ใบสมัครประกวด “สื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต”

โครงการ BRAND’S Young Blood 2017
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ชื่อทีม..................................................................
สถาบันการศึกษา.......................................................................................................................................
เลขที่.....................................ถนน.................................................แขวง....................................................
เขต................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์มือถือ......................................................................โทรสาร...........................................................
E-mail …………………………………………………………………………………...…………………………
Facebook…………………………………………………………………………………………….…………....
มีความประสงค์สมัครเข้ าร่วมประกวด “สื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริ จาคโลหิต” โดยที่สมาชิกกลุม่ ได้
รับทราบข้ อกําหนดและกฎเกณฑ์การตัดสินของการประกวดแล้ ว และยินยอมปฏิบตั ติ ามทุกประการ
รายชื่อสมาชิกกลุม่ (สมาชิกไม่เกิน 3 คน)
1. ชื่อ-สกุล............................................................................... (หัวหน้ า) โทรศัพท์..............................
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................

โทรศัพท์..............................

3. ชื่อ-สกุล...............................................................................

โทรศัพท์..............................

ทังนี
้ ้ ได้ แนบหลักฐานการสมัครมา ดังต่อไปนี ้
 สําเนาบัตรประจําตัวนิสติ นักศึกษา
 หากสมัครในนามสโมสร หรื อชมรม ขอใบรับรองการก่อตัง้
ลายเซ็นผู้สมัคร...........................................................................
(หัวหน้ ากลุม่ )
ลายเซ็นอาจารย์ผ้ รู ับรอง.............................................................
(
)
ตําแหน่ง.....................................................................................
โปรดส่งใบสมัครและผลงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560
สอบถามรายละเอียดที่ หน่วยกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริ จาคโลหิต
ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทรศัพท์/โทรสาร 0 2255 4567 หรื อ 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.blooddonationthai.com, www.brandsworld.co.th

การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic
หัวข้ อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้ วยความสมัครใจ ยิ่งให้ ย่ งิ ได้ ...สุขภาพดี”
การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ในโครงการ แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 (BRAND’S
Young Blood 2017) เป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ได้ มีโอกาสแสดงความสามารถในการนําแนวความคิด
สร้ างสรรค์ผ่านสื่อภาพนิ่ง Infographic เชิญชวนและรณรงค์เพื่อสร้ างจิตสํานึกในการเป็ น “ผู้ให้ ” ด้ วยการบริ จาค
โลหิตด้ วยความสมัครใจและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้ ได้ รับโลหิตบริจาคสมํ่าเสมอ เพียงพอสําหรับผู้ป่วยทัว่ ประเทศ
คุณสมบัตผิ ้ ูส่งผลงาน
1. ต้ องเป็ นนิสติ นักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี
2. ผู้สง่ ผลงานต้ องระบุที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ สะดวกในประเทศไทย
3. ผู้สง่ ผลงาน 1 คน หรื อ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งได้ ไม่จํากัดจํานวนผลงาน
4. ครอบครัวของพนักงาน บริ ษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ไม่มีสทิ ธิ์สง่ ผลงานเข้ าประกวด
หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวนิสติ นักศึกษา (ทุกคน) โดยต้ องเห็นรูปถ่ายชัดเจน
2. กรอกใบสมัครเข้ าร่วมการประกวดอย่างครบถ้ วนและชัดเจน
3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th
ลักษณะของผลงาน
1. หัวข้ อในการนําเสนอ “BRAND’S Young Blood: บริจาคโลหิตด้ วยความสมัครใจ ยิ่งให้ ย่ งิ ได้ สุขภาพดี”
โดยมีเนื ้อหารณรงค์เชิญชวนให้ เยาวชนมาร่วมบริจาคโลหิต หรื อนําเสนอประโยชน์ของการบริจาคโลหิต
2. ขนาดผลงาน 15 นิ ้ว x 21 นิ ้ว
3. ผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .jpg, .psd, .และ .ai บันทึกลงในแผ่นซีดี หรื อดีวีดี
ความละเอียดอย่างน้ อย 300 dpi
4. ผลงานจะต้ องออกแบบอยูภ่ ายในกรอบผลงานที่ทางโครงการกําหนดไว้
(สามารถดาวน์โหลดกรอบผลงาน ได้ ที่ www.blooddonationthai.com, www.brandsworld.co.th)
5. ภาพ เนื ้อหาและข้ อความ ต้ องไม่หมิน่ เหม่หรื อกระทบต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ไม่สอ่ ไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
6. ภาพเป็ นกราฟฟิ ก หรื อเป็ นการถ่ายภาพก็ได้ โดยหากเป็ นการถ่ายภาพ Presenter หรื อดารา
ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดต้ องมีหนังสือยินยอมที่จะมาถ่ายภาพจากผู้เป็ น Presenter แนบมาด้ วย
7. ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ด้ านหลังผลงาน
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8. ผลงานจะต้ อ งมาจากการสร้ างสรรค์ ข องเจ้ า ของผลงาน และความคิด ของผู้เ ข้ า ประกวดเอง
ไม่ได้ ลอกเลียนหรื อดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนัน้ ต้ องไม่เคยนําออกแสดงประกวดตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้ มาโดยมิชอบ ศูนย์ บริ การโลหิตแห่งชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรื อหากได้ รับรางวัลแล้ วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
9. ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดถือเป็ นสิทธ์ ของศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยสามารถนําเสนอ
หรื อไม่นําเสนอได้ สามารถนํามาแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อ จัดทําซํ ้า และเผยแพร่ ส่สู าธารณะได้ โดยไม่มี
้ ้น และไม่สามารถขอรับคืนไม่วา่ กรณีใดๆ
เงื่อนไขใดๆ ทังสิ
กําหนดส่ งผลงาน
1. ส่งผลงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560
2. กรณีสง่ ผลงานด้ วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)
ติดต่อที่ ชัน้ 7 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรี ดนู งั ต์ โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
3. กรณีสง่ ผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิ ดผนึก จ่าหน้ าซองถึง
หน่วยกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรี ดนู งั ต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วงเล็บมุมซองว่า “Infographic - BYB2017”
4. การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็ นสําคัญ
5. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
การตัดสินผลงาน แบ่งเป็ น 2 รอบ ได้ แก่
รอบที่ 1
- คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ผา่ นรอบแรก* Upload ผ่าน www.brandsworld.co.th
ให้ ร่วมโหวตด้ วยการ Like และ share
- ระยะเวลาร่วมโหวต (คลิก Like และ Share) ระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2561
*หมายเหตุ: ผลงานที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกจากคณะกรรมการ หากจะต้ องมีการแก้ ไขหรื อปรับปรุ ง
รายละเอียด ทางเจ้ าหน้ าที่จะติดต่อกลับให้ ผ้ สู มัครได้ แก้ ไขก่อนที่จะนําไปโพสต์หรือเผยแพร่
รอบที่ 2
- ตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 60% และคะแนนจากยอด Like และ Share 40%
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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เกณฑ์ การตัดสินผลงาน
คะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาดังนี ้
1. เนื ้อหาในการนําเสนอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน
20 คะแนน
2. แนวคิดตรงประเด็น สื่อความหมายชัดเจน เข้ าใจง่าย
20 คะแนน
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ 20 คะแนน
คะแนนจากผลโหวต (ผลรวมคลิก Like และ Share)
คะแนนโหวตมากที่สดุ อันดับ 1 ได้ 40 คะแนน (อันดับถัดไปจะเรี ยงตามคะแนนโหวต)
คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้แทนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 3 ท่าน
2. ผู้แทนจาก บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 2 ท่าน
3. ผู้แทนจาก บริษัท คอมมูนิเคชัน่ แอนด์ มอร์ จํากัด
1 ท่าน
ประกาศผลผู้ได้ รับรางวัล
1. ประกาศผลผู้ที่รับรางวัล วันที่ 1 มีนาคม 2561
ผ่านทาง www.redcross.or.th , www.blooddonationthai.com , www.brandsworld.co.th และ
www.facebook.com/BRANDSWorldThailand, facebook : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ ้นสุด
รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซปุ ไก่สกัดดื่มฟรี ตลอดปี
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับใบประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา จํานวน 5,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซปุ ไก่สกัดดื่มฟรี ตลอดปี
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับใบประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา จํานวน 3,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซปุ ไก่สกัดดื่มฟรี ตลอดปี
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา จํานวน 1,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซปุ ไก่สกัดดื่มฟรี ตลอดปี
การรับรางวัล
1. ผู้ที่ได้ รับรางวัลต้ องมารับรางวัลด้ วยตนเอง ในวันแถลงข่าวเปิ ดโครงการแบรนด์ยงั บลัด
(ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
จะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง)
2. กรณีไม่สามารถมารับด้ วยตนเอง ต้ องมอบฉันทะ พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและ
ผู้รับมอบฉันทะ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. หากไม่มารับรางวัลตามกําหนดที่แจ้ ง ถือว่าสละสิทธิ์ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
**********************************************************************
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