
 
เอกสารสาํหรบัการสมัคร Category A : BUSINESS MODEL PITCHING COMPETITION 
 

1. ใบสมคัร โดยสมคัรที�  www.pgvim.ac.th/musicfestival 

2. ชื�อทีม รายชื�อสมาชกิ ประวัติการศกึษา ประสบการณ์ และหนา้ที�ของสมาชิกในทีม 

3. วัน/เดือน/ป� เกิด และเลขบัตรประจําตัวประชาชน  

4. รูปทีม คุณภาพสูง เพื�อใชใ้นการประชาสมัพันธ ์(ความละเอียดไมต่�ากว่า 1,200 x 960 pixel) 

5. ไฟล์รูปเล่มแผนธุรกิจ 

*หมายเหต ุ 
● ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท ต่อโครงการ โดยจ่ายผา่น  

ธนาคารกรุงไทย เลขที�บัญชี 157-012-9452 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
(แนบหลักฐานการชําระเงินพร้อมกับใบสมัคร) 

● หากผา่นเข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องนําแผนธุรกิจเล่มจริงให้แก่กรรมการจํานวน 5 ชุด 

รางวัล 

รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท และ รางวัลชมเชย (3 รางวัล) รางวัลละ 25,000 บาท 

วันและเวลาการแข่งขัน 

ระยะเวลาการรับสมัคร  1-31 ตุลาคม 2563 

การคัดเลือกรอบที� 1  3 พฤศจิกายน 2563 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที� 1  6 พฤศจิกายน 2563 

จับฉลากลําดับแขง่ขัน และแจกโจทย์รอบชิงชนะเลิศ  10 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งบา่ย) 

แขง่ขันการนําเสนอโครงการรอบชิงชนะเลิศ   25-26 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งเช้า) 

ประกาศผล  27 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งค�า) 

การแสดงดนตรี โดยศิลป�นรับเชิญ  25-27 พฤศจิกายน 2563 (ชว่งค�า) 
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เงื�อนไขการแข่งขัน 
 

1. มสีมาชกิต่อทีมไมเ่กิน 8 คน 

2. ผู้สมคัรต้องมอีายุไมต่�ากว่า 15 ป� และสามารถเฉลี�ยรวมอายุภายในทีมได้ไมเ่กิน 30 ป�  

ณ วันที�สง่ใบสมคัร  

3. ผู้เขา้ประกวดมสีทิธิ�สง่ผลงานเขา้รว่มประกวดได้เพยีงแผนเดียวเท่านั�น หากปรากฏมีชื�อซ�า

กันในผลงาน มากกว่า 1 แผน จะไมไ่ด้รับพจิารณาตัดสนิในทกุผลงานที�สง่เขา้ประกวด 

4. ผลงานที�สง่เขา้ประกวดจะต้องไมเ่คยได้รบัรางวัลจากการประกวดมาก่อน 

5. ผลงานที�ผูเ้ขา้ประกวดนําเสนอ ต้องไมล่ะเมดิลิขสิทธิ�ของผูอื้�น รวมถึงต้องไมก่ระทําการใด

เพื�อให้ได้มาซึ�งผลงานโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ทั�งนี�สถาบนัดนตรกัีลยาณวัิฒนาจะไมร่บัผดิ

ชอบความเสยีหายที�เกิดขึ�นหากเจ้าของลิขสทิธิ�ทวงถามความเป�นเจ้าของ 

6. ผู้เขา้ประกวดอนุญาตให้สถาบันดนตรกัีลยาณวัิฒนานาํรูปประกอบหรอืวีดีโอที�เกิดขึ�น 

ในระหว่างการจัดประกวดแขง่ขนัไปใชใ้นการประชาสัมพนัธไ์ด้เพื�อประโยชนข์องสถาบนั

ดนตรกัีลยาณิวัฒาต่อไปโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 

7. หากพบในภายหลังว่าผูเ้ขา้ประกวดได้ทําผดิเงื�อนไขการประกวดและขาดคณุสมบติั 

สถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรยีกคืนเงินรางวัลทั�งหมด 

8. เงื�อนไขอื�น ๆ นอกเหนือจากขอ้กําหนดขา้งต้น ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ  

โดยผลการตัดสนิของคณะกรรมการถือเป�นสิ�นสดุ 

9. ทางโครงการอาจมกีารติดต่อผูที้�ได้รบัรางวัลเพื�อสมัภาษณ์หรอืสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมเพื�อ

เป�นแนวทางในการจัดงานครั�งถัดไป 
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เกณฑ์การตัดสนิแนวคิด ในการทําแผนธุรกิจ 

1. แนวคิด ในการทําแผนธุรกิจ 

2. ลักษณะของแผนฯ ที�มคีวามสอดคล้อง เหมาะสมกับป�จจัย สภาพแวดล้อม  

ระหว่างสงัคมไทยและดนตรคีลาสสกิ 

3. ความเป�นไปได้ของแผนธุรกิจ 

4. ความสมบูรณข์องการจัดทําแผนธุรกิจ 

5. ความคิดสร้างสรรค์ และการนาํนวัตกรรมมาประยุกต์ใช ้

6. ความนา่สนใจ ศลิปะการนาํเสนอ และการรกัษาเวลาในการนาํเสนอ (เฉพาะรอบตัดสนิ) 

วัตถปุระสงค์ของการจัดประกวด 

เพื�อค้นหาแผนธุรกิจที�สามารถเพิ�มคณุค่า เพิ�มมลูค่า และสามารถสรา้งความสนใจในการที�จะกระตุ้น

เศรษฐกิจที�เกี�ยวขอ้งกับดนตรีคลาสสิกใหม้คีวามยั�งยืนต่อไปในสงัคมไทย  

กรรมการ 

1. คุณจุมพจน ์เชื�อสาย  ที�ปรกึษาอาวุโส บรษัิท ลีดเดอรช์ปิ เมเนจเมน้ท์  

อินเตอรเ์นชั�นแนล ประเทศไทย จํากัด 

2. คุณพงศส์ริิ เหตระกลู  เจ้าของธุรกิจสื�อ Nylon Thailand และ  

Time Out ฺBangkok 

3. คุณกวิน เทพปฏิพัธน ์ ผูอํ้านวยการสาํนกัพฒันาอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ 

4. ดร. อัครวัฒน ์ศรีณรงค์ Music Director, Thai Youth Orchestra 

5. คุณป�ยะพงษ์ หมื�นประเสรฐิดี Co-founder & Director of Educational, Governmental  

and Overseas Partnership, บรษัิท ฟ�งใจ จํากัด 
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รายละเอยีดการเขยีนแผน สาํหรบัรอบแรก  (Prescreen) 

 
1. Idea Background : ที�มา ความสาํคัญ และความเกี�ยวเนื�องกับ หวัข้อ 

“The Future of Classical Music in Thailand: What is Next?” 

  

2. SWOT Analysis : บทวิเคราะหส์ถานการณ ์ป�ญหาและโอกาสทางการตลาด จุดอ่อนและจุดแขง็ 

ของดนตรคีลาสสคิในสงัคมไทย 

 

3. Product / Service Description : รายละเอียดโครงการ 

 

4. Market Segmentation : กลุ่มเป�าหมาย 

 

5. Solution : การแก้ป�ญหา 

 

6. Plan and Milestones : รายละเอียดการดําเนนิการ 

 

7. Chanel : ชอ่งทางการทําการตลาด 

 

8. Digital Marketing Plan : แนวทางการตลาดดิจิตอล 

 

9. Management Team : กลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้ง 

 

10. Finance : คาดการณง์บประมาณ / ประมาณการรายได้ 

 

11. KPI : การวัดผลความสาํเรจ็ 
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ติดต่อ สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนา 

 
2010  ซอย อรุณอมรนิทร ์36  ถนนอรุณอมรนิทร ์ แขวงบางยี�ขนั  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  10700 

โทร : 02-447-8597 ต่อ 3101  

Email: musicfestival@pgvim.ac.th  

Web: www.pgvim.ac.th/musicfestival 

Facebook: www.facebook.com/PGVIM.Festival/  
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