โครงการประกวด “FAAMAI 360 MAPPING COMPETITION 2020”
ศูนย์ ปฏิบตั กิ ารศิลปกรรมดิจทิ ลั FAAMAI DIGITAL ARTS HUB ขอเชิญนักเรี ยน นิสติ
นักศึกษา ส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประกวดในโครงการ “FAAMAI 360 MAPPING
COMPETITION 2020” เพืaอชิงทุนการศึกษามูลค่ ารวมกว่ า 100,000 บาท พร้ อมเกียรติ
บัตร และเข้ าร่ วม Class Creative Coding Workshop
ประเภทผลงานทีaให้ ส่งเข้ าประกวด :
Creative Coding มีการจัด มีการจัด Workshop ในวันที5 31ตุลาคม – 1พฤศจิกายน 2563
(ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถส่งผลงานได้ก่อนการเข้าร่ วมWorkshop หากมี )
เปิ ดรั บสมัครและให้ ส่งผลงานตังy แต่ :
28 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้ นไป (ขยายการปิ ดรับสมัครและส่งผลงานถึง
วันที K 24 พฤศจิ กายน 2563)
โจทย์ การประกวด
นําเสนอไอเดียเกี5ยวกับ

“NEW WORLD”

ผู้มีสทิ ธิ•เข้ าร่ วมประกวด
จะต้ องเป็ นนักเรี ยนระดับชันอุ
Q ดมศึกษา และบุคคลทัว5 ไปอายุไม่เกิน 25 ปี
ประเภทที5 1 : ระดับ Coding Beginner
ประเภทที5 2 : ระดับ Advance

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าประกวด
1. ผู้สมัครจะต้ องมีสถานะเป็ นนิสติ นักศึกษา ในระดับชันอุ
Q ดมศึกษา ไม่จํากัดสาขาวิชา ใน
สถาบันทังภาครั
Q
ฐและภาคเอกชน สําหรับผู้สมัครบุคคลทัว5 ไปต้ องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่
จํากัดเชื Qอชาติ สัญชาติ
2. ผู้สมัครสามารถสมัครแบบเดี5ยว หรื อ ทีม (ทีมละไม่เกิน 10 คน) โดยผู้สมัครต้ องมี
คุณสมบัตติ ามที5ระบุ
เงืaอนไขการเข้ าร่ วมส่ งผลงานประกวด
1. ผู้สมัครต้ องกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยระบุประเภทการสมัครที5ชดั เจน หากเป็ น
ทีมให้ ระบุจํานวนคน ชื5อทีม และชื5อ-นามสกุลจริ งของทุกคนในทีม โดยสามารถกรอกข้ อมูล
ผ่านเว็บไซต์ https://360mappingcompetition.com/
2. ส่งผลงานเป็ น 2 ไฟล์ ได้ แก่
2.1 ไฟล์ *.pde ซึง5 เป็ นไฟล์ Processing
2.2 คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาทีเพื5อยืนยันความถูกต้ องของผลงาน
ตังชื
Q 5อไฟล์เป็ นชื5อผู้สมัครในกรณีสง่ งานแบบเดี5ยว และตังชื
Q 5อไฟล์เป็ นชื5อทีมในกรณี
ส่งผลงานแบบทีม
3. Resolution ขนาดภาพไม่น้อยกว่า 3740 x 1200 Pixels
4. ผู้เข้ าประกวดต้ องอธิบายแนวคิด ที5มาของผลงานไม่เกิน 1 หน้ า A4 พร้ อมระบุที5มาของการ
อ้ างอิงผลงาน
5. ผู้เข้ าประกวด 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 2 ผลงาน
6. ผลงานของผู้เข้ าแข่งขันจะถูกจัดแสดงภายนอกโดม ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารดิจิทลั และจัดแสดง
ผ่าน Facebook : FAAMAI Digital Arts Hub ในวันที5 20 พฤศจิกายน 2563. (เลือK นการจัด
แสดงผลงานเป็ นวันที K 27 พฤศจิ กายน 2563)

หลักเกณฑ์ การประกวด
1. สร้ างผลงานที5ใช้ Processing เป็ นเครื5 องมือหลักในการสร้ างสรรค์ ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวด
สามารถเลือกได้ วา่ จะสร้ างผลงานด้ วยการเขียนโค้ ดด้ วย Processing ทังหมด
Q
หรื อจะนํา
ภาพที5สร้ างจากโปรแกรมอื5น (เช่น วาดมือ / Photoshop หรื อ illustrator) มาประกอบการ
สร้ างสรรค์ผลงานได้ ทังนี
Q Qภาพที5นํามาประกอบนันจะต้
Q องไม่ละเมิดลิขสิทธิˆของผู้อื5น (ผู้จดั
งานสนับสนุนให้ ผ้ สู ง่ ผลงานสร้ างงานขึ Qนด้ วยตนเองจะดีที5สดุ ) อย่างไรก็ตามการตัดสิน
ผลงานจะให้ ความสําคัญกับความคิดสร้ างสรรค์ในส่วนของการโค้ ดดิ Qงเป็ นสําคัญ
2. การตัดสินรอบแรก
• คัดเลือกผลงานด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาจากความ
สวยงาม การไม่ละเมิดลิขสิทธิˆหรื อจริ ยธรรม และความเข้ าใจเรื5 อง Processing
• กรรมการอาจโทรหรื อ Zoom เพื5อสอบถามผู้เข้ าประกวดในกรณีเกิดข้ อสงสัย
3. การตัดสินรอบสุดท้ าย
• ผู้จดั งานจะฉายภาพผลงานของผู้เข้ ารอบลงบนผิวภายนอกของโดม ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารศิลปกรรมดิจิทลั ในลักษณะครึ5งวงกลม
• กรรมการผู้มรงคุณวุฒิร่วมตัดสินและหารื อเพื5อหาผู้ที5ได้ รับรางวัล โดยพิจารณาจาก
การตีความ “New World”
ขันy ตอนการประกวด
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ และนําส่งผลงานได้ ตงแต่
ั Q วนั ที5 28 กันยายน – 12
พฤศจิกายน 2563 โดยสมัครได้ ที5 เว็บไซต์ https://360mappingcompetition.com/
2. ส่งผลงานได้ ตงแต่
ั Q วนั ที5 28 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2563 ภายในเวลา 23:59h (ขยาย
การปิ ดรับสมัครและส่งผลงานถึงวันที K 24 พฤศจิ กายน 2563) โดยจะทําการประกาศผู้
เข้ ารอบในวันที5 19 พฤศจิกายน 2563 (จะแจ้งวันประกาศผลอีกครังY ) และจะจัดแสดง
ผลงานภายนอกโดม ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารศิลปกรรมดิจิทลั และจัดแสดงผ่าน Facebook :
FAAMAI Digital Arts Hub ในวันที5 20 พฤศจิกายน 2563 (เลือK นการจัดแสดงผลงานเป็ น
วันที K 27 พฤศจิ กายน 2563)

3. ผลงานผู้เข้ ารอบจะถูกนําขึ Qนแสดงผ่าน Facebook : FAAMAI Digital Arts Hub เพื5อทํา
การเปิ ดโหวตสําหรับ Popular vote ตังแต่
Q วนั ที5 21-23 พฤศจิกายน 2563 โดยสิ Qนสุดการ
โหวตภายในวันที5 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59h (เลือK นการเปิ ดโหวตเป็ นวันที K 28-30
พฤศจิ กายน 2563 และสิY นสุดการโหวตในวันที K 30 พฤศจิ กายน 2563)
4. พิธีการมอบรางวัลจะจัดขึ Qนภายในต้ นเดือนธันวาคม 2563 (เวลาและสถานที5จะแจ้ งอีกครังQ
ภายหลัง)
รางวัล
ประเภท Coding Beginner
• รางวัลชนะเลิศ ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 15,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 10,000 บาท
ประเภท ADVANCE
• รางวัลชนะเลิศ ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 15,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลยอดนิยม (popular vote ผ่านทางเว็บไซต์การประกวด) ถ้ วยรางวัล, ประกาศนียบัตร,
เงินรางวัล 20,000 บาท

ข้ อตกลงและเงืaอนไขในการประกวด
1. ผู้เข้ าแข่งขันจะต้ องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บรู ณ์เท่านันQ
2. FAAMAI DIGITAL ARTS HUB (“ผู้จดั การประกวด”) จะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตั
Q
ดสิน
ผลงาน ซึง5 คณะกรรมการจะเป็ นผู้มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภทแต่เพียง
ผู้เดียว และให้ ถือว่าคําตัดสินของคณะกรรมการเป็ นที5สดุ แล้ ว
3. ผู้จดั ฯ ขอสงวนสิทธิˆไม่รับพิจารณาผลงานที5ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรม หรื อก่อให้ เกิด
ความแตกแยกต่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีเนื Qอหาอันเป็ นการพาดพิงด้ านการเมือง และ
ต้ องไม่ลบหลูต่ อ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
4. ผู้เข้ าประกวดตกลงว่าหากผลงานส่งเข้ าประกวดของตนได้ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของบุคคลใด หรื อลอกเลียนแบบผลงานอันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิˆของผู้อื5น หรื อมี
เหตุร้องเรี ยนเกี5ยวกับการละเมิดลิขสิทธิˆ ผู้จดั ขอสงวนสิทธิˆในการตัดสิทธิˆผ้ เู ข้ าประกวดทันที
โดยไม่ต้องชี Qแจงเหตุผลใดๆ แก่ผ้ ปู ระกวด และผู้เข้ าประกวดจะเป็ นผู้รับผิดชอบในความ
เสียหายนันแต่
Q เพียงผู้เดียว
5. ผู้จดั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและ/หรื อเรี ยกรางวัลที5ได้ มอบไป ถ้ าพบว่าผู้เข้ าแข่งขัน
ไม่ได้ ปฏิบตั หิ รื อผลงานที5สง่ เข้ าประกวดไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื5อนไขในการประกวด
นี Q ทังนี
Q Qผลงานที5สง่ เข้ าประกวดดังกล่าวจะไม่ได้ รับการพิจารณา แม้ วา่ จะได้ รับการพิจารณา
ได้ รับรางวัลใดรางวัลหนึง5 ไปแล้ ว หากผู้เแข่งขันได้ รับรางวัลที5เป็ นเงินไปจากผู้จดั การ
ประกวดแล้ ว ผู้แข่งขันจะต้ องคืนรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากวันที5ผ้ จู ดั การประกวดร้ อง
ขอ หากเพิกเฉยผู้จดั การประกวดมีสทิ ธิที5จะดําเนินการทางกฎหมายต่อผู้แข่งขันต่อไป
6. ผู้เข้ าประกวดยินยอมให้ กรรมสิทธิˆผ้ จู ดั การประกวดมีสทิ ธินําผลงานที5สง่ เข้ าประกวดทุก
ผลงานไปแสดงหรื อเผยแพร่ตามช่องทางในสือ5 ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้ าของ
ผลงานและไม่มีคา่ ตอบแทน
7. ผู้เข้ าประกวดไม่มีสทิ ธิˆเผยแพร่ผลงานการประกวดของตนสูส่ าธารณะก่อนการจัดแสดงผล
งาน ยกเว้ นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยผู้จดั งานเท่านันQ
8. ผู้จดั การประกวดขอสงวนสิทธิˆในการเปลีย5 นแปลงเงื5อนไขและกติกาได้ แต่เพียงผู้เดียวโดย
ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

สรุ ป Timeline
• เปิ ดรับสมัคร+ส่งผลงาน 28 ก.ย. 2563
• ปิ ดรับผลงานเข้ าร่วมประกวด 12 พ.ย. 2563
(ขยายการปิ ดรับสมัครและส่งผลงานถึงวันที K 24 พฤศจิ กายน 2563)
• Creative Coding Workshop 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 2563
• จัดแสดงผลงานภายนอกโดม ศูนย์ปฏิบตั กิ ารศิลปกรรมดิจิทลั วันที5 20 พ.ย. 2563
(เลือK นจัดแสดงผลงานเป็ นวันที K 27 พฤศจิ กายน 2563)
• จัดแสดงผลงานผ่านทาง Facebook พร้ อมเปิ ดโหวตวันที5 21-23 พ.ย. 2563
(เลือK นการเปิ ดโหวตเป็ นวันที K 28-30 พฤศจิ กายน 2563)
• พิธีมอบรางวัล ต้ นเดือนธันวาคม

