
1 

 

โครงการ Wake up Me(dia) 
เดก็ยคุใหม่ส่ือสารอย่างสร้างสรรค ์

1. หลกัการและเหตุผล 
ในปัจจุบนัความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ี ท าใหโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์เขา้มามอีทิธพิลตอ่การสือ่สารใน

ชวีติประจ าวนัของผูค้นทัว่โลก  การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีร่วดเรว็ไรข้ดีจ ากนั มทีัง้ผลทางดา้นบวก และดา้นลบ  
ดงันัน้ ชมรมพุทธศาสตรส์ากลฯ จงึไดจ้ดัโครงการ Wake up Media เดก็ยคุใหม่ส่ือสารอย่างสร้างสรรค ์ข ึน้
เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนนักศกึษา สรา้งสรรคก์จิกรรมรณรงคใ์หค้วามรู ้ และปลูกจติส านึกในการใชโ้ซเชยีล
เน็ตเวริค์อยา่งถูกตอ้งในรูปแบบของตนเอง และประชาสมัพนัธก์จิกรรมดงักลา่ว ผา่นทางแฟนเพจเฟสบุ๊คโดยมี
ยุทธศาสตร ์ 3 ดซีึ่งสอดคลอ้งกบันโยบาย 3 ดขีองส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง 
ศกึษาธกิาร 1. สื่อดสี่งเสรมิการสรา้งสื่อทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาในแต่ละชว่งวยัส าหรบัเยาวชน และสามารถ
เขา้ถงึได ้2. พืน้ทีด่ ีคอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นตน้แบบของการเรยีนรู ้ เป็นเวทสีรา้งสรรคก์ารแสดงออกของเยาวชน และ
ใชแ้ลกเปลีย่นความคดิและ 3. ภูมดิ ี เป็นภูมปัิญญาของเยาวชนทีต่อ้งไดร้บัการบ่มเพาะ เพื่อเป็นภูมคิุม้กนัตอ่
การเปิดรบั ใชส้ื่ออย่างแยกแยะ และมวีจิารณญาณ ใหเ้ยาวชนเป็นผูน้ าการท า “เพจดงัและเพจด”ี โดยมี
เป้าหมายใหผู้ร้บัสารในโซเชยีลเน็ตเวริค์ไดร้บัทราบขอ้มูล และมาร่วมกจิกรรมทีก่ลุ่มนกัเรยีน นกัศกึษาไดจ้ดั
ขึน้เพือ่เผยแพร่ความรูน้ี้ เตรยีมความพรอ้มใหเ้ยาวชนยคุปัจจุบนัรูเ้ทา่ทนัสือ่  มหีลกัวนิิจฉยัในการคดักรอง
เลอืกรบัรูส้ ื่อทีเ่ขา้มาถงึตนเองในรูปแบบต่างๆ  เรยีนรูว้ธิกีารคดิ อา่น เขยีนอย่างมสีต ิและมวีจิารณญาณ เป็น
บุคลากรทีด่ ี มคีุณธรรม รบัผดิชอบตอ่สงัคม เป็นการเพิม่พูนภูมคิุม้กนั ท าใหเ้ยาวชนมทีกัษะการด ารงชวีติได้
อย่างเป็นสุข มวีธิกีารแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรคส์ามารถเป็นผูน้ าในการท ากจิกรรมสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งแก่
สงัคม และมคีวามสามารถในการสื่อสารยคุไทยแลนด ์4.0  

 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อใหเ้ยาวชนไดร้่วมเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะในการใชโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้น

คุณธรรม การพฒันาตนเองและสงัคม 
2.2 เพื่อส่งเสรมิทกัษะการอา่น เขยีน และการแสดงออกทางความคดิเหน็ทีส่ภุาพ ส่งเสรมิก าลงัใจในการ

ท าความด ีท ากจิกรรมทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม  
2.3  เพื่อสรา้งผูน้ าเยาวชนตน้แบบในการแสดงความคดิเหน็อยา่งสรา้งสรรคผ์า่นโซเชยีลเน็ตเวริค์ 
2.4  เพื่อปลูกฝังสมัมาทฐิแิก่เยาวชน และเผยแพร่ใหค้นในสงัคมไดม้แีนวทางในการอยู่ร่วมกนัอย่าง 
      มคีวามสุข 

 

3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
3.1 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
3.2 ชมรมพุทธศาสตรส์ากล ในอุปถมัภส์มเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์
  

4. เป้าหมาย 
 ปรมิาณ       - สถานศกึษามเียาวชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นการใชส้ื่อ และเทคโนโลย ีเพื่อใชส้ื่อสาร  
                    ประชาสมัพนัธก์จิกรรมทีด่ดีว้ยโซเชยีลเน็ตเวริค์ 

          



2 

 

          - เกดิกลุม่ผูน้ าเยาวชนและเครอืขา่ยเยาวชน สรา้งแนวร่วมชมุชนผลติผลงานเผยแพรเ่พื่อสรา้ง         
            สงัคมอนัดงีามในโลกเทคโนโลยปัีจจบุนั 

   คุณภาพ      - เยาวชนมคีุณลกัษณะทางการสื่อสารทีด่ ีสุภาพ และสรา้งสรรค ์
         - เยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีและเกดิผลในการสือ่สารกบัชมุชน 
         - กลุ่มผูน้ าเยาวชนสามารถผลติผลงานกจิกรรมเผยแพร่ในอนิเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างตอ่เนื่องสม ่าเสมอ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2562 ถงึ เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 
 

6. ขัน้ตอนการด าเนินงาน   
6.1  รอบ Challenge 

 

 

 

  

6.2 รอบ Social Innovation Camp 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 The Winner 

 

 
 
 

1. สมคัรเขา้ร่วมโครงการผา่น
www.vstarproject.com 

 

1. เพจทีผ่า่นการคดัเลอืก มาเขา้ร่วม 
Social Innovation Camp 
องั.1 – ศ. 4 ต.ค. ‘62 

ณ ชมรมพุทธศาสตรส์ากลฯ 

2. ท าเพจและท ากจิกรรม
พฒันาตนเองตลอดโครงการ 
11 ตค.62 – 24 มค. 63 

3. อบรมใหค้วามรู ้“ท าเพจอย่างไรใหปั้ง”  
   - ส. 9  พย. ‘62 
   - ส. 7  ธค.  ‘62 

 

1. น าเสนอผลการด าเนิน   
   โครงการต่อคณะกรรมการ 
   ส. 8 ก.พ. ‘63 

2. ประกาศผลรางวลัชนะเลศิ      
   ระดบัประเทศ 
   ส. 8 ก.พ. ‘63 
 

2. ด าเนินการสรา้งแฟนเพจ  เฟสบุค๊ของทมี  
   1 ทมีต่อ 1 เพจใหเ้สรจ็สิน้ 
    ภายในศ. 20 กย. ‘62 

 

3. ทมีทีช่นะเลศิทศันศกึษา   
    ทวปียุโรป 12 วนั  
    ชว่งพ.ค.‘63 

 

4. ส่ง VDO และสรุปผล    
   การด าเนนิโครงการ  
   ภายในศ. 24 ม.ค. ‘63 
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7. คณุสมบติัและเง่ือนไขการสมคัร 

 
7.1 ผูส้มคัรเป็นนกัเรยีนก าลงัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ไป หรอืเป็นนกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ 

 ในระดบัปรญิญาตร ีมสีงักดัโรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั สามารถรวมสมาชกิจากต่างสถาบนัได้    
 ทมีละ 1 เพจ 

7.2 การสมคัร สมคัรเป็นทมี ทมีละ 5 คน ส าหรบัระดบัมธัยมปลายใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษารบัรอง และเป็นผู้  
     สง่ใบสมคัร ส าหรบัระดบัมหาวทิยาลยัไม่ตอ้งมอีาจารยท์ีป่รกึษา 
7.3 สถาบนัการศกึษาสามารถสนบัสนุนส่งทมีเขา้ร่วมประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน  
7.4 ผูส้มคัรกรอกรายละเอยีดในการสมคัร ผา่นเวป www.vstarproject.com  

 
 
8. รายละเอียดในการแข่งขนั มดีงัน้ี 
 

     8.1 รอบ Challenge 
1. สมคัรเขา้ร่วมโครงการที ่www.vstarproject.com  
2. ด าเนินการสรา้งแฟนเพจเฟสบุ๊ค โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อปลุกกระแสกลุม่วยัรุ่น ใหค้ดิด ีพดูด ี
    ท าดขี ึน้ โดยใช ้ความคดิสรา้งสรรคใ์นการน าเสนอผา่นเพจ ใหน่้าสนใจและตรงใจวยัรุ่น 

   3. เมื่อเปิดเพจแลว้ ใหส้่งชือ่เพจ และส่ง link URL มาทีโ่ครงการ ผา่น www.vstarproject.com  
 

เกณฑก์ารพิจารณาเพ่ือเข้าสู่รอบ Social Innovation Camp 
คณะกรรมการจะพจิารณาเกบ็คะแนนผลงานของทุกทมีทีส่่งเขา้มาในรอบ Challenge ไว ้ และ 

คดัเลอืกทมีทีจ่ะผา่นเขา้อบรมในรอบ Social Innovation Camp จากจ านวนทมีทีส่มคัรทัง้หมด  ซึ่งจะ
พจิารณาคะแนนจากรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 วตัถุประสงคข์องเพจและกลุ่มเป้าหมาย (พจิารณาเป็นหลกั) 
 ความคดิสรา้งสรรค ์
 ความน่าสนใจของเพจ 
 ยอด Like เพจอย่างน้อย 1,000 like 

ทมีทีม่ผีลงานผา่นเกณฑม์าตรฐานทีค่ณะกรรมการพจิารณา จะไดร้บัสทิธกิารเขา้อบรมเพิม่เตมิทกัษะ
ความรูเ้รื่องการท าเพจโดยวทิยากรชัน้น า ใน Social Innovation Camp 
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8.2 รอบ Social Innovation Camp 

ทมีทีผ่า่นเกณฑพ์จิารณาคดัเลอืก  ตอ้งร่วมท ากจิกรรมดงันี้ 
1.  เขา้ร่วม Social Innovation Camp วนัที ่1 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ชมรมพุทธศาสตรส์ากลฯ  
2.  ระยะเวลาในการท าเพจประมาณ 3 เดอืน 
3.  การเปลีย่นแปลงชือ่เพจ ใหเ้ปลีย่นแปลงใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัศกุรท์ี ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยส่งชือ่

เพจและลงิคม์าที ่www.vstarproject.com  
4.  ใหแ้ต่ละเพจ ท าสื่อคลปิวดีโีออย่างน้อย 10 คลปิโพสตล์งในเพจของทมี ใชเ้พจของทมีสรา้งสื่อที่

สามารถปลุกกระแส กลุ่มวยัรุน่ใหเ้ป็นคนด ี (คดิด ี พูดดที าด)ี มสีมัมาทฐิิ โดยใชห้ลกัธรรมะตาม
พระพุทธศาสนา 

- คดิด ีคอื คดิแบ่งปัน คดิใหอ้ภยั คดิไม่ท าบาป มปีระโยชน์ต่อผูอ้ ื่น 
- พูดด ีคอื พูดความจรงิในเรื่องทีด่มีปีระโยชน์ ถูกกาลเทศะ สภุาพ พูดไพเราะ ไมส่่อเสยีดผูอ้ืน่ 
- ท าด ีคอื การทีพ่าตวัเราไปท าสิง่ทีด่ ีและไม่เอาตวัเองไปท าสิง่ทีไ่ม่ด ีไม่ท ารา้ยผูอ้ ื่น ชว่ยเหลอื 
   ผูอ้ ื่น ไม่ฆา่ ไม่เบยีดเบยีน ไม่ลกัขโมย ไม่มเีพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร ไม่ดื่มสุราและยาเสพตดิ 

5. เขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาตนเอง 90 Days Challenge (ในกลุม่ Wake Up Media กจิกรรมพฒันาตนเอง)         
ควบคู่ไปกบัการท าเพจ โดยคอมเมนตใ์ตโ้พสตใ์นแต่ละวนัเชน่ สิง่ทีไ่ดร้บั ความประทบัใจ การ
เปลีย่นแปลงตวัเองหรอือืน่ๆ  

6. เขา้อบรมเพิม่เตมิความรู ้เรื่อง “ท าเพจอย่างไรใหปั้ง” 2 ครัง้  
    วนัเสารท์ี ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และวนัเสารท์ี ่7 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
7. ส่ง VDO ความยาวไม่เกนิ 2 นาท ีอธบิายจดุเด่นของเพจทีส่มควรไดร้บัรางวลัที ่1 และสรุปผลการ  
   ด าเนินโครงการ ตามรูปแบบทีโ่ครงการก าหนด ในรูปแบบพาวเวอรพ์อยท ์แลว้บนัทกึเป็นไฟล์ pdf ส่ง  
   มาที ่www.vstarproject.com ภายใน 24 ม.ค.’63 
   **การส่งคลปิวดิโีอ upload ลง youtube ตัง้ชือ่คลปิวา่ “ชือ่เพจ_สรุปผลงาน_WakeUpMedia4” โดยตัง้  
   ค่าเป็นสาธารณะ และส่ง link URL มาที ่www.vstarproject.com 

 
 
8.3 รอบ The Winner 

ผูย้นืยนัมาในรอบชงิชนะเลศิระดบัประเทศ ใหท้ าคลปิ VDO โพสตล์งเพจ ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายจ านวน
มากทีสุ่ด (Viral) ภายใน ศ. 7 ก.พ. ’62 การแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ ระดบัประเทศ ส. 8 ก.พ. ’62 ใหทุ้กทมีมา
น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ  
** เกณฑก์ารให้คะแนน เพื่อตดัสินรอบ The Winner จะแจ้งใน Social Innovation Camp 

 
 
 
 
 

http://www.vstarproject.com/
http://www.vstarproject.com/
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9. ปฎิทินกิจกรรมโครงการ 

  
10. รางวลัและทุนด าเนินการ 

1. ทุนด าเนินการส าหรบัทมีทีเ่ขา้รอบ Social Innovation 
มอบให ้ทมีละ 3,000 บาท  

2. รางวลัส าหรบัระดบัประเทศ ไดแ้ก่           
1.1 รางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1          1 รางวลั        ทุนการศกึษา       30,000 บาท** 

  1.2 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1         1 รางวลั        ทุนการศกึษา       20,000 บาท  
  1.3 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2         1 รางวลั        ทุนการศกึษา 10,000 บาท 
  1.4 รางวลัชมเชยเหรยีญทองระดบัประเทศ      7 รางวลั        ทนุการศกึษา        6,000 บาท 

1.5 รางวลัชมเชยเหรยีญเงนิระดบัประเทศ      30 รางวลั       ทุนการศกึษา    2,000 บาท 
                    1.6 รางวลั Social Popular Vote          1 รางวลั       ทุนการศกึษา    5,000 บาท 
  1.7 รางวลักจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมยอดเยีย่ม (Creative)   1 รางวลั  ทุนการศกึษา 5,000 บาท 

รวมทัง้สิน้          42  รางวลั 
 

 

ท่ี กิจกรรม ก าหนดการ 
1 เปิดรบัสมคัรและประชาสมัพนัธข์อ้มูลการเขา้รว่มโครงการทีแ่ฟนเพจ

เฟสบุ๊ค Wake up Media 

จ. 2 ม.ิย. - ศ. 20 ก.ย.’62 

2 วนัสิน้สุดรบัสมคัรและสรา้งแฟนเพจเฟสบุ๊คเพือ่เขา้แขง่ขนั ศ. 20 ก.ย.’62 
3 ประกาศผลผูผ้า่นเกณฑ ์ทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค Wake up Media จ. 23 ก.ย.’62 
4 ทมีทีผ่า่นเขา้รอบ Social Innovation  ตอบรบัการเขา้ค่าย ศ. 27 ก.ย.’62 
5 เขา้ร่วมกจิกรรม Social Innovation Camp องั. 1 - ศ. 4 ต.ค.’62 
6 วนัสุดทา้ยในเปลีย่นแปลงแฟนเพจเฟสบุ๊ค ศ. 11 ต.ค.’62 
7 ชว่งเวลาการท ากจิกรรมพฒันาตนเอง ศ. 11 ต.ค.’62 - ศ. 24 ม.ค.’63 
8 ชว่งระยะเวลาการท าเพจ เพื่อเกบ็คะแนนในการเขา้แขง่ขนั ศ. 11 ต.ค.’62 - ศ. 24 ม.ค.’63 
9 อบรมใหค้วามรู ้ท าเพจอย่างไรใหปั้ง ครัง้ที ่1 ส. 9 พ.ย. ’62 
10 อบรมใหค้วามรู ้ท าเพจอย่างไรใหปั้ง ครัง้ที ่2 ส. 7 ธ.ค. ’62 
11 ส่งสรุปผลการท าเพจและคลปิสรุปผลงาน ภายในศ. 24 ม.ค.’63 
12 ทุกทมีท าการยนืยนัการมาน าเสนอโครงการ ในรอบ The Winner ภายในศ. 31 ม.ค.’63 
13 ท าโจทยเ์พือ่ไปสู่รอบ The Winner จ.19 ม.ค.’63 - ศ. 7 ก.พ.’63 
14 การแขง่ขนัรอบ The Winner ทุกทมีน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และ

ประกาศผลการตดัสนิ 
ส. 8 ก.พ.’63 

15 ทมีทีช่นะเลศิระดบัประเทศศกึษาดูงานทวปียุโรป พค.’63 
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          **ทมีทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 ของประเทศ จะไดร้บัรางวลัดงันี้  

1.  ทุนการศกึษา จ านวน 30,000 บาท  
2.  สทิธิไ์ดร้บัโอกาสทศันศกึษาทวปียุโรป เป็นระยะเวลา 12 วนั  
    โดยโครงการประกวดไดส้นบัสนุน ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบั / ค่าทีพ่กัและอาหาร ส่วนค่าใชจ้่าย

อื่นๆ เชน่ค่าท า Passport / ค่าขอวซ่ีา / ค่าใชจ้่ายส่วนตวั ฯลฯ  ผูช้นะการประกวดทีร่่วมเดนิทางตอ้ง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง ส่ิงส าคญั  ผูช้นะการประกวดท่ีสามารถร่วมเดินทางไปทศันศึกษาได้ 
ต้องเป็นผูท่ี้มีรายช่ือตามท่ีโครงการประกวดรบัรอง (ไม่สามารถมาแทนกนัได้) และยนืยนัการเขา้
ร่วมเดนิทางแลว้ตามเวลาทีโ่ครงการระบุเท่านัน้ ถา้ไมไ่ดย้นืยนัถอืวา่สละสทิธิ ์ และหากไม่สามารถร่วม
เดนิทางไปทศันศกึษาได ้คา่ใชจ้่ายในส่วนทีโ่ครงการจดัไวใ้หไ้ม่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดทุ้กกรณ ีอนึ่ง 
หากมกีรณพีพิาทเกดิขึน้ใหถ้อืวา่ดุลพนิิจของคณะกรรมการจดัการประกวดถอืเป็นทีส่ิน้สดุ 

 
11. การสนับสนุนโครงการ 

1. โล่เกยีรตยิศส าหรบัโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนไดร้างวลัชนะเลศิระดบัประเทศ 3 รางวลั 
2. เกยีรตบิตัรส าหรบัโรงเรยีน ครู และนกัเรยีนเขา้ร่วมการประกวด (ตัง้แต่ผา่นรอบ Social Innovation) 

          3. ของทีร่ะลกึจากทางโครงการ 
            4. สทิธิพ์เิศษอื่นๆ จากทางโครงการ 
  
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เกดิเครอืขา่ยเดก็ดมีศีลีธรรม มสีมัมาทฐิ ิความสามารถดา้นการสือ่สารโดยใช ้Social Media เพิม่ขึน้ 
2. เกดิเครอืขา่ยคณะท างานทีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันางานดา้นโซเชยีลมเีดยีได ้ 
3. เกดิเครอืขา่ยผูบ้รหิาร ครู สถาบนัการศกึษาทีใ่หก้ารสนบัสนุนดา้นการใช ้Social Media และส่งเสรมิ

ศลีธรรมในการสือ่สารผา่นสื่อ Social 
 
13. ติดต่อสอบถามและสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
          ชมรมพุทธศาสตรส์ากลฯ โครงการ Wake up Me(dia) เดก็ยุคใหม่สือ่สารอย่างสรา้งสรรค ์

ทีอ่ยู่ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์062-885-7773 , 083-540-6442    
E-mail : cmpyclub@gmail.com 
Facebook (inbox): wake up media 
Line@ : @ibscenter 

 
 
 

 


