1. ชื่อโครงการ การสร้างเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
3. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ มีบ ทหน้าที่ในการดาเนินงานติดตามการเปลี่ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิจ
การเมืองและสถานภาพของสตรีที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพการพยาบาลในปัจจุบัน และแนวโน้ มในอนาคต
ทั้งในและต่างประเทศ เห็นความสาคัญของการดาเนินงานเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาวิชาชีพ
โดยการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อเป็น แนวทางการในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาวิชาชีพและผลงานทางวิชาการในระบบ
บริการสุขภาพทุกระดับ โดยผ่านการนาเสนอด้วยสื่อคลิปวิดีโอในทางสร้างสรรค์
2. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ผู้นาทางการพยาบาล ให้เป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ
3. เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เกิดสื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสานึกด้านภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลให้
เป็นที่รับรู้และยอมรับในสังคม
5. กลุ่มเป้าหมาย
1. พยาบาลวิชาชีพ/นักการศึกษาพยาบาล
2. นักศึกษาพยาบาล/ นิสิต/นักศึกษาทั่วไป
3. บุคคลทั่วไป
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน กรกฎาคม 2562 – 1 มีนาคม 2563
7. วิธีดาเนินการ
7.1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ (VDO) โครงการ การสร้างเสริมภาพลักษณ์
การพัฒนาวิชาชีพพยาบาลบน Website และ Face book สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่
เอกสารประชาสัมพันธ์

7.2 คัดเลือกผลงานที่แสดงถึง คุณค่า เอกลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล และภาพลักษณ์ของพยาบาล
พร้อมทั้งให้ระบุชื่อเรื่องที่นาเสนอ โดยใช้ระยะเวลา 3 นาที
7.3 การพิจารณาและคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรม ทุกผลงานทีผ่ ่านการคัดเลือกจะได้รับการนาเสนอ
เผยแพร่บน Website และ Face book สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
7.4 ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลในงานวัน
พยาบาลสากล จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
เงื่อนไขของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
2) เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้รับบริการ
3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์สกุล MPG, MP4, FVL, AVI หรือ MOV ทีม่ คี วาม
ละเอียด Full HD 1920 x 1080 หรือ HD 1280 x 720
4) ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่เคยผ่านการประกวดจากโครงการต่างๆ หรือเคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เข้า
ประกวด
5) คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ และ สมาคมพยาบาลฯ สามารถ
นาบางส่วนหรือทั้งหมดไปใช้หรือปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยทางสมาคมพยาบาลฯ จะให้เครดิตแก่
เจ้าของผลงานหากมีการนาผลงานไปเผยแพร่
เกณฑ์การตัดสินผลงานที่เผยแพร่สู่สาธารณชน
1) เนื้อหาการนาเสนอในภาพรวม ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการ
ถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เกิดการรับรู้และเข้าใจได้ง่าย
2) ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจา
3) เทคนิคการเล่าเรื่อง/การนาเสนอ
4) คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน
รางวัลและเกียรติบัตร
1) รางวัลพร้อมเกียรติบัตร แบ่งเป็น 3 รางวัล และรับมอบรางวัลในงานวันพยาบาลสากล โดยสมาคมพ
ยาบลแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
ในกรณีที่ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และมีเงินรางวัลยังไม่ได้จ่าย แต่
มีผลงานในลาดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นาเงินรางวัลไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาได้ แต่ใน
กรณีที่มีผลงานสมควรได้รับรางวัลระดับชนะเลิศ มากกว่า 1 รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับชนะเลิศ และรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 มารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจานวนเท่ากัน โดยไม่มีการให้รางวัลในระดับรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 และในกรณีที่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มากกว่า 1 รางวัล ให้นาเงิน
รางวัลในระดับรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 มารวมกัน และแบ่งให้ผู้ได้รับรางวัลในระดับรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 จานวนเท่ากัน โดยไม่มีการให้รางวัลระดับรองชนะเลิศ อันดับ 2
2) เกียรติบัตร มอบให้ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการนาเสนอเผยแพร่บน Website และ
Face book สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยเชิญรับมอบเกียรติบัตรในที่ประชุมสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย
การเผยแพร่ผลงานผ่านการคัดเลือกและรางวัลชนะเลิศ
Website สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
Face book สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
8. การประเมินผล
ประเมินผล สื่อการสร้างเสริมภาพลักษณ์การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล และความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อ
โครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พยาบาลวิชาชีพ/นักการศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาล นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถ
สร้างสรรค์สื่อผลงานดีเด่น ที่สะท้อนภาพลักษณ์การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
และเผยแพร่ให้เป็นทีย่ อมรับในเชิงประจักษ์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่สังคม
10. ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานและเป้าหมาย
ผลงานคลิปวิดีทัศน์ ของพยาบาลวิชาชีพ/นักการศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาล นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนทั่ ว ไป ได้ รั บ การพิ จ ารณา คั ด เลื อ กเผยแพร่ เพื่ อ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต ร ร้ อ ยละ 100
*****************************************

