ใบสมัคร Media Me Idea “วัยรุ่ น กับ การลงทุน”
ชื่อกลุม่ /ทีม ........................................................................................................................................................... ................
ชื่อโครงการ ........................................................................................................................................................ ...................
ที่มา และวัตถุประสงค์ของผลงาน ........................................................................................................ ................... .....
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
รูปแบบการนาเสนอ ...............................................................................................................................................................
ข้ อมูลผู้เข้ าแข่งขัน (3- 5 คน)
1. ชื่อ-นามสกุล........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ...................................
หน้ าที่....................................................โทรศัพท์.....................................................อีเมล์.........................................................
2. ชื่อ-นามสกุล........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ...................................
หน้ าที่....................................................โทรศัพท์.....................................................อีเมล์.........................................................
3. ชื่อ-นามสกุล........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ.......................................
หน้ าที่....................................................โทรศัพท์.....................................................อีเมล์.........................................................
4. ชื่อ-นามสกุล........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ...................................
หน้ าที่....................................................โทรศัพท์.....................................................อีเมล์.........................................................
5. ชื่อ-นามสกุล........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ...................................
หน้ าที่....................................................โทรศัพท์.....................................................อีเมล์.........................................................
*** สมาชิกทีมทุกท่ าน ต้ องเข้ าร่ วม IDEA DAY วันที่ 17 มกราคม 2558 ***

ส่งใบสมัครพร้ อมแนบสาเนาบัตรนักศึกษาและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องคนละ 1 ชุด พร้ อม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลงนามรับรอง ส่งใบสมัคทาง email: einvestorchannel@gmail.com ภายในวันที่ 16 มกราคม
2557 เวลา 12.00 น.
สมาชิกทุกคนขอรับรองว่าเข้ าใจ และจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของการประกวดดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ

ลงขื่อ...........................................................หัวหน้ าทีม ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
(..........................................................)

(..........................................................)
............../....................../..................

รายละเอียดโครงการ Media Me Idea
บริ ษัทออนไลน์แอสเซ็ท จากัด ได้ วางแผนจัดทาโครงการ Media Me Idea ที่มงุ่ เน้ นการสร้ างสรรค์สอื่ โทรทัศน์ให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการของตลาด กระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ ทดสอบไอเดียและพัฒนาความสามารถร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ นาเสนอแนวคิดและผลงานการผลิตสือ่ โทรทัศน์ ต่อประชาชนรุ่นใหม่ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายในการที่จะส่งเสริ มการลงทุนใน
ระดับเบื ้องต้ น

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริ มนักศึกษาให้ ผลิตสือ่ อย่างสร้ างสรรค์ รวมถึงการทางานเป็ นทีม
2. ส่งเสริ มนักศึกษาให้ เข้ าร่วมการประกวด เพื่อพัฒนาทักษะ และเรียนรู้กระบวนการทางานรูปแบบใหม่ๆ พร้ อมทังได้
้ เรียนรู้
แนวทางการสร้ างสรรค์ผลงานสือ่ จากผู้เข้ าแข่งขันทังหมด
้
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ เตรี ยมความพร้ อมสูเ่ ส้ นทางอาชีพการผลิตสือ่ แบบมืออาชีพ

กาหนดการ
วันที่
1 - 30 พ.ย. 57
5 ม.ค. – 16 ม.ค. 58
1 ธ.ค. - 16 ม.ค. 58
17 ม.ค. 58
6 ก.พ. 58
13 ก.พ. 58
28 ก.พ. 58
6 มี.ค. 58

กิจกรรม
Roadshow ประชาสัมพันธ์โครงการ
ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการทีม่ หาวิทยาลัยต่างๆ
ส่งใบสมัคร และลงทะเบียนร่วมงาน IDEA DAY
IDEA DAY และอธิบายกฎ กติกาต่างๆ
กาหนดส่งผลงาน Trailer รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้เข้ ารอบ 10 ทีม
กาหนดส่งผลงานเต็มรูปแบบ ( 15 นาที )
งาน Media Me Idea ประกาศทีมผู้ชนะ และมอบของรางวัล

คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร และเงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้เข้ าประกวดจะต้ องเป็ นนิสติ นักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และมีอายุในช่วง 17- 25 ปี ในวันสมัคร ไม่จากัดสาขาและคณะ
ทีมละ 3-5 คน
2. ผู้เข้ าประกวดแต่ละคนเป็ นสมาชิกได้ เพียง 1 ทีม โดยแต่ละทีมสามารถเสนอผลงานได้ เพียง 1 ผลงาน
3. แต่ละทีมจะต้ องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรองการเป็ นนักศึกษาในใบสมัคร
4. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดจะต้ องเขียนตามรูปแบบที่คณะกรรมการกาหนด

โจทย์ การแข่ งขัน
ผลิตสื่อทีวีไม่ จากัดรูปแบบ (รายการ , หนังสัน้ , สารคดี , เกมโชว์ ฯลฯ) ภายใต้ หวั ข้ อ “ วัยรุ่ นกับการลงทุน”
(ง่าย, น่าเชื่อถือ, เร้ าใจ, เป็ นมิตร, สร้ างแรงบันดาลใจ, ฮึกเหิม)

รายละเอียดของโครงการประกอบด้ วย
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ส่ งโครงสร้ างรายการ และ คลิป trailer ที่ผลิต รายละเอียดดังนี ้
1. โครงสร้ างรายการ
 ชื่อผลงาน และ Storyboard
 ที่มา และวัตถุประสงค์ของผลงาน
 รูปแบบการนาเสนอผลงาน
 ระบุหน้ าที่ของแต่ละคนในทีม
 ส่งไฟล์ PDF ทาง email หรื อส่งทางจดหมาย ( ชื่อไฟล์ = ชื่อทีม_ชื่อผลงาน)
2. คลิป Trailer ที่ผลิต
 ความยาวของ Trailer 2 นาที (บวก-ลบ ไม่เกิน 10 วินาที)
 Resolution 1280 x 720 Pixels
 ไฟล์สกุล MP4, MWV
 ส่งไฟล์ทาง email หรื อส่งทางจดหมาย ( ชื่อไฟล์ = ชื่อทีม_ชื่อผลงาน)

รอบที่ 2 รอบ final ส่ งสื่อทีวีรูปแบบสมบูรณ์ รายละเอียดดังนี ้
1. สือ่ โทรทัศน์รูปแบบสมบูรณ์
 ความยาวสือ่ โทรทัศน์ 15 นาที (บวก-ลบ ไม่เกิน 10 วินาที)
 Resolution 1280 x 720 Pixels
 ไฟล์สกุล MP4, MWV
 ส่งไฟล์ทาง email หรื อส่งทางจดหมาย ( ชื่อไฟล์ = ชื่อทีม_ชื่อผลงาน)

การส่ งใบสมัครและผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ ทาง www.efinancethai.com/mediameidea
2. ส่งใบสมัครได้ ทาง email: einvestorchannel@gmail.com ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น.
3. ส่งผลงานได้ ที่ email: einvestorchannel@gmail.com หรื อส่ง CD ทางไปรษณีย์ มาที่ e-Investor Channel
466 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กทม 10310 (วงเล็บมุมซองว่า Media Me Idea)

รู ปแบบการแข่ งขัน
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็ น 2 รอบ ดังนี ้
รอบที่ 1 รอบคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกทีมที่ผา่ นเข้ ารอบ 10 ทีม จากผลงานที่สง่ เข้ าประกวด โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื ้อหา
ความเป็ นไปได้ ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคนิคการถ่ายทา โดยเรียงลาดับคะแนนสูงสุดลาดับที่ 1 ถึง 10
รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
10 ทีมที่เข้ ารอบจะได้ เงินสนับสนุนการผลิตทีมละ 3,000 บาท เพื่อทาการผลิตรายการเต็มรูปแบบ (ความยาว 15 นาที) ซึง่
ในรอบชิงชนะเลิศคณะกรรมการคัดเลือกทีมชนะการประกวดทังหมด
้
4 ทีม จากผลงานทัง้ 10 ทีม โดยพิจารณาจาก ความคิด
สร้ างสรรค์ การผลิต และเทคนิคการถ่ายทา สร้ างสรรค์สงั คมการลงทุน และอยูใ่ นงบที่กาหนด รวมถึงการพิจารณาจาก
คณะกรรมการชุดพิเศษ

เกณฑ์ การให้ คะแนนการประกวดโครงการ Media Me Idea
รอบคัดเลือก (100 คะแนน)
พิจารณาจากชื่อเรื่ อง วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายตามประเด็นความรู้ เนื ้อหา ความคิดสร้ างสรรค์ และเทคนิคการ
ถ่ายทา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

หัวข้ อ
ชื่อเรื่ อง
วัตถุประสงค์ หรื อ เป้าหมาย
เนื ้อหา
ความคิดสร้ างสรรค์
เทคนิคการถ่ายทา
รวม

คะแนนเต็ม 100
20 %
20 %
20 %
30 %
10 %
100 %

รอบชิงชนะเลิศ (100 คะแนน)
พิจารณาจากความคิดสร้ างสรรค์ การผลิต เทคนิคการนาเสนอ สร้ างสรรค์สงั คมการลงทุน และอยูใ่ นงบที่
กาหนด รวมถึงการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดพิเศษ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวข้ อ
เนื ้อหา (อ้ างอิงจากรอบแรก)
ความคิดสร้ างสรรค์
การผลิต เทคนิคการนาเสนอ
สร้ างสรรค์สงั คมการลงทุน
อยูใ่ นงบทีก่ าหนด
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการชุดพิเศษ
รวม

คะแนนเต็ม 100
15 %
25 %
15 %
25 %
5%
15 %
100 %

IDEA DAY
จัดขึ ้นเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ทีมนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่วมการแข่งขัน โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญ ที่มคี วามรู้ความชานาญใน
ด้ านการลงทุน และการผลิตสือ่ ที่จะให้ คาปรึกษา ข้ อแนะนา เพื่อให้ แต่ละทีมนาไปใช้ วางแผนและพัฒนาผลงานของทีม
เวลา
9.00 – 9.45 น.
9.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ช่ วง
ลงทะเบียน
กล่าวเปิ ดงาน
Investment IDEA “วัยเรี ยนพบเซียนหุ้น”
พักเที่ยง
Creative IDEA “คิดให้ โดน ทาให้ ได้ ”
Break
IDEA CAM “เคล็ดลับกากับภาพขันเทพ”
้
อธิบาย กฎ กติกา และปิ ดงาน

หมายเหตุ

คุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์
คุณฟิ ลม์ ศรัณย์ ศรี สงิ ห์ชยั

วันประกาศผลผู้ชนะเลิศ Media Me Idea
วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
สถานที่ Meeting Room 7 ชัน้ 8 อาคาร Thai Summit Tower
เวลา
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 13.40 น.
13.40 – 15.00 น.

ช่ วง
ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิ ดงาน
พิธีประกาศรางวัล

หมายเหตุ

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการประกวดโครงการ Media Me Idea ประกอบด้ วยตัวแทนจากบริ ษัทออนไลน์แอสเซ็ท จากัด 6 ท่าน ,
คณะกรรมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กากับหน้ าใหม่ของ GTH (Suck Seed ห่วยขันเทพ)
้
และ
คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านความรู้สกึ ธนาคารกสิรไทย จากัด (มหาชน)

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และสัญญาจ้ างการผลิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
รางวัลผู้ชมสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท ( จากสือ่ ออนไลน์ Youtube ) พร้ อมเกียรติบตั ร

สถานที่จัดงาน
วันอบรมพิเศษ - ห้ องวิวัฒนไชย ชัน้ 8 อาคาร Thai Summit Tower ซอย เพชรบุรี เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง บางกะปิ
เขต ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัล – Meeting Room 7 ชัน้ 8 อาคาร Thai Summit Tower ซอย เพชรบุรี เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า

*** หมายเหตุ
๑. ทีมชนะเลิศต้ องร่วมเซ็นสัญญาว่าจ้ างผลิตให้ กบั ช่อง e-Investor channel อย่างน้ อย 1 เทป
๒. ผลงานที่ได้ รับรางวัลจะต้ องนาไฟล์ต้นฉบับบันทึกลงแผ่นCD/DVD เพื่อส่งมอบกับคณะกรรมการ
๓. คณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
๔. ผลงานของผู้สง่ เข้ าประกวดทุกผลงาน ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของโครงการฯ ซึง่ สามารถนามาจัดทาซ ้าและเผยแพร่สสู่ าธารณะได้
๕. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ ้นสุด
๖. หากคณะกรรมการตรวจพบในภายหลังว่า ผลงานที่นามาส่งเข้ าประกวดและได้ รับรางวัล นันเป็
้ นผลงานของผู้อื่นหรื อผู้อื่นเป็ น
เจ้ าของร่วมอยูด่ ้ วย คณะกรรมการจะยึดเงินรางวัลและเกียรติบตั รคืนทันที
๗. หากผลงานที่ได้ รับรางวัลได้ นาไปเผยแพร่ จนถูกบุคคลอื่นโต้ แย้ งลิขสิทธิ์ในผลงานนัน้ และเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายอย่างใดๆ
คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น ผู้สมัครจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
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