
๑ 

 

 

 

โครงการประกวด Social Change Fan Page Contest เปลี่ยนสังคมดีดวยแฟนเพจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล  

เราคงไมสามารถปฏิเสธไดวาในสังคมของโลกยุคปจจุบันนี้ วิธีการที่เยาวชน สื่อสารกับเพื่อน ๆ การรับรู

และแบงปนขอมูลขาวสารโซเชียลเน็ตเวิรกไดเขามามีอิทธิพลเปนอยางมาก ในการใชชีวิตประจําวันซึ่งหมายถึง

ผูคนโดยสวนใหญใหความสําคัญ และจดจออยูกับการติดตามขาวสาร การติดตอ การพูดคุยกันผานสื่อออนไลน

ตางๆ เชน Line , Facebook ,YouTube ,Twitter, Instagram , Blog  , WhatsApp โดยใชสมารทโฟน แท็บเล็ต 

คอมพิวเตอร เปนเครื่องมือ ซึ่งแตกตางจากในยุคของผูปกครองหรือครูเปนอยางมาก  การที่จะคนหาความรูใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจและการเรียนรูในดานตาง ๆ ก็ทําไดงาย เพราะวามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยใหงายมาก

ยิ่งขึ้นทําใหมีการเขาถึงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วไรขีดจํากัด หนาที่ของผูปกครองและครูคือการเตรียมเยาวชนเหลานี้

ใหพรอมสําหรับการรับรูขาวสารและการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบที่ถูกตอง เยาวชนจึงจําเปนตองไดรับการ

เรียนรูทักษะในการอาน การเขียน การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อสรางความ

เขาใจที่ถูกตอง สามารถมีความรูที่เทาทันสื่อตางๆได เตรียมพรอมที่จะเปนผูนําในการสื่อสาร หรือเขียนเลา เนื้อหา 

เรื่องราว ประสบการณ บทความ รูปภาพ วีดีโอที่สรางใหสังคมในโลกออนไลนไดรับรูเรื่องการสื่อสารที่ดีๆและการ

ทําความด ีจนสามารถนํามาแบงปนใหกับผูอื่นไดเพื่อกาวสูการเปนพลเมืองที่ดใีนยุคศตวรรษที่ ๒๑ ตอไป  

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อสรางทักษะที่ถูกตองในการรับรูขาวสารและเปนผูนําเยาวชนตนแบบในการแสดงความคิดเห็น

อยางสรางสรรคผานโซเชียลเน็ตเวิรก 

๒.๒ เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึงการใชภาษาเขียนที่สุภาพ สงเสริมกําลังใจในการทําความด ี

๒.๓ เพื่อเตรียมความพรอมใหเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นผานโซเชียลเน็ตเวิรกอยางถูกตองและมี

ศีลธรรมในระดับสากลได 

๒.๔ เพื่อใหครู และผูปกครองไดมีสวนรวมในการแนะนําปลูกฝงความคิดเห็นที่ถูกตองผานโซเชียล

เน็ตเวิรกที่มีการใชงานอยูแลวในกลุมของเยาวชน 

๒.๕ เพื่อสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ดานทักษะ

แหงโลกยุคใหม สงเสริมทักษะการอาน เขียน และการคิด เพื่อใหมีความพรอมเขาสูการศึกษา

ระดับสูงและโลกของการทํางาน 

๒.๖ สรางผูนําเยาวชนตนแบบทีม่คีุณลักษณะเปนผูนําสรางกระแสการทําความดีในโรงเรียนได 

๒.๗ เพื่อสงเสริมความเขมแข็งในดานศีลธรรมใหแกเครือขายบาน วัด  โรงเรียน สูสังคมออนไลน 



๒ 

 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

๓.๑  ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย  

๓.๒  โรงเรียนหรือสถาบันศึกษาที่เขารวมโครงการ  

๓.๓  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุน   

     

๔. เปาหมาย 

ปริมาณ      สถานศึกษามตีนแบบเยาวชนดานการใชเทคโนโลยีเพื่อสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิรก 

 เกิดกลุมผูนําเยาวชนและเครือขายเยาวชนดานการสื่อสารที่ดี  

คุณภาพ     เยาวชนเรียนรูมาตรฐานการสื่อสารที่ดีผานเทคโนโลยี และสามารถถายทอดไดในโซเชียล

เน็ตเวิรก 

               เกิดกลุมผูนําเยาวชนที่มีผลงานการเขียน บันทึกความดีในอินเตอรเน็ตเปนประจําใน

โรงเรียน 

 

๕. ระยะดําเนินการ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐ 

 

๖. รูปแบบโครงการ 

การดําเนินโครงการฯ มุงสงเสริมการทํากิจกรรมในสังคมออนไลนใหเกิดความสรางสรรคดานศีลธรรมและ

คุณธรรมใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดวยการ

จัดกิจกรรมสรางแฟนเพจ(Fan Page) เพื่อนําเสนอแนวคิดที่ดี , กิจกรรมการทําความดีแกบุคคลทั่วไป โดยมีกลุม

นักเรียนเปนผูปฏิบัติและนําเสนอผานกิจวัตรประจําวัน กิจกรรมประจําสัปดาห กิจกรรมสรางสรรคสังคมโดยใช

เทคโนโลยีสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิรกที่นาสนใจ เพื่อสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียนพรอม

ทั้งมีการประเมินมาตรฐานการสรางFan Page ทั้งดานความนิยม ความคิดสรางสรรค ความยั่งยืน และการขยาย

ผลกิจกรรมกระแสความดีในอินเตอรเน็ตกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  

 

๗. ขั้นตอนดําเนินการ  

๗.๑ ใหสมัครเปนทีม (๑ ทีมประกอบดวย นักเรียน ๖ คนทําหนาที่Administrator และครูที่ปรึกษาทีม

อยางนอย ๑ ทาน) สมัครเขารวมโครงการไดที่ www.vstarproject.com  ภายในวันศุกรที่ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๙   

๗.๒ ดําเนินการสรางแฟนเพจ(Fan Page)ของทีม (๑ ทีม ตอ ๑ เพจ)  ใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ 

๗.๓ สรางกิจกรรมและความเคลื่อนไหวใน Fan Page   



๓ 

 

๗.๔ เพจที่สรางขึ้น (Basic Page)ตองผานเกณฑการพิจารณาของการประกวด(อานตอท่ีหนา ๘-๙) 

๗.๕ เพจที่ผานเขารอบคัดเลือก(Alert Page) ครูที่ปรึกษาและAdministrator ๖ คน เขารวมอบรม 

Young Fanpage Camp  

๗.๖ เพจที่ผานเขารอบคัดเลือกและผานการอบรมฯทําภารกิจ“Young Fanpage Mission” ตาม

ระยะเวลา และตองผานเกณฑการพิจารณาของการประกวด(อานตอท่ีหนา ๘-๙) 

๗.๗ เพจที่ผานเขารอบสุดทาย (Final Page) รวมประชุมสัมมนา รับภารกิจ “Best Social Change 

Mission” วันเสารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ชมรมพุทธศาสตรสากล จ.ปทุมธานี 

๗.๘ เพจที่ผานเขารอบสุดทาย ทําผลงานในเดือนมกราคม    

๗.๙ ทีมงานเพจที่ผานเขารอบสุดทายยืนยันการเขารวมนําเสนอผลงาน  

๗.๑๐ นําเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันเสารที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

ณ ชมรมพุทธศาสตรสากล จ.ปทุมธานี และประกาศผลการประกวดระดับประเทศ   

๗.๑๑ โครงการมอบรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ของที่ระลึกแกเพจที่ไดรับรางวัล  

  

๘. กิจกรรม Fan Page 

 ๘.๑ กิจกรรมประจําวัน  (ทําทุกวัน) 

บันทึกการทํากิจกรรมความดีของตนเอง , ขอคิดดีๆ , เขียนความดีของคนรอบขางหรือการทํา

หนาที่กัลยาณมิตรชักชวนผูอื่นทําความดี ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือชุมชน  
 

 ๘.๒ กิจกรรมประจําสัปดาห (๔  หัวขอ,กระทู ) ระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม– ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ใหใสแฮชแท็ก(hashtage) ชื่อหัวขอแตละสัปดาหใตภาพที่โพสตและตั้งโพสตเปนสาธารณะ 

สัปดาห หัวขอ ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

๑ Full Moon จ.๒๙ สิงหาคม – ส.๓ กันยายน 

รณรงคใหสมาชิกไดทํ ากิจกรรมนั่ งสมาธิ พักใจ       

ใหไดทําบุญตามประเพณีของชาวพุทธ เชน ตักบาตร

,ถวายสังฆทาน ,ปลอยปลา,ทําความสะอาดวัด ฯลฯ 

๒ รักษไทย จ.๕ – ส.๑๐ กันยายน 

รณรงคใหสมาชิกได สื่อสารความเปนไทย เชน การ

ยิ้ม ไหว กราบพระ การแสดงออกดวยมารยาทที่ดี

งาม หรือเครื่องแตงกายสุภาพแบบไทย ,แตงกาย

เครื่องแบบนักเรียนไดสุภาพ ถูกระเบียบ เปน

ตนแบบความประพฤติดีได  



๔ 

 

  

๘.๓ กิจกรรม สําหรับผูผานเขารอบคัดเลือก  

  “Young Fanpage Mission”  (ระยะเวลา พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)  
 

๘.๔ กิจกรรม “Best Social Change Mission” สําหรับผูผานเขารอบสุดทาย (เดือนมกราคม)  
 

๘.๕ กิจกรรมการนําเสนอผลงาน เมื่อผานเขารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

 

๙. ประเภทการประกวดและรางวัล 

๙.๑ Basic Page   

คือ เพจที่ทํากิจกรรมเพจของตนเอง ระยะเวลาทํากิจกรรม ๔ สัปดาห ๔ กระทู และตองมียอด

สมาชิกไลค ไมนอยกวา ๒๐๐ สมาชิก ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ  สะสมคะแนนพิเศษใหไดตามเกณฑ ในแตละสัปดาหมีสิทธิ์ไดรับรางวัลทุนการศึกษา ๕๐๐ 

บาท สัปดาหละ ๑๐ เพจ   

เพจที่สรางขึ้นตองผานเกณฑการพิจารณาของการประกวด (อานหนาที่ ๘-๙)  
 

๙.๒ Alert Page  

คือ เพจที่ผานเขารอบคัดเลือกแลว จํานวนไม เกิน ๕๐ เพจ สามารถทําไดตามเกณฑที่

คณะกรรมการไดระบุไว ทั้งดานคุณภาพและปริมาณสมาชิกของเพจ   

หมายเหตุ  ผูผานเขารอบนี้ตองรับการอบรมพัฒนาฯ เพื่อรับภารกิจเพจและตองมียอดสมาชิกไลค       

ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ สมาชิกภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  

เพจตองผานเกณฑการพิจารณา (อานหนาที่ ๘) 
 

๙.๓ Final Page  

คือ เพจที่ผานเขารอบสุดทาย จํานวนไมเกิน ๓๐ เพจ   

หมายเหตุ  ผูผานเขารอบสุดทายตองเขารวมสัมมนาในวันเสารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  

สัปดาห หัวขอ ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม 

๓ 
โลกสวย  

clean by you 
จ.๑๒ – ส.๑๗ กันยายน 

รณรงค ใหสมาชิกได  รวมกันทํ ากิจกรรมรักษา

สิ่งแวดลอมทั้งเรื่องสวนตัวและสวนรวม  

รณรงคใหสมาชิกไดทํากิจกรรมพัฒนาทําความ

สะอาด ๕ หองชีวิตเนรมิตนิสัย 

๔ 
Little good 

ความดีเล็กๆที่ยิ่งใหญ 
จ.๑๙ – ส.๒๔ กันยายน 

ใหสมาชิกไดทําความดีที่ทําแลวมีความรูสึกภาคภูมิใจ

และมีผลดีตอผูอื่น  



๕ 

 

 

 ๙.๔ Winning Page  

คือ เพจที่ผานเขารอบสุดทายและสามารถเขารวมนําเสนอผลงานการดําเนินกิจกรรมเพจตาม

ภารกิจ ในวันเสารที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อเขาชิงชนะเลิศในระดับประเทศตอไป 

 

รางวัลสําหรับเพจระดับประเทศ  ไดแก          

๑. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  ๑ รางวัล ทุนการศึกษา       ๑๐๐,๐๐๐ บาท**  

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ๑ รางวัล ทุนการศึกษา         ๓๐,๐๐๐ บาท   

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ๑ รางวัล  ทุนการศึกษา     ๒๐,๐๐๐ บาท  

๔. รางวัลชมเชยระดับประเทศ         ๒๗ รางวัล  ทุนการศึกษา ละ       ๓,๐๐๐ บาท 

                           รวมทั้งสิ้น          ๓๐  รางวลั  

 **หมายเหตุ  

เพจที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของประเทศ จะไดรับรางวัลดังนี้  

- ทุนการศึกษา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตองมอบให 

๑. เปนทุนสนับสนุนกิจกรรมสําหรับโรงเรียน ๓๐,๐๐๐ บาท   

๒. เปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ๖๐,๐๐๐ บาท (รวม ๖ คน คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท)  

๓. เปนทุนการศึกษาสําหรับครูที่ปรึกษาทีม ๑ คน ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

- สิทธิ์ไดรับโอกาสทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป ระยะเวลา ๑ สัปดาห  

โดยโครงการประกวดไดจัด ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ / คาที่พักและอาหาร ไวให สวนคาใชจายอื่นๆ

นอกเหนือจากที่จัดไวให เชน คาทํา PASSPORT / คาขอวีซา /คาใชจายสวนตัว ฯลฯ  ผูชนะการประกวด

ที่รวมเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง  

สิ่งสําคัญ  ผูชนะการประกวดที่สามารถรวมเดินทางไปทัศนศึกษาได ตองเปนผูที่มีรายชื่อตามที่โครงการ

ประกวดรับรอง (ไมสามารถมาแทนกันได) และยืนยันการเขารวมเดินทางแลวตามเวลาที่โครงการระบุ

เทานั้น ถาไมไดยืนยันถือวาสละสิทธิ์  

  หากไมสามารถรวมเดินทางไปทัศนศึกษาได คาใชจายในสวนที่โครงการจัดไวใหไมสามารถ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดทุกกรณ ี 

 

หากมีกรณพีิพาทเกิดขึ้นใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัยขึ้นอยูกับดุลพินิจ 

ของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเปนที่สิ้นสุด 

 
 

 



๖ 

 

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาสมัคร 

 นักเรียน 

๑. เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู และมีสังกัดโรงเรียน 

๒. เปนนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบรอย สุภาพ รักษาศีล ๕ ไดเปนปกติ ไมเสพสิ่งเสพติด  

๓. เปนนักเรียนที่เปนที่ยอมรับของครูที่ปรึกษาแฟนเพจที่สรางขึ้น 

๔. ไมมีพฤติกรรมการแสดงความเห็นในโซเชียลแบบกาวราว ไมสุภาพ และผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร  

๕. นักเรียนมีพฤติกรรมทําความดีดวยตนเองและสามารถโพสตลงในเฟสบุคสวนตัวทุกวัน โดยโพสตตาม

หลักการโพสตที่ดี *(อานหนา ๙)  
 

ครูที่ปรึกษา 

๑. สามารถดูแลนักเรียนในทีมใหแสดงความเห็นเชิงสรางสรรค แนะนําสิ่งที่ถูกตอง ตอโพสตของเพจที่

นักเรียนสรางขึ้นไดอยางสม่ําเสมอ  

๒. เปนครูที่มีความประพฤติเรียบรอย สุภาพ เปนตนแบบความดี และรักษาศีล ๕ ไดเปนปกต ิไมเสพสิ่ง

เสพติด 

 

๑๑. ปฏิทินกิจกรรมโครงการ    

ที ่ กิจกรรม กําหนดการ 

๑ สมัครและศึกษาขอมูลกติกาการเขารวมโครงการ ไดท่ี www.vstarproject.com   ๒๕ ก.ค. - ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ 

๒ ดําเนินการสรางแฟนเพจ(Fan Page)ของทีม (๑ ทีม ตอ ๑ เพจ) ภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๓ 

 

เริ่มทําภารกิจ สรางกิจกรรมและความเคลื่อนไหวใน Fan Page  (๔ หัวขอ)  
** ระหวางการทําภารกิจทั้ง ๔ หัวขอ จะมีการสะสมคะแนนพิเศษ เพื่อรับทุนการศึกษาของทีม

ประจําสัปดาหตามที่กําหนด 

ระหวางวันที ่

วันที่ ๒๙ ส.ค. – ๒๕ ก.ย. 

 รวม ๔ สัปดาห 

๔ 

 

เพจที่สรางขึ้นแลวตองมียอดสมาชิกไลคเพจไมนอยกวา ๒๐๐ สมาชิก   

หากสมาชิกไลคเพจไมถึงเกณฑจะไมผานเขารอบคัดเลือก  
ภายในวันที่ ๓ กันยายน 

๕ 

 

โครงการประกาศผลเพจที่ผานเขารอบคัดเลือก(Alert Page) 

 ทาง www.vstarproject.com 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๖ 

 

เพจที่ผานเขารอบคัดเลือก ยืนยันการผานเขารอบกับทางโครงการ และตอบรับเขา

อบรมฯ ทาง www.vstarproject.com (ใหคุณครูที่ปรึกษาเปนผูยืนยันทั้งหมด) 
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๗ 

 

ครูที่ปรึกษาและAdministrator ๖ คน ที่ผานเขารอบคัดเลือก เขารวมอบรม Young 

Fanpage Camp และรับภารกิจ “Young Fanpage Mission”  

ระหวางวันที ่

๑๓ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๗ 

 

 

*กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม กําหนดการ 

 

๘ 

 

เพจที่ผานเขารอบคัดเลือกและผานการอบรมพัฒนาฯแลว เริ่มทําภารกิจและผลงาน  

และเพจตองมียอดสมาชิกไลคเพจไมนอยกวา ๕,๐๐๐ สมาชิก ภายในวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม 

ระยะเวลาทําภารกิจ 

พ.ย. – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๙ คณะกรรมการพิจารณาผลงานของแตละเพจ(Alert Page)   

๑๐ 
โครงการประกาศผลเพจผานเขารอบสุดทาย(Final Page) ๓๐ เพจ  

ทาง www.vstarproject.com 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

๑๑ 
เพจที่ผานเขารอบสุดทาย ยืนยันการผานเขารอบกับทางโครงการ 

ทาง www.vstarproject.com  
วันจันทรที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

๑๒ 

 

ทีมเพจที่ผานเขารอบสุดทาย รวมประชุมสัมมนารับภารกิจ “Best Social Change 

Mission” ณ ชมรมพุทธศาสตรสากล จ.ปทุมธานี 

วันเสารที ่๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

 

๑๓ เพจที่ผานเขารอบสุดทาย เริ่มทําภารกิจและผลงาน  ตลอดเดือนมกราคม 

๑๔ 
ทีมงานเพจที่ผานเขารอบสุดทายนําเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  

ณ ชมรมพุทธศาสตรสากล จ.ปทุมธานี และประกาศผลการประกวดระดับประเทศ  
วันเสารที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๐ 

๑๕ โครงการมอบรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ของที่ระลึกแกเพจที่ไดรับรางวัล ตามที่กําหนด 

๑๖ 
ผูไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ระดับประเทศ) และครูที่ปรึกษา ๑ ทาน รวมเดินทาง

ไปทัศนศึกษาตางประเทศ 
เมษายน ๒๕๖๐ 



๘ 

 

๑๒. เกณฑการตัดสิน 

มีเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้ 

 

ระดับการประกวด  เกณฑการพิจารณา 

Basic Page** 

-ยอดสมาชิกไลคไมนอยกวา ๒๐๐ สมาชิก ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

- ระดับคะแนนที่ไดรับแตละสัปดาหพิจารณา จากเกณฑพื้นฐาน ทั้ง ๓ ขอ 

 ๑. กดไลค ใน Vstarproject Fanpage และแชรโพสตของเพจ Vstarproject พรอมเขียนคอมเมนทดีๆ

ใหโพสตใหมที่ปรากฎในเพจ Vstarproject ทุกวัน 

 ๒. มีเนื้อหาการโพสตที่ดีทุกวัน  ตรงตามหลักการโพสตทีด่ ี* 

 ๓. เลือกโพสตที่ดีที่สุด ๑ โพสตในแตละสปัดาห และแคปเจอร(Capture) หนาโพสตสงที่ Vstarproject 

Fanpage ในวันสุดทายของกิจกรรมบนแฟนเพจตามหัวขอที่ระบุ (ติดตามรายละเอียดในเว็บไซด)  

 สะสมคะแนนเพ่ือรับทุนการศึกษาประจําสัปดาหของทีมพิจารณาจาก 

 ลําดับคะแนนที่สูงสุด ๑๐ เพจ จากจํานวนผูเห็นโพสตประจําสัปดาห    

Alert Page 

 เกณฑพื้นฐาน 

 ๑. ขยายฐานสมาชิกไลค  ๕,๐๐๐ คน ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ๒. เชิญชวนสมาชกิในเพจใหเขาเปนสมาชิก  VStarProject FanPage ใหได 

 ๓. สรางกิจกรรมความดีตอตนเอง สังคม ที่เกิดขึ้นไดจริงผานโซเชียลและไดรับการสนับสนนุจากสมาชิก 

ในเพจมารวมกันทําอยางเปนรูปธรรม  

 ๔. สามารถใชเพจของทีมเปนสือ่ทําใหเกิดการสรางกระแสการทําความดีในโรงเรียนได  

 ๕. ครูที่ปรึกษาเพจ แสดงคอมเมนทในเพจทุกวัน 

 เกณฑสะสมพิเศษ  

 ๑. ยอดLIKE, SHARE,COMMEMT  

 ๒. เนื้อหาสาระ   (ความนาสนใจ / ความคิดสรางสรรค / ความสุภาพ / 

                       ไมกลาวหาหรือวาราย / ขอมูลที่ถูกตองเปนความจริง)   

 ๓. ความเคลื่อนไหว   

 ๔. ความเปนทีม  

 ตองผานการเขาอบรมฯ และผานเกณฑพิจารณาภารกิจ Young Fanpage Mission  

Final Page  ภารกิจ “Best Social Change  Mission”**  

Winning Page 
 นําเสนอผลการดําเนินงานจากภารกิจ “Best Social Change Mission”  และจัดแสดงนิทรรศการ    

 การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โดย คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ    



๙ 

 

สิ่งที่ควรทราบในการสรางเพจระดับ Basic Page** 
๑. ใหสมัครเปนทีมนักเรียน (ทมีละ ๖ คน / และมีผูทาํหนาทีA่dministrator ๖ คน)  

  ๒. ทีมที่สมัครตองมีครูที่ปรึกษาทีมอยางนอย ๑ ทาน ตอทีม  

๓. ดําเนินการสรางแฟนเพจ (Fan Page) ของทีม (ใหสรางขึ้นใหม และไมใชFan page เดิมที่มีอยูแลวของ

สวนตัวหรือของสถาบัน)  ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ๓.๑ เมื่อสรางเพจแลวใหแจงกลับที่ www.vstarproject.com เพื่อใหเจาหนาที่จัดการประกวดไดรวม

เปนAdministrator ของเพจ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 ๔. โพสตที่เผยแพรตองตรงตามหลักการโพสตที่ดี *   

ถูกตอง คือ ขอมูลเปนจริง (correct facts) เพื่อไมใหคนเชื่ออะไรผิด ๆ มีสาระประโยชน 

ถูกศีลธรรม (moral awareness) คือ ภาษาสุภาพ ไมวาราย ไมหยาบคาย ไมหลอกลวง  

           ถูกกฎหมาย (legality) คือ ไมหมิ่นประมาทผูอื่น เพื่อจะไดไมโดนปรับ ไมติดคุก 

 

 

 

๑๓. การสนับสนุนโครงการ 

๑. เกียรติบัตรสําหรับครู และนักเรียนเขารวมการประกวด 

๒. เกียรติบัตรสําหรับโรงเรียนที่ไดสงนักเรียนเขารวมประกวด (ตั้งแตระดับผานรอบคัดเลือก) 

๓. โลเกียรติยศสําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ๓ รางวัล 

๔. เกียรติบัตรสําหรับคณะกรรมการโครงการทุกทาน 

          ๕. ของที่ระลึกจากทางโครงการ 

          ๖. คาสนับสนุนการเดินทางกรณมีารวมกิจกรรม เชน ปฐมนิเทศ , อบรมการพัฒนาทักษะ นําเสนอ 

ผลงาน ฯลฯ ตามอัตราที่โครงการกําหนด 

          ๗. สิทธิ์พิเศษอ่ืนๆ จากทางโครงการ 

    

๑๔. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. เกิดเครือขายเด็กดีมีศีลธรรม ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 

๒. เกิดเครือขายทีมงานที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนางานดานโซเชียลมีเดียได  

๓. เกิดเครือขายผูบริหาร ครู สถาบันการศึกษาที่ใหการสนับสนุนดานการใชโซเชียลมีเดียและการใช 

ภาษาที่สงเสริมกําลังใจในการทําความดี เพื่องานศีลธรรม  

 

 

   



๑๐ 

 

๑๕. สมัครไดที่เว็บไซต : www.vstarproject.com   

      ติดตอสอบถาม  

        โครงการประกวด Social Change Fan Page Contest เปลี่ยนสังคมดีดวยแฟนเพจ  

       โทรศัพท ๐๘-๘๐๐๒-๖๑๒๓    

E-mail :  ibs.office072@gmail.com   

ที่อยู  ๒๓ /๒ หมู ๗ อาคารชมรมพุทธศาสตรสากล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

Facebook: Vstarproject Fanpage   

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   


