
การประกวด วดิโีอคลิปรณรงค์บริจาคโลหติ 
หวัข้อ “BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภมูิใจของการให้ “ชีวติ” 

  

การประกวด วิดีโอคลิปในโครงการ แบรนด์ พลงัเลือดใหม่ 2561 (BRAND’S Young Blood 2018)
หวัข้อ “BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต” เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้
นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการเสนอแนวความคิดและภาพประกอบท่ีส่ือสารถึง
ความสําคญัของการบริจาคโลหิต สร้างแรงบนัดาลใจให้เยาวชนท่ียงัไม่เคยบริจาคโลหิตได้เร่ิมต้นเป็นผู้บริจาค
โลหิตครัง้แรก และเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเน่ือง สร้างจิตสํานึกของการเป็น “ผู้ ให้” ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
ทําความดีด้วยหวัใจ โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 
 

คุณสมบตัผู้ิส่งผลงาน 
1. ต้องเป็นนิสตินกัศกึษา ในสงักดัสถาบนัการศกึษาอยา่งถกูต้องและมีอายไุมเ่กิน 23 ปี 
2. ผู้สง่ผลงานต้องระบท่ีุอยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถตดิตอ่ได้สะดวกในประเทศไทย 
3. ผู้สง่ผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไมเ่กิน 5 คน) สามารถสง่ผลงานเข้าประกวดได้ 2 ผลงานเท่านัน้ 
4. ครอบครัวของพนกังานบริษัท แบรนด์ ซนัโทร่ี (ประเทศไทย) จํากดั และศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
สภากาชาดไทย ไมมี่สทิธ์ิสง่ผลงานเข้าประกวด  

 

หลักฐานการสมัคร 
1. สําเนาบตัรประจําตวันิสตินกัศกึษา (ทกุคนในทีม) โดยต้องเห็นรูปถ่ายชดัเจน 
2. กรอกใบสมคัรเข้าร่วมการประกวดอยา่งครบถ้วนและชดัเจน 
3. ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th 

 

ลักษณะของผลงาน 
1. หวัข้อในการนําเสนอ “BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภมิูใจของการให้ “ชีวิต” 
2. ภาพ เนือ้หาและข้อความ ต้องไมห่มิน่เหมห่รือกระทบตอ่สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์  

ไมส่อ่ไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีของไทย 
3. ข้อความและเสียงท่ีต้องใสอ่ยูใ่นวิดีโอคลปิเฟรมสดุท้ายพร้อมโลโก้ “กว่า 20 ปีที่ผ่านมา โครงการ 

BRAND’S Young Blood พลังเลือดใหม่ มียอดบริจาคโลหติกว่า 1,000,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจากทั่วประเทศ” (*โลโกศู้นย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ โลโกโ้ครงการแบรด์ยงับลดั)  

4. การถ่ายทําตดัตอ่วิดีโอคลปิ และบนัทกึผลงานในรูปแบบ .mpg ขนาด 352x288 ความยาวไมเ่กิน 
2 นาที ลงในแผน่ซีดีหรือดีวีดี ระบคํุาบรรยายความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมช่ือทีมและ
รายช่ือสมาชิก ลงในเอกสาร Word (.doc) 

5. วิดีโอคลปิท่ีสง่เข้าประกวดต้องไมเ่คยผา่นการประกวดจากท่ีใดมาก่อน 
6. วิดีโอคลปิทกุผลงานท่ีสง่เข้าประกวดถือเป็นสทิธ์ิของศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย

สามารถนําเสนอหรือไมนํ่าเสนอได้ สามารถนํามาแก้ไข เพิ่มเตมิ หรือ จดัทําซํา้ และเผยแพร่ 
สูส่าธารณะได้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถขอรับคืนไมว่า่กรณีใดๆ 



กาํหนดส่งผลงาน 
1. สง่ผลงาน ตัง้แตว่นัท่ี 28 สงิหาคม 2561- 15 มกราคม 2562 
2. กรณีสง่ผลงานด้วยตนเอง (ในวนัและเวลาราชการ) ตดิตอ่ท่ี ชัน้ 7 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหา 

ผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลมิพระเกียรตบิรมราชินีนาถ ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิถนนองัรีดนูงัต์ 
โทรศพัท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ตอ่ 1752, 1753 

3. กรณีสง่ผลงานทางไปรษณีย์ ใสซ่องปิดผนกึ จ่าหน้าซองถงึ 
งานกิจกรรมสมัพนัธ์และโครงการพเิศษฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหาผู้บริจาคโลหิต  

 ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ถนนองัรีดนูงัต์ ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   
 วงเลบ็มมุซองวา่ (VDO Clip – BYB 2018) 
4. การสง่ผลงานทางไปรษณีย์ จะยดึตามวนัท่ีประทบัตราบนซองเป็นสําคญั  
5. สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหาผู้บริจาคโลหิต  

โทรศพัท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ตอ่ 1752, 1753 
 

การตดัสินผลงาน 
  แบง่เป็น 2 รอบ ได้แก่ 
 รอบที่ 1  

- คณะกรรมการคดัเลือกผลงานท่ีผา่นรอบแรก *Upload ผา่น 
www.facebook.com/ BRANDSWorldThailand ให้ร่วมโหวตด้วยการคลกิ Like และ share 

-ระยะเวลาร่วมโหวต (คลกิ Like และ Share) ระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ - 30 เมษายน 2562 
 

 *หมายเหตุ: ผลงานท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือกรอบท่ี 1 จากคณะกรรมการ หากจะต้องมีการแก้ไข
หรือปรับปรุงรายละเอียด ทางเจ้าหน้าท่ีจะตดิตอ่กลบัให้ผู้สมคัรได้แก้ไขก่อนท่ีจะนําไปโพสต์ หรือ
เผยแพร่สูส่าธารณะเพ่ือความถกูต้อง 
รอบที่ 2 
- ตดัสนิจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 70% และคะแนนจากยอด Like และ Share 30% 

- การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

เกณฑ์การตัดสินผลงาน  
 คะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ(70%) พิจารณาดงันี ้ 

1. เนือ้หาในการนําเสนอ ถกูต้อง ครบถ้วน  30 คะแนน 
2. แนวคดิตรงประเดน็ ส่ือความหมายชดัเจน เข้าใจง่าย  20  คะแนน 
3. ความคดิสร้างสรรค์และองค์ประกอบผลงาน  20 คะแนน 

 



 คะแนนจากผลโหวตยอด Like และ Share (30%) พิจารณาดงันี ้ 
1. การนบัคะแนนโดย 1 like = 1 คะแนน, 1 Share = 3 คะแนน 
2. คะแนนโหวตมากท่ีสดุอนัดบัแรกได้ 30 คะแนน (อนัดบัถดัไปจะเรียงตามคะแนนโหวต) 
3. ห้ามการซือ้โหวต* 

 *หมายเหตุ: ห้ามมีการซือ้โหวตและ like กรณีพบวา่ทีมใดได้มาซึง่ผลโหวตจากกระบวนการไมส่จุริต 
คณะกรรมการจะตดัสนิให้ผลงานนัน้เป็นโมฆะ และตดัสทิธ์ิการเข้าร่วมประกวดไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 

 

คณะกรรมการตดัสิน 
1. ผู้แทนจากศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  3  คน 
2. ผู้แทนจาก บริษัท แบรนด์ ซนัโทร่ี (ประเทศไทย) จํากดั  2  คน  
3. ผู้แทนจาก บริษัท คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ มอร์ จํากดั  1  คน 

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 
1. ประกาศผลผู้ ท่ีรับรางวลั วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

ผา่นทาง www.redcross.or.th , www.blooddonationthai.com,  
www.brandsworld.co.thwww.facebook.com/BRANDSWorldThailand, www.facebook.com/nbctrc 

2. การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นการสิน้สดุ 
 

รางวัล 
รายการ รางวัล ทุนการศึกษา ผลิตภณัฑ์แบรนด์ 

รางวลัชนะเลศิ รับโลพ่ระราชทานจาก 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

30,000 บาท  
 

พร้อมผลติภณัฑ์ 
แบรนด์ซปุไก่สกดั 
ด่ืมฟรีตลอดปี 

รองชนะเลศิ อนัดบัท่ี 1 เกียรตบิตัร 20,000 บาท 
รองชนะเลศิ อนัดบัท่ี 2 เกียรตบิตัร 10,000 บาท 
รางวลัชมเชย 5 รางวลั เกียรตบิตัร 3,000 บาท 
 

การรับรางวัล  
1. ผู้ ท่ีได้รับรางวลัต้องมารับรางวลัด้วยตนเอง ในวนัแถลงขา่วเปิดโครงการแบรนด์ยงับลดัของปีถดัไป 

(ซึง่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และจดัหาผู้บริจาคโลหิต ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย 
จะประสานงานและแจ้งให้ทราบในภายหลงั)  

2. กรณีไมส่ามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมอบฉนัทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้มอบและ 
ผู้ รับมอบฉนัทะเซน็รับรองสําเนาถกูต้อง  

3. หากไมม่ารับรางวลัตามกําหนดท่ีแจ้งถือวา่สละสทิธ์ิไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม  


