โครงการ Drive DD United Season 4
“Keep Life Drive Slow สโลว์ นิด ทุกชีวิตปลอดภัย”
ความเป็ นมาโครงการ
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจด้ านการประกันภัย ได้ ตระหนักถึงปั ญหาเกี่ยวกับ
อุบตั ิเหตุการจราจร และมีความห่วงใยด้ านความปลอดภัยทังชี
้ วิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนผู้ใช้ รถใช้ ถนน จึงได้ ริเริ่ มการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมผ่านโครงการ “ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน และลดความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ ้นทังต่
้ อชีวิตและทรัพย์สนิ ด้ วยการแบ่งการดาเนินงานเป็ น 2 ด้ าน คือ ด้ านการป้องกัน ที่มงุ่ ส่งเสริ มสร้ างความปลอดภัย
และด้ านความช่วยเหลือ ที่มงุ่ สนับสนุนให้ ความช่วยเหลือจากปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน ดังนี ้

โดยหลายปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการสร้ างจิตสานึกกับกลุ่มประชากรในช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี ซึ่งนับว่าเป็ นกลุ่ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ ทางถนนสูง อันเป็ นผลมาจากการขาดจิตสานึกต่อความสูญเสียของอุบตั ิเหตุ กอปรกับ
พฤติกรรมที่อยูใ่ นวัยคะนอง ทาให้ ยิ่งทวีความเสีย่ งให้ รุนแรงมากยิ่งขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากสถิติการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ทางถนนที่ตอ่ เนื่องและเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ธนชาตประกันภัย จึงได้ จดั โครงการ “Drive DD United” โดยดาเนินการตังแต่
้ ปี พ.ศ.2558 จนถึงปั จจุบนั
ด้ วยการจัดประกวดคลิปวิดีโอ มุ่งเน้ นการเพิ่ม Social Content เพื่อปลุกจิตสานึกให้ กับประชากรในวัยกลุ่มเสี่ยง โดยบริ ษัทฯ จะทา
หน้ าที่เป็ นแกนกลางในการประสานกับผู้เกี่ยวข้ อง ให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ กระตุ้นให้ เกิดความตระหนัก มีจิตสานึกในการขับขี่รถยนต์
ที่ดีและพร้ อมที่จะเป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน ควบคู่ไปกับการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ
สามารถสร้ างสรรค์คลิปวิดีโอได้ ตรงตามจุดประสงค์ของโครงการสูงสุด

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา โครงการ “Drive DD United” ได้ รับ การตอบรับ อย่างดีจ ากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ มีผลงานเข้ าร่ วมรณรงค์ สร้ างความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ ถนนกว่า 540 คลิป นับว่าประสบ
ความสาเร็ จในด้ านตัวชี ้วัดของผู้เข้ าร่วมโครงการและจานวนคลิปที่ถกู ผลิตขึ ้น
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินโครงการ “Drive DD United Season 4” ซึ่งมุ่งขยายจุดประสงค์
ของโครงการให้ ครอบคลุมปั จจัยอื่นๆ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันสังคม ร่ วมรณรงค์สร้ างจิตสานึกที่ดี ตลอดจนร่วมลดอุบตั ิเหตุ
บนท้ องถนนให้ กบั กลุม่ เสีย่ งอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. ผนึกเครื อข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมรณรงค์สร้ างจิตสานึกที่ดีให้ กบั นักศึกษาในสถาบัน ด้ านการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้ รถใช้ ถนนของตนเองและผู้ใช้ ถนนร่วมกัน
2. สร้ างประสบการณ์ เพิ่มการตระหนักรู้ถึงปั ญหา และความสูญเสียอันเกิดจากอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน
3. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นักศึกษาระดับ อุด มศึก ษาทั่วประเทศ ได้ แ สดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่า ง
สร้ างสรรค์ ผ่านการทาคลิปวิดีโอที่สอื่ ถึงคุณลักษณะด้ านการรณรงค์ โดยมีจดุ ประสงค์กระตุ้นให้ สงั คมเกิดความตระหนักถึง
ปั ญหาอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน เนื่องจากการขาดจิตสานึกที่ดี พร้ อมแสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ แบ่งปั นแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้ รถใช้ ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อถ่ายทอดไปยังกลุม่ เพื่อนในวัยเดียวกัน และบุคคลทัว่ ไป
กลุ่มเป้ าหมาย
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยไม่จากัดชันปี
้ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2536 เป็ นต้ นไป) หรื ออยูร่ ะหว่างรอรับปริ ญญาบัตร และบัตรประจาตัวนักศึกษายังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร
ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน – พฤศจิกายน 2561
การดาเนินโครงการ
จัดการประกวดคลิปวิ ดีโอ โครงการ “ Drive DD United Season 4 ในหัวข้ อ “Keep Life Drive Slow สโลว์ นิด ทุ กชีวิต
ปลอดภัย” กับกลุม่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยไม่จากัดชันปี
้ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2536 เป็ นต้ นไป) หรื ออยู่ระหว่างรอรับปริ ญญาบัตร และบัตรประจาตัวนักศึกษายัง ไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร โดย บริ ษัท
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) จะเป็ นผู้พิจารณาตรวจสอบข้ อมูล และอนุมตั ิคณ
ุ สมบัติผ้ สู ง่ ผลงานเข้ าประกวดทุกทีม
เกณฑ์ การรับสมัคร
 รับสมัครเป็ นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ตังแต่
้ 1 - 3 คน)
 สมาชิกในแต่ละทีม ไม่สามารถเข้ าร่ วมในทีมอื่นได้ ไม่สามารถลดหรื อเพิ่มสมาชิกภายในทีมได้ จนกว่าการประกวดจะ
เสร็ จสิ ้นลง
 ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานคลิปวิดี โอได้ มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้ เพียง 1 รางวัล ที่มีมลู ค่าสูงสุด
เท่านัน้
ช่ องทางการรับข่ าวสาร สามารถติดตามข่าวสาการสมัครรผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United

เนือ้ หาของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
 ต้ องมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน ภายใต้ หวั ข้ อ “Keep Life Drive Slow สโลว์ นิด ทุก
ชีวิตปลอดภัย’’ โดยไม่จากัดความคิดสร้ างสรรค์ รูปแบบวิธีการนาเสนอ และวิธีการถ่ายทาคลิปวิดีโอ
 เนื ้อหาและผลงานต้ องไม่เคยส่งประกวด หรื อเคยได้ รับรางวัลจากโครงการและสถาบันอื่นมาก่อน
 เนื ้อหาและผลงาน ที่สง่ เข้ าประกวด ต้ องไม่ลอกเลียนแบบ หรื อดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น หรื อเป็ นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึง่ ถือ
เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หากทาการละเมิดใดๆ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกคืนของรางวัล
ทังหมด
้
 ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวด สามารถตังชื
้ ่อเรื่ องได้ ตามเหมาะสม และสอดคล้ องกับหัวข้ อและเนื ้อหาการประกวด
 คลิปวิดีโอรอบคัดเลือก มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที (ไม่ต้องมี Intro และ End Scene) และรอบ 10 ทีมสุดท้ าย มีความ
ยาวไม่เกิน 120 วินาที (รวม Intro 3 วินาทีและ End Scene 3 วินาที)
 คลิปวิดีโอรอบ 10 ทีมสุดท้ าย ผู้สง่ ผลงานต้ องใช้ Template ตามที่กาหนด ประกอบในคลิปวิดีโอการนาเสนอด้ วย
 ไฟล์คลิปวิดีโอต้ นฉบับที่สง่ เข้ าประกวด สามารถส่งผลงานในรู ป แบบ AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรื อ MOV
โดยมีขนาดไฟล์ขัน้ ต่า 720 x 480 พิกเซล (Pixel) ส่วนไฟล์ ผลงานคลิปวิดีโอที่เข้ า รอบชิ ง ชนะเลิศ ต้ องจัดทาขนาด
ไฟล์ HD 720p : 1280 x 720 หรื อ Full HD 1080p : 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel)
 สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 26 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาการประกวด
เปิ ดรับผลงาน
ปิ ดรับผลงานส่งเข้ าประกวด
ประกาศผลรอบคัดเลือก
Workshop 10 ทีม
Re-Submit ผลงาน
จัดงานประกาศผล และการมอบรางวัล

17 กันยายน 2561
26 ตุลาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561

**หมายเหตุ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

เกณฑ์ การตัดสิน แบ่งเป็ น 2 รอบ ดังนี ้
รอบคัดเลือก
 คณะกรรมการ จะคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ าประกวดทัง้ หมด ให้ เหลือเพียง 10 ทีมที่ดีที่สุด โดยผลงานจะต้ อง
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กาหนด กรณีผลงานได้ คะแนนไม่ถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ให้ เฉพาะทีมทีผ่ า่ นเข้ ารอบตามจานวนคะแนนที่ถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดเท่านัน้
 ประกาศผลทีม ทีเ่ ข้ ารอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United
ทัง้ นี ้ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ เข้ าร่ วมการ Workshop ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ในรูปแบบการบรรยาย
ให้ ความรู้ และนาเสนอแรงบันดาลใจ เทคนิคเพิ่มเติม พร้ อมให้ คาปรึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงคลิปวิดีโอให้ สมบูรณ์แบบและดี
ทีส่ ดุ เพื่อนามาใช้ ในการประกวดรอบตัดสินต่อไป
 ทัง้ 10 ทีม จะได้ ทุนสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท เพื่อนาไปปรับปรุ งพัฒ นาคลิปวิดีโอให้ มีความยาวไม่ เกิน 120
วินาที (รวม Intro 3 วินาที และ End Scene 3 วินาที) สาหรับใช้ ในการประกวดรอบตัดสินต่อไป
 ทั ง้ 10 ที ม จะต้ องส่ ง ผลงานคลิ ป วิ ดี โอที่ น ากลั บ ไป แก้ ไข ม าที่ drivedd.united@gmail.com ภาย ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เท่านัน้

รอบตัดสิน จัดขึ ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์ เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิลด์
 ทีมที่เข้ ารอบทัง้ 10 ทีม จะต้ องนาเสนอผลงานของตนเองให้ คณะกรรมการฟั ง โดยให้ เวลาทีมละ ไม่เกิน 2 นาที
 การตัดสินผลงาน จะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ประเภทคลิปวิดีโอด้ านงานสร้ างสรรค์ (Creativity) ตัดสินโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ประเภทคลิปวิดีโอที่ได้ รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) ตัดสินจากคลิปวิดีโอที่มีจานวน View
สูงสุดในเว็บไซต์ www.driveddunited.com โดยจะเริ่ มประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และ
สิ ้นสุดการนับจานวน View ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
- คลิปวิดีโอที่มีจานวน View สูงสุด จะต้ องไม่ใช้ โปรแกรมปั่ นยอด view
- คลิปวิดีโอที่มีจานวน View สูงสุด จะต้ องมาจากผู้ชม (view) ที่อยู่ในประเทศไทยมากกว่าร้ อยละ 95
ของผู้ชมทังหมด
้
 ผลงานทัง้ หมดถื อเป็ นลิขสิทธิ์ ของผู้เข้ าประกวด และ บริ ษั ท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)สามารถนามา
เผยแพร่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดยมิแจ้ งให้ ทราบ
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
 กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบการทุจริ ตหรื อแนวโน้ มการทุจริ ต ทีมที่ถูกตัดสินว่าทุจริ ตจะถูกยกเลิกรางวัล
ทังหมด
้
และเลือ่ นทีมที่อยูใ่ นอันดับรองลงไปขึ ้นมาแทน คาวินิจฉัยของกรรมการถือเป็ นสิ ้นสุด
รางวัลการประกวด รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
 คลิปวิดีโอด้ านงานสร้ างสรรค์ (Creativity)
- รางวัลชนะเลิศ
จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 คลิปวิดีโอที่ได้ รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)
- รางวัลได้ รับความนิยมสูงสุด จานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 โล่รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
รางวัลพิเศษ สาหรับทีมชนะเลิศ ด้ านงานสร้ างสรรค์ (Creativity) ดังนี ้
1. ผลงานที่ ชนะเลิศ จะได้ น าส่งเข้ าประกวดในเวที มหกรรมโฆษณาแห่งเอเชี ยแปซิฟิ ก (ADFEST 2019) ประเภท
New Director Lotus หมวด Film School
2. เปิ ด ประสบการณ์ เรี ยนรู้ เข้ าร่ วมศึก ษาดูงานมหกรรมโฆษณาแห่งเอเชี ย แปซิฟิ ก (ADFEST 2019) รวมมูลค่า
100,000 บาท
หมายเหตุ
 รางวัลพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้
 กรณีรางวัลมีการเปลีย่ นแปลง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม

ลิขสิทธิ์และเงื่อนไขสาคัญสาหรับผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
1. ผลงานทังหมดถื
้
อเป็ นลิขสิทธิ์ของ บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) มีสิทธิ นาผลงานทุกชิน้ ที่ส่งเข้ าประกวดไปผลิต เผยแพร่ จัดฉาย หรื อทาการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ได้ กระทาในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้ าของผลงาน
3. หากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ าประกวด มีการนาเสนอผลงานหรื อผลผลิตอื่นๆ ที่มีลิขสิทธิ์ อาทิ เพลงหรื อเสียงอื่นใดประกอบใน
คลิปวิดีโอ ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดต้ องขออนุญาตจากเจ้ าของผลงานนันๆอย่
้ างถูกต้ อง
4. ในกรณีที่มีการฟ้องร้ อง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น อันเกิดจากปั ญหาการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ผู้สง่ ผลงานเข้ า
ประกวดจะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว
5. บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
6. เนื ้อหาของคลิปวิ ดีโอที่ส่งเข้ าประกวดจะต้ องอยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย และไม่ขดั ต่อจริ ยธรรมและศีลธรรม
โดยรวม อันดี
7. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

