โครงการ “เด็กอวดดี”
กติกาการประกวด วาดภาพการ์ตูน Digital Painting (อะนิเมะ) “นักรบเยาวชน”
โครงการส่งเสริมเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงออกด้านความคิด ทักษะความสามารถ โดย สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

1. หัวข้ อการประกวด “นักรบเยาวชน”
2. ระดับการประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
3. กติกาการวาดภาพ
3.1 ขนาดผลงาน 42 x 29.7 cm
3.2 บันทึกไฟล์เป็น JPEG
3.3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เตรียมมาเอง
3.4 ไม่จากัดการใช้โปรแกรม สามารถใช้โปรแกรมสร้างผลงานได้ตามความถนัด
3.5 เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 5 ช.ม. เริ่ม 11.00-16.00 น.
3.6 การตัดสินรางวัล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3.7 สถานที่ในการแข่งขัน เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี ชั้น 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-16.00 น.
3.8 ผู้เข้ าร่วมประกวด สามารถใช้ เทคนิคโปรแกรมได้ ทกุ โปรแกรมในการสร้ างสรรค์ผลงานได้
3.9 ส่งผลงานจะต้ องกรอกใบสมัคร ให้ ชดั เจน ถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
ภายหลัง พร้ อมคาบรรยายแนวคิด
3.10 ผลงานที่วาดต้ องเป็ นผลงานที่สร้ างสรรค์จากตัวผู้เข้ าประกวดเท่านัน้ มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ ว หาก
พบว่าเป็ นผลงานที่คดั ลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ าประกวดทันที
3.11 รูปแบบผลงานที่เข้ าประกวดต้ องเป็ นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรื อได้ รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมี
ผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้ วเป็ นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็ นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น
ผู้เข้ าประกวดต้ องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
3.12 ผลงานทุกชิ ้นที่สง่ เข้ าประกวดเป็ นลิขสิทธิ์ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ สวัสดิ์

4. เกณฑ์ การตัดสิน
1. คาแร็ คเตอร์ ตวั ละครดึงดูดและสื่อความหมาย
2. การสื่อความหมายสอดคล้ องตามหัวข้ อที่กาหนด
3. การจัดองค์ประกอบของภาพ
4. การให้ สีสนั
รวมทัง้ หมด

20 คะแนน
20 คะแนน
50 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน

5. รายละเอียดการให้ คะแนน
5.1 คาแร็คเตอร์ ตัวละครดึงดูดและสื่อความหมาย (20 คะแนน) พิจารณาภาพ ดังนี ้
- คาแร็คเตอร์ ตวั ละคร
10 คะแนน
- คาแร็คเตอร์ ตวั ละครสื่อความหมาย
10 คะแนน
5.2 การสื่อความหมายสอดคล้ องตามหัวข้ อที่กาหนด (20 คะแนน) พิจารณาเนือ้ หาสาระ ดังนี ้
- มีเนื ้อหาผลงาน
10 คะแนน
- การเชื่อมโยงเนื ้อหาภายในภาพ
10 คะแนน
5.3 การจัดองค์ ประกอบของภาพ (50 คะแนน) พิจารณารู ปแบบตามหลักการของศิลปะ ดังนี ้
- เอกภาพ (Unit) คือการจัดกลุม่ เนื ้อหาเรื่ องราว ไม่กระจัดกระจาย
5 คะแนน
- สมดุล (Balance) คือการจัดวางลักษณะของภาพให้ เกิดความพอดีหรื อสมดุลกัน 5 คะแนน
- ความกลมกลืน และความขัดแย้ ง เกี่ยวกับสี รูปร่าง รูปทรง เส้ น
10 คะแนน
- จุดเด่นและการเน้ นของภาพ
10 คะแนน
- รูปร่ าง ( Shape) และรูปทรง (Form)
10 คะแนน
- แสงและเงา
10 คะแนน
5.4 การให้ สีสัน (10 คะแนน) พิจารณาการระบายสีของภาพ ดังนี ้
- การใช้ สีสื่อความหมายของภาพ

10 คะแนน

6. ขัน้ ตอนดาเนินการ
6.1 การรับสมัคร
วันที่ 10 มกราคม 2562 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
6.2 ลงทะเบียน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-10.30 น.
6.3 การแข่ งขัน
แข่งขันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-16.00
6.2 ตัดสินผลงาน
15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
6.3 ประกาศผลและมอบรางวัล
15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
6.4 สถานที่ประกวด
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี ชัน้ 1
7. รางวัลจากการประกวด

◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน 80-100
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน 70-79
◌ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน 60-69
◌ สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
รางวัลสาหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
o รางวัลชนะเลิศ
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
8. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม :
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

รหัส................................

โครงการ “เด็กอวดดี”
ใบสมัคร ประเภทการ์ตูน Digital Painting (อะนิเมะ) “นักรบเยาวชน”
โครงการส่งเสริมเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงออกด้านความคิด ทักษะความสามารถ โดย สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

1. ข้อมูลผู้สมัคร
นาย/นาง/นางสาว...............................................................นามสกุล.................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวนักศึกษา/บัตรประจาตัวประชาชน....................................................................................
ระดับการศึกษา............................................................................................................. ......................... ......
อาจารย์ที่ปรึกษา ...............................................................................................โทร.............................. ......
สถานที่ทางาน/ตาแหน่ง.....................................................................................................................................
โรงเรียน ............................................................................................... เลขที่....................................... ..... .....
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................แขวง/ตาบล............................... .....
เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์........................................................E-mail……………………………….……………..……………………….....…
2. ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด.........................…………………..…………………….………………………………………… .....
3. แนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ (โดยสังเขป)………………………………………………………….……….…
………………………………………………………………………………………….……………..................................………………….
………………………………………………………………………………………….……………..................................………………….
………………………………………………………………………………………….……………..................................………………….....
……………………………………………….……………..................................…………………...........………………….....................
………………………………………………………………………………………….……………..................................………………….
………………………………………………………………………………………….……………..................................………………….....
……………………………………………….……………..................................…………………...........………………….....................

ลงชื่อ........................................................ ผู้สมัคร
(............................................................)
วันที่.............../......................../...................

