โครงการ Wake up Me(dia)
เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
1. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั ความเจริญทางเทคโนโลยี ทาให้โซเชียลเน็ตเวิรก์ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการสือ่ สารใน
ชีวติ ประจาวันของผูค้ นทัวโลก
่
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีร่ วดเร็วไร้ขดี จากัด มีทงั ้ ผลทางด้านบวกและด้าน
ลบ สาหรับในด้านบวก ความเจริญดังกล่าวทาให้เยาวชนสามารถเพิม่ โลกทัศน์การเรียนรูอ้ ย่างไร้พรมแดน
สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ สติปัญญาและความถนัดได้อย่างก้าวกระโดด ในทาง
ตรงข้าม หากเยาวชนขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกรับสือ่ และใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ โดยขาดวินิจฉัย
วิจารณญานในการใช้สอ่ื อาจเกิดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อนั อาจประเมินค่าได้ทงั ้ ในด้านต่อปั จเจกบุคคล
ครอบครัวและต่อสังคมประเทศชาติ
ดังนัน้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้จดั โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ขึน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้เยาวชนยุคปั จจุบนั รูเ้ ท่าทันสือ่ มีหลักวินิจฉัยในการคัดกรองเลือก
รับรูส้ ่อื ทีเ่ ข้ามาถึงตนเองในรูปแบบต่างๆ เรียนรูว้ ธิ กี ารคิด อ่าน เขียนอย่างมีสติและมีวจิ ารณญาณ มีวธิ กี าร
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถเป็ นผูน้ าในการทากิจกรรมสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่สงั คมและมีความ
สามารถในการสือ่ สารบอกเล่าเรื่องราว เนื้อหา ประสบการณ์ ผ่านบทความ รูปภาพ วีดโี อ แบ่งปั นให้สงั คม
ได้รบั รูเ้ รื่องราวความดีงาม ปลูกฝั งคุณธรรมและศีลธรรมให้เยาวชนผ่านการจัดกิจกรรม และโซเชียลเน็ตเวิรค์
เพื่อสร้างสังคมดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
การพัฒนาตนเองและสังคม
2.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการแสดงออกทางความคิดเห็นที่สภุ าพ ส่งเสริมกาลังใจในการทา
ความดี ทากิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ต่อสังคม
2.3 เพื่อสร้างผูน้ าเยาวชนต้นแบบในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผา่ นโซเชียลเน็ตเวิรก์
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน สอดคล้องกับนโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด้านทักษะแห่งโลกยุคใหม่
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมป์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
4. เป้ าหมาย
ปริมาณ

สถานศึกษามีเยาวชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการใช้ส่อื และเทคโนโลยี เพือ่ ใช้ส่อื สาร
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทีด่ ดี ว้ ยโซเชียลเน็ตเวิรก์
เกิดกลุม่ ผูน้ าเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน สร้างแนวร่วมชุมชนผลิตผลงานเผยแพร่เพื่อสร้าง
สังคมอันดีงามในโลกเทคโนโลยีปัจจุบนั

คุณภาพ

เยาวชนมีคุณลักษณะทางการสื่อสารทีด่ ี สุภาพ และสร้างสรรค์
เยาวชนได้พฒ
ั นาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและเกิดผลในการสื่อสารกับชุมชน
กลุ่มผูน้ าเยาวชนสามารถผลิตผลงานกิจกรรมเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
6. รูปแบบโครงการ
โครงการฯ มุ่งส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษา สร้างสรรค์กจิ กรรมรณรงค์ ให้ความรู้ และปลูกจิตสานึกใน
การใช้โซเชียลเน็ตเวิรก์ อย่างถูกต้องในรูปแบบของตนเอง และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมดังกล่าว ผ่านทางแฟน
เพจ (Fanpage) โดยมียุทธศาสตร์ 3 ดีซง่ึ สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1.สื่อดีส่งเสริมการสร้างสื่อทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยสาหรับ
เยาวชนและสามารถเข้าถึง ได้ 2.พืน้ ทีด่ ี คือ มีพน้ื ทีท่ เ่ี ป็ นต้นแบบของการเรียนรู้ เป็ นเวทีสร้างสรรค์การ
แสดงออกของเยาวชน และใช้แลกเปลีย่ นความคิด และ 3.ภูมดิ ี เป็ นภูมปิ ั ญญาของเยาวชนทีต่ อ้ งได้รบั การบ่ม
เพาะ เพือ่ เป็ นภูมคิ มุ้ กันต่อการเปิ ดรับและใช้ส่อื อย่างแยกแยะและมีวจิ ารณญาณ โดยมีเป้ าหมายให้ผรู้ บั สารใน
โซเชียลเน็ตเวิรค์ ได้รบั ทราบข้อมูลและมาร่วมกิจกรรมทีก่ ลุม่ นักเรียน นักศึกษาได้จดั ขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรูน้ ้ี
โครงการมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้ จะทาให้เยาวชนมีพฒ
ั นาการเรียนรู้ รู้เท่าทันสื่อ เป็ น บุค ลากรที่ดี มี
คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการเพิม่ พูนภูมคิ มุ้ กัน ทาให้เยาวชนมีทกั ษะการดารงชีวติ ได้อย่างเป็ นสุข
และมีการประเมินมาตรฐานการสร้าง Fanpage ทัง้ ด้านความนิยม ความคิดสร้างสรรค์ ความยังยื
่ น และการ
ขยายผลกิจกรรมกระแสความดีในอินเตอร์เน็ตกับกลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษา
7. คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
1. ผูส้ มัครเป็ นนักเรียนกาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป หรือเป็ นนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีสงั กัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้
2. การสมัคร สมัครเป็ นทีม ทีมละ 5 คน สาหรับระดับมัธยมปลายให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษารับรอง และเป็ นผูส้ ่ง
ใบสมัครสาหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งมีอาจารย์ทป่ี รึกษา
3. แต่ละทีมสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
4. สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จากัดจานวน
5. แผนงานจะต้องเป็ นข้อมูลทีผ่ เู้ ข้าแข่งขันสร้างสรรค์ดว้ ยตัวเองมิได้ทาซ้า คัดลอก เลียนแบบ
6. ผูส้ มัครกรอกรายละเอียดในการสมัคร ผ่านเวป www.vstarproject.com

8. รายละเอียดในการแข่งขัน การแข่งขันจะแบ่งเป็ น 3 รอบดังนี้
8.1 รอบคัดเลือก
1. เขียนแผนงาน (60 คะแนน) ทีแ่ สดงเนื้อหาทีท่ มี ผูเ้ ข้าประกวดได้คดิ สร้างสรรค์กจิ กรรมทีท่ มี คิดขึน้
โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ความรู้ สร้างแนวปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง เหมาะสมให้เกิดขึน้ ใน Social Network เพื่อส่งผล
งานในรอบคัดเลือก ใช้ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 point มีจานวนหน้าเฉพาะเนื้อหาความยาวไม่เกิน 4
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมใบแรกของหน้าผลงาน) โดยให้แผนงานมีหวั ข้อตามรายละเอียดในภาคผนวก และตัง้
ชือ่ ไฟล์แผนงานเป็ น “ชือ่ ทีม_จังหวัด” เช่น “smart_youth_ระยอง” ส่งแผนงานในรูปแบบไฟล์ pdf
2 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทีม ( 20 คะแนน) โดยอิงตามเนื้อหาทีท่ มี เขียน
เอกสารส่งโครงการประกวด (20 คะแนน) โดยพิจารณาจากทักษะการออกแบบ เนื้อหา ความน่ าสนใจ ใน
รูปแบบไฟล์ jpg และตัง้ ชือ่ ไฟล์เป็ น “ชือ่ ทีม_จังหวัด”
3. คลิ ปวีดีโอสัน้ (20 คะแนน) อธิบายแผนงานและกิจกรรมของทีมความยาวไม่เกิน 2 นาที โดย
นาเสนอให้น่าสนใจ upload ลง youtube ตัง้ ชือ่ คลิปว่า “ชือ่ ทีม_ชือ่ สถาบันการศึกษา_สื่อสารอย่างสร้างสรรค์”
โดยตัง้ ค่าเป็ นสาธารณะ และส่ง link URL มาทีโ่ ครงการ
** กรอกข้อมูลการสมัครและส่งเอกสารข้อ 1,2 และ link URLข้อ 3 มาที่ www.vstarproject.com
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เกณฑ์และการให้คะแนน ในรอบคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกทีมทีจ่ ะผ่านเข้ารอบแรก จากจานวนทีมทีส่ มัครทัง้ หมด จานวน 30 ทีม
แบ่งการให้คะแนนเป็ น 3 ส่วนคือ
1. แผนงาน 60 คะแนน
2. โปสเตอร์ประสัมพันธ์ 20 คะแนน
3. คลิปวีดโี อ 20 คะแนน
ซึ่งจะพิจารณาคะแนนจากรายละเอียดดังต่อไปนี้
o ความเป็ นไปได้ของโครงการในเชิงรูปธรรม สามารถนาไปทาได้จริง
o ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดรูปแบบกิจกรรม
o ความน่าสนใจในโครงการ
o เนื้อหาโครงการ มีความชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค์
o ขัน้ ตอนการวางแผนดีและมีกาหนดตัวชีว้ ดั ชัดเจน
o การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ าหมาย
o การบูรณการสื่อประชาสัมพันธ์ทเ่ี หมาะสมและน่าสนใจ
o เป็ นโครงการตัวอย่างทีน่ าไปประยุกต์หรือขยายผลต่อได้
8.2 รอบ 30 ทีม
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกทีมจากจานวนทีมทีส่ มัครรอบแรกทังหมด
้
จานวน 30 ทีม เพือ่ เข้า
ร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp เพือ่ ให้เข้าใจเจตนารมณ์ทแ่ี ท้จริงของโครงการ ร่วมพัฒนาศักยภาพ
ของแต่ละทีม โดยทีมทีผ่ า่ นการคัดเลือกทัง้ 30 ทีมต้องทากิจกรรมดังนี้

1. เข้าร่วม Social Innovation Camp ระหว่างวันที่ 8 –10 ธันวาคม 2560 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
2. ผูเ้ ข้าแข่งขัน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองโดยเลือกหัวข้อทีต่ นเองสนใจ ตามกรอบทีโ่ ครงการกาหนด
ควบคูไ่ ปกับการทาโครงการ
3. ดาเนินโครงการตามทีเ่ สนอมา โดยมีงบสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท ระยะเวลาในการทาโครงการ 6
สัปดาห์
4. ดาเนินการสร้างแฟนเพจ (Fanpage) ของทีม 1 ทีมต่อ 1 เพจ ให้เสร็จสิน้ ภายในวันศุกร์ท่ี 15 ธันวาคม
พ.ศ.2560 และสร้างกิจกรรมและความเคลื่อนไหวใน Fan Page ตามโครงการทีท่ มี ได้เขียนขึน้ โดยส่งชือ่
เพจของทีมมาที่ www.vstarproject.com
5. ทาสื่อ (คลิปวีดโี อ) ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมและโพสลงในเพจของทีม
6. จัดกิจกรรม (ในข้อ4) ขึน้ ภายในโรงเรียน/สถาบัน หรือทีเ่ หมาะสม โดยเชิญชวนผูร้ บั สาร หรือสมาชิกของ
Page ให้มาร่วมกิจกรรมของโครงการผ่านทาง Fanpage
7. นาเสนอความคืบหน้าของโครงการผ่านแฟนเพจของทีม
8. ใช้เพจของทีมเป็ นสือ่ ให้เกิดกระแส “เด็กยุคใหม่ใช้ส่อื อย่างสร้างสรรค์” เพื่อส่งเสริมการใช้ Social Network
ให้ถกู ให้เป็ น ให้ดี
9. ส่งผลการดาเนินแผนงานฉบับสมบูรณ์ ใช้ตวั อักษร Cordia new ขนาด 16 point มีจานวนเนื้อหาไม่เกิน 10
หน้ากระดาษ A4 ตัง้ ชือ่ ไฟล์เป็ น “ชือ่ ทีม_จังหวัด” เช่น “smart_youth_ระยอง” ส่งแผนงานในรูปแบบไฟล์
pdf upload ไฟล์ท่ี www.vstarproject.com ภายในวันศุกร์ท่ี 2 กุมพาพันธ์ 2561
10. ทาคลิปสรุปภาพความสาเร็จ และกิจกรรมของทีมทีท่ า บนหน้าเพจของทีมและแชร์มาทีเ่ พจ vstarproject
ภายในวันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561
เกณฑ์และคะแนนการพิ จารณารอบ 30 ทีม ประกอบด้วย
1. คะแนนกิ จกรรมการพัฒนาตัวเองของผูเ้ ข้าแข่งขัน 20 คะแนน
o ทาตลอดต่อเนื่องได้ 21 วัน เพื่อสร้างนิสยั
o การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อตนเองและคนรอบข้าง
2. คะแนนการทา Fanpage 50 คะแนน โดยพิจารณาจาก
o ทักษะความเข้าใจในการใช้ Fanpage
o ความสามารถในการใช้ Fanpage ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการใช้ Social network อย่าง
ถูกต้องสู่กลุม่ ผูร้ บั สารอย่างมีประสิทธิภาพ (จากจานวน like และ share)
o ความน่าสนใจ น่าติดตามอย่างต่อเนื่อง
o ความสวยงาม มีเนื้อหาทีด่ ี
o มีทกั ษะการสื่อสารทีด่ ี มีความชัดเจน สุภาพ
3. คะแนนการทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน Social Network 15 คะแนน
โดยพิจารณาจาก
o ผลิตสื่อ (คลิปสัน้ ) ทีเ่ หมาะสมกับการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของทีม
o ความสามารถในการทาสื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการใช้ Social network อย่างถูกต้องสู่
กลุ่มผูร้ บั สารอย่างมีประสิทธิภาพ (จากจานวน like และ share)

o ความน่าสนใจ น่าติดตามอย่างต่อเนื่อง
o ความสวยงาม มีเนื้อหาทีด่ ี
o มีทกั ษะการสื่อสารทีด่ ี มีความชัดเจน สุภาพ
4. คะแนนจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิ จกรรมของทีมที่จดั ขึน้ 15 คะแนน
(ให้คะแนนจากกิจกรรมทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมมากสุดไปหาน้อยทีส่ ุด)
หมายเหตุ สาหรับทีมทีเ่ ข้ารอบ 30 ทีม แต่ไม่ได้รบั คัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 10 ทีมสุดท้าย
จานวน 20 ทีม จะได้รบั รางวัลชมเชย โดยเดินทางมารับรางวัลในวันตัดสินรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
จานวน 20 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
8.3 รอบชิ งชนะเลิ ศระดับประเทศ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จัดทีช่ มรมพุทธศาสตร์สากลฯ
กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกทีมทีเ่ ข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยคัดทีมทีม่ คี ะแนนสูงสุดจานวน10 ทีม โดยทีมที่
เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ต้องมานาเสนอผลการดาเนินโครงการต่อคณะกรรมการ มีเกณฑ์ตดั สินดังนี้
1. กรรมการจะพิจารณากิจกรรมพัฒนาตนเองของผูเ้ ข้าร่วมแข่งขัน ในการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อตนเอง
และคนรอบข้าง
2. กรรมการจะพิจารณากิจกรรม และการนาเสนอกิจกรรมผ่านเพจทีมสร้างขึน้ โดยจะพิจารณาจาก
รูปแบบการนาเสนอ เนื้อหาสาระ ความน่ าสนใจ ทีค่ วามคิดสร้างสรรค์ สุภาพ และไม่วา่ ร้ายโจมตีใคร
3. กิจกรรมทีท่ าของทีม เป็ นรูปธรรมและสามารถสร้างกระแส “เด็กยุคใหม่ส่อื สารอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
Social network ให้ถูก ให้เป็ น ให้ดี ได้จริง
4. การมีส่วนร่วมของคนใน Social โดยพิจารณาจากยอด like และ share ของแต่ละโพสต์
5. มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจากการประชาสัมพันธ์ผา่ น Fanpage มากทีส่ ุด
6. มีความเคลื่อนไหวของเพจทีมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
คะแนนการตัดสิ นรอบชิ งชนะเลิ ศ
1. ความตัง้ ใจในการพัฒนาตัวเองของผูเ้ ข้าแข่งขัน 10 คะแนน
2. ผลการดาเนินโครงการ ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ คลิปสรุปผลโครงการ 20 คะแนน
3. การนาเสนอผลงาน 50 คะแนน
2.1 สร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจ
2.2 การใช้ภาษาสื่อสารทีเ่ หมาะสมเข้าใจง่าย
2.3 เนื้อหาการนาเสนอ
2.4 สาระและการเกิดประสิทธิผลกับกลุ่มผูร้ บั สาร เกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ ควรปฏิบตั ใิ นการใช้ Social
network ทีพ่ งึ ประสงค์
2.5 การทางานเป็ นทีม
2.6 การตอบคาถาม
4. คะแนน popular vote จากคณะกรรมการโครงการ 10 คะแนน
5. คะแนน Social popular vote 10 คะแนน

9. ปฎิ ทินกิ จกรรมโครงการ
ที่
กิ จกรรม
1 เปิ ดรับสมัครและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการเข้าร่วมโครงการที่
แฟนเพจ vstarproject
2 วันสิน้ สุดรับผลงาน
3 คณะกรรมการประชุมภายในเพื่อคัดเลือก 30 ทีม
4 ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 30 ทีม ผ่านทาง
และFanpage vstarproject
5 ทีมทีผ่ า่ นเข้ารอบคัดเลือก ตอบรับการเข้าอบรม
6 เข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp
7 วันสุดท้ายของการดาเนินการสร้างแฟนเพจ (Fanpage) ของ
ทีม 1 ทีมต่อ 1 เพจ ให้เสร็จสิน้
8 ทีมทีเ่ ข้ารอบ 30 ทีม ดาเนินโครงการตามแผนทีเ่ ขียนไว้
9
10
11

ส่งผลการดาเนินแผนงานฉบับสมบูรณ์และคลิปสรุป
คณะกรรมการประชุมคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย
ประกาศผล 10 ทีมรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทาง Fanpage

กาหนดการ
จันทร์ท่ี 2 ต.ค. - พฤหัสบดีท่ี 23
พ.ย.’60
พฤหัสบดีท่ี 23 พ.ย.’60
เสาร์ท่ี 2 ธ.ค.’60
อาทิตย์ ที่ 3 ธ.ค.’60
พุธที่ 6 ธ.ค.’60
ศุกร์ท่ี 8 - อาทิตย์ท่ี 10 ธค.’60
ศุกร์ท่ี 15 ธ.ค.’60
จันทร์ท่ี 11 ธค.’60 ถึง
อังคารที่ 30 ม.ค.’61
ศุกร์ท่ี 2 กพ.’61
เสาร์ท่ี 3 กพ.’61
อังคารที่ 6 กพ.’61

vstarproject

12
13
14
15

ทีมทีผ่ า่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศ ยืนยันการมานาเสนอโครงการ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นาเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ
ประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และร่วมงานแถลงข่าว
ทีมทีช่ นะเลิศศึกษาดูงานต่างประเทศ

10. รางวัลและทุนดาเนิ นการ
1. รางวัลสาหรับระดับประเทศ ได้แก่
1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.4 รางวัลชมเชยระดับประเทศ
1.5 รางวัลชมเชย
รวมทัง้ สิน้

1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
7 รางวัล
20 รางวัล
30 รางวัล

พฤ. 15 กพ.’61
เสาร์ท่ี 17 กพ.’61
เสาร์ท่ี 17 กพ.’61
พค.’61

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

30,000 บาท**
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
3,000 บาท

2. ทุนดาเนินการสาหรับทีมทีเ่ ข้ารอบ 30 ทีม
มีทุนดาเนินการสาหรับโรงเรียนทีเ่ ข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย ทีมละ 3,000 บาท
**หมายเหตุ ทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ จะได้รบั รางวัลดังนี้
1. ทุนการศึกษา จานวน 30,000 บาท
2. สิทธิ ์ได้รบั โอกาสทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
โดยโครงการประกวดได้จดั ตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ / ค่าทีพ่ กั และอาหาร ไว้ให้ ส่วนค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
นอกเหนือจากทีจ่ ดั ไว้ให้ เช่น ค่าทา Passport / ค่าขอวีซ่า / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ผูช้ นะการประกวดทีร่ ่วม
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สิง่ สาคัญ ผูช้ นะการประกวดทีส่ ามารถร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา
ได้ ต้องเป็ นผูท้ ม่ี รี ายชือ่ ตามทีโ่ ครงการประกวดรับรอง (ไม่สามารถมาแทนกันได้) และยืนยันการเข้าร่วม
เดินทางแล้วตามเวลาทีโ่ ครงการระบุเท่านัน้ ถ้าไม่ได้ยนื ยันถือว่าสละสิทธิ ์ และหากไม่สามารถร่วมเดินทางไป
ทัศนศึกษาได้ ค่าใช้จา่ ยในส่วนทีโ่ ครงการจัดไว้ให้ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ทุกกรณี อนึ่ง หากมีกรณี
พิพาทเกิดขึน้ ให้ถอื ว่าดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
11. การสนับสนุนโครงการ
1. โล่เกียรติยศสาหรับโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล
2. เกียรติบตั รสาหรับครู และนักเรียนเข้าร่วมการประกวด (ตัง้ แต่ระดับผ่านรอบ 30 ทีม)
3. เกียรติบตั รสาหรับโรงเรียนทีไ่ ด้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด (ตัง้ แต่ระดับผ่านรอบ 30 ทีม)
4. เกียรติบตั รสาหรับคณะกรรมการโครงการทุกท่าน
5. ของทีร่ ะลึกจากทางโครงการ
6. สิทธิ ์พิเศษอื่นๆ จากทางโครงการ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เกิดเครือข่ายเด็กดีมศี ลี ธรรม ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ขึน้
2. เกิดเครือข่ายทีมงานทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ การพัฒนางานด้านโซเชียลมีเดียได้
3. เกิดเครือข่ายผูบ้ ริหาร ครู สถาบันการศึกษาทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการใช้ ภาษาที่
ส่งเสริมกาลังใจในการทาความดี เพื่องานศีลธรรม
13. ติ ดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ (โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สอ่ื สารอย่างสร้างสรรค์
ทีอ่ ยู่ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 083-540-6441 ,083-540-6442
E-mail : CMPYClub@gmail.com
Facebook (inbox): vstarproject
Line@ : @ibscenter

ภาคผนวก
หัวข้อในการเขียนข้อเสนอโครงการเพือ่ ส่งผลงานรอบคัดเลือก
ลาดับ
หัวข้อ
1
ชือ่ แผนงาน
2
สรุปย่อเกีย่ วกับ
แผนงาน
3
แผนงานหลัก
4
หลักการและเหตุผล

คาอธิบาย
ควรเป็ นชือ่ ทีน่ ่าสนใจ เข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่มผูร้ บั สาร
นาเสนอเฉพาะข้อมูลสาคัญ สัน้ และชัดเจน แสดงความน่าสนใจของแผนงาน
แสดงแนวคิด (concept) ทีส่ าคัญ อธิบายรูปแบบโครงการทีต่ อ้ งการดาเนินการ
บอกความเป็ นมาของแผนงาน แสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ปั ญหา สาเหตุ และ
ความจาเป็ นทีต่ อ้ งจัดทาโครงการขึน้
วัตถุประสงค์ทด่ี คี วร ระบุให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย สอดคล้องสัมพันธ์กบั
สถานการณ์หรือปั ญหาทีต่ อ้ งการแก้ไข ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง
แสดงขัน้ ตอนภารกิจ ทีต่ ามลาดับ ระบุสถานที่ วันเริม่ ต้นและสิน้ สุด ผลทีจ่ ะ
เกิดขึน้ เพือ่ ใช้วางโครงร่างของกิจกรรมและระยะเวลาทีใ่ ช้แต่ละขันตอน
้
เพื่อ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ระบุกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน
ระบุระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของโครงการ
ควรระบุสถานทีใ่ ห้ชดั เจนและเจาะจง เพือ่ ให้เกิดความสะดวกทัง้ ผูด้ าเนิน
แผนงาน และผูเ้ ข้าร่วมแผนงาน
เป็ นการประมาณการค่าใช้จ่ายในแผน ควรระบุแหล่งทีม่ าของงบประมาณนัน้
ด้วย (ถ้ามี)
เมื่อทาตามแผนงานนัน้ เสร็จสิน้ แล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็ นผูไ้ ด้รบั
ผลประโยชน์จากโครงการนี้ โดยอาจสรุปด้วยว่าสามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างไร
การประเมินผลต้องมีความเกีย่ วเนื่องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของแผนงาน
พร้อมทัง้ ระบุตวั ชีว้ ดั ความสาเร็จ ทัง้ ในแง่ ปริมาณและคุณภาพว่าคืออะไร
จานวนกดไลค์ จานวนแชร์ และจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจริง

5

วัตถุประสงค์

6

รายละเอียดแผนงาน

7
8
9

กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานทีด่ าเนินการ

10

งบประมาณ

11

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

12

การประเมินผล

13

ดัชนีชว้ี ดั ความสาเร็จ
ของโครงการ
การติดตามผล
ระบุวธิ กี าร และขันตอนการติ
้
ดตามผล ว่าก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่
เมื่อดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว ควรหากลยุทธ์หรือแนวทางการดาเนินการเพื่อทา
ให้โครงการเกิดความยังยื
่ นต่อไปด้วย
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