โครงการประกวดวิดีโอคลิป
ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
เพื่อนามาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักประจาปี 2561
เจ้าของโครงการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
หลักการและเหตุผล
การบริจาคโลหิตในภาวการณ์ปกติ มีความจาเป็น และมีความต้องการในทุกวัน การจัดหาโลหิตให้
เพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศนั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยผู้
บริจาคโลหิตนั้นสามารถบริจาคได้เป็นประจาทุก 3 เดือน ทั้งนี้การบริจาคโลหิต1 ครั้ง (1ถุง) สามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได้มากกว่า 3 ชีวิต โดยสามารถนาไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบต่างทีเ่ หมาะสมและตรงตามอาการของผู้ป่วยได้
ทั้งนี้ในปี 2561 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดทาโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ
หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยได้น้อมนาแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” มาจัดทาโครงการ โดยให้การบริจาคโลหิตในกิจกรรมหนึ่งในการทาความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียง
กันทั้งประเทศ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
“จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงจัดโครงการ ประกวดวิดีโอ
คลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึกในการทาความดีด้วยการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และ
การให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการบริจาคเพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชิญชวนให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
สื่อวิดีโอคลิป เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการหลักประจาปี 2561 โครงการ “จิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจ
หนึ่งคนให้สามคนรับ”
3. เพื่อคัดเลือกผลงานความคิดสร้างสรรค์และปลูกจิตสานึกที่ดีในการบริจาคโลหิตด้วยใจโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน

4. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนัก เรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความ
สมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน
5. เพื่อนาวิดีโอคลิปที่ได้จากการประกวดมาใช้เ ป็นสื่อสนับสนุนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการหลัก
ประจาปี2561
แนวคิดการประกวด
เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างการรับรู้ และความตระหนัก
ว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจาเป็น และมีความต้องการในทุกวัน และการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย
1. นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นิสิต นักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสมาชิกของทีมหนึ่งเท่านั้น จานวนสมาชิกไม่เกิน 5
คน
2. เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวและส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน /
ทีม/คน
3. กรณีที่เป็นนิสิต นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
กติกาการประกวด
1. เนื้อหาวิดีโอต้องแสดงให้เห็นถึง การบริจาคโลหิตโดยสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างความ
ตระหนักในความจาเป็นของการบริจาคโลหิต รวมทั้งประโยชน์ของการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต
2. รูปแบบการนาเสนอไม่จากัดว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือการใช้แอนิเมชั่น และไม่จากัดวิธีการถ่ายทา
3. ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยรวม Title ,Intro และEnd Credit แล้ว
5. ขนาดไฟล์ขั้นต่า 720 p ในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, WMA, MOV

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทาซ้า ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคย
น าไปใช้เพื่อวัตถุป ระสงค์อื่น ใดนอกจากการประกวดในโครงการประกวดวิดีโ อคลิ ป ภายใต้
แนวคิดจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ
หรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินออกจากการ
ประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
8. วิดีโอคลิปทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สามารถนาเสนอหรือไม่นาเสนอได้ สามารถนามาแก้ไข เพิ่มเติม หรือ จัดทาซ้า และเผยแพร่สู่
สาธารณะได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืนไม่ว่ากรณีใด
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
แหล่งข้อมูล
เว็บไซด์ www.blooddonationthai.com เท่านั้น
กาหนดการ
กาหนดการ
ระยะเวลา
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2561
(ต้องส่งแนวคิดและเขียนบรรยายไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ
(โดยจะยึดถือเอาตราประทับของไปรษณีย์
A4)
บนหน้าซองเป็นสาคัญ)
การส่งผลงาน
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
การประกาศผลการประกวด
- www.blooddonationthai.com
วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561
- www.redcross.or.th
- Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
การมอบรางวัล
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การส่งใบสมัครและส่งผลงาน
ส่งผลงานประกวดภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
1. ส่งทางไปรษณีย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต (ชั้น7)
1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และเขียนวงเล็บที่มุมซองว่าส่งประกวด
วิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิดจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
(กรณีส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตรา บนหน้าซองเป็นสาคัญ)
โทร 02-263-9600 ต่อ1752 – 1753 หรือ 02- 255-4567

2. กรณีส่งด้วยตนเองติดต่อที่เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-263-9600 ต่อ1752 – 1753 หรือ 02- 255-4567
เกณฑ์การให้คะแนน
หัวข้อพิจารณา
1. เนื้อหาในภาพรวม

ประเด็นพิจารณา
เกณฑ์การให้คะแนน
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา การร้อย
40 คะแนน
เรียงเรื่องราว ตามแนวคิดที่กาหนด สามารถถ่ายทอด
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการประกวด
2. ความคิดสร้างสรรค์ /
ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น ที่ทาให้วิดีโอคลิป
40 คะแนน
แนวคิดในการจัดทาวิดีโอคลิป น่าติดตาม เกิดความประทับใจ สร้างการจดจาและ
สร้างความตระหนักที่ดีในการบริจาคโลหิต
3. คุณภาพของการผลิต
คุณภาพของภาพและเสียง การตัดต่อ และความ
10 คะแนน
สวยงามของผลงาน
4. ความเหมาะสมในกรนาคลิป สามารถนาไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการหลัก
10 คะแนน
ไปเผยแพร่เป็นสื่อ
ประจาปี 2561 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้
ประชาสัมพันธ์โครงการได้
เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีในการบริจาคโลหิตด้วยความ
สมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน
รวม
100 คะแนน

เงินรางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 (ระดับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
ประเภทที่ 2 (ระดับบุคคลทั่วไป)
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถส่งเสริมให้เยาวชน บุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญในการบริจาคโลหิตโดยสร้างจิตสานึกของ
การเป็น “ผู้ให้โดยสมัครใจ และไม่หวังสิ่งตอบแทน ” และรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปเห็นประโยชน์และคุณค่าของการ
บริจาคโลหิตในแต่ละ1ครั้ง สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้มากกว่า 3 ชีวิต เพื่อเป็นการจูงใจในการบริจาคโลหิต
อย่างสม่าเสมอในทุกๆสามเดือน
***********************

1. ประเภทการสมัคร
บุคคลทั่วไป

นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

.

2. รายละเอียดผู้สมัคร (โปรดระบุ)
แบบเดี่ยว
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... นามสกุล................................................... อายุ..............ปี
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ : ……………………………เบอร์มือถือ....................................... E-mail: ………………………………………………
แบบทีม
แบบทีมบุคคลทั่วไป
แบบทีม นิสิต นักศึกษา
( ทีมละไม่เกิน 5 คน รวมหัวหน้าทีม )
( ทีมละไม่เกิน 5 คน รวมหัวหน้าทีม )
ระบุชื่อทีม....................................................................... ระบุชื่อทีม.......................................................................
หัวหน้าทีม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................... ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................
นามสกุล..................................................... อายุ............ปี นามสกุล..................................................... อายุ............ปี
เลขที่บัตรประชาชน......................................................... เลขที่บัตรประชาชน.........................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)
…………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………..……
เบอร์มือถือ..........................E-mail : ........……………… เบอร์มือถือ..........................E-mail : ........………………
1.ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล................................อายุ............ปี เบอร์โทร.............................
2.ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล................................อายุ............ปี เบอร์โทร.............................
3.ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล................................อายุ............ปี เบอร์โทร.............................
4.ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล................................อายุ............ปี เบอร์โทร.............................
5.ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...................................นามสกุล ................................อายุ............ปี เบอร์โทร.............................
*** ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมผลงานภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 263 9600 ต่อ 1752 – 1753 หรือ 02 255 4567

