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โครงการ CSR Tollway Contest 2018
กิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น Online Campaign
ในหัวขอ “Change your mind , Safe your life แคเปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย”
หลักการและเหตุผล
ดวยการเปนองคกรเกี่ยวการคมนาคม การเดินทาง การใหบริการทาง ทำให บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะสรางความปลอดภัยบนทองถนนใหมากขึ้น โครงการ Tollway
Safety Way...ยกระดับความปลอดภัยบนทองถนน จึงมีนโยบายที่รณรงคใหผูขับขี่ ผูใชรถใชถนนมีความ
ระมัดระวังมากขึ้น ทั้งในชวงเวลาปกติ และชวงเทศกาลผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การตรวจสภาพรถเบื้องตน
ในชวงเทศกาลตาง ๆ ตลอดจนการรณรงคใหบริเวณเขตสถานศึกษาเปนพื้นที่แหงความปลอดภัย ดวยการ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพรอมปายเครื่องหมายจราจรและการทำทางมาลายบริเวณเขตสถานศึกษา ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนทองถนนใหกับนักเรียน ผูปกครอง
และคนในชุมชนตาง ๆ
!

V
ทั้งนี้ จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจัดทำขึ้นสองปครั้ง พบวาในป 2559 (365 วัน)
มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ณ จุดเกิดเหตุ รวม 9,666 ราย เฉลี่ย 26 รายตอวัน โดย
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 2 ของโลกรองจากลิเบีย แตดวยขนาดประชากรที่มากกวาถึง 67 ลานคน
แตประเทศลิเบียมีประชากรเพียง 6 ลานคน ประกอบกับลิเบียเปนประเทศที่มีภัยสงครามจากการสูรบ
จึงเปนปจจัยที่ทำใหเสียชีวิตบนทองถนนที่ไมไดมาจากปญหาอุบัติเหตุโดยตรงเหมือนประเทศไทย ดังนั้น
ประเทศไทยจึงเปนที่หนึ่งของโลกที่มีอุบัติเหตุบนทองถนนสูงสุด เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนนสวนใหญมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมหรือการกระทำของผูใชรถใชถนนเปนอันดับ
แรก ยกตัวอยางเชน ความประมาทเลินเลอ การฝาฝนกฎจราจร ความไมพรอมของรางกาย ฉะนั้นแลวการ
ที่จะลดอุบัติเหตุบนทองถนนจะตองเริ่มที่ตัวบุคคลเปนอันดับแรกโดยการ “เปลี่ยน” คำวา “เปลี่ยน” ในที่นี้มี
ไดหลายความหมาย เชน เปลี่ยนทัศนคติในการใสใจเพื่อนรวมทาง เปลี่ยนพฤติกรรมอันเคยชินในการใชรถ
ใชถนน เปลี่ยนพฤติกรรมเปนเมาไมขับ เปนตน ซึ่งสุดทายแลวผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ
ความปลอดภัยบนทองถนนO
O
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O
นอกจากนี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นวาในปจจุบันสื่อ Social
Network มีอิทธิพลตอการรับขาวสารของประชาชนที่สูงมาก ทุกคนมีโทรศัพทสมารทโฟนแถบทุกคน
ทุกพื้นที่มีสัญญาณอินเทอรเน็ตครอบคลุมทำใหสามารถเขาถึงสื่อและขาวสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว จึงได
จัดโครงการ CSR Tollway Contest 2018 กิจกรรมประกวดโฆษณาสั้น Online Campaign ในหัวขอ
“Change your mind , Safe your life แคเปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย” เพื่อเปดโอกาสใหนองๆ นักเรียน
นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถมีไอเดียผลิตโฆษณาสั้นรณรงคใหคนในสังคมตระหนักถึงการใชรถใชถนน
อยางถูกวิธีและเคารพกฎจราจร รูถึงหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อรวมกันยกระดับความปลอดภัยบนทองถนน

วัตถุประสงค
O 1. เพื่อเปดโอกาสใหนองๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดมีพื้นที่แสดงความสามารถดานโฆษณาสั้น
และสงผลงานเขาประกวด
V

2. เพื่อใหเยาวชนไดใชสื่อออนไลนในทางที่สรางสรรค
3. กระตุนใหผูใชรถใชถนนตระหนักถึงการใชรถใชถนนอยางถูกวิธี เคารพกฎจราจร

คุณสมบัติของผูสงผลงานเขาประกวด
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต 15 - 25 ป (เกิดระหวาง 1 มกราคม 2536 ถึง
31 ธันวาคม 2546)
• 1 ทีม (เดี่ยวนับเปน 1 ทีม) สามารถสงผลงานได 1 เรื่อง และสมาชิกตองอยูในสถาบันเดียวกัน
• 1 ทีม ตองมีอาจารยที่ปรึกษาหรือครูที่ปรึกษา ทีมละ 1 ทาน (ซึ่งอาจารยสามารถเปนที่ปรึกษา
ไดหลายทีม)
• สงผลงานเขาประกวดไดทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม (กลุมไมเกิน 4 คน รวมอาจารยที่ปรึกษา)
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เนื้อหาของผลงานที่สงเขาประกวด
• โฆษณาสั้นตองมีเนื้อหาเกี่ยวของในหัวขอ “Change your mind , Safe your life
แคเปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย” รณรงคใหคนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมการใชรถใชถนนอยาง
เคยชินไมเคารพกฎจราจรเปลี่ยนมาเปนผูที่เคารพกฎจราจรใสใจผูรวมทางและเห็นเรื่องความ
ปลอดภัยเปนสำคัญ
• ตั้งชื่อผลงานตามความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาการประกวด
• ไมจำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถายทำ
• สามารถดูรายละเอียดโครงการฯ , ดาวนโหลดใบสมัคร , ดาวนโหลดไฟลโลโกทั้ง 2 แบบ ไดที่
www.tollway.co.th ในหนากิจกรรม CSR Tollway Contest
• ความยาวของโฆษณาสั้น ตองไมเกิน 60 วินาทีี โดยภายในเนื้อเรื่องตองปรากฎโลโกที่กำหนด
ครบถวน (ลำดับและการจัดวางโลโกตามเหมาะสม)
• โลโกที่กำหนด ตามแบบดานลาง

โลโกที่ 1

โลโกที่ 2
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ระยะเวลาการประกวด
กิจกรรม

ระยะเวลา

รับสมัครและสงผลงานเขาประกวด

3 กรกฎาคม-30 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดทายผานทาง www.tollway.co.th
และ Facebook : CSR Tollway Contest

11 ตุลาคม 2561

ระยะเวลาปลอยโฆษณาสั้น 20 ทีมสุดทาย เพื่อหาผูชนะรางวัล
Best Popular

11-31 ตุลาคม 2561

รอบ Semi-Final Pesent 20 ทีม

30 ตุลาคม 2561

รอบชิงชนะเลิศ Final Present 10 ทีมสุดทาย
และงานประกาศรางวัล (ชวงบาย)
ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน

31 ตุลาคม 2561
26 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม
2561

การสมัครเขารวมโครงการ
• ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.tollway.co.th ในหนากิจกรรม
CSR Tollway Contest โดยกรอกรายละเอียดขอมูลในใบสมัครใหครบทุกสวนพรอมแนบ
สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคนและอาจารยที่ปรึกษา(เซ็นรับรองสำเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) สงผลงานไดตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561
• กรณีผูสมัครประเภททีม เมื่อสงผลงานเขาพิจารณาแลวไมสามารถแกไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่ม
หรือลดรายชื่อสมาชิกในทีมได
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การสงผลงาน
• บันทึกผลงานในรูปแบบ Data file ลงใน DVD เปนไฟลประเภท MPEG4 , MP4 , AVI , MOV
โดยมีความละเอียดไมต่ำกวา 720 p
• เอกสารการสมัครประกอบดวย ใบสมัคร , คำอธิบายภาพรวมของผลงาน , สำเนาบัตรประชาชน
ของสมาชิกในทีมทุกคนและอาจารยที่ปรึกษา , DVD ผลงานโฆษณาสั้น จำนวน 2 แผน
• สงไปรษณียจาหนาซองถึง แผนกสื่อสารองคกรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210
• สงดวยตนเอง ณ แผนกสื่อสารองคกรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
** กรณีกรอกขอมูลในใบสมัครไมครบถวน , สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกไมครบ , ไมมีหรือไมเขียนคำ
อธิบายผลงาน ผูจัดโครงการฯ ถือวาเอกสารไมสมบูรณและทำการตัดสิทธ์ิไมนำผลงานเขาพิจารณา **

เกณฑการตัดสิน
หัวขอ
คะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน
- เนื้อหาสอดคลองกับหัวขอการประกวด
- ความคิดสรางสรรค
- คุณภาพและเทคนิคการถายทำ
- การใชภาษา
คะแนนจาก Like & View ทาง YouTube Channel : CSRTollway
รวม

คะแนน
30
30
20
20

คิดเปน

90%

10%
100%
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รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ V V
V
V
V
V

V
V

ทุนการศึกษามูลคา 30,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ
และสิทธ์ิในการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศนชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 V
V
V
V
V
V

ทุนการศึกษามูลคา 20,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ
และสิทธ์ิในการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศนชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 V
V V
V

ทุนการศึกษามูลคา 10,000 บาท พรอมโลประกาศเกียรติคุณ
และสิทธ์ิในการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศนชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุน

• รางวัล Best Popular

ทุนการศึกษามูลคา 5,000 บาท (ทีมที่มีคะแนน Like และ View
ทาง YouTube Channel : CSRTollway สูงที่สุด)

* หมายเหตุ *

• 20 ทีมสุดทายที่เขารอบ สมาชิกในทีมทุกคนตองเขารวมกิจกรรมรอบ Semi - Final Present และหาก
ทีมผานเขารอบ 10 ทีมสุดทาย จะตองเขารวม Present ตอในรอบชิงชนะเลิศ หากทีมใดไมสามารถ
เขารวมได ผูจัดโครงการฯ ถือวาทีมนั้นสละสิทธิ์ในการประกวด
• 20 ทีมสุดทายที่เขารอบ สมาชิกในทีมทุกคนและอาจารยที่ปรึกษาตองนำสำเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาใหทีมงานในวัน Semi - Final Present รอบ 20 ทีมสุดทาย หากสมาชิกในทีมทานใด
ไมนำมาใหภายในวันดังกลาว ทางผูจัดโครงการฯ ถือวาสมาชิกในทีมทานนั้นสละสิทธ์ิไมรับสิทธิ์และ
รางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
• ทีมที่ไดรางวัลชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 สมาชิกในทีมและอาจารย
ที่ปรึกษา ไดสิทธ์ิในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
2561 โดยสิทธ์ิเปนของสมาชิกที่มีชื่อปรากฎในใบสมัครเทานั้น ไมสามารถโอนสิทธิ์ใหผูอื่นในทุกกรณี
• เงินรางวัลที่ไดรับตองหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา 5% ของมูลคาเงินรางวัล
• 3 ทีม ที่ไดสิทธิ์เดินทางไปศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน ณ ประเทศญี่ปุน นักศึกษาและอาจารยแตละ
ทีมจะตองผลิตสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานและเผยแพรสูสาธารณะ
อยางกวางขวาง ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากกลับมาจากการศึกษาดูงาน พรอมสงหลักฐานที่
เผยแพรกลับมาใหทางผูจัดโครงการรับทราบ หากทีมใดไมปฏิบัติตามจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การศึกษาดูงานที่เกิดขึ้น
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การโปรโมทคลิปวิดีโอผาน Social Network
!

V ทางทีมงานจะนำคลิปวิดีโอของ 20 ทีมสุดทาย อัพโหลดขึ้นบน YouTube Channel : CSRTollway
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พรอมกับเริ่มนับคะแนน ซึ่งทั้ง 20 ทีม สามารถคัดลอกลิงค
คลิปวิดีโอของทีมตนเองนำไปแชรผานชองทาง Social Network ของตนเองหรือชองทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มการ
รับรู โดยทีมงานกำหนดปดนับคะแนนในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. และประกาศผลการตัดสิน
รางวัล Best Popular ในงานประกาศรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การนับคะแนนรางวัล Best Popular
!

คำนวณจากผลรวมของจำนวน Like และ View ทาง YouTube Channel : CSRTollway
ของผลงานคลิปวิดีโอเรื่องนั้นๆ โดยมีเกณฑการนับคะแนน ดังนี้
• 1 Like เทากับ 3 คะแนน
• 1 View เทากับ 1 คะแนน
• โดยนับจำนวน Like และ View ที่เกิดขึ้นในชองทางที่กำหนดตั้งแตวันที่ 11-31 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ ผลงานที่จะไดรับรางวัลจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการเผยแพรผลงานที่กำหนด

สถานที่ / การรับรางวัล
• คัดเลือก 20 ทีมสุดทาย ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท.
• Semi - Final Present ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท.
• Final Present และงานประกาศรางวัล ณ อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท.

รายนามคณะกรรมการตัดสิน
1. คุณอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
2. คุณอัจฉรา เจริญพร ผอ.ฝายทรัพยากรมนุษยและสื่อสารองคกร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
3. คุณภัทราพร สังขพวงทอง Vโปรดิวเซอรและพิธีกร บ.ทีวีบูรพา จำกัด
4. คุณวิทยา ทองอยูยงV
ผูกำกับภาพยนตร
5. คุณคมกฤษ ตรีวิมลVV
ผูกำกับภาพยนตร
6. คุณวิทิต คำสระแกว
ผูกำกับโฆษณา
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เงื่อนไขในการสงผลงานตลอดโครงการ
!

1. ผลงานทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดในคลิปวิดีโอที่สงเขารวมโครงการจะตองเปนผลงานตนฉบับ
ที่ไมเคยสงเขาประกวดหรือไดรับรางวัลใดๆ มากอนหากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์
ในการเขารวมโครงการ
2. ผลงานจะตองไมลบหลูตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เเละตองไมสรางความ
เเตกเเยกในสังคมโดยไมเหมาะสม
3. ผูจัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผานการประกวดทุกชิ้นไวโดยไมมีการยกเวนใดๆ ผลงาน
เเละเอกสารการสมัครที่ไมผานการคัดเลือกจะไมมีการสงคืนผูสมัครไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมการประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไวในใบสมัคร จะถูกเก็บรักษา
ไวตามกฎหมายอยางเครงครัด
5. ผลงานทั้งหมดที่สงเขาประกวดถือเปนลิขสิทธิ์ของ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
6. เพลงและภาพที่ใชประกอบคลิปวิดีโอ ผูเขาประกวดจะตองขอลิขสิทธิ์ใหถูกตองสำหรับใชในการ
ประกวดและเพื่อใชเผยแพรทางสื่ออื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรตอไป
7. ตลอดระยะเวลาโครงการผูจัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนเเปลงเเกไขกฎขอบังคับตางๆ ไดตาม
ความเหมาะสม โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
แผนกสื่อสารองคกรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
โทร.02-792-6523-25
e-mail : csr@tollway.co.th , chanagorn.k@tollway.co.th

