Krungsri Consumer’s Financial Literacy “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ”
 กรุ งศรี คอนซูมเมอร์ ในฐานะผู้นําธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่ อส่วนบุคคลได้ ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการให้ ความรู้
ทางการเงิน ( Financial Literacy) แก่นกั เรี ยน นิสิตนักศึกษา พนักงาน ลูกค้ า และประชาชนทัว่ ไป ด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะ
้ นการตอกยํ ้าพันธกิจของกรุ งศรี คอนซูม
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการมีวินยั การเงินให้ กบั ประชาชนชาวไทย อีกทังเป็
เมอร์ ในฐานะผู้ให้ บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ( Responsible Lender)
 ที่ผา่ นมา บริษัทได้ จดั กิจกรรมให้ ความรู้ทางการเงินแก่กลุม่ เป้าหมายต่างๆในหลายกิจกรรมด้ วยกันดังนี ้
-

จัดทําสื่อและเนือ้ หาให้ ความรู้ ทางการเงิน “ ฉลาดคิดฉลาดใช้ ” ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ สําหรับลูกค้ าและ
ประชาชนทัว่ ไป

-

จัดกิจกรรมบรรยายให้ ความรู้ ทางการเงินโดยผู้บริ หารของบริ ษัท แก่นิสิตนักศึกษา คณะพาณิชศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

จัดกิจกรรมให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษา โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผ่านกิจกรรม “ กรุ งศรี
รอบรู้เรื่ องเงิน”

-

จัดกิจกรรมบรรยายอบรมให้ ความรู้ และจัดทํา workshop แก่พนักงานของบริ ษัท โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการ
บริหารจัดการการเงิน

 โครงการประกวดสื่อให้ ความรู้ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest” สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจัดทําขึ ้นด้ วย
วัตถุประสงค์ที่จะสานต่อนโยบายการให้ ความรู้ทางการเงินในกลุม่ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อสร้ างการรับรู้และการมี
ส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์สื่อด้ วยเนื ้อหาที่ดึงดูดใจในกลุ่มนักศึกษา เพื่อนําไปใช้ รณรงค์การสร้ างวินยั ทางการเงินที่ดีใน
กลุม่ นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
 โครงการประกวดสื่อให้ ความรู้ ทางการเงิน “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest” เป็ นโครงการที่ม่งุ เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
นิสติ นักศึกษาในระดับปี 3 และปี 4 ที่กําลังจะจบการศึกษาออกสูส่ งั คม โดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็ น 3 รอบ คือ
- การประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกรอบแรกซึ่งนอกจากจะมีประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ แล้ วยังมีการเชิญ
ตัวอย่างผู้ประสบความสําเร็ จในเรื่ องการบริ หารจัดการด้ านการเงิน เพื่อไปพูดคุย บอกเล่าประสบการณ์ ให้ นิสิต
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยรอบนี ้ผู้เข้ าประกวดสามารถส่งผลงานเรื่ อง “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ” ผ่านรู ปแบบของ
โครงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงาน และทางกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือก
ผลงานเพื่อผ่านเข้ ารอบต่อไป 20 ชิ ้นงาน
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-

รอบที่ 2 เป็ นรอบของการนําเสนอ 20 ชิน้ งานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยนิสิต นักศึกษาที่มีผลงาน
ผ่านเข้ ารอบนี ้ ต้ องมานําเสนอโครงงาน (ไม่จํากัดรู ปแบบ) ที่จัดทําขึน้ กับคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกให้
เหลือ 10 ทีมสุดท้ าย โดยในรอบนี ้นอกจากนิสิต นักศึกษาจะได้ ฝึกฝนทักษะของการนําเสนอแล้ ว ทางกรุงศรี
คอนซูม เมอร์ ยังจัด ให้ มี ก ารอบรมคอร์ ส พิ เศษต่างๆจาก กรุ งศรี คอนซูม เมอร์ แ ละผู้เชี่ ยวชาญด้ านการ
ออกแบบสื่ออีกด้ วย

-

รอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้ ายที่ได้ รับคัดเลือก จะได้ รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท เพื่อนําไปผลิตสื่อใน
รู ป แบบที่ ถ นั ด เช่ น Clip VDO หรื อ Animation ภายในเวลาไม่ เกิ น 3 นาที เป็ น ชิ น้ งานเพื่ อ เผยแพร่ สู่
สาธารณชนในช่ อ งทางของ Social Media และ Viral Media และนํ า เสนอผลงานในรอบตัด สิน โดยมี
รางวัลให้ เป็ นทุนการศึกษาให้ ผ้ ชู นะในลําดับที่ 1, 2 และ 3 เป็ นจํานวน 100,000 บาท, 50,000 บาท และ
30,000 บาท ตามลําดับ และมีโล่เกียรติยศให้ กบั อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่ชนะ พร้ อมประกาศนียบัตรมอบ
ให้ ทงั ้ 10 ทีมที่ผา่ นเข้ ารอบนี ้

-

โดยเกณฑ์ในการตัดสินมีดงั นี ้ 100%
50% มาจากคณะกรรมการ โดยดูในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ความน่าสนใจของเนื ้อหา
ตอบโจทย์ “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ” และ การสร้ างแรงบันดาลใจในการนําไปปฏิบตั ิตามได้ จริง
40% มาจาก like & share ผ่าน Facebook Fan Page และ
10% SMS vote ในงานรอบตัดสิน

 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คาดหวังการมีสว่ นร่วมและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการรณรงค์โครงการดังกล่าวในหมู่นิสิต
นักศึกษา ในการส่งไอเดียและเนื ้อหาเข้ าประกวดการจัดทําสื่อในโครงการดังกล่าว บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ในความร่วมมือ
ร่วมใจกันจากหลายๆ ภาคส่วนในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจและการมีวินยั ทางการเงินให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทย
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1. เงื่อ นไขการส่ งผลงานเข้ าประกวด
 สามารถส่งผลงานที่เคยผลิตระหว่างเรี ยนเข้ าร่ วมโครงการได้ ทัง้ นี ้ ผลงานดังกล่ าวต้ องเป็ นผลงานที่ผลิตโดย
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ ไม่ ได้ ทําซํ้า คัดลอก เลียนแบบ หรื อดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้ องไม่ เคยได้ รับ
รางวัล หรื อได้ รับการเผยแพร่ จากที่ใดมาก่ อน
 ผลงานที่สง่ เข้ าร่วมโครงการต้ องไม่มีเนื ้อหาที่ขดั ต่อความมัน่ คงของชาติ คุณธรรมและจริ ยธรรม หรื อขัดต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 ผลงานที่สง่ เข้ าร่วมโครงการทุกชิ ้น ไม่ว่าจะได้ รับการคัดเลือกจากบริษัทหรื อไม่ ให้ ตกเป็ นสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทใน
เครื อ
 บริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ มี สิท ธิ์ ในผลงานที่ ส่ง เข้ า ร่ ว มโครงการทุก ชิ น้ รวมทัง้ มี สิท ธิ์ ในการเผยแพร่ ภ าพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้ าร่ วมโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโครงการโดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ กับ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ
 บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตัด สิ ท ธิ ผ้ ูเข้ า ร่ ว มโครงการ หรื อ เรี ย กรางวัล คื น ได้ ทัน ที โดยไม่ ต้ อ งชี แ้ จงเหตุผ ล หาก
ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ าร่วมโครงการไม่ปฏิบตั ิตามกติกาหรื อมีข้อความใดเป็ นเท็จ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชี ้แจงเหตุผลสําหรับผลงานที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกในทุกกรณี
 ผู้เข้ าร่ วมโครงการจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการฟ้องร้ องโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อกรณี อื่นใด ในกรณี ที่บริ ษัทนําผลงานที่เข้ าร่ วมโครงการไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
หรื อนําไปใช้ งานใดๆ ก็ตาม
 บริษัทไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากทุกขันตอนในการส่
้
งผลงานเข้ าร่วมโครงการ
 ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 ในการส่งผลงานเข้ าร่วมโครงการนี ้ ผู้เข้ าร่วมโครงการตกลงและยอมรับเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดขึ ้นทุกประการ
2. วิธ ีก ารส่ งผลงานเข้ าร่ วมโครงการ
 วิธีการส่งผลงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มที่ Facebook Fan Page : ฉลาดคิด ฉลาดใช้
และส่งผลงานได้ ที่อีเมลล์ Chalardkid.Chalardchai@gmail.com
 ผู้เข้ าร่วมโครงการจะต้ องส่งผลงานในรูปแบบของ Microsoft Word, PowerPoint, PDF หรื อ Clip VDO เท่านัน้
และขนาดไฟล์จะต้ องไม่เกิน 20 MB
3. กําหนดการ
 ผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถส่งผลงานได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 กันยายน 2560
 คัดเลือกผลงานที่ผา่ นการเข้ ารอบ 20 ทีม วันที่ 10 ตุลาคม 2560
 คัดเลือกผลงานที่ผา่ นการเข้ ารอบ 10 ทีมโดยการพูดนําเสนอผลงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2560
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 ช่วงผลิตผลงานเป็ นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2560
 ส่งผลงาน 10 ทีมสุดท้ าย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 เผยแพร่ ผ ลงานที่ ผ่า นการคัด เลื อ กทาง Facebook Fan page : ฉลาดคิ ด ฉลาดใช้ แ ละทาง website ต่ า ง ๆ เช่ น
pantip.com dek-d.com camp.in.th ni-sit zone.com ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2560
 คัดเลือกผลงานรอบตัดสินในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ Siam Square One
4. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ Chalardkid.Chalardchai@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 063-629-6451 และ 089-169-1749
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โครงการประกวดสื่อให้ ความรู้ทางการเงิน “ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ - U Contest”
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดตามข้ อมูลข่าวสาร
1. Line @ ฉลาดคิด ฉลาดใช้
2. Facebook fan page : ฉลาดคิด ฉลาดใช้
3. https://www.krungsri.com/bank/krungsri-consumer/money-matters-ucontest.html
4. E mail : Chalardkid.Chalardchai@gmail.com
5. Tel : 063-629-6451 และ 089-169-1749
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ตัวอย่ างวิท ยากรผู้ม ีป ระสบการณ์ ด้ านการบริห ารจัด การการเงิน

จิน นี่ ธนิด า กาญจนวัฒน์
ดารา พิธ ีก ร มากความสามารถ
เจ้ าของธุร กิจ ร้ านกาแฟ ซาลอน
และสปา ชื่อ ดังย่ านทองหล่ อ
จากวงการบันเทิงสูผ่ ้ บู ริหารธุรกิจร้ านกาแฟ
ซาลอนเสริ มความงาน และฟิ ตเนสสปา
ที่ประสบความสําเร็จด้ วยเงินหมุนเวียนกว่าหลักล้ านในแต่ละเดือน
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โจ แม่ ส าย ประภาสะวัต
เจ้ าของธุร กิจ ติด ตัง้ แก๊ ส รถยนต์
อัน ดับ 1 ของประเทศ
Versus Thailand
จากครอบครัวที่ประสบปั ญหา ด้ วยเงินตังตั
้ วเพียง 70,000 บาท
สูน่ กั ธุรกิจหนุ่มสุดฮอตที่มีทรัพย์สมบัติราวพันล้ านภายใน 5 ปี
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ก้ อ ง อรรฆรั ต น์ นิต พิ น
ผู้บ ริห าร Mushroom TV
รายการอายุน้ อ ย 100 ล้ าน
จากพิธีกรงาน Event แถวหน้ าของเมืองไทยสูผ่ ้ บู ริหารรายการที่ถ่ายทอดแนวคิด และ
จุดประกายให้ ทกุ คนที่มีฝันสามารถสร้ างสรรค์ความสําเร็จ
หยิบเงินล้ านได้ ด้วยตนเอง
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ตี๋ อนิรุ ท ธิ์ จึงสุด ประเสิร ฐ
เจ้ าของธุร กิจ บ้ านไม้ ห อมฮิโ นกิ
และผลิต ภัณฑ์ เ พื่อ สุข ภาพ
จากเด็กรับจ้ างล้ างจานในร้ านอาหาร
ผันตัวเองเรี ยนรู้ ล้ มแล้ วลุกสูธ่ ุรกิจหลากหลายประเภท
จนประสบความสําเร็จในธุรกิจไม้ หอมฮิโนกิ ด้ วยตําแหน่งนักธุรกิจพันล้ าน
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ครี ม เปรมสิน ี รัต นโสภา
เจ้ าของธุร กิจ ร้ านขนมไทย kanomsompond
และธุร กิจ ผลิต ภัณฑ์ บ าํ รุ งผิวหน้ าปรี ด ีค รี ม
จากวงการบันเทิงสูผ่ ้ บู ริหารธุรกิจ ร้ านขนมไทยที่ขายดีติดอันดับ
ขนมที่คนวงการบันเทิงต้ องกินและพัฒนาสูธ่ ุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงามชื่อดัง
ที่ยอดขายถล่มทลายและสร้ างรายได้ กว่าล้ านบาท
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กติก าการส่ งผลงานเข้ าประกวด
 นิสติ นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 และ ปี 4
 การประกวดเป็ นรูปแบบของทีม ๆ ละ 2-4 คน
 ไม่จํากัดคณะ
 มีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
รู ป แบบการประกวดและเกณฑ์ ก ารตัด สิน
 รอบแรก: ส่งผลงานเรื่ องการให้ ความรู้ทางการเงินฉลาดคิด ฉลาดใช้ ในรู ป แบบของโครงงานเน้ นเนื้อหาที่น่าสนใจ
ตอบโจทย์ ฉ ลาดคิด ฉลาดใช้ การใช้ เงินให้ เป็ น ซึง่ มุง่ เน้ นการสร้ างแรงบันดาลใจสามารถนําไปปฏิบัตไิ ด้ จริง
 รอบที่ 2: คัดเลือก 20 ทีมที่ผ่านเข้ ารอบ เป็ นรอบการพูด นํ าเสนอโครงงานที่ส่งเข้ าประกวด เน้ นความสามารถในการ
สื่ อ สารที่ สามารถสร้ างความน่าเชื่ อ ถื อ และสร้ างความเข้ าใจได้ ง่าย ตลอดจนความเชื่ อมั่ น รอบรู้ ในการตอบคําถาม
คณะกรรมการ โดยผู้เข้ าแข่งขันสามารถส่งตัวแทนมานําเสนอหรื อมาทังที
้ มก็ได้
นอกจากนี ้ ทางกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ จัดให้ มีก ารอบรมคอร์ สพิเ ศษ ในเรื่ องการบริ หารการเงิน และการออกแบบสื่อโดย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขานัน้ ๆ ในวันที่มานําเสนอโครงงาน
 รอบชิงชนะเลิศ: 10 ทีมสุดท้ ายที่ผ่านเข้ ารอบ จะได้ รับเงิน สนั บ สนุ น ทีม ละ 20,000 บาทเพื่อเป็ นต้ นทุนในการผลิต สื่อ ใน
รูปแบบที่ถนัด เช่น คลิปวิดีโอ , Animation และอื่น ๆ ในเนื ้อหาของโครงงานที่ผ่านเข้ ารอบ โดยมีค วามยาวไม่ เ กิน 3 นาทีซึ่ง
ในรอบนี ้จะเน้ นเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ รู ปแบบสื่อน่ าสนใจดึงดูดใจ ดูแล้ วเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัตติ ามได้ จริง
โดยกรรมสิท ธิ์ใ นสื่อ จะเป็ นของ กรุ งศรี คอนซูม เมอร์ ในการสามารถนําไปประชาสัมพันธ์ยงั ช่องทางต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาต โดยเกณฑ์การตัดสินจะเป็ นคะแนนจากคณะกรรมการ 50% และจะมีคะแนนพิเศษจากการกด Like & Share
ผ่ านทาง Facebook Fan Page 40% และอีก 10% เป็ นการร่ วมสนุกโหวตในช่ องทาง SMS ในวันประกวดรอบตัดสินซึง่ จะ
จัดในพื ้นที่สาธารณะ เช่น พื ้นที่จดั กิจกรรมในห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น
รางวัล
ุ
 ทีมชนะเลิศ ได้ ทนุ การศึกษา 100,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้ โล่ประกาศเกียรติคณ
 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ ทนุ การศึกษา 50,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้ โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
ุ
 ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ ทนุ การศึกษา 30,000 บาท อาจารย์ที่ปรึกษาได้ โล่ประกาศเกียรติคณ
 ทัง้ 10 ทีมที่ผา่ นเข้ ารอบสุดท้ ายได้ ประกาศนียบัตร
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