


1 
 

โครงการประกวดวดีโีอคลปิส่งเสริมการขบัขีร่ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภยั 2557 

Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014 

******************************** 

โครงการประกวดวดีีโอคลิปส่งเสริมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 2557 (Motorcycle 

Road Safety Video Clip Contest 2014) เป็นโครงการท่ีทางสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (Thai 

Motorcycle Enterprise Association: TMEA) จดัข้ึนเพือ่รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์และส่งเสริมกิจกรรมการขบัข่ี

รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั โดยมีเป้าหมายใหอุ้บติัเหตุทางถนนลด

นอ้ยลงไปอยา่งเป็นรูปธรรม 

วตัถุประสงค์ 

   

นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

 

สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) ขอเชิญชวน นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน

ทัว่ไป ร่วมส่งวิดีโอคลิปส่งเสริมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 2557 (Motorcycle Road Safety 

Video Clip Contest 2014) โดยมุ่งเนน้การรณรงคส่์งเสริมกิจกรรมการขบัข่ีจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั เพื่อ

ชิงเงินรางวลัรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียติยศ 

วธีิการดําเนินงาน 

ผูส้นใจท่ีมีความประสงคเ์ขา้ร่วมประกวด ตอ้งจดัทาํเป็นวิดีโอคลิปท่ีมีเน้ือหาและกฎเกณฑต์ามท่ี

สมาคมฯกาํหนด โดยมีความยาวของวิดีโอคลิปไม่เกิน 60 วนิาที พร้อมกรอกรายละเอียดลงในใบ สมคัรส่ง

มาท่ีสมาคมฯทางไปรษณียห์รือดว้ยตนเอง 
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1. ไม่จาํกดัอาย ุเพศ ระดบัการศึกษาและจาํนวนผูร่้วมทีมของผูส้มคัร 

กตกิาการประกวด 

2. วิดีโอคลิปจะตอ้งมีความยาวไม่เกิน 60 วนิาที และไม่จาํกดัไอเดียและรูปแบบการนาํเสนอ 

3. ผูส้มคัร 1 ทีม สามารถส่งคลิปผลงานไดม้ากกวา่ 1 ผลงาน ทั้งน้ี สามารถรับรางวลัสูงสุดไดเ้พียง     

1 รางวลั 

4. ในแต่ละคลิปผลงาน ตอ้งมีช่ือและโลโกข้องสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) 

อยูใ่นคลิปการนาํเสนอดว้ย โดยสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องสมาคมฯ 

5. ในแต่ละคลิปผลงานจะตอ้งปรากฏภาพ รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงมีผูข้บัข่ี หรือผูซ้อ้นทา้ย ท่ีสวมใส่หมวก

นิรภยัอยา่งถูกตอ้ง (โดยรถจกัรยานยนตแ์ละหมวกนิรภยัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม) 

และตอ้งมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัขอ้งการส่งเสริมการขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัเช่น ไม่ขบัข่ีเร็ว 

ไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์และสวมหมวกนิรภยั (เร็ว เมา หมวก)  

6. มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ชมท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา และเยาวชนท่ีมีตั้งแต่อาย1ุ5-25 ปี 

7. ไฟลว์ิดีโอตน้ฉบบัท่ีส่งจะตอ้งเป็นสกลุ MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV  เท่านั้น 

8. นาํผลงานวิดีโอคลิปท่ีตั้งช่ือผลงาน ใส่คาํอธิบาย (Description) ใตค้ลิปผลงาน ใส่ช่ือทีมและผูร่้วม

ทีม พร้อมทั้งใบสมคัร ส่งมาท่ีส่งมาท่ี อีเมล ์tmea@tmea.or.th หรือส่งทางไปรษณียม์ายงั: 

สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย 

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิหอ้ง D201/12 

เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ10110 

Tel: 02-229-3147 

(เม่ือคณะกรรมการไดรั้บผลงานแลว้จะติดต่อกลบัไปยงัอีเมลข์องผูส้มคัรเพือ่ยนืยนัการสมคัรและ

ส่งผลงานตน้ฉบบั) 

9. เร่ิมส่งคลิปผลงานไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557โดยทางสมาคมฯ จะ

ประกาศผลการตดัสินภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 ทางเวบ็ไซตก์ารประกวด

ฯwww.tmea.or.th/videocontest และจะส่งอีเมลแ์จง้ไปใหผู้ไ้ดรั้บรางวลัทราบกาํหนดการและ

รายละเอียดการรับรางวลัต่อไป 

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้คุณ สุภมาศ หรือ คุณ กรรณิการ์ email: tmea@tmea.or.th   หรือ

ทางโทรศพัท ์02-229-3147 

 

 

mailto:tmea@tmea.or.th�
http://www.tmea.or.th/videocontest�
mailto:tmea@tmea.or.th�
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1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการสมคัรใดๆท่ีไม่เป็นไปตามกติกาขา้งตน้ 

เงื่อนไขการสมัคร 

2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาสาํหรับคลิปผลงานท่ีส่งเขา้

มาร่วมกิจกรรม 

3. คลิปผลงานท่ีส่งเขา้มาร่วมกิจกรรมทั้งหมดสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทย (TMEA) มี

สิทธ์ิท่ีจะนาํมาตดัต่อดดัแปลงหรือทาํซํ้าเพื่อประกอบการทาํส่ือรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหเ้จา้ของผลงานทราบล่วงหนา้ 

4. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดเป็นผูรั้บผดิชอบต่อลิขสิทธ์ิของขอ้มูล ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพ เสียง วดีิโอคลิป

ซอฟตแ์วร์ หรืออ่ืนใดท่ีใชใ้นการผลิตผลงานโดยตอ้งไม่ละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิและ

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและมีการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 

5. ไม่อนุญาตใหน้าํผลงานท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวดในเวทีอ่ืน หรือผลงานท่ีเคยนาํไปเผยแพร่ต่อ

สาธารณะชนในรูปแบบส่ือการสอน CD / DVD / เวบ็ไซต ์/ ส่ือโทรทศัน์เขา้ร่วมประกวดอีก 

6. รูปแบบการนาํเสนอเน้ือหาภาพเสียงในวิดีโอคลิปจะตอ้งมีความเหมาะสมไม่ส่ือในทางลามก

อนาจารหรือ หม่ินประมาทผูอ่ื้น 

7. ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

Uประเภทรางวลั 

รางวลัสําหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็นสองประเภท คอื ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภท 

ประชาชนทัว่ไป  

1.  รางวลัประเภทนกัเรียน นกัศึกษา มี 5 รางวลั 

1.1  รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 50,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 

1.2  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 30,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 

1.3  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั 20,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 

              1.4  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 4 ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมโล่เกียรติยศ 

  1.5  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 5 ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมโล่เกียรติยศ 

 

2.  รางวลัประเภทประชาชนทัว่ไป มี 5 รางวลั 

2.1  รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 50,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 
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2.2  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 30,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 

2.3  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั 20,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 

              2.4  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 4 ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมโล่เกียรติยศ 

  2.5  รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 5 ไดรั้บเกียรติบตัร พร้อมโล่เกียรติยศ 

 

 

หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 

  คณะกรรมการตดัสินประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภาครัฐ ไดแ้ก่ ตวัแทนจากกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัฯ, กองบงัคบัการตาํรวจจราจร, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กรมการ

ขนส่งทางบก และตวัแทนจากองคก์รภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ไดแ้ก่ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย,

สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย), สมาคมผูส่ื้อข่าวรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ทย, ศูนยว์ิชาการเพื่อ

ความปลอดภยัทางถนน, บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ, มูลนิธิเมาไม่ขบั, สาํนกัเครือข่ายลด

อุบติัเหตุ, ชมรมถ่ายภาพและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มฯ, และส่ือมวลชนต่างๆ 

คณะกรรมการตดัสิน 

 

หวัขอ้พิจารณา ประเดน็พิจารณา คะแนน 

1.  เน้ือหาในภาพรวม  ความเหมาะสมของเน้ือหา การเรียบเรียงเร่ืองราว 

ตลอดจนการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้

เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัตามไดง่้าย 

40 

2.  ความคิดสร้างสรรค ์ ความคิดสร้างสรรค ์และความโดดเด่นท่ีทาํใหผู้ช้มเกิด

ความประทบัใจและการจดจาํ 

40 

3.  คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพ เสียง การตดัต่อ ความสวยงามของ

ผลงาน 

10 

4.  การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ 

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา อายรุะหวา่ง 15-25 ปี 

10 

รวม 100 
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1. จดัทาํ e-Poster เผยแพร่ไปยงัสถานศึกษา และ Social media ต่าง ๆ   

วธีิการประชาสัมพนัธ์โครงการประกวด 

2. จดังานแถลงข่าวโครงการฯ ร่วมกบัภาครัฐ และองคก์รภาคีเครือข่าย 

3. จดัทาํแบบฟอร์มดาวน์โหลดพร้อมกติกาข้ึนเวบ็ไซทข์องสมาคมฯ 

4. จดัทาํแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความปลอดภยัในการขบัข่ีรถจกัรยานยนตต์ามมาตรฐานสากล 

เพื่อใหผู้เ้ขา้ประกวดใชใ้นการอา้งอิง สาํหรับการจดัทาํคลิปวิดีโอ 

 

1. เผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดไปยงัหน่วยงานภาครัฐ และองคก์รภาคีเครือข่ายลดอุบติัเหตุ

ภาคเอกชน 

การนําผลการประกวดไปใช้ประโยชน์ 

2. จดัทาํดีวดีีเผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดแจกจ่ายไปยงัหน่วยงานสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

สถานศึกษา, สมาคมโฆษณาฯ, สมาคมส่ือออนไลน,์ ผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนต ์และอ่ืนๆ 

3. เผยแพร่ผลงานท่ีชนะการประกวดลงในYoutube และ Facebook ของสมาคมฯ 

 

 

*********************************** 



 

ใบสมคัรส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดวดิีโอคลปิส่งเสริมการขับขี่รถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภัย  2557  

“Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014”   

ประเภท     ○ บุคคลทัว่ไป      ○ นกัเรียน นกัศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล (นาย/นาง/นางสาว)  

ช่ือ.........................................................................นามสกุล............................................................................................................. 

อาชีพ..................................................................................................................................................อาย ุ....................................ปี  

เลขที่บตัรประจาํตวัประชาชน......................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู ่(ซ่ึงสามารถติดต่อไดส้ะดวก)..................................................................................................................................................  

ช่ือสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………...……….......... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก (ระบุไดม้ากกวา่ 1 หมายเลข)......................................................................................... 

E-mail.............................................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดผลงานท่ีส่งเข้าประกวด 

ช่ือผลงาน......................................................................................................................................................................................... 

แนวคิด (Concept Idea) กรุณาเขียนอย่างนอ้ย 2 บรรทดั………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................. ...........................................................................................................  

.................................................................................................. .......................................................................................................  

.................................................................................................................................... .....................................................................  

............................................................................................................ ........................ .....................................................................  

.................................................................................................................................... .............................. .......................................  

ลงช่ือ ................................................................................... วนัท่ีสมคัร......................................................................................... 

หมายเหตุ: กาํหนดการส่งใบสมคัรพร้อมผลงาน ภายในวนัท่ี30 พฤศจิกายน 2557 

ส่งทางไปรษณียที์:่ สมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทยศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกต์ิิ หอ้ง D201/12 เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (ส่งทางไปรษณียจ์ะยึด ถือวนั ประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั) 

หรือ ย่ืนส่งผลงานดว้ยตนเองท่ี: สาํนกังานสมาคมผูป้ระกอบการรถจกัรยานยนตไ์ทยศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกต์ิิ หอ้ง D201/12 เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดั

ใหม่  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  (ทางข้ึนรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT ทางออกหมายเลข 3) 

ภายในเวลาทาํการสมาคม 08.00 น. - 17.00 น. (เวน้วนัเสาร์ - อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)  

ดูรายละเอียดและสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.tmea.or.th  

หรือ E-mail: tmea@tmea.or.th หรือโทรศพัท ์02-229-3147 โทรสาร 02-229-3148 

http://www.tmea.or.th/�

