โครงการความร่ วมมือไทย-ไต้ หวัน ร่ วมสร้ างสรรค์ การเรี ยนรู้
การประกวดการเขียนเรี ยงความหรื อสารคดีพร้ อมภาพประกอบ
โดยความร่ วมมือระหว่ างบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์
และสํานักงานการท่ องเที1ยวไต้ หวัน ประจํากรุ งเทพฯ
หลักการและเหตุผล
บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จํ า กั ด (มหาชน) ได้ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
หลายแห่ ง ในการดํ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทั ง- ด้ านการศึ ก ษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คุ ณ ธรรม
สิ4งแวดล้ อม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ4งโครงการด้ านส่งเสริ มการอ่าน การเขียน และการเรี ยนรู้ เนื4องจากตระหนัก
ดีว่าเยาวชน คื อ กํ าลัง สํ าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ การพัฒ นาเยาวชนทัง- ในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบ
โรงเรี ยนให้ เ ป็ นผู้รักการอ่านรั กการเรี ยนรู้ จึง เป็ นเรื4 องจํ าเป็ นอย่างยิ4งสํ าหรั บการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ให้
บังเกิดขึ -นในสังคมไทย
ในปี 2562 นี - บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ และ
สํ า นักงานการท่อ งเที4 ย วไต้ ห วัน ประจํ า กรุ ง เทพฯ ได้ ประสานความร่ วมมื อกัน จัด “โครงการความร่ วมมื อ
ไทย-ไต้ ห วั น ร่ วมสร้ างสรรค์ การเรี ย นรู้ ” เพื4 อ จั ด การประกวดการเขี ย นเรี ย งความหรื อ สารคดี พ ร้ อม
ภาพประกอบ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื4 อส่งเสริ มให้ เยาวชนไทยศึกษาเรี ยนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ของชาวไต้ หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ4งวัฒนธรรมการอ่านซึ4งรัฐบาลไต้ หวันให้ ความสํ าคัญเป็ นพิเศษ
โดยนํามาถ่ายทอดผ่านการเขียนเรี ยงความและงานศิลปะ เพื4อเผยแพร่ แนวคิดด้ านการส่งเสริ มวัฒนธรรมการอ่าน
ของไต้ หวันให้ เป็ นที4ร้ ู จกั อย่างแพร่ หลายในสังคมไทย อันจะนํามาสู่การกระตุ้นความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนให้
ร่ วมกันสร้ างนิ สัยรั กการอ่านรั กการเรี ยนรู้ อย่างยั4ง ยื นให้ เ กิ ดขึน- กับเยาวชนไทย อี กทัง- สร้ างแรงบัน ดาลใจใน
การเดินทางท่องเที4ยวไต้ หวันเพื4อเปิ ดโลกการเรี ยนรู้ในที4สดุ
วัตถุประสงค์
1. เพื4 อเผยแพร่ แ นวคิดด้ านการส่ง เสริ ม วัฒนธรรมการอ่านของไต้ หวันให้ เป็ นที4 ร้ ู จักอย่างแพร่ หลาย
ในสังคมไทย อันจะนํามาสู่การกระตุ้นความร่ วมมื อจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้ ร่วมกันสร้ าง
นิสยั รักการอ่านรักการเรี ยนรู้อย่างยัง4 ยืนให้ เกิดขึ -นกับเยาวชนไทย
2. เพื4 อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนไทยได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ าเกี4 ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี เกษตรกรรม
สิ4งแวดล้ อม ระบบการศึกษา และอื4น ๆ ของไต้ หวัน
3. เพื4 อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะของเยาวชนที4 มี ค วามสามารถทางด้ า นการเขี ย นและการวาดรู ป
ตลอดจนส่งเสริ มการทํางานร่วมกันเป็ นทีมของเยาวชนแก่เยาวชน
4. เพื4 อ เสริ ม สร้ างสัม พัน ธภาพอัน ดี ร ะหว่ า งบริ ษั ท ซี พี ออลล์ จํ า กัด (มหาชน) คณะศิ ล ปศาสตร์
สถาบันการจัดการปั ญ ญาภิ วัฒ น์ สํ า นักงานการท่องเที4 ยวไต้ หวัน ประจํ ากรุ ง เทพฯ บุค ลากร
ที4เกี4ยวข้ อง ตลอดจนเยาวชนและครูอาจารย์ที4เข้ าร่วมโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุม่ เป้าหมายหลัก : นักเรี ยนชันมั
- ธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าทังใน
ระบบและนอกระบบโรงเรี ยน
2. กลุม่ เป้าหมายรอง : ครูที4ปรึ กษาของนักเรี ยนที4สมัครเข้ าร่วมโครงการ
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วิธีการดําเนินงาน
วันที4 1 พ.ย. 2562
วันที4 27 ธ.ค. 2562
วันที4 27 ม.ค. 2563
วันที4 3-7 ก.พ. 2563
วันที4 14 ก.พ. 2563
ระหว่างวันที4 16-20 มี.ค. 2563

เปิ ดรับสมัครผลงานที4สง่ เข้ าประกวด
ปิ ดรับสมัครผลงานที4สง่ เข้ าประกวด
ตัดสินผลงาน
ประกาศผลการแข่งขัน
ผู้ได้ รับรางวัลชนะเลิศทัง- 2 ระดับ พร้ อมครูที4ปรึกษายืนยันสิทธิFรับรางวัล
มอบรางวัลและปฐมนิเทศเพื4อเตรี ยมพร้ อมในการเข้ าร่วมกิจกรรม
(ยังไม่กําหนดวัน)
ทัศนศึกษาที4ไต้ หวัน
ระหว่างวันที4 20-30 เม.ย. 2563 ผู้ได้ รับรางวัลชนะเลิศทัง- 2 ระดับ เข้ าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที4ไต้ หวัน
(ยังไม่กําหนดวัน)
(6 วัน 5 คืน)

หมายเหตุ
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการโดยการส่งหนังสือเชิญ (Direct Mail) ไปยังโรงเรี ยนต่าง ๆ กว่า
3,000 โรงเรี ยนทัว4 ประเทศ
2. ข้ อมูลล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ มีนกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดโรงเรี ยนรัฐบาลและเอกชนทัว4 ประเทศ รวมทังสิ
- -น 4,227,113 คน ดังตารางต่อไปนี -

โรงเรี ยนรัฐบาล
โรงเรี ยนเอกชน

นักเรี ยนมัธยม
นักเรี ยนมัธยม
ศึกษาตอนต้ น (คน) ศึกษาตอนปลาย (คน)
1,992,481
1,541,916
324,872
367,844
รวมทัง9 สิน9

รวม
(คน)
3,534,397
692,716
4,227,113

ข้อมูลจากสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงศึกษาธิ การ ประจํ าปี 2560

วิธีประเมินผล
1. ด้ านปริ มาณ : จํานวนผลงานของเยาวชนที4สง่ เข้ าประกวด
2. ด้ านคุณภาพ : จากแบบสอบถาม ONLINE
งบประมาณในการดําเนินโครงการ
1. บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยสํานักกิจการเพื4อสังคมและสิ4งแวดล้ อม
2. คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
3. สํานักงานการท่องเที4ยวไต้ หวัน ประจํากรุงเทพฯ
4. องค์ ก รและหน่ ว ยงานที4 ร่ ว มสนั บ สนุ น ประกอบด้ ว ย เมื อ งผิ ง ตง ไต้ ห วั น และบริ ษั ท ควอลิ ตี เอ๊ กซ์เพรส จํากัด
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563
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ผลที1คาดว่ าจะได้ รับ
1. เยาวชนได้ อา่ นวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ จากไต้ หวัน เช่น บทกวี นวนิยาย เรื4 องสัน- การ์ ตนู
2. เยาวชนได้ ศึกษาค้ นคว้ าและมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี4 ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เกษตรกรรม
สิ4งแวดล้ อม ระบบการศึกษา และอื4น ๆ ของไต้ หวัน
3. เยาวชนที4 เ ข้ าร่ วมโครงการได้ แสดงความคิดสร้ างสรรค์ และความสามารถทางด้ านการเขี ยนและ
การวาดรูป ตลอดจนเรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม
4. เครื อข่ายและสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์ สถาบัน
การจัดการปั ญญาภิวัฒน์ สํานักงานการท่องเที4ยวไต้ หวัน ประจํากรุ งเทพฯ องค์กรและหน่วยงาน
ที4ร่วมสนับสนุน บุคลากรที4เกี4ยวข้ อง ตลอดจนเยาวชนและครูอาจารย์ที4เข้ าร่วมโครงการฯ
ที1ปรึกษาโครงการ
1. นายประสิทธิF ฉกาจธรรม

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ สํานักกิจการเพื4อสังคมและสิ4งแวดล้ อม
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2. MR. TONY WU
ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที4ยวไต้ หวัน ประจํากรุงเทพฯ
3. อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. คณะทํางานจากสํานักกิจการเพื4อสังคมและสิ4งแวดล้ อม บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
2. คณะทํางานจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
3. คณะทํางานจากสํานักงานการท่องเที4ยวไต้ หวัน ประจํากรุงเทพฯ
------------------------------
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