
 
ใบสมัคร Media Me Idea “วัยรุ่น กับ การลงทุน” 
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รูปแบบการน าเสนอ  ............................................................................................................................................................... 

ข้อมลูผู้ เข้าแขง่ขนั (3- 5 คน)  

1. ช่ือ-นามสกลุ........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ...................................  

หน้าที่....................................................โทรศพัท์.....................................................อีเมล์.........................................................  

2. ช่ือ-นามสกลุ........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ................................... 

หน้าที่....................................................โทรศพัท์.....................................................อีเมล์.........................................................  

3. ช่ือ-นามสกลุ........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ....................................... 

หน้าที่....................................................โทรศพัท์.....................................................อีเมล์.........................................................  

4. ช่ือ-นามสกลุ........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ................................... 

หน้าที่....................................................โทรศพัท์.....................................................อีเมล์.........................................................  

5. ช่ือ-นามสกลุ........................................................สาขาวิชา....................................................คณะ................................... 

หน้าที่....................................................โทรศพัท์.....................................................อีเมล์.........................................................  

*** สมาชิกทีมทุกท่าน ต้องเข้าร่วม IDEA DAY วันท่ี 17 มกราคม 2558 *** 

สง่ใบสมคัรพร้อมแนบส าเนาบตัรนกัศกึษาและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้องคนละ 1 ชดุ พร้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการลงนามรับรอง   สง่ใบสมคัทาง email: einvestorchannel@gmail.com ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 

2557 เวลา 12.00 น.   

 สมาชิกทกุคนขอรับรองวา่เข้าใจ และจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของการประกวดดงักลา่วข้างต้นทกุประการ 

 

ลงขื่อ...........................................................หวัหน้าทีม ลงช่ือ...........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

           (..........................................................)                         (..........................................................)  

                                                                                                   ............../....................../.................. 

 



 

 

รายละเอียดโครงการ Media Me Idea  

 

บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จ ากดั ได้วางแผนจดัท าโครงการ Media Me Idea ที่มุง่เน้นการสร้างสรรค์สือ่โทรทศัน์ให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของตลาด กระตุ้นให้นกัศกึษาได้ทดสอบไอเดยีและพฒันาความสามารถร่วมกบัภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้

นกัศกึษาได้น าเสนอแนวคิดและผลงานการผลติสือ่โทรทศัน์ ตอ่ประชาชนรุ่นใหมท่ี่เป็นกลุม่เป้าหมายในการท่ีจะสง่เสริมการลงทนุใน

ระดบัเบือ้งต้น 

1. ส านกังานจดัการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ส านกังานพฒัน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสง่เสริมนกัศกึษาให้ผลติสือ่อยา่งสร้างสรรค์ รวมถึงการท างานเป็นทีม 

2. สง่เสริมนกัศกึษาให้เข้าร่วมการประกวด เพื่อพฒันาทกัษะ และเรียนรู้กระบวนการท างานรูปแบบใหม่ๆ  พร้อมทัง้ได้เรียนรู้

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสือ่จากผู้ เข้าแขง่ขนัทัง้หมด 

3. เพื่อพฒันานกัศกึษาให้เตรียมความพร้อมสูเ่ส้นทางอาชีพการผลติสือ่แบบมืออาชีพ 

 

ก าหนดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ กิจกรรม 
 1 - 30 พ.ย. 57 Roadshow ประชาสมัพนัธ์โครงการ 
 5 ม.ค. –  16 ม.ค. 58 ออกบธูประชาสมัพนัธ์โครงการท่ีมหาวิทยาลยัตา่งๆ 
1 ธ.ค. -  16 ม.ค. 58 สง่ใบสมคัร และลงทะเบียนร่วมงาน IDEA DAY 
17 ม.ค. 58 IDEA DAY และอธิบายกฎ กติกาตา่งๆ 
6 ก.พ. 58 ก าหนดสง่ผลงาน Trailer รอบที่ 1 
13 ก.พ. 58 ประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบ 10 ทีม 
28 ก.พ. 58 ก าหนดสง่ผลงานเต็มรูปแบบ ( 15 นาที ) 
6 มี.ค. 58 งาน Media Me Idea ประกาศทมีผู้ชนะ และมอบของรางวลั 



 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร และเง่ือนไขการสมัคร 

1. ผู้ เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสตินกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี และมีอายใุนช่วง 17- 25 ปีในวนัสมคัร ไมจ่ ากดัสาขาและคณะ 

ทีมละ 3-5 คน 

2. ผู้ เข้าประกวดแตล่ะคนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม โดยแตล่ะทีมสามารถเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน 

3. แตล่ะทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรองการเป็นนกัศกึษาในใบสมคัร 

4. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดจะต้องเขยีนตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

โจทย์การแข่งขัน 

 ผลิตสื่อทีวีไม่จ ากัดรูปแบบ (รายการ , หนังสัน้ , สารคดี , เกมโชว์ ฯลฯ) ภายใต้หวัข้อ “ วยัรุ่นกับการลงทุน”  

(งา่ย, นา่เช่ือถือ, เร้าใจ, เป็นมิตร, สร้างแรงบนัดาลใจ, ฮึกเหิม)    

 

รายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 

รอบที่ 1 รอบคัดเลือก ส่งโครงสร้างรายการ และ คลิป trailer ที่ผลิต รายละเอียดดังนี ้

1. โครงสร้างรายการ 

 ช่ือผลงาน และ Storyboard  

 ที่มา และวตัถปุระสงค์ของผลงาน 

 รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

 ระบหุน้าที่ของแตล่ะคนในทีม 

 สง่ไฟล์ PDF ทาง email หรือสง่ทางจดหมาย ( ช่ือไฟล์ = ช่ือทีม_ช่ือผลงาน) 

2. คลปิ Trailer ที่ผลติ 

 ความยาวของ Trailer  2 นาที (บวก-ลบ ไมเ่กิน 10 วินาท)ี 

 Resolution 1280 x 720 Pixels 

 ไฟล์สกลุ MP4, MWV 

 สง่ไฟล์ทาง email หรือสง่ทางจดหมาย ( ช่ือไฟล์ = ช่ือทีม_ช่ือผลงาน) 

 

รอบที่ 2 รอบ final  ส่งสื่อทวีีรูปแบบสมบูรณ์ รายละเอียดดงันี ้

1. สือ่โทรทศัน์รูปแบบสมบรูณ์  

 ความยาวสือ่โทรทศัน์ 15 นาที (บวก-ลบ ไมเ่กิน 10 วินาท)ี 

 Resolution 1280 x 720 Pixels 

 ไฟล์สกลุ MP4, MWV 

 สง่ไฟล์ทาง email หรือสง่ทางจดหมาย ( ช่ือไฟล์ = ช่ือทีม_ช่ือผลงาน) 

 

 



 

การส่งใบสมัครและผลงาน 

1. ดาวน์โหลดใบสมคัร และรายละเอียดโครงการ ทาง www.efinancethai.com/mediameidea 

2. สง่ใบสมคัรได้ทาง email: einvestorchannel@gmail.com ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2558 เวลา 12.00 น. 

3. สง่ผลงานได้ที่ email: einvestorchannel@gmail.com  หรือสง่ CD ทางไปรษณีย์ มาที่ e-Investor Channel   

466 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310 (วงเลบ็มมุซองวา่ Media Me Idea) 

 

รูปแบบการแข่งขัน 

 การแขง่ขนัจะแบง่ออกเป็น 2 รอบ ดงันี ้

รอบที่ 1 รอบคดัเลอืก 

คณะกรรมการคดัเลอืกทีมที่ผา่นเข้ารอบ 10 ทีม จากผลงานท่ีสง่เข้าประกวด โดยพิจารณาจากความสมบรูณ์ของเนือ้หา 

ความเป็นไปได้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการถา่ยท า โดยเรียงล าดบัคะแนนสงูสดุล าดบัท่ี 1 ถึง 10 

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลศิ 

10 ทีมที่เข้ารอบจะได้เงินสนบัสนนุการผลติทีมละ 3,000 บาท เพื่อท าการผลติรายการเตม็รูปแบบ (ความยาว 15 นาที) ซึง่

ในรอบชิงชนะเลศิคณะกรรมการคดัเลอืกทมีชนะการประกวดทัง้หมด 4 ทีม จากผลงานทัง้ 10 ทีม โดยพิจารณาจาก ความคิด

สร้างสรรค์ การผลติ และเทคนคิการถา่ยท า สร้างสรรค์สงัคมการลงทนุ และอยูใ่นงบที่ก าหนด รวมถึงการพิจารณาจาก

คณะกรรมการชดุพิเศษ  

 

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดโครงการ Media Me Idea 

รอบคัดเลือก (100 คะแนน)  
 

พิจารณาจากช่ือเร่ือง วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายตามประเด็นความรู้ เนือ้หา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการ
ถ่ายท า 

 
ล าดับ หัวข้อ คะแนนเต็ม 100 

1. ช่ือเร่ือง 20 % 

2. วตัถปุระสงค์ หรือ เป้าหมาย 20 % 

3. เนือ้หา 20 % 

4. ความคิดสร้างสรรค์ 30 % 

5. เทคนิคการถา่ยท า 10 % 

 รวม 100 % 
 
 
 

mailto:einvestorchannel@gmail.com


 
รอบชิงชนะเลิศ (100 คะแนน)  

 
พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การผลติ เทคนิคการน าเสนอ  สร้างสรรค์สงัคมการลงทนุ และอยูใ่นงบที่

ก าหนด รวมถึงการพิจารณาจากคณะกรรมการชดุพิเศษ 
 

ล าดับ หัวข้อ คะแนนเต็ม 100 
1. เนือ้หา (อ้างองิจากรอบแรก) 15 % 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 25 % 

3. การผลติ เทคนิคการน าเสนอ 15 % 

4. สร้างสรรค์สงัคมการลงทนุ 25 % 

5. อยูใ่นงบทีก่ าหนด 5 % 

6. ความคิดเห็นจากคณะกรรมการชดุพิเศษ 15 % 

 รวม 100 % 

 

IDEA DAY 

จดัขึน้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัทีมนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมการแขง่ขนั โดยมีผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมคีวามรู้ความช านาญใน

ด้านการลงทนุ และการผลติสือ่ ที่จะให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า เพื่อให้แตล่ะทีมน าไปใช้วางแผนและพฒันาผลงานของทีม  
เวลา ช่วง หมายเหตุ 

9.00 – 9.45 น. ลงทะเบียน  
9.45 – 10.00 น. กลา่วเปิดงาน  

10.00 – 12.00 น. Investment IDEA “วยัเรียนพบเซียนหุ้น” คณุวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ 
12.00 – 13.00 น. พกัเที่ยง   
13.00 – 14.00 น. Creative IDEA “คิดให้โดน ท าให้ได้” คณุโหนง่ วงศ์ทนง ชยัณรงค์สงิห์  
14.00 – 14.30 น. Break  
14.30 – 15.30  น. IDEA CAM “เคลด็ลบัก ากบัภาพขัน้เทพ” คณุฟิลม์ ศรัณย์ ศรีสงิห์ชยั  
15.30 – 16.00 น. อธิบาย กฎ กตกิา และปิดงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%87_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C


 

วันประกาศผลผู้ชนะเลิศ Media Me Idea 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

สถานท่ี Meeting Room 7 ชัน้ 8 อาคาร Thai Summit Tower 

  

เวลา ช่วง หมายเหตุ 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน   

13.30 – 13.40 น. ประธานกลา่วเปิดงาน   

13.40 – 15.00 น. พิธีประกาศรางวลั   

 

 
คณะกรรมการตัดสิน 

คณะกรรมการประกวดโครงการ Media Me Idea ประกอบด้วยตวัแทนจากบริษัทออนไลน์แอสเซท็ จ ากดั 6 ทา่น ,      

คณะกรรมจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย , คณุชยนพ บญุประกอบ ผู้ก ากบัหน้าใหมข่อง GTH (Suck Seed หว่ยขัน้เทพ) และ

คณุประสงค์ รุ่งสมยัทอง ท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สกึ ธนาคารกสริไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
รางวัลการประกวด 
 

 รางวลัชนะเลศิ เงินรางวลั 50,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร และสญัญาจ้างการผลติ 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 เงินรางวลั 30,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 เงินรางวลั 20,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร 

 รางวลัผู้ชมสงูสดุ 1 รางวลั เงินรางวลั 10,000 บาท  ( จากสือ่ออนไลน์ Youtube ) พร้อมเกียรติบตัร 

 
สถานที่จัดงาน 

 วันอบรมพิเศษ - ห้องวิวัฒนไชย ชัน้ 8 อาคาร Thai Summit Tower ซอย เพชรบรีุ เพชรบรีุตดัใหม ่แขวง บางกะปิ 
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

วันประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัล – Meeting Room 7 ชัน้ 8 อาคาร Thai Summit Tower ซอย เพชรบรีุ เพชรบรีุ
ตดัใหม ่แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

 

 
 
 

 
หมายเหต ุ รายละเอยีดโครงการอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า 



 

 

*** หมายเหตุ 

๑. ทีมชนะเลศิต้องร่วมเซ็นสญัญาวา่จ้างผลติให้กบัช่อง e-Investor channel อยา่งน้อย 1 เทป  

๒. ผลงานท่ีได้รับรางวลัจะต้องน าไฟล์ต้นฉบบับนัทกึลงแผน่CD/DVD เพื่อสง่มอบกบัคณะกรรมการ  

๓. คณะกรรมการจดัการประกวด ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงของรางวลัโดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

๔. ผลงานของผู้สง่เข้าประกวดทกุผลงาน ถือเป็นลขิสทิธ์ิของโครงการฯ ซึง่สามารถน ามาจดัท าซ า้และเผยแพร่สูส่าธารณะได้ 

๕. การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นการสิน้สดุ  

๖. หากคณะกรรมการตรวจพบในภายหลงัวา่ ผลงานท่ีน ามาสง่เข้าประกวดและได้รับรางวลั นัน้เป็นผลงานของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็น

เจ้าของร่วมอยูด้่วย คณะกรรมการจะยดึเงินรางวลัและเกียรติบตัรคืนทนัที  

๗. หากผลงานท่ีได้รับรางวลัได้น าไปเผยแพร่ จนถกูบคุคลอ่ืนโต้แย้งลขิสทิธ์ิในผลงานนัน้ และเพ่ือเรียกร้องคา่เสยีหายอยา่งใดๆ 

คณะกรรมการจดัการประกวดจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้คา่เสยีหายทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดยีว  
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