PIM Young Real Estate
Planner Contest 2019
ภายใต้หัวข้อ “My Happy School”
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP All Academy ชั้น 16
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

พีไอเอ็ม เชิญน้องๆ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการวางแผน การบริหารจัดการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) มาโชว์ไอเดีย ประชันความคิด ในการประกวด
PIM Young Real Estate Planner Contest 2019 ภายใต้หัวข้อ “My Happy School”
ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ
และพิเศษสาหรับทีมชนะเลิศ Package ศึกษาดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคู่ค้าพันธมิตร
ณ ประเทศญี่ปนุ่ รวมมูลค่าว่า 1,000,000 บาท

มาร่วมกันสร้างโรงเรียนแห่งความสุข โดยการจัดสรรพื้นที่ จัดสรรทรัพยากรภายในโรงเรียน สร้าง
โรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน เสริมสร้างการเรียนรู้ และเหมาะกับการพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรภายในโรงเรียน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในรูปแบบ “My Happy School” ที่ทุกคนใน
โรงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มีน้าใจเอือ้ อาทรต่อกัน
มีสภาพแวดล้อม สังคมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อคุณภาพชีวิตและโรงเรียนที่ยั่งยืน
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1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ก้าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4-6) หรือเทียบเท่า
ไม่จ้ากัดสายการเรียน

เป็นผู้ที่มีความสนใจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์

รับสมัครทีมละ 2 – 3 คน
โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่
สถานศึกษาเดียวกัน
คละระดับชั้นได้

2. กาหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562
เปิดรับสมัครและส่งผลงานภายใต้โจทย์ “My Happy School”
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย
ที่ Fan page: PIM Career Academy และ
https://www.pim.ac.th/pim/event/realestateplanner2019
20 ตุลาคม 2562
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายใต้โจทย์ “My Happy School”
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP All Academy ชั้น 16
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่าน
(สามารถเป็นที่ปรึกษาได้
มากกว่า 1 ทีม)
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3. รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 12,000 บาท
ทุนการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
โล่เกียรติคุณ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุนเจียระไนเพชร มูลค่าทุนละ 236,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล 8,000 บาท
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน PIM
มูลค่าทุนละ 132,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ

เงินรางวัล 10,000 บาท
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ประเภททุน PIM
มูลค่าทุนละ 132,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
เงินรางวัล 5,000 บาท และ ใบประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ





ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ที่มีเงินได้จากการประกวดไม่ว่ากิจใดๆ ต้องช้าระภาษี หัก ณ ที่จ่าย อัตรา 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ
ทุนการศึกษาที่ได้รับจากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรกายภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน / ทรัพย์สิน หรือบริการใดๆ และ ไม่สามารถมอบหรือ โอนให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ผู้เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯ ทุกท่าน
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4. การคัดเลือกในรอบคัดเลือก
(ปิดรับสมัคร และส่งผลงาน ภายใต้โจทย์ “My Happy School” ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562)
4.1 ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดท้า คลิป VDO (.mp4 เท่ านั้ น ) ความยาวไม่เกิ น 5-7 นาที ในบริหารพื้ นที่ ภายใน
โรงเรียนเพื่อสร้าง “My Happy School” บนพื้นที่โรงเรียนเดิม แต่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและลักษณะการ
ใช้งานได้ โดยในคลิป VDO จะต้องนาเสนอ ดังนี้
1. ระบุรายละเอียดของโรงเรียน
 ประเภทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 ขนาดของโรงเรี ย น พื้ น ที่ (ไร่ ) จ้ า นวนอาคารเรี ย น จ้ า นวนนั ก เรี ย นแยกตามระดั บ ชั้ น (ชั้ น
ประถมศึกษาจ้านวน...คน , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...คน , ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...คน) จ้านวนครู
และบุคลากรในโรงเรียน
2. แนวคิด หลัการ เหตุผลและผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ขอบเขตของผลงาน เช่น ความปลอดภัย นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่า หรืออื่นๆ ภายใต้หัวข้อ “My
Happy School” บนพื้นฐานความเป็นจริง ที่สัมพันธ์กับกลุ่มนักเรียน ครู บุคลากร และกิจกรรม
ภายในโรงเรียน
 มีวัตถุประสงค์ของผลงาน หรือ จะท้าให้เกิด “My Happy School” โดยมีการก้าหนดเป้าหมาย
ผลลัพธ์ของผลงานสอดรับกับขอบเขตของผลงาน
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้าง “My Happy School” สอดคล้องกับแนวคิด หลักการและ
เหตุผล
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3. กระบวนการ
แนวทางการด้าเนินงานและวิธีการที่จะท้าให้เกิด “My Happy School” เช่น
 ด้านนวัตกรรม : นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ในการจัดการพื้นที่ สามารถสร้างคุณค่าที่แตกต่างและโดด
เด่นกว่าสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันด้วยระบบ Eco System โดยมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่และน้าไปพัฒนา
“My Happy School” ได้
 ด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพ : พื้นที่ที่ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้
ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา และน้ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้
พื้นที่กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : วีธีการการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บและภัยจากสื่อต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านร่างกายและจิตใจ
 ด้านคุณค่าต่อโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคคลากรในโรงเรียน : การบริหารจัดสรรพื้นที่ วิธีการ
แนวปฏิบัติให้นักเรียน ครูและบุคลากร ได้ตระหนักและร่วมมือในการสร้าง “My Happy School”

PIM Young Real Estate Planner Contest 2019
ภายใต้หัวข้อ “My Happy School”
เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก
หัวข้อ
ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity)

แนวคิด หลักการ
เหตุผล และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ (Concept)

กระบวนการ
(Process)
เทคนิคการนาเสนอ
(Presentation)

-

-

-

รายละเอียด
คะแนน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์การสร้าง “My Happy School” อย่างมีเหตุผล สอดรับกับ 30
บริบทของสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น ด้านนวัตกรรม การศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
ความก้าวหน้าของโรงเรียน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย คุณค่าต่อโรงเรียน นักเรียน
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
หลักการและเหตุผล ระบุที่มาของแนวคิดของผลงาน ความชัดเจนของเนื้อหา ผลงาน 30
ที่คิดค้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวคิดและโจทย์ของผลงาน ก้าหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์
ของผลงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แนวทางการด้าเนินงานและวิธีการที่ท้าให้เกิด “My Happy School” ในด้านต่างๆ เช่น 20
ด้ า นนวั ต กรรม การศึ ก ษา ความก้ า วหน้า ของโรงเรี ย น อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง
เทคนิคและวิธีการเล่าเรื่อง (Story Telling) การล้าดับเนื้อหา ชัดเจนสมบูรณ์
20
รวมถึงการใช้สื่อประกอบ
การใช้ภาษาในการน้าเสนอ
รวม
100

PIM Young Real Estate Planner Contest 2019
ภายใต้หัวข้อ “My Happy School”
4.2 ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับข้อแนะนาเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ เพื่อนาไปพัฒนาผลงาน
และนาเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก 4 ตุลาคม 2562

ส่งผลงาน
“My Happy School”
ในรูปแบบคลิป VDO
(.mp4เท่านั้น)
ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

กรรมการคัดเลือก 20 ทีม
และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อน้าไปพัฒนาผลงานในรอบชิง
ชนะเลิศ
ประกาศผล
วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
พัฒนาผลงาน
ตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ

น้าเสนอผลงาน
“My Happy School”
โดยไม่จากัดไอเดียและวิธีการ
นาเสนอ
ภายใน 5 – 7 นาที
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

5. วิธีการสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก
ช่องทางที่ 1
 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://www.pim.ac.th/pim/event/realestateplanner2019
 ส่งหลักฐานใบสมัครในรูปแบบไฟล์ .pdf โดยบันทึกชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน ส่งมาที่ hathairatrat@pim.ac.th ใช้
ชื่อ PIMREP2019_ชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน (สามารถส่งไฟล์ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
 และผู้สมัครส่งคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที ภายใต้โจทย์ “My Happy School” ส่งเป็น
ไฟล์ MP4 เท่ า นั้ น โดยบั น ทึ ก ชื่ อ ที ม _ชื่ อ โรงเรี ย น ส่ ง Link ส าหรั บ Download ไฟล์ VDO มาที่
hathairatrat@pim.ac.th ใช้ ชื่อ PIMREP2019_ชื่อ ทีม _ชื่อ โรงเรี ยน (สามารถส่ง ไฟล์ ถึง วัน ที่ 30
กันยายน 2562)
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 เมื่อผ่านรอบคัดเลือกแล้ว ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อน้าไปพัฒนา
ผลงานและน้ามาเสนอในรอบชิงชนะเลิศ
 เพื่อยืนยันการสมัคร กรุณาโทรแจ้งผู้ประสานงานโครงการ : คุณหทัยรัตน์ (พี่ออย) 086-670-7557
ช่องทางที่ 2
 สมัคผ่านช่องทางออนไลน์โดยสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร
 ส่งหลักฐานใบสมัครในรูปแบบไฟล์ .pdf โดยบันทึกชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน ส่งมาที่ hathairatrat@pim.ac.th ใช้
ชื่อ PIMREP2019_ชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน (สามารถส่งไฟล์ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
 และผู้สมัครส่งคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที ภายใต้โจทย์ “My Happy School” ส่งเป็น
ไฟล์ MP4 เท่ า นั้ น โดยบั น ทึ ก ชื่ อ ที ม _ชื่ อ โรงเรี ย น ส่ ง Link ส าหรั บ Download ไฟล์ VDO มาที่
hathairatrat@pim.ac.th ใช้ ชื่อ PIMREP2019_ชื่อ ทีม _ชื่อ โรงเรี ยน (สามารถส่ง ไฟล์ ถึง วัน ที่ 30
กันยายน 2562)
 เมื่อผ่านรอบคัดเลือกแล้ว ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อน้าไปพัฒนา
ผลงานและน้ามาเสนอในรอบชิงชนะเลิศ
 เพื่อยืนยันการสมัคร กรุณาโทรแจ้งผู้ประสานงานโครงการ : คุณหทัยรัตน์ (พี่ออย) 086-670-7557

https://forms.gle/BQhbDMeLbwU1d5H99
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กาหนดการ รอบชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP All Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน จับล้าดับคิวการน้าเสนอ และรับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

09.15 – 10.15 น.

บรรยายพิเศษ “The Inspiration”

10.15 – 10.30 น.

แนะน้าคณะกรรมการ กฏ กติกาการประกวด

10.30 – 12.00 น.

น้าเสนอผลงาน “My Happy School” ช่วงที่ 1

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.

แนะน้าคณะกรรมการ กฏ กติกาการประกวด

13.15 – 15.30 น.

น้าเสนอผลงาน “My Happy School” ช่วงที่ 2

15.30 – 16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

16.00 – 17.00 น.

ประกาศผลและมอบรางวัล
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ใบสมัคร
ชื่อทีมผู้เข้าประกวด..........................................................................................................................
ชื่อโรงเรียน / สถาบันการศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม).................................................. จังหวัด.................
สมาชิกในทีม
1. ชื่อผู้สมัคร(นาย/นางสาว)................................นามสกุล...........................ชื่อเล่น...................
เลขที่บัตรประชาชน...................................................วันเดือนปีเกิด.......................................
ระดับชั้น.....................................สายการเรียน..................................เกรดเฉลี่ย....................
โทรศัพท์................................ID Line.................................E-mail.....................................
2. ชื่อผู้สมัคร(นาย/นางสาว)................................นามสกุล...........................ชื่อเล่น...................
เลขที่บัตรประชาชน...................................................วันเดือนปีเกิด.......................................
ระดับชั้น.....................................สายการเรียน..................................เกรดเฉลี่ย....................
โทรศัพท์................................ID Line.................................E-mail.....................................
3. ชื่อผู้สมัคร(นาย/นางสาว)................................นามสกุล...........................ชื่อเล่น...................
เลขที่บัตรประชาชน...................................................วันเดือนปีเกิด.......................................
ระดับชั้น.....................................สายการเรียน..................................เกรดเฉลี่ย....................
โทรศัพท์................................ID Line.................................E-mail.....................................
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ...............................................................นามสกุล....................................................
ต้าแหน่ง.......................................................กลุ่มสาระ....................................................
โทรศัพท์......................................................E-mail.......................................................
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ผู้ติดตาม : ผู้ปกครอง / เพื่อนนักเรียน / อาจารย์
เข้าร่วมสังเกตการณ์
 เข้าร่วม จ้านวน....................ท่าน  ไม่เข้าร่วม
ประเภทอาหาร
 อาหารทั่วไป
 อาหารฮาลาล
 อาหารมังสวิรัติ

 แพ้อาหาร (โปรดระบุ).................

หมายเหตุ โครงการฯ รับรองอาหารว่างและอาหารกลางวันส้าหรับทีมที่เข้าประกวดและอาจารย์ที่ปรึกษา
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 หนังสือถึงผู้อ้านวยการโรงเรียน
 อาจารย์ที่โรงเรียน
 กลุ่ม Line ต่างๆ ในพีไอเอ็ม
 พี่ๆ ทีมแนะแนวและรับสมัครของพีไอเอ็มเข้าไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
(โปรดระบุชื่อ…………………………………………...……………………………)
 Facebook Fanpage : PIM Career Academy
 เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ Contest War, Dek-D
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ผู้ประสานงาน : คุณหทัยรัตน์ (ออย)
Tel. 02-855-0213, 086-670-7557
Line ID : 0866707557
E-mail : hathairatrat@pim.com

