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หลักการ และเหตุผล

 การสรางเอกลักษณ ความแตกตางใหสินคา หรือบริการขององคกรใหดูโดดเดนเหนือกวาคูแขงนั้น คงปฏิเสธไมไดเลยวา

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งสื่อดิจิทัล มีบทบาทสำคัญตอความสำเร็จในยุคปจจุบัน ซึ่งโปรแกรมชุด Adobe เปนโปรแกรมสำเร็จรูป

ดานกราฟกดีไซนที่ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย เพราะสามารถนำมาใชสรางสรรคงานอยางเปนเอกลักษณ และเกิดประโยชนกับ

ทุกภาคอุตสาหกรรม

 บริษัท เออารไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใชงานโปรแกรม Adobe และความสามารถดานการออกแบบของ

เยาวชนไทย จึงไดจัดกิจกรรมการแขงขันภายใตชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2020” ขึ้น ซึ่งนอกจากการ

สนับสนุนใหเยาวชนไดแสดงศักยภาพดานไอทีในประเทศไทย ทางบริษัทฯ มอบโอกาสใหตัวแทนเยาวชนไทยไดเขารวมการแขงขันบนเวที

ระดับโลก Adobe Certified Associate World Championship ที่รวมตัวแทนจากประเทศตางๆ ทั่วโลกมาประชันความสามารถ

ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัท เออารไอที ไดรับสิทธิในการนำเยาวชนเขารวมกิจกรรมการแขงขันระดับโลก

เพียงรายเดียวในประเทศไทย 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปดเวทีแสดงความสามารถดานไอที ของเยาวชนไทย ใหทุกประเทศไดประจักษถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก

2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ และคนหาตัวแทนจากประเทศไทยเขารวมแขงขัน

   ในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2020” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดแสดงความรู ความสามารถในทางท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพ้ืนฐานทักษะ

   การใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator

4. เพ่ือสรางมาตรฐานดานไอทีใหกับเยาวชน ดวยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใตช่ือ “Adobe Certified Associate

   Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไมจำกัดสาขาหรือชั้นป

   โดยมีอายุระหวาง 15-21 ป บริบูรณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563  

2. เยาวชนไทยที่มีความรูพื้นฐานทางดานการใชชุดโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

3. ผูสมัครที่เคยไดรับรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันในกิจกรรมนี้ ไมสามารถลงสมัครเขาแขงขันในป 2563 ได

โปรแกรมที่ใชในการแขงขัน

 Adobe Photoshop,      Adobe Illustrator,        Adobe InDesign

ระยะเวลารับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต 1 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2563

ชองทางการรับสมัคร

ผานเว็บไซต www.aritcompetition.com

กิจกรรมการแขงขันทักษะดานกราฟกดีไซน
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สถานที่จัดการแขงขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  6 - 8 มิถุนายน 2563

กำหนดการแขงขัน

 หมายเหตุ

 1) รูปแบบการอบรม และแขงขันใชเวลา 3 วันตอเนื่อง ผูสมัครตองเขารวมกิจกรรมใหครบตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด

 2) ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเยาวชนที่เขารวมอบรม และแขงขัน 

 3) สถาบันการศึกษา หรือผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง และคาที่พักในการเขารวมโครงการ

 4) กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบอยางเปนทางการ

 5) *** ผูสมัครตองนำคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาเอง ***

สิทธิประโยชนจากการเขารวมแขงขัน

รูปแบบการแขงขัน

การแขงขัน “Thailand Design Creator Competition” แบงเปน 2 สวน คือ

1. การแขงขันผลิตชิ้นงานตามโจทย และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

2. การสอบแขงขันการใชคำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop ภายใตมาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified

   Associated Certification โดยการสอบเปนแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร โจทยคำสั่งของชุดขอสอบเปนภาษาอังกฤษ

   ใชเวลาการสอบ 50 นาที

 หมายเหตุ เออารไอทีขอสงวนสิทธิในการเปนผูพิจารณารูปแบบการแขงขันที่เหมาะสม โดยขอไมแจงใหผูเขาแขงขันรับทราบ

        ระยะเวลา          รายละเอียด             สถานที่

   1 กุมภาพันธ 2563

 31 พฤษภาคม 2563

   6 มิถุนายน 2563

   7 มิถุนายน 2563

   8 มิถุนายน 2563

    ครู อาจารย และผูรับผิดชอบโครงการ   นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน

รับของที่ระลึกจากโครงการ              รับของที่ระลึกจากโครงการ

ใบประกาศนียบัตรสงเยาวชนเขารวมแขงขัน
แบบออนไลน

รับสมัครผูเขาแขงขัน

อบรมเรื่องการออกแบบ

อบรมการใชเครื่องมือ

สอบใบประกาศนียบัตร

แขงขันออกแบบชิ้นงาน

ประกาศผลการแขงขัน

www.aritcompetition.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผูสมัครจะไดรับความรูจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากองคกรชั้นนำที่ทางบริษัทฯ เชิญมา

ใบประกาศนียบัตรเขารวมการแขงขันแบบออนไลน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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เกณฑการตัดสิน

 ผลของการแขงขันจะพิจารณาจากการออกแบบชิ้นงานที่ถูกตองตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงความคิดสรางสรรค

และความสวยงามของชิ้นงาน เพื่อคัดเลือกผูชนะเลิศเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมแขงขันบนเวที Adobe Certified Associate

World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2563 ตอไป

 หมายเหตุ  เออารไอทีขอสงวนสิทธิในการเปนผูพิจารณาความเหมาะสม ในการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแขงขันเวทีระดับโลก

รางวัลสำหรับผูชนะการแขงขัน 

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ประกาศนียบัตรที่ไดรับเปนแบบ Online (ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตโครงการ)   

3. สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ไมไดเปนตัวแทนประเทศไทย และตองการเขารวมการแขงขันที่ประเทศ

   สหรัฐอเมริกา สามารถเดินทางเขารวมการแขงขันไปพรอมทีมงาน โดยมีคาใชจาย 150,000 บาท ตอทาน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

4. ผูที่ไดเปนตัวแทนประเทศไทย ตองยอมรับเงื่อนไข และปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางบริษัท เออารไอที เทานั้น

 ลำดับรางวัล    รางวัล

รางวัลชนะเลิศ   1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     2. สิทธิการเขารวมกิจกรรมการแขงขัน Adobe Certified Associate World 

       Championship 2020 และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

      3. โลประกาศเกียรติคุณ

       4. ของรางวัลจากผูสนับสนุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท

       2. โลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   1. ทุนการศึกษา 7,000 บาท

       2. โลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล   1. ทุนการศึกษามูลคา 2,000 บาท

(ลำดับ 4-6)   2. เหรียญรางวัล

ลำดับ 7-10   1. เหรียญรางวัล

10,000

7,000

2,000

USA

USA

BOARDING PASS
FIRST CLASS

SEAT :    

No : 123456789000000000000
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คาธรรมเนียมการสมัคร

คาใชจายสำหรับการเขารวมแขงขัน 2,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอคน 

 หมายเหตุ  ผูสมัคร หรือสถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผานเว็บไซด www.aritcompetition.com

2. ชำระคาธรรมเนียม โดยการโอนเงินเขาบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

    ชื่อบัญชี : บริษัท เออารไอที จำกัด

     • ธนาคารไทยพาณิชย  (ออมทรัพย)   สาขาเจริญนคร   เลขที่บัญชี 024 - 2 - 64213 - 9

     • ธนาคารกสิกรไทย  (ออมทรัพย)   สาขาสาทร   เลขที่บัญชี 038 - 2 - 81322 - 7

     • ธนาคารกรุงเทพ  (ออมทรัพย)   สาขาคลองสาน  เลขที่บัญชี 151 - 4 - 12144 - 9

3. หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลวกรุณาสงหลักฐาน พรอมระบุชื่อ ที่อยู ที่ตองการออกใบเสร็จมาที่ อีเมล chutinthorns@ar.co.th

4. ผูสมัคร หรือสถาบันการศึกษา ตองดำเนินการชำระคาธรรมเนียมลวงหนา 7 วันกอนการเขารวมกิจกรรม

ผูบริหารและดำเนินงานโครงการ

บริษัท เออารไอที จำกัด

1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถ.พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ผูรับผิดชอบโครงการ

คุณชุตินธร ศรีวิบูลย  โทร. 02-610-3099 ตอ 3081   E-mail: chutinthorns@ar.co.th

คุณอชิรญาณ ไตรเลอเกียรติ   โทร. 02-610-3099 ตอ 3081   E-mail: achirayat@ ar.co.th
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