รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การออม
ผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ออมเพื่อ...”
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีความเชื่อว่าวินัยการออมเป็นปัจจัยของความสาเร็จและเป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กอช. จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยผู้ที่สนใจเรื่องการออม ร่วม
กิจกรรมประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การออม ผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ออมเพื่อ...” ภายใต้แนวคิด
กอช. สนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการออม และมีเป้าหมายการออมในแบบฉบับของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านการออมให้แก่ประชาชน
2. เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้แก่ประชาชน และให้ประชาชนทราบถึง
จุดยืนของ กอช. ในการสนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย ผ่านการสื่อสารด้วยการประกวดทา
คลิปวิดีโอ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแบ่งปันประสบการณ์จากประชาชนด้วยกันเอง
3. เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเรื่องการออมและมีความสามารถด้านการถ่ายทาคลิปวิดีโอ ได้ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การออมในรูปแบบและมุมมองของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการออมเงิน
หัวข้อในการประกวด: “ออมเพื่อ...”
ระยะเวลาการประกวด
ส่งใบสมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

6 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อทีมทีเ่ ข้ารอบ 6 ทีม

10 มกราคม 2561

เปิดโหวตผ่าน Facebook Fanpage “กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.”10 - 22 มกราคม 2561
ประกาศผลการประกวด

25 มกราคม 2561
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กติกาการประกวด
1. กาหนดส่งใบสมัครเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยส่งใบ
สมัครเป็นไฟล์ PDF มาที่อีเมล thailand.nsf@gmail.com
2. กาหนดส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
3. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 2 - 5 นาที ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV
AVI หรือ MOV เท่านั้น ความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ากว่า 5 ล้านพิกเซล ไม่จากัดไอเดีย และรูปแบบ
การนาเสนอ
4. ในแต่ละคลิปวิดีโอต้องมีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนออมเงิน และเห็นความสาคัญของการ
ออมได้ โดยไม่จากัดว่าต้องเป็นการออมเพื่ออะไร และสนับสนุนให้ประชาชนออมเงินอย่างมีเป้าหมาย
โดยคลิปวิดีโอที่จัดทาต้องมีส่วนประกอบเหล่านี้อยู่ในคลิปวิดีโอด้วย ดังนี้
- ชื่อคลิปวิดีโอ “ออมเพื่อ...”
- มีตราสัญลักษณ์ (logo) ของ กอช.
- มีข้อความว่า “สนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย” (โดยไม่จากัดรูปแบบการใช้ข้อความนี้)
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งคลิปวิดีโอในรูปแบบ DVD จานวน 3 ชุด และเอกสารอธิบายรายละเอียด
ดังนี้
- ชื่อคลิปวิดีโอ “ออมเพื่อ...”
- แนวคิดในการจัดทาคลิปวิดีโอ
- คาบรรยายประกอบคลิปวิดีโอ เพื่อโพสท์บรรยายวิดีโอลง Facebook Fanpage “กองทุนการ
ออมแห่งชาติ-กอช.” โดยกาหนดความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 แบบอักษร Angsana
New ขนาดตัวอักษร 16
จัดส่งมาที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยจ่าหน้าซองถึง
กองทุนการออมแห่งชาติ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร-โครงการประกวดวิดีโอ)
420/1 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 5 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เมื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับ DVD แล้ว ผู้จัดงาน
จะยืนยันหมายเลขลาดับที่ของคลิปวิดีโอ ไปที่อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้แจ้ง
ไว้ในใบสมัคร
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา หมายถึงผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่
กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทีมละ 3-5 คน
*ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้มีอานาจของสถานศึกษา ลงนาม
รับรองสถานะการเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนั้นจริง
2. ประเภทบุคคลทั่วไป ทีมละ 3-5 คน
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ทีมสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คลิปวิดีโอ เท่านั้น
2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้อง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอก ดัดแปลงคลิปวิดีโอของผู้อื่น เป็นคลิป
วิดีโอที่ไม่เคยส่งประกวดจากการแข่งขันใดๆ มาก่อน และจะต้องไม่มีเนื้อหาที่สื่อในทางลามกอนาจาร
ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ และไม่ใช้ถ้อยคาที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี
และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัคร และการเข้าร่วมใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น หาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด หรือรับรางวัล
รวมทั้งผู้จัดงานอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืนได้
4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายไม่แสดงตนในระยะเวลาที่กาหนด ถือเป็นการสละ
สิทธิ์ จะไม่มีการเลื่อนลาดับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลาดับถัดไปเพื่อมารับรางวัลแทน
5. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กอช.
โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม และ กอช. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวีดีโอ
ดัง กล่ า ว กอช. มี สิ ท ธิ์ ที่จ ะน ามาตั ด ต่อ ดัด แปลง หรือ ท าซ้ าเพื่ อ ประกอบการทาสื่ อรณรงค์ /
ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นามาใช้ผลิตคลิปวิดีโอทั้งหมด ได้แก่ เนื้อหา
ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่า
ด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หากมีการฟ้องร้อง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องเร่งดาเนินการแก้ไขข้อพิพาท
ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
*ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดกติกา โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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การตัดสิน
คะแนนรวม 200 คะแนน โดยจะมีการตัดสิน 2 รอบ และนาคะแนนมารวมกัน ดังนี้
รอบที่ 1 พิจารณาโดยคณะกรรมการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
หลักเกณฑ์การพิจารณา

คะแนน

แก่นเรื่องหรือเนื้อหาแก่นเรื่อง และความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง

50

ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่ออารมณ์ของวิดีโอ

30

เทคนิคของการถ่ายทาวิดีโอ เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ

10

การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กอช.

10
รวม

100

ประกาศผลคลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเภท จากการพิจารณาของ
คณะกรรมการตัดสิน รวม 6 คลิปวิดีโอ ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ติดตามผลได้ทาง Facebook Fanpage
“กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.”
รอบที่ 2 ตัดสินจากผลการโหวตบน Facebook Fanpage “กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.”
วิดีโอคลิปทั้ง 6 คลิปวิดีโอที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1 จะถูกโพสต์เผยแพร่บน Facebook Fanpage
“กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.”เพื่อให้ประชาชนได้โหวตและแชร์ ดังนี้
1. ระยะเวลาที่เปิดให้กดถูกใจ (Like) และกดแชร์ (Share) ระหว่างวันที่ 10 - 22 มกราคม 2561
2. นับคะแนนรวมจากทั้ง 2 ส่วนคือ จานวนการถูกใจ (Like) และจานวนแชร์ (Share)
3. คลิปวิดีโอที่มจี านวนการถูกใจ (Like) และการแชร์ (Share) รวมกันสูงสุด จะได้คะแนนเต็ม 100
คะแนน
4. การคานวณคะแนนของคลิปวิดีโอลาดับถัดไปจะใช้คะแนนจากข้อ 1 เป็นฐานการคานวณ
5. กาหนดสิ้นสุดการนับจานวนการถูกใจ (Like) และการแชร์ (Share) ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา
18.00 น.
* ไม่จากัดจานวนการถูกใจ (Like) และการแชร์ (Share) ในทุกกรณี
ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรมประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การออม ผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ออม
เพื่อ...” ทาง www.nsf.or.th และที่ Facebook Fanpage “กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.” ในวันที่ 25
มกราคม 2561
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รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด มูลค่ารวม 140,000 บาท
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา มูลค่ารวม 70,000 บาท
1. รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1
2. รางวัลดีเด่น จานวน 1

รางวัล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า
รางวัล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า

50,000 บาท
15,000 บาท

3. รางวัลชมเชย

รางวัล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า

5,000 บาท

จานวน 1

ประเภทประบุคลลทั่วไป มูลค่ารวม 70,000 บาท
1. รางวัลยอดเยี่ยม จานวน 1

รางวัล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า

50,000 บาท

2. รางวัลดีเด่น

จานวน 1

รางวัล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า

15,000 บาท

3. รางวัลชมเชย

จานวน 1

รางวัล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า

5,000 บาท

*บุคคลที่ได้รับรางวัลต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Inbox ของ Facebook Page ของกองทุนการออมแห่งชาติ-กอช.
Line: @nsf.th
E-mail: thailand.nsf@gmail.com
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