฟล์ผลงานเป็น JPEG
วันเวลาในการแข่งขัน 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี

6. ประกาศผลการตัดสิน 17.00 น.



หลักฐานการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ในการประกวด โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.pongsadi.ac.th และ https://th-th.facebook.com/PSCNEW โทร.02-5675050,
081-5763317 (อ.อ้อม), 063-4215645 (อ.ชัช), 081-6244006 (อ.จอน)
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ มาที่ thanarirach999@gmail.com ภายในวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่เกินเวลาเที่ยงคืน
5. ส้าหรับการแข่งขันประเภทวาดภาพโปสเตอร์ และวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ที่แข่งในวันจัด
งาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันในวัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่
https://th-th.facebook.com/PSCNEW



ก้าหนดการ
o ปิดรับผลงาน/สมัครเข้าแข่งขัน
: 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน
o เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote
: 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดโหวต 15.00 น.)
o การแข่งขันทักษะการวาดภาพโปสเตอร์ และการวาดภาพการ์ตูน Digital Painting แข่งขันในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี
o ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล : 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี

ประเภทภาพถ่าย
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน 80-100
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน 70-79
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน 60-69
◌ ส้าหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัลส้าหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
o
o
o
o

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัล Popular Vote

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท วาดภาพโปสเตอร์
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน 80-100
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน 70-79
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน 60-69
◌ ส้าหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัลส้าหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
o รางวัลชนะเลิศ
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภท การ์ตูน Digital Painting
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน 80-100
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน 70-79
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน 60-69
◌ ส้าหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัลส้าหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
o รางวัลชนะเลิศ
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท



ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผลงานที่ส่ งเข้าประกวดต้องไม่ล ะเมิดลิ ขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้ น หากมีการตรวจพบภายหลั ง ผู้ส่ งผลงานเข้า
ประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนรางวัลทั้งหมด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สามารถนาไปแก้ไข ปรับปรุง
และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
4. ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ที่ได้รับที่ 1, 2, 3 หรือรางวัลชมเชย



ช่องทางการติดต่อ
o ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-9675050
o เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ www.pongsawadi.ac.th
o เพจ Facebook สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก https://th-th.facebook.com/PSCNEW
o ติดต่อประสานงาน 063-4215645 (อ.ชัช)
o ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail: thanarirach999@gmail.com
o เข้ากลุ่ม Line เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คิวอาร์โค๊ตด้านล่าง

