โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๗ ประจาปี ๒๕๖๑
1. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสาคัญของชาติ และประเทศไทยได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒๑ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซึ่งส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการป้องกันกลุ่มผู้
มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑.๒ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกระดับสากล ได้เน้นยาเรื่องการดาเนินการเพื่อลดอุปสงค์ยาเสพ
ติดรวมถึงมาตรการป้องกันเช่นกัน อาทิ ผลลัพธ์การประชุมสมัยพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก
ค.ศ. ๒๐๑๖ ได้ระบุถึงการป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด โดยส่งเสริมให้เพิ่มมาตรการป้องกันที่เข้าถึงเยาวชนในโรงเรียน
และส่งเสริมการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เน้นการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด การสร้างพลังให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด การสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดจานวนผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ และการเปิดโอกาสให้เยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๔ ทีผ่ ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพืนเอเชีย-แปซิฟิก และ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ตังแต่ปี ๒๕๕๕
จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทังนี การประกวดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดใน
หมู่เยาวชนโครงการดังกล่าวเป็นไปตามโครงการ Youth Initiative ของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC)
๑.๕ กระทรวงการต่างประเทศเห็นควรจัดทาโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครังที่ ๗ ประจาปี ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและขยายการรับรู้
ของกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในโครงการและเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรมรณรงค์ของกลุ่มเยาวชน
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการระดมความคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยดาเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของไทย และข้อเสนอแนะการดาเนินการของสหประชาชาติ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นระหว่างเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพืนที่
ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความกระตือรือร้น
ที่จะมีส่วนร่วมด้วยจิตสานักเพื่อสังคม
๒.๔ เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๑

ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (๑) การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (๒) การควบคุมตัวยาและผู้ค้า
ยาเสพติด (๓) แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยา (๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศ (๕) การสร้างและพัฒนาระบบรองรับ การคืนคนดีให้สังคม
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด (๗) การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และ (๘) การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

๒.๕ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านเยาวชนไปสู่กลุ่มเพื่อน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตน
3. เป้าหมาย
เยาวชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่สามารถดาเนินการได้จริง และนาไปใช้ประโยชน์และขยายผล
ต่อไปได้
4. วิธีดาเนินโครงการ
จัดการประกวดคลิปวีดิทัศน์ขนาดสัน สาหรับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. ๑-๓
หรือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด และมีรางวัลสาหรับกลุ่ม
นักเรียนที่ชนะเลิศ คือ เงินรางวัล และการไปศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี
๔.๑ คุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑ – ๓ หรือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี
(เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) จานวนกลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม จานวน ๑ คน
โดยเยาวชนและที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มห้ามซากัน และที่ปรึกษากลุ่มต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยาวชนได้ทุกกิจกรรม
และสามารถดูแลเยาวชนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรระบุเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
(๓) เยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
(๔) สงวนสิทธิ์สาหรับเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs
ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
๔.๒ ประเภทผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
(๑) การคัดเลือกรอบที่ ๑
- จัดทาคลิปวีดิทัศน์ ความยาว ๓ นาที และสรุป ๑ นาที ในภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่น หากเป็นภาษาท้องถิ่น
จะต้องจัดทาคาบรรยายภาษาไทยกลางกากับด้วย (Subtitle) ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในหมู่เยาวชน โดยขอให้จัดทาคลิปวีดิทัศน์ที่นาเสนอการอธิบาย สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ว่า ในฐานะ
เยาวชนควรนาหลักการจากศาสตร์พระราชามาปรับใช้อย่างไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยควรเป็น
แนวทางที่สามารถนามาใช้ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ โดยจัดทาเป็นเนือหาที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรก
ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- ไม่จากัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทา สามารถใช้ได้ทัง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV
หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขันต่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Pixel) x ๒๕ เฟรม (High Definition)
- สามารถตังชื่อเรื่องในคลิปวีดิทัศน์ได้ตามความเหมาะสม และต้องมีเนือหาสอดคล้องกับหัวข้อ
การประกวด
(๒) การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน)
- กลุ่มเยาวชนนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการโครงการฯ

๔.๓ ขั้นตอนการประกวด
- ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่พร้อมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- การคัดเลือกรอบที่ ๑ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือ ๕ กลุ่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
- การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๔.๔ การสมัครและส่งผลงาน
- เปิ ด รั บ สมั ค รกลุ่ ม เยาวชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โดยดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ท างเว็ บ ไซต์
www.facebook.com/ThaiYouth และส่ ง ใบสมั ค รทางกล่ อ งข้ อ ความ Facebook
(www.facebook.com/ThaiYouth) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ytinthailand@gmail.com
- หลังจากนัน กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดต้องส่งเอกสารทังหมดข้างต้นทางไปรษณีย์ไปที่
กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐ (วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวีดิทัศน์”) ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ หรือยื่นผลงานด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น
๔.๕ รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ คือ การศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัล Popular vote คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
- กลุ่มเยาวชนและที่ปรึกษากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้
ในกรณีที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถเดินทางได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวบุคคล) ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน
- กรมองค์การระหว่างประเทศจะขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ
กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและที่ปรึกษากลุ่มต่อไป ภายหลังการตัดสินแล้ว
๔.๖ เกณฑ์การตัดสิน
๔.๖.๑ รอบที่ ๑ ตัดสินโดยคณะกรรมการโครงการฯ จากคลิปวีดิทัศน์ โดยพิจารณาเรื่อง (๑) ความถูกต้อง
ของเนือหาและตรงประเด็น สามารถทาให้ผู้ชมเข้าใจและเห็นประโยชน์ (๒) รูปแบบวิธีการและเทคนิคการนาเสนอ
ผลงาน (๓) คุณภาพในการผลิต เสียง ภาพ ความคมชัด และความถูกต้องของภาษา และ (๔) ความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งอาจรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์ของกลุ่มตน (หากมี)
๔.๖.๒ รอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) ตัดสินโดยคณะกรรมการโครงการฯ จากการนาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคลิปวีดิทัศน์ โดยพิจารณาจาก (๑) ความถูกต้องของเนือหาและตรงประเด็น (๒) รูปแบบ
วิธีการในการนาเสนอผลงาน (๓) ความคิดสร้างสรรค์ในการนาผลงานไปเผยแพร่ต่อ (๔) ไหวพริบของผู้นาเสนอและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

๔.๗ กติกา เงื่อนไข และระเบียบการประกวด
1) กลุ่มเยาวชนแต่ละกลุ่มส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน ๑ เรื่อง
2) ผลงานทังหมดต้องมีเนือหา ภาพ เสียง ที่ให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และไม่พาดพิง จาบจ้วง ล่วงละเมิด สถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใด ๆ อันจะทาให้เกิด
ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใดๆ ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร และไม่ใช้ถ้อยคาหรือการแสดงออกที่สื่อในทาง
หยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทา ว่าร้าย ยั่วยุ สร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ
มิตรประเทศ
3) กรมองค์การระหว่างประเทศจะเก็บรักษาเอกสารการสมัคร และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชินไว้
โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทังหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
5) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดาเนินการผลิตเองทังหมด
6) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึนใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใด
หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันทีหากพบว่าผลงานนัน
มีการละเมิดลิขสิทธ์
7) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนือหา ภาพ เพลง เสียง คลิป
Video Software หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
8) กรมองค์การระหว่างประเทศไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทังสิน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
9) การส่งคลิปวีดิทัศน์เข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบ
ข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ
10) ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11) ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการการถือเป็นที่สินสุด ผู้สมัครไม่สามารถดาเนินการ
ร้องเรียน / ฟ้องร้องทางกฎหมายได้
12) กรมองค์การระหว่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไข
และระเบียบข้างต้น และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนือหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
13) การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สินสุด
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภาคพืนเอเชีย-แปซิฟิก และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
6. องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้
๖.๑ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ
๖.๒ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
๖.๓ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

๖.๔ กระทรวงศึกษาธิการ
๖.๕ สมาคมองค์กรเอกชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพืนเอเชียแปซิฟิก
๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ (ปฏิทินปฏิบัติงานดังแนบ)
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความกล้าแสดงออก และ
มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๘.๒ เยาวชนนาความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและการค้นคว้า ตกผลึกทางความรู้
นาไปเผยแพร่ต่อในกลุ่มเยาวชน โรงเรียน และคนรอบข้างในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย
๘.๓ เยาวชนมีความพร้อมและความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีระหว่างประเทศ
๘.๔ นานาประเทศและสหประชาชาติยอมรับและตระหนักถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นองค์รวม และเห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย อันจะได้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรระดับชาติ
๘.๕ สร้างแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านยาเสพติดที่สามารถนาไปดาเนินงานกับเยาวชน และขยายผลไปใช้ใน
สถานศึกษาและพืนที่เป้าหมายอื่น ๆ ได้ โดยอาจพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึนที่สามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น ๆ
และในเวทีสหประชาชาติได้ด้วย
* * * * *
กองการสังคม
กรมองค์การระหว่างประเทศ
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ร่างปฏิทินโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๖๑
ระยะเวลา
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ –
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
เมษายน ๒๕๖๑

พฤษภาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ ๑
เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- ทาง www.facebook.com/ThaiYouth และเว็บไซต์ ป.ป.ส. กต. ศธ. ฯลฯ
- หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานต่างๆ (ปปส.ภาค / อปท ./ สพฐ. /
สช. / สอศ. /สกอ. / กศน.)
- ผ่านเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.
- ผ่านเครือข่ายทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
การสมัครเข้าร่วมโครงการและเปิดรับส่งผลงานเข้าประกวด
- เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth และส่งใบสมัครทางกล่อง
ข้อความ Facebook (www.facebook.com/ThaiYouth) หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ytinthailand@gmail.com
- เปิดรับผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
การประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ครั้งที่ ๒ (รอบคัดเลือก)
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เหลือกลุ่มเยาวชนที่มีผลงาน
โดดเด่นจานวน ๕ กลุ่ม
ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบคัดเลือกจานวน ๕ กลุ่มทาง
เว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth
การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน)
- กลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบคัดเลือก ๕ กลุ่ม นาเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล
ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านรอบตัดสิน
- ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ หลังการตัดสิน
ที่กระทรวงการต่างประเทศ
การศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

หมายเหตุ : - กาหนดการและระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงช่วงเวลาการ
เปิดภาคการศึกษาและกาหนดสอบ

