
ท่ี ชพส./ศล.๖๓๑๗/๐๖๘                                           ชมรมพุทธศาสตร์สากล 
   ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
            ๒๓/๒ หมู่ ๗ ต.คลองสาม 
                                                                                  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐                        

 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร ทุนด าเนินการ 
ทุนการศึกษา โครงการประกวด Wake up Media เด็กยุคใหม่ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ ปีท่ี ๔ 

เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการ 
                  ๒. การยืนยันมาร่วมงานและการส่งผลงานเพื่อน าเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ 
                  ๓. หัวข้อสรุปผลด าเนินการ เพื่อใช้น าเสนอกรรมการในระดับประเทศ 

 ตามท่ีสถานศึกษาของท่านได้เข้าร่วมโครงการประกวด Wake up Media เด็กยุคใหม่ส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์  ทางโครงการจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศขึ้นในวันเสาร์ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ณ ลานหน้าโรงภาพยนตร์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

 ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญคุณครูที่ปรึกษาทีม สมาชิกทีมเพจ 
และผู้สนใจมาร่วมงาน เข้ารับเกียรติบัตร และทุนการด าเนินการทีมละ ๓,๐๐๐ บาท ส าหรับทีมที่ชนะ
การแข่งขันในวันงานจะได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมกว่า ๔๒ รางวัล รายละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
ท้ังนี้ กรุณายืนยันตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ทาง www.vstarproject.com ภายในวันศุกรท่ี์ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

  คณะกรรมการฯ ขอช่ืนชมโรงเรียนของท่าน ท่ีได้ทุ่มเทสร้างเยาวชนให้เป็นผู้น ากระแสความดี
ในสถานศึกษา  และขยายผลความดีสู่สังคมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกต้อง มีศีลธรรม จนเป็นท่ีประจักษ์ 
และขอให้คงความเป็นต้นแบบต่อไป พร้อมท้ังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ 
โอกาสนี้ 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายสันติ รุ่งสุขพลากร)  
 ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล 
 ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   
 
เสาวภาคย์ วิธวาศิริ   
โทรศัพท์ ๐๖-๒๘๘๕-๗๗๗๓ 
www.vstarproject.com   



ก ำหนดกำรกำรประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

โครงกำร Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค ์

วันเสำร์ที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ลงทะเบียน 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  พิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

    - ชม VTR ประมวลภาพโครงการท่ีผ่านมา 

    - แนะน ากรรมการผู้ตัดสินระดับประเทศ 

    - พิธีกล่าวเปิดงาน 

    - ถ่ายภาพหมู่ 

    - ช้ีแจงขั้นตอนการประกวด 

๑๑.๓๐ -๑๒.๓๐ น.  ทุกเพจ น าเสนอผลงานตามสาย  

ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน   

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  ประกาศผลเพจท่ีผ่านเข้ารอบ ๑๐ ทีมระดับประเทศ  

    ตัวแทนแต่ละเพจ จับฉลาก ล าดับการน าเสนอ และช้ีแจงการน าเสนอ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   การน าเสนอผลงาน ๑๐ ทีมระดับประเทศ  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  คณะกรรมการประชุมผลการตัดสิน 

ประกาศผลรางวัล Social Popular Vote และเพจกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การประกาศผล และพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา  

การแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Wake up Media  

เด็กยุคใหม่ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ปีท่ี ๔ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



   

 

การยืนยันมารว่มการแข่งขันรอบชงิชนะเลิศระดับประเทศ 

และการส่งผลงานเพ่ือน าเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ 

.................................................... 

 

1. กรุณายืนยันการมาร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่ www.vstarproject.com  

   โดยระบบจะเปิดให้ยืนยัน ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2563  

2. กรุณาส่งผลการด าเนินโครงการ ภายใน 31 มกราคม 2563 โดยแต่ละเพจต้องส่งผลงานดังนี้ 

2.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ ในรูปแบบพาวเวอร์พอยท์ ตามรูปแบบที่โครงการก าหนด  

              แล้วบันทึกเป็นไฟล์ pdf ส่งไฟล์เข้าระบบ wwww.vstarproject.com 

2.2 ส่ง VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที อธิบายจุดเด่นของเพจที่สมควรได้รับรางวัลที่ 1 การส่งคลิปวิดีโอ     

     ให้ upload ลง youtube ตั้งชื่อคลิปว่า “ชื่อเพจ_สรุปผลงาน_WakeUpMedia4”  โดยตั้งค่าเป็น 

     สาธารณะ และส่ง link URL มาที่ wwww.vstarproject.com  

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พี่เล้ียงเพจ 

 

.................................................... 
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หวัข้อสรปุผลการด าเนินการ เพื่อใช้น าเสนอ ในรอบชิงชนะเลิศระดบัประเทศ 
1. กรณุาสง่สรปุผลการด าเนินงาน ขอ้ 1 - 5 เป็นไฟล ์power point ไมเ่กนิ 12 สไลด์ save ไฟลเ์ป็น pdf 

2. สง่ไฟลน์ าเสนอมาที ่www.vstarproject.com ภายในวนัศกุรท์ี ่31 มกราคม 2563 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ข้อมูลของทีม จ านวน 1-2 สไลด์ 

 ชือ่เพจ   .................................................... 
 ชือ่โรงเรยีน/สถาบนั  ............................ 
 จงัหวดั   .................................................... 
 แนะน าสมาชกิในทมีและการแบ่งหน้าทีภ่ายในทมี 

2. กิจกรรมพฒันาตวัเอง 1-2 สไลด์  
  ใหเ้ขยีนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตวัเอง จากการท ากจิกรรมพฒันาตวัเอง  
3. เพจ  พิจารณาจากคณุภาพและปริมาณ จ านวนไมเ่กนิ 7 สไลด์ 

1. ชือ่เพจ     
2. วตัถุประสงคข์องเพจ  
3. กลุม่เป้าหมายของเพจ   
4. ผลของการท าเพจบรรลุวตัถุประสงคข์องเพจอยา่งไรบา้ง  
5. สรปุภาพรวมเพจ (ดูจากขอ้มลูเชงิลกึในเพจ) 

5.1. จ านวนคนกด like เพจ  
5.2 ใหแ้สดง 10 โพสต์ทีม่กีารตอบรบัสงูสดุ (Engagement) การเขา้ถงึ (Organic Reach) ยอด Like, Share, 

comment, view สรปุเป็นตาราง excel โดยเรยีงจากมากไปน้อย พรอ้มอธบิายเหตุผลของการตอบรบั  
5.3 ใหแ้สดง 3 โพสตข์อง Content 3 หวัขอ้ทีโ่ครงการก าหนด คอื การให,้ จติอาสา และความสะอาด  
5.4 ใหแ้สดง 1 โพสตข์อง Content การปลุกกระแสชวนเพือ่นท าความด ี(ท าลงในตารางเหมอืนขอ้ 5.2 ) 

 ชือ่โพสต ์ ประเภ
ท 

วนัที ่ Engagement 
ของโพสต ์

Organic 
Reach 

Lik
e 

Share commen
t 

view เหตุผลทีม่โีพสต์มี
การตอบรบัมาก 

1           
2           
3           

** ชือ่โพสต์ : ชือ่หวัขอ้ทีโ่พสต์ 
** ประเภท : ขอ้ความ , รปูภาพ , วดิโีอ , Live 

 ** Engagement คอืการกระท าทกุอย่างของกลุม่เป้าหมาย หรอืกลุ่มคนทีเ่หน็โพสต์ของเรา ไดแ้ก ่Like, Share, 
Comment ทีเ่กดิขึน้กบัโพสต์นัน้ๆ 
4. การจดักิจกรรมสร้างสรรคส์งัคมของเพจ จ านวน 1-2 สไลด์  
 1. ชือ่กจิกรรม  
 2. จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 3. มกีารประชาสมัพนัธ์เชญิชวนคนมารว่มกจิกรรมผา่นทางเพจอย่างไรบา้ง  

4. รายละเอยีดการจดักจิกรรม       
5. การตอบรบัของกลุม่เป้าหมาย  
6. ผลการจดักจิกรรม  
7. รปูภาพการจดักจิกรรม 4 ภาพ  

5. หลงัจากจบโครงการ มีความตัง้ใจท่ีจะท าเพจต่อไปอย่างไร  จ านวน 1 สไลด ์
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