หลักเกณฑ์การประกวด “Thailand Digi Challenge 2014”
หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อกิจกรรม

Thailand Digi Challenge 2014

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2
ประเภท

ประเภทที่ 1 : นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป
ประเภทที่ 2 : ผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม
ประกวด

กติกาการแข่งขัน

1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
ภาครัฐและเอกชน โดยไม่จากัดชั้นปี
2. บุคคลทั่วไป
3. ผู้ประกอบการ (บริษัทที่จดทะเบียนการค้า)
4. มีความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ/หรือเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์
ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง และมีทักษะทางด้าน
การใช้ โปรแกรม และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
1. ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ถือ
สัญชาติไทยเท่านั้น โดยไม่จากัดสถานที่อยู่อาศัย
2. ผู้เข้าประกวดเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน/ภูมิภาคเท่านั้น
3. โครงการที่นาเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด
หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้า
ร่วมกิจกรรมใดๆมาก่อน
4. ในกรณีที่เจ้าของโครงการนาเสนอผลงานเป็นพนักงานประจาในบริษัท ผลงาน
นั้นๆ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากบริษัทต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
แนบหลักฐานมาพร้อมกับการส่งโครงการ
5. รอบแรก ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานในรูปแบบ PDF File และ Hard Copy
6. รอบที่สอง ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนาเสนอโครงการและความเป็นไปได้ของ
ผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (ระยะเวลานาเสนอโครงการ 20 นาที
7. โครงการที่นาเสนอจะต้องสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นผลงานชิ้น
สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 7-9 เดือน (ในกรณีที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก SIPA)
8. ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตผลงานนั้นๆ กับ
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมแนบไฟล์โครงการ (PDF File)
ประเภท Animation / Game / e-Learning / New Media ภายในวันที่ 14
พฤษภาคม 2557 ผ่านทางระบบลงทะเบียน SIPA ภายใต้หัวข้อดังนี้
 ภาคเหนือ
ภายใต้แนวคิด “แอนเชี่ยนล้านนา”
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวมรดกอีสาน”
 ภาคใต้
ภายใต้แนวคิด “สถาปัตยกรรม” หรือ
“ท่องเที่ยว” หรือ “วิถีชีวิต”
 ภาคกลาง

ภายใต้แนวคิด “ช่างสิบหมู่” หรืออื่นๆ

2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งเป็นประเภททีมหรือรายบุคคลได้
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3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานรูปแบบ PDF File ผ่านทางระบบ SIPA
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และจัดส่งเป็น Hard copy จานวน 6 ชุด
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. Proposal ตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ register.sipa.or.th
2. Conceptual Design Document ภายใต้หัวข้อประกวดในแต่ละ
ภูมิภาค
ขั้นตอนการแข่งขัน

ลงทะเบียนออนไลน์
กาหนดให้ผู้สมัครส่งผลงานในรูปแบบ (PDF File) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท Animation Contest
1. ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1
หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2. เนื้อเรื่องย่อ จานวน 1 หน้ากระดาษ A4
3. Character Line-up
4. Story board จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง/1 ตอน/1 เรื่อง
5. Animation Movie Trailer ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
6. เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท)
ประเภท Game
1. ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1
หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2. Conceptual Design Document
- Overview
- Storyboard
- Character Concept
- Engine /OS
- Prototype
3. เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท)
ประเภท e-Learning
1. ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1
หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16 เท่านั้น
2. Conceptual Design Document
- Overview
- Storyboard
- Character Concept
- OS
- Prototype
3. เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท)
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ประเภท New Media
1. ปกหน้า ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน รายชื่อผู้ร่วมงาน ภายใน 1
หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร font Thai Sarabun 16เท่านั้น
2. Conceptual Design Document
 Overview
 Concept Design

Art Work (ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว)
 Art Work (ภาพเคลื่อนไหวในรูปของ application แสดง
ถึงการปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง คน และ เทคโนโลยี )
 Prototype
3. เอกสารรับรองจากบริษัทต้นสังกัด (ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท )
รอบแรก :
คณะกรรมการพิจารณาผลงานจากเอกสารที่ส่งมายังแต่ละภูมิภาค
เพื่อตัดสินรอบแรก ดังนี้
ประเภทที่ 1 : คัดเลือกผลงานผ่านรอบแรก 20 ผลงาน
ประเภทที่ 2 : คัดเลือกผลงานผ่านรอบแรก 10 ผลงาน
และประกาศผลรายชื่อทางเว็บไซต์ SIPA ภายในเดือนมิถุนายน
2557
รอบสอง :
ผู้ผ่านรอบแรกต้องนาเสนอผลงาน (Present) ต่อคณะกรรมการใน
แต่ละภูมิภาค เพื่อตัดสินรอบสอง ดังนี้
ประเภทที่ 1 : คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล 10 ผลงาน
ประเภทที่ 2 : คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล 5 ผลงาน
และประกาศผลในงานพิธีมอบรางวัล และมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุน
SIPA
(หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ต้องร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด Digital Content ที่สานักงานจัดกิจกรรม ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยสานักงานเป็นผู้กาหนด)
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มกราคม – 13 พฤษภาคม 2557

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร
(สอบถามข้อมูล email : mdc@sipa.o.th)

14 พฤษภาคม 2557

ปิดรับสมัคร (ส่ง Conceptual Design
Document ในรูปแบบ .PDF ) ผ่านระบบ SIPA
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23 พฤษภาคม 2557

ปิดรับเอกสารที่เป็นรูปเล่ม จานวน 6 ชุด

มิถุนายน 2557

คัดเลือกรอบแรก

กรกฏาคม 2557

ตัดสินผลงานผู้ได้รับรางวัล 15 ผลงาน/ภูมิภาค

สอบถามข้อมูล/ส่งเอกสาร
ภาคเหนือ

คุณวิไลพร ถานะวุฒิพงศ์ โทร. 0 5324 7282

สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว โทร. 0 4327 1700-3

สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรี
ธาตุประชาสันติ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 (วงเล็บมุมซอง
Thailand Digi Challenge)
ภาคใต้

คุณสุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์ โทร. 0 7637 9111

สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
83000 (วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)
ภาคกลาง

คุณธนาภรณ์ บุญเรือง โทร.0 2141 7228

สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 (วงเล็บมุมซอง Thailand Digi Challenge)
คณะกรรมการตัดสิน
เงินรางวัล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
***การพิจารณาของคณะกรรมการและผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
ผลงานที่ได้รับรางวัล หัวข้อ แอนเชี่ยนล้านนา (ภาคเหนือ) รางวัลละ 20,000 บาท
จานวน 15 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 300,000 บาท
ผลงานที่ได้รับรางวัล หัวข้อ ท่องเที่ยวมรดกอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รางวัลละ
20,000 บาท จานวน 15 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 300,000 บาท
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ผลงานที่ได้รับรางวัล หัวข้อ สถาปัตยกรรม หรือ ท่องเที่ยว หรือ วิถีชีวิต (ภาคใต้)
รางวัลละ 20,000 บาท จานวน 15 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 300,000 บาท
ผลงานที่ได้รับรางวัล หัวข้อ ช่างสิบหมู่ หรืออื่นๆ (ภาคกลาง) รางวัลละ 20,000 บาท
จานวน 15 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัล 300,000 บาท
*หมายเหตุ : ประเภทการมีสิทธิ์ได้รับรางวัลดังนี้
ประเภทที่ 1 : นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป มีสิทธิ์ได้รับเงิน
รางวัล จานวน 10 รางวัล/ภูมิภาค
ประเภทที่ 2 : ผู้ประกอบการมี สิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จานวน 5 รางวัล/ภูมิภาค
การได้รับทุนสนับสนุน

***การพิจารณาการให้ทุนของคณะกรรมการ SIPA ถือเป็นผลการพิจารณาที่สิ้นสุด
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Digi Challenge มีสิทธิ์ขอรับทุน
สนับสนุนจากสานักงานฯ โดยกาหนดขอรับทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 450,000 บาท
จานวน 40 ทุน รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) ดังนี้
-

ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “แอนเชี่ยนล้านนา” จานวน 10 ทุน

-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวมรดกอีสาน”
จานวน 10 ทุน

-

ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “สถาปัตยกรรม” หรือ “ท่องเที่ยว” หรือ “วิถีชีวิต”
จานวน 10 ทุน

-

ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “ช่างสิบหมู่” หรืออื่นๆ จานวน 10 ทุน

ภาพรวมการพิจารณาผลงาน Thailand Digi Challenge :
หัวข้อ/ประเภท

ประเภท 1

ประเภท 2

รอบแรก

รอบสอง

ให้ทุนสนับสนุน

รอบแรก

รอบสอง

ให้ทุนสนับสนุน

Animation

5

3

2

3

2

2

Game

5

2

1

2

1

1

e-Learning

5

2

1

2

1

1

New Media

5

3

1

3

1

1

10

5

5

5

(รางวัล ละ 20,000 บ าท )

(ให ้ท ุน ละ 450,000 บ าท )

(รางวัล ละ 20,000 บ าท )

(ให ้ท ุน ละ 450,000 บ าท )

สรุปผลงาน

20

10

หมายเหตุ : การพิจารณาตัด สินหัวข้อ/ประเภทผลงาน Thailand Digi Challenge ต่อภูมิภาคถือผลการตัด สินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
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