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โครงการการแขงขันทักษะคอมพ�วเตอร
“Thailand Design Creator Competition ครั้งที่ 1”

หลักการและเหตุผล

 ป�จจ�บันองคกรหลายแหงมีความตองการบุคลากรท่ีมีทักษะในดานการใชงานส�อ่ดิจิตอล  เพ�อ่ใชในการสรางสรรค
จัดการ และผสมผสานงานตาง ๆ ใหออกมาอยางมืออาชีพ  หากกลาวถึงโปรแกรมคอมพ�วเตอร ท่ีมีบทบาทตอการทำงาน
และชวยในการสรางชิ�นงานใหมีความโดดเดน แตกตาง และเหนือช้ันกวาคูแขงขันน้ัน คงจะปฏิเสธไมไดวาโปรแกรมชุด Adobe
เปนโปรแกรมสำเร็จรูปทางดานกราฟ�ก ดีไซน ที่มีประส�ทธิภาพในการผล�ตผลงานไดหลากหลาย และกอใหเกิดประโยชน
ตอภาคอุตสาหกรรมอยางมาก การใชงานโปรแกรม Adobe จึงเปนท่ีนิยมและใชงานกันอยางแพรหลาย ในการทำส�อ่ส��งพ�มพ
ทั้งในสวนของภาครัฐ และภาคเอกชน  

 ดังนั้น บร�ษัท  เออาร ไอที  จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใชงานโปรแกรมดานกราฟ�กในงานออกแบบ
กราฟ�กในรูปแบบตางๆ  จึงไดเปดเวทีการแขงขันทักษะดานโปรแกรม Photoshop& Illustrator ข�้นเปนครั้งแรก ภายใต
ช่ือโครงการ “Thailand Design Creator Competition” เพ�อ่สรางฐานอาชีพของกลุมคนท่ีมีความสนใจในงานดานกราฟ�ก
โดยเปดรับสมัครเยาวชนท่ีมีอายุ 15-21 ป เขารวมแขงขันในการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop & Illustrator ชิงแชมป
ประเทศไทย  เพ�อ่เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน Adobe Certified Associate World Championship ประเทศ
สหรัฐอเมร�กา เดือนกรกฏาคม 2561 นี้

วัตถุประสงค

1. เพ�อ่เปดเวทีการแสดงความสามารถดานไอที ของเยาวชนไทยใหทุกประเทศไดประจักษถึงความสามารถของเยาวชนไทย
    บนเวทีระดับโลก

2. เพ�่อคัดเล�อกตัวแทนนักเร�ยน, นิส�ต, นักศึกษา เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ และคนหาตัวแทนจากประเทศไทย
    เขารวมแขงขันในโปรแกรม  “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมร�กา

3. เพ�่อเปดโอกาสใหนักเร�ยน นิส�ต นักศึกษา ไดแสดงความรู ความสามารถในทางที่ถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญในการ
     มีพ�้นฐานทักษะการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator

4. เพ�่อสรางมาตรฐานดานไอทีใหกับเยาวชน ดวยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใตชื่อ “Adobe
     Certified Associate Certificate” เพ�่มเติมจากวุฒิบัตร หร�อใบปร�ญญาบัตร
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ส��งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ

1. ผูสมัครจะไดรับความรูจากว�ทยากรผูทรงคุณวุฒิจากองคกรชั้นนำที่ทางบร�ษัทฯ เชิญมา
2. เส�้อ และใบประกาศนียบัตรเขารวมกิจกรรม
3. ทางบร�ษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวัน ใหกับเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม 

หมายเหตุ
1. สถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง และคาที่พักในการเขารวมโครงการ
2. ผูสมัครทุกคนควรเตร�ยม notebook และ software มาเอง เพ�่อความสะดวกในการใชงานตามความถนัดของผูสมัคร
3. ทางโครงการรับสมัครผูเขาแขงขันจำนวนจำกัด ขอสงวนส�ทธิและพ�จารณาจากผูที่สมัครเขารวมกิจกรรมกอนเทานั้น
4. อาจารยที่ปร�กษาที่สมัครเขารวมโครงการจะไดรับเกียรติบัตร พรอมของที่ระล�กเขารวมโครงการ 
     (ขอมูลอางอิงจากการสมัครในระบบเทานั้น)

        ระยะเวลา   รายละเอียด      สถานที่     หมายเหตุ

          วันนี้ ถึง
31 พฤษภาคม 2561

9  มิถุนายน 2561

10 มิถุนายน 2561

 รับสมัครผูเขาแขงขัน

 แขงขันผล�ตชิ�นงาน

 • สอบประกาศนียบัตร 

 • เสวนาพ�เศษ

 • ประกาศผลการแขงขัน

www.aritedu.com/
creator2018

บร�ษัท เออารไอที จำกัด

บร�ษัท เออารไอที จำกัด

ผูสมัครควรมีความรูพ�้นฐานโปรแกรม 
Photoshop,  Illustrator InDesign 
ใน Version CS6 

ผูสมัครตองสอบแขงขันใหครบ
ตามกติกาและเง�่อนไขที่กำหนด

ผูสมัครตองสอบแขงขันใหครบตาม
กติกาและเง�่อนไขที่กำหนด 

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หร�อปร�ญญาตร�ไมจำกัดสาขา หร�อชั้นป โดยมีอายุ
    ระหวาง 15-21 ป บร�บูรณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

2. เยาวชนไทยท่ีมีความรูพ�น้ฐานทางดานการใชชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign VersionCS6

โปรแกรมการแขงขัน

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Version CS6 
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คาธรรมเนียมการสมัครอัตราพ�เศษ(เฉพาะป 2561เทานั้น)

          คาใชจายสำหรับการเขารวมแขงขัน 1,070 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ�่ม) ตอคน จากราคาปกติ 2,500 บาท
หมายเหตุ  ผูสมัคร หร�อสถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเง�น

ระยะเวลารับสมัคร

          รับสมัครต้ังแตวันน้ี– 31 พฤษภาคม 2561 ผานเว็บไซตเออารไอที http://www.aritedu.com/creator2018 เทาน้ัน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผานเว็บไซด  http://www.aritedu.com/creator2018/

2. ชำระคาธรรมเนียม โดยการโอนเง�นเขาบัญชีของบร�ษัทฯ ดังนี้

    ชื่อบัญชี :   บร�ษัท เออารไอที จำกัด 

       • ธนาคารไทยพาณิชย    (ออมทรัพย)   สาขาเจร�ญนคร   เลขที่บัญชี   024 – 2 – 64213 - 9

       • ธนาคารกส�กรไทย    (ออมทรัพย)   สาขาสาทร   เลขที่บัญชี   038 – 2 – 81322 - 7

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

3.  หลังจากชำระเง�นเร�ยบรอยแลวกรุณาแฟกซหลักฐาน พรอมระบุชื่อ ที่อยู ที่ตองการออกใบเสร็จมาที่
      เบอรแฟกซ  02- 682-6355 หร�ออีเมล  chutinthorns@ar.co.th

4.  สถาบันการศึกษา และผูสมัครตองดำเนินการสมัคร และชำระคาธรรมเนียมกอนถึงวันแขงขันภายในเวลาที่กำหนด 
     คือ ไมเกิน 31 พฤษภาคม 2561
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รูปแบบการแขงขัน

การแขงขัน “Thailand Design Creator Competition”  แบงเปน 2 สวน คือ

1. การแขงขันผล�ตชิ�นงานตามโจทย  และเง�่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง

2. การสอบแขงขันการใชคำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ภายใตมาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร
     Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเปนแบบปฏิบัติจร�งกับเคร�่องคอมพ�วเตอร โจทยคำสั่ง
     ของชุดขอสอบเปนภาษาอังกฤษ ใชเวลาการสอบ 50 นาที

    หมายเหตุ: ขอสงวนส�ทธิในการเปล�่ยนแปลงรูปแบบการแขงขันตามความเหมาะสม



เกณฑการคัดเล�อก และตัดส�น

              ผลของการแขงขันจะพ�จารณาจากการออกแบบชิ�นงานที่ใชเคร�่องมือถูกตอง และตรงตามเง�่อนไข เปนหลัก
เพ� ่อคัดเล�อกผู ชนะเล�ศเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมแขงขัน Adobe Certified Associate บนเวทีระดับโลก
ณ ประเทศสหรัฐอเมร�กาในเดือนกรกฏาคม 2561 ตอไป 

รางวัลสำหรับผูเขารวมกิจกรรมการแขงขัน

หมายเหตุ:  เง�่อนไขของรางวัลอาจมีการเปล�่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผูบร�หาร และดำเนินงานโครงการ

บร�ษัท เออารไอที จำกัด
900/2 อาคารเอสว�โอเอทาวเวอร ชั้น 5 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา แขวงบางโพงพาง กรุงเทพฯ 10120

ผูรับผิดชอบโครงการ

คุณชุตินธร ศร�ว�บูลย  โทร. 02-682-6350-4  ตอ 522 E-mail: chutinthorns@ar.co.th

คุณณัฏฐกานต  ผาสุข  โทร. 02-682-6350-4  ตอ 523 E-mail: nattakanp@ar.co.th

คุณอชิรญาณ ไตรเลอเกียรติ  โทร. 02-682-6350-4  ตอ 524 E-mail : achirayat@ar.co.th

ลำดับรางวัล

รางวัลชนะเล�ศ

รางวัลรองชนะเล�ศอันดับที่ 1

รางวัลรองชนะเล�ศอันดับที่ 2

รางวัลลำดับที่ 4-10

• ส�ทธิการเขารวมการแขงขัน 
  Adobe  Certified Associate World 
  Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมร�กา

• โลประกาศเกียรติคุณ

• ทุนการศึกษา 10,000 บาท

• โลประกาศเกียรติคุณ

• ทุนการศึกษา 5,000 บาท

• โลประกาศเกียรติคุณ

• ทุนการศึกษา 2,000 บาท

10,000

5,000

2,000

USA

USA

BOARDING PASS
FIRST CLASS

SEAT :    

No : 123456789000000000000

ของรางวัลที่ได�รับ
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