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โครงการ Wake up Me(dia)
เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
1. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทาให้โซเชียลเน็ตเวิรค์ เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการสือ่ สารใน
ชีวติ ประจาวันของผูค้ นทัวโลก
่
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีร่ วดเร็วไร้ขดี จากัน มีทงั ้ ผลทางด้านบวก และด้านลบ
ดังนัน้ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้จดั โครงการ Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ขึน้
เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษา สร้างสรรค์กจิ กรรมรณรงค์ให้ความรู้ และปลูกจิตสานึกในการใช้โซเชียล
เน็ตเวิรค์ อย่างถูกต้องในรูปแบบของตนเอง และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมดังกล่าว ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กโดยมี
ยุทธศาสตร์ 3 ดีซ่งึ สอดคล้องกับนโยบาย 3 ดีของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ 1. สื่อดีส่งเสริมการสร้างสื่อทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยสาหรับเยาวชน และสามารถ
เข้าถึงได้ 2. พืน้ ทีด่ ี คือ มีพน้ื ทีท่ เ่ี ป็ นต้นแบบของการเรียนรู้ เป็ นเวทีสร้างสรรค์การแสดงออกของเยาวชน และ
ใช้แลกเปลีย่ นความคิดและ 3. ภูมดิ ี เป็ นภูมปิ ั ญญาของเยาวชนทีต่ อ้ งได้รบั การบ่มเพาะ เพื่อเป็ นภูมคิ มุ้ กันต่อ
การเปิ ดรับ ใช้ส่อื อย่างแยกแยะ และมีวจิ ารณญาณ ให้เยาวชนเป็ นผูน้ าการทา “เพจดังและเพจดี” โดยมี
เป้ าหมายให้ผรู้ บั สารในโซเชียลเน็ตเวิรค์ ได้รบั ทราบข้อมูล และมาร่วมกิจกรรมทีก่ ลุ่มนักเรียน นักศึกษาได้จดั
ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรูน้ ้ี เตรียมความพร้อมให้เยาวชนยุคปั จจุบนั รูเ้ ท่าทันสือ่
มีหลักวินิจฉัยในการคัดกรอง
เลือกรับรูส้ ่อื ทีเ่ ข้ามาถึงตนเองในรูปแบบต่างๆ เรียนรูว้ ธิ กี ารคิด อ่าน เขียนอย่ างมีสติ และมีวจิ ารณญาณ เป็ น
บุคลากรทีด่ ี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการเพิม่ พูนภูมคิ มุ้ กัน ทาให้เยาวชนมีทกั ษะการดารงชีวติ ได้
อย่างเป็ นสุข มีวธิ กี ารแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถเป็ นผูน้ าในการทากิจกรรมสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่
สังคม และมีความสามารถในการสื่อสารยุคไทยแลนด์ 4.0
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ ตเวิรค์ ให้เกิดประโยชน์ในด้าน
คุณธรรม การพัฒนาตนเองและสังคม
2.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการแสดงออกทางความคิดเห็นทีส่ ภุ าพ ส่งเสริมกาลังใจในการ
ทาความดี ทากิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ต่อสังคม
2.3 เพื่อสร้างผูน้ าเยาวชนต้นแบบในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผา่ นโซเชียลเน็ตเวิรค์
2.4 เพื่อปลูกฝั งสัมมาทิฐแิ ก่เยาวชน และเผยแพร่ให้คนในสังคมได้มแี นวทางในการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
3. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
3.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
3.2 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
4. เป้ าหมาย
ปริมาณ
- สถานศึกษามีเยาวชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านการใช้ส่อื และเทคโนโลยี เพื่อใช้ส่อื สาร
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทีด่ ดี ว้ ยโซเชียลเน็ตเวิรค์
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คุณภาพ

- เกิดกลุม่ ผูน้ าเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน สร้างแนวร่วมชุมชนผลิตผลงานเผยแพร่เพื่อสร้าง
สังคมอันดีงามในโลกเทคโนโลยีปัจจุบนั
- เยาวชนมีคุณลักษณะทางการสื่อสารทีด่ ี สุภาพ และสร้างสรรค์
- เยาวชนได้พฒ
ั นาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และเกิดผลในการสือ่ สารกับชุมชน
- กลุ่มผูน้ าเยาวชนสามารถผลิตผลงานกิจกรรมเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

5. ระยะเวลาดาเนิ นการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
6. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 รอบ Challenge
1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน
www.vstarproject.com

2. ดาเนินการสร้างแฟนเพจ เฟซบุ๊กของทีม
1 ทีมต่อ 1 เพจให้เสร็จสิน้
ภายในศ. 20 กย. ‘62

6.2 รอบ Social Innovation Camp
1. เพจทีผ่ า่ นการคัดเลือก มาเข้าร่วม
Social Innovation Camp
อ.1 – ศ. 4 ต.ค. ‘62
ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
3. อบรมให้ความรู้ “ทาเพจอย่างไรให้ปัง”
- ส. 9 พย. ‘62
- ส. 7 ธค. ‘62

2. ทาเพจและทากิจกรรม
พัฒนาตนเองตลอดโครงการ
11 ตค.62 – 24 มค. 63

4. ส่ง VDO และสรุปผล
การดาเนินโครงการ
ภายในศ. 24 ม.ค. ‘63

6.3 The Winner
1. นาเสนอผลการดาเนิน
โครงการต่อคณะกรรมการ
ส. 8 ก.พ. ‘63

2. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ
ส. 8 ก.พ. ‘63

3. ทีมทีช่ นะเลิศทัศนศึกษา
ทวีปยุโรป 12 วัน
ช่วงพ.ค.‘63
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7. คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร
7.1 ผูส้ มัครเป็ นนักเรียนกาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึน้ ไป หรือเป็ นนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี มีสงั กัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้
ทีมละ 1 เพจ
7.2 การสมัคร สมัครเป็ นทีม ทีมละ 5 คน สาหรับระดับมัธยมปลายให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษารับรอง และเป็ นผู้
ส่งใบสมัคร สาหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ตอ้ งมีอาจารย์ทป่ี รึกษา
7.3 สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จากัดจานวน
7.4 ผูส้ มัครกรอกรายละเอียดในการสมัคร ผ่านเวป www.vstarproject.com

8. รายละเอียดในการแข่งขัน มีดงั นี้
8.1 รอบ Challenge
1. สมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.vstarproject.com
2. ดาเนินการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสกลุม่ วัยรุ่น ให้คดิ ดี พูดดี
ทาดีขน้ึ โดยใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผ่านเพจ ให้น่าสนใจและตรงใจวัยรุ่น
3. เมื่อเปิ ดเพจแล้ว ให้ส่งชือ่ เพจ และส่ง link URL มาทีโ่ ครงการ ผ่าน www.vstarproject.com
เกณฑ์การพิ จารณาเพื่อเข้าสู่รอบ Social Innovation Camp
คณะกรรมการจะพิจารณาเก็บคะแนนผลงานของทุกทีมทีส่ ่งเข้ามาในรอบ Challenge ไว้ และ
คัดเลือกทีมทีจ่ ะผ่านเข้าอบรมในรอบ Social Innovation Camp จากจานวนทีมทีส่ มัครทัง้ หมด ซึ่งจะ
พิจารณาคะแนนจากรายละเอียดดังต่อไปนี้
 วัตถุประสงค์ของเพจและกลุ่มเป้ าหมาย (พิจารณาเป็ นหลัก)
 ความคิดสร้างสรรค์
 ความน่าสนใจของเพจ
 ยอด Like เพจอย่างน้อย 1,000 like
ทีมทีม่ ผี ลงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีค่ ณะกรรมการพิจารณา จะได้รบั สิทธิการเข้าอบรมเพิม่ เติมทักษะ
ความรูเ้ รื่องการทาเพจโดยวิทยากรชัน้ นา ใน Social Innovation Camp
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8.2 รอบ Social Innovation Camp
ทีมทีผ่ า่ นเกณฑ์พจิ ารณาคัดเลือก ต้องร่วมทากิจกรรมดังนี้
1. เข้าร่วม Social Innovation Camp วันที่ 1 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
2. ระยะเวลาในการทาเพจประมาณ 3 เดือน
3. การเปลีย่ นแปลงชือ่ เพจ ให้เปลีย่ นแปลงให้เสร็จสิน้ ภายในวันศุกร์ท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยส่งชือ่
เพจและลิงค์มาที่ www.vstarproject.com
4. ให้แต่ละเพจ ทาสื่อคลิปวีดโี ออย่างน้อย 10 คลิปโพสต์ลงในเพจของทีม ใช้เพจของทีมสร้างสื่อที่
สามารถปลุกกระแส กลุ่มวัยรุน่ ให้เป็ นคนดี (คิดดี พูดดีทาดี) มีสมั มาทิฐิ โดยใช้หลักธรรมะตาม
พระพุทธศาสนา
- คิดดี คือ คิดแบ่งปั น คิดให้อภัย คิดไม่ทาบาป มีประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
- พูดดี คือ พูดความจริงในเรื่องทีด่ มี ปี ระโยชน์ ถูกกาลเทศะ สุภาพ พูดไพเราะ ไม่ส่อเสียดผูอ้ น่ื
- ทาดี คือ การทีพ่ าตัวเราไปทาสิง่ ทีด่ ี และไม่เอาตัวเองไปทาสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่ทาร้ายผูอ้ ่นื ช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื ไม่ฆา่ ไม่เบียดเบียน ไม่ลกั ขโมย ไม่มเี พศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่ด่มื สุราและยาเสพติด
5. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง 90 Days Challenge (ในกลุม่ Wake Up Media กิจกรรมพัฒนาตนเอง)
ควบคู่ไปกับการทาเพจ โดยคอมเมนต์ใต้โพสต์ในแต่ละวันเช่น สิง่ ทีไ่ ด้รบั ความประทับใจ การ
เปลีย่ นแปลงตัวเองหรืออืน่ ๆ
6. เข้าอบรมเพิม่ เติมความรู้ เรื่อง “ทาเพจอย่างไรให้ปัง” 2 ครัง้
วันเสาร์ท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และวันเสาร์ท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562
7. ส่ง VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที อธิบายจุดเด่นของเพจทีส่ มควรได้รบั รางวัลที่ 1 และสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ ตามรูปแบบทีโ่ ครงการกาหนด ในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์ แล้วบันทึกเป็ นไฟล์ pdf ส่ง
มาที่ www.vstarproject.com ภายใน 24 ม.ค.’63
**การส่งคลิปวิดโี อ upload ลง youtube ตัง้ ชือ่ คลิปว่า “ชือ่ เพจ_สรุปผลงาน_WakeUpMedia4” โดยตัง้
ค่าเป็ นสาธารณะ และส่ง link URL มาที่ www.vstarproject.com

8.3 รอบ The Winner
ผูย้ นื ยันมาในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ให้ทาคลิป VDO โพสต์ลงเพจ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายจานวน
มากทีส่ ุด (Viral) ภายใน ศ. 7 ก.พ. ’63 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ส. 8 ก.พ. ’63 ให้ทุกทีมมา
นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
** เกณฑ์การให้คะแนน เพื่อตัดสิ นรอบ The Winner จะแจ้งใน Social Innovation Camp
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9. ปฎิ ทินกิ จกรรมโครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กิ จกรรม
เปิ ดรับสมัครและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการเข้าร่วมโครงการทีแ่ ฟนเพจ
เฟซบุ๊ก Wake up Media
วันสิน้ สุดรับสมัครและสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อเข้าแข่งขัน
ประกาศผลผูผ้ า่ นเกณฑ์ ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Wake up Media
ทีมทีผ่ า่ นเข้ารอบ Social Innovation ตอบรับการเข้าค่าย
เข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp
วันสุดท้ายในเปลีย่ นแปลงแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ช่วงเวลาการทากิจกรรมพัฒนาตนเอง
ช่วงระยะเวลาการทาเพจ เพื่อเก็บคะแนนในการเข้าแข่งขัน
อบรมให้ความรู้ ทาเพจอย่างไรให้ปัง ครัง้ ที่ 1
อบรมให้ความรู้ ทาเพจอย่างไรให้ปัง ครัง้ ที่ 2
ส่งสรุปผลการทาเพจและคลิปสรุปผลงาน
ทุกทีมทาการยืนยันการมานาเสนอโครงการ ในรอบ The Winner
ทาโจทย์เพือ่ ไปสู่รอบ The Winner
การแข่งขันรอบ The Winner ทุกทีมนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และ
ประกาศผลการตัดสิน
ทีมทีช่ นะเลิศระดับประเทศศึกษาดูงานทวีปยุโรป

กาหนดการ
จ. 2 มิ.ย. - ศ. 20 ก.ย.’62
ศ. 20 ก.ย.’62
จ. 23 ก.ย.’62
ศ. 27 ก.ย.’62
อัง. 1 - ศ. 4 ต.ค.’62
ศ. 11 ต.ค.’62
ศ. 11 ต.ค.’62 - ศ. 24 ม.ค.’63
ศ. 11 ต.ค.’62 - ศ. 24 ม.ค.’63
ส. 9 พ.ย. ’62
ส. 7 ธ.ค. ’62
ภายในศ. 24 ม.ค.’63
ภายในศ. 31 ม.ค.’63
จ.19 ม.ค.’63 - ศ. 7 ก.พ.’63
ส. 8 ก.พ.’63
พค.’63

10. รางวัลและทุนดาเนิ นการ
1. ทุนดาเนินการสาหรับทีมทีเ่ ข้ารอบ Social Innovation
มอบให้ ทีมละ 3,000 บาท
2. รางวัลสาหรับระดับประเทศ ได้แก่
1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1 รางวัล
ทุนการศึกษา
30,000 บาท**
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1 รางวัล
ทุนการศึกษา
20,000 บาท
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1 รางวัล
ทุนการศึกษา
10,000 บาท
1.4 รางวัลชมเชยเหรียญทองระดับประเทศ 7 รางวัล
ทุนการศึกษา
6,000 บาท
1.5 รางวัลชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ 30 รางวัล
ทุนการศึกษา
2,000 บาท
1.6 รางวัล Social Popular Vote
1 รางวัล
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
1.7 รางวัลกิจกรรมสร้างสรรค์สงั คมยอดเยีย่ ม (Creative) 1 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รวมทัง้ สิน้
42 รางวัล
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**ทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ จะได้รบั รางวัลดังนี้
1. ทุนการศึกษา จานวน 30,000 บาท
2. สิทธิ ์ได้รบั โอกาสทัศนศึกษาทวีปยุโรป เป็ นระยะเวลา 12 วัน
โดยโครงการประกวดได้สนับสนุน ตั ๋วเครือ่ งบินไป - กลับ / ค่าทีพ่ กั และอาหาร ส่วนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เช่นค่าทา Passport / ค่าขอวีซ่า / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ผูช้ นะการประกวดทีร่ ่วมเดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง สิ่ งสาคัญ ผูช้ นะการประกวดที่สามารถร่วมเดิ นทางไปทัศนศึกษาได้
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่อตามที่โครงการประกวดรับรอง (ไม่สามารถมาแทนกันได้) และยืนยันการเข้า
ร่วมเดินทางแล้วตามเวลาทีโ่ ครงการระบุเท่านัน้ ถ้าไม่ได้ยนื ยันถือว่าสละสิทธิ ์ และหากไม่สามารถร่วม
เดินทางไปทัศนศึกษาได้ ค่าใช้จ่ายในส่วนทีโ่ ครงการจัดไว้ให้ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้ทุกกรณี อนึ่ง
หากมีกรณีพพิ าทเกิดขึน้ ให้ถอื ว่าดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
11. การสนับสนุนโครงการ
1. โล่เกียรติยศสาหรับโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล
2. เกียรติบตั รสาหรับโรงเรียน ครู และนักเรียนเข้าร่วมการประกวด (ตัง้ แต่ผา่ นรอบ Social Innovation)
3. ของทีร่ ะลึกจากทางโครงการ
4. สิทธิพิ์ เศษอื่นๆ จากทางโครงการ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เกิดเครือข่ายเด็กดีมศี ลี ธรรม มีสมั มาทิฐิ ความสามารถด้านการสือ่ สารโดยใช้ Social Media เพิม่ ขึน้
2. เกิดเครือข่ายคณะทางานทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ การพัฒนางานด้านโซเชียลมีเดียได้
3. เกิดเครือข่ายผูบ้ ริหาร ครู สถาบันการศึกษาทีใ่ ห้การสนับสนุนด้านการใช้ Social Media และส่งเสริม
ศีลธรรมในการสือ่ สารผ่านสื่อ Social
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 062-885-7773 , 083-540-6442
E-mail : cmpyclub@gmail.com
Facebook (inbox): wake up media
Line@ : @ibscenter

