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ชื่อโครงการ: ประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล” 
 
หน่วยงาน:  เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย 
การสนับสนุนของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  
หลักการและเหตผุล    

 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย
แผนงานย่อยพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่ายนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ  ได้
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง  และได้จัด
ประชุมความส าเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลตอบรับเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างดี ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการประกวดชมรมนักศึกษา
พยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากหลากหลายสถาบันที่ผ่านเกณฑ์น าเสนอ ทั้งนี้ความส าเร็จของแต่ละ
โครงการ แต่ละกิจกรรม แต่ละสถาบัน ได้จัดข้ึนเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในชุมชน 
โรงเรียน ค่ายทหาร หรือในสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อช่วยในการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ การป้องกัน
นักสูบหน้าใหม่ การป้องการโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่ พิษจากควันบุหรี่มือสอง ฯลฯ 

ทั้งนี้ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น ถึงศักยภาพของชมรม
นักศึกษาพยาบาลฯ และเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบของแต่ละสถาบัน ในการต่อยอด
ความคิด ซึ่งเป็นบทบาทที่ท้าทายส าหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนไป ช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์ค จึงมี
ความส าคัญมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร เครือข่ายพยาบาลฯจึงไดม้ีการจัดกิจกรรม  การประกวดโซเชียลมีเดีย
ออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอด
บุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล”เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เพื่อ
สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความส าคัญในการร่วมมือร่วมใจ
เพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  เพื่อแสดงสมรรถนะเครอืข่ายนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบของแต่ละสถาบัน 
2.  เพื่อต่อยอดแนวความคิดจากกิจกรรมหรือโครงการของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทย

ปลอดบุหรี่ของแต่ละสถาบัน 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ

นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความส าคัญในการร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างสังคมไทยปลอด
บุหรี่ 
 
กลุ่มเปา้หมาย 

 สถาบันพยาบาลที่เป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ ส่ง
ประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อ
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล”  
 
กิจกรรมโครงการ 

รางวัลการประกวด  
รางวัลชนะเลิศ ทุนสนับสนุนกิจกรรม  10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนสนับสนุนกิจกรรม   7,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนสนับสนุนกิจกรรม   5,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนสนับสนุนกิจกรรม   2,500 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ผ่านเกณฑ์ 5 รางวัล ทุนสนับสนุนกิจกรรม   1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 
กติกาการส่งผลงาน  
1. เป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ทั่วประเทศไทย ก าหนด 1 สถาบัน 

สามารถส่งคลิป (Clip) โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) 1– 3 ช้ินงาน เท่านั้น 
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาพยาบาล ระดับปริญญาตรี เป็นเดี่ยว หรือเป็นทีม ๆ ละ   

2-10 คน โดยจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาพยาบาล ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่เป็นแกน
น าหลักในการจัดท าสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ในสถาบันนั้น 

3. เนื้อหาในคลิปต้องเกี่ยวกับ “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรม
นักศึกษาพยาบาล” 

4. ผลิตผลงานคลิปสั้นความยาว ไม่เกิน 10 นาที ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้าง
สังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล” เพื่อถ่ายทอดมุมมองของประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
หรือบุคคลทั่วไป ได้เห็นถึงความส าคัญและเกิดการตระหนักในการร่วมมือร่วมใจ  เพื่อสร้างสังคมไทยปลอด
บุหรี่ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยไม่จ ากัดรูปแบบการน าเสนอ เทคนิคการถ่ายท า เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ 
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พร้อมค าอธิบายละเอียดผลงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ เพื่อดึงดูดคนให้เกิดการแชร์ หรือบอกต่อ ขนาดความ
ละเอียดของไฟล์ไม่ต่ ากว่า 720p  

5. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่ E-mail: tobaccofree@thainurse.org ภายใน วันท่ี 20 พฤษภาคม 
2563 สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http://tobaccofree.thainurse.org 

6. ประกาศผล 10 ทีม ผ่านการน าเสนอและ Upload ผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social 
Media) ในวันที่  31 พฤษภาคม 2563 (วันงดสูบบุหรี่โลก) ที่ทาง Youtube: ช่องช่ือ NurseNTC  หรือ 
Facebook ช่ือ ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่  

7. ผลงานรอบตัดสินจะแขวนออนไลน์ (Online) ในช่องทางดังกล่าวเป็นระยะเวลา 15 วัน และนับ
ยอดวิวของคลิป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.   

8. ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ส่งมาจะต้องข้ึนเครดิตค าว่า “ชมรม

นักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” และ Logo  , ,  และLogo สถาบันของผู้
เข้าประกวด ในตอนจบของคลิป 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

รอบตัดสิน  
เพื่อคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ

รางวัลชมเชย 
1. คะแนนจากคณะกรรมการ ร้อยละ 80 

 ประเด็นในการน าเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “นวัตกรรมสรา้งสรรค์สือ่เพือ่สร้าง
สังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล”  (รอ้ยละ 50) 

 ความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 20) 

 เทคนิคในการน าเสนอผลงานและคุณภาพของการถ่ายท า (รอ้ยละ 10) 

2. คะแนนยอดวิวของคลิป ร้อยละ 20 

ทางผู้จัดงานจะน าคลิปของผู้ เข้าประกวด 10 ทีม ไปอัพโหลดลงใน facebook และ 
Youtube แล้วส่งลิงค์ให้กับผู้ เ ข้าประกวด เพื่อน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในวันที่  31 
พฤษภาคม 2563 และวัดผล feedback ของผู้ชม โดยคณะกรรมารจะน ายอดวิวมาเป็นคะแนนตัดสิน 
จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. 

หมายเหตุ : ยอดวิวทั้งหมดวัดจากสถิติใน facebook และ Youtube นับยอดวิวที่เกิดข้ึนใน
ประเทศ ไทยเท่าน้ัน 

mailto:tobaccofree@thainurse.org
http://tobaccofree.thainurse.org/
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เงื่อนไขในการส่งผลงานตลอดโครงการ 

1. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผลงาน
ต้นฉบับที่ ที่เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่เพื่อประกวดโครงการนี้ ไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือ
ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าร่วม โครงการ 

2. ผลงานจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความ
แตกแยก โดยไม่เหมาะสม 

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ทั้งนี้ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดต้อง รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา
อื่นใดของบุคคลอื่น 

4. ผู้จัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผ่านการประกวดทุกช้ินไว้โดยไม่มีการยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น 
ผลงานและเอกสารการที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัครจะถูกเก็บ
รักษาไว้ ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

6. คลิปผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิของ เครือข่ายพยาบาล
เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

7. ตลอดระยะเวลาโครงการผู้จัดงานมีสิทธ์ิปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งผลงานที่เข้าประกวดมีสิทธ์ิได้รับ
รางวัล สูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อ
หนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมี
การท้วงติงถึงการท าผิด กติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ท าผิดกติกา ผู้จัดงานสามารถ ยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 
เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน 

9. ผลงานจะต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบฯ          

21/12 ถนนรางน้ า  เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ 10400  Fax :  02 - 245- 0148 E-mail ที่   
tobaccofree@thainurse.org หรือ rujira7987@hotmail.com  ผู้ประสานงาน นางสาวรุจิราภรณ์ 
มหานิล 061-993-5552 
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ใบสมัคร 

ประกวดโซเชยีลมีเดยีออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด  
“นวัตกรรมสรา้งสรรคส์ื่อเพ่ือสร้างสังคมไทยปลอดบุหร่ี โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล” 

****************   
ชื่อผลงาน “.....................................................................................” จ านวนสมาชิกในทีม.............ท่าน 
สถาบันการศึกษา............................................................................................................... ................. 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
ล าดับที่ 1  

ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ันปี....................คณะ...........................................  
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................E-mail:……………………………………………………….. 

ล าดับที่ 2  
ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ันปี....................คณะ........................... ................  
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................E-mail:……………………………………………………….. 

ล าดับที่ 3  
ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ันปี....................คณะ........................... ................  
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................E-mail:……………………………………………………….. 

ล าดับที่ 4 
ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ันปี....................คณะ........................... ................  
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................E-mail:……………………………………………………….. 

ล าดับที่ 5 
ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ันปี....................คณะ........................... ................  
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................E-mail:……………………………………………………….. 

ล าดับที่ 6  
ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ันปี....................คณะ........................... ................  
เบอร์โทรติดต่อ.......................................................E-mail:……………………………………………………….. 

 
 
 

 

รายช่ือนักศึกษา 



 
 

Page - 6 - of 6 

 

  
 
ล าดับที่ 1.  

ช่ือ (นาย,นาง,น.ส.)…………………………….นามสกลุ…………………………………………………. 
ต าแหน่ง/สถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…์…..…………………..โทรสาร………………………………………มือถือ……………………… 
E-mail: .................................................................................................................. ......... 
ที่อยู:่ ……………………………………………………………………………………………………………… 

ล าดับที่ 2.  
ช่ือ (นาย,นาง,น.ส.)…………………………….นามสกลุ…………………………………………………. 
ต าแหน่ง/สถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท…์…..…………………..โทรสาร………………………………………มือถือ……………………… 
E-mail: .................................................................................................................. ......... 
ที่อยู:่ ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้อ่านและเข้าใจกติกาและเงื่อนไขการประกวดอย่างชัดเจนแล้ว และ
ขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) และจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ลิขสิทธ์ิของข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์แต่เพียงผู้เดียวหากมีการร้องเรียน ทางผู้จัดการ
ประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดในใบสมัคร
เข้าร่วมการประกวดสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ฉบับนี้อย่างถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือผู้สมัครล าดับที่ 1………..………..ลงช่ือผู้สมัครล าดับที่ 2…..………………..ลงช่ือผู้สมัครล าดับที่ 3……………………… 
                        (                 )                        (                 )                         (                 )     
ลงช่ือผู้สมัครล าดับที่ 4………..………..ลงช่ือผู้สมัครล าดับที่ 5…..………………..ลงช่ือผู้สมัครล าดับที่ 6……………………… 
                        (                 )                        (                 )                         (                 )  
 
ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาล าดับที่ 1……………………..……….. ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาล าดับที่ 2…..…………………..………….. 
                                      (                          )                                    (                             )                       
 
หมายเหตุ  ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563     
ส่งทางไปรษณีย์ : เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบฯ 21/12 ถนนรางน้ า เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400                  
Fax : 02- 245- 0148  E-mail ที่  tobaccofree@thainurse.org ผู้ประสานงาน นางสาวรุจริาภรณ์ มหานิล 
061-993-5552 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

mailto:tobaccofree@thainurse.org

