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สสส. เชิญชวนเยาวชนคนรุ5นใหม5 มาร5วมคิดทำสื่อดี สร@างสรรคBสื่อ และ พื้นที่กิจกรรมสขุภาวะ 

กับ โครงการคิดดีไอดอล นักส่ือสารสร@างสรรคBสุขภาวะ  “เปล่ียน” สังคม ด@วยพลังส่ือคนรุ5นใหม5 

สำนักสร<างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปLญญา (สำนัก 11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร<างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดย ศูนยXสื่อสารเด็กไทยฯ (องคXกรสาธารณประโยชนX เลขที่ 4314) รaวมกับ นักวิชาการภาคใต< เปdดโอกาสให<

คนรุaนใหมa รวมกลุaมไมaน<อยกวaา 10 คน สร<างสรรคXสื่อและกิจกรรมสร<างสรรคX เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

“นักสื่อสารสร<างสรรคXสุขภาวะ” Creative Communication for Health ในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข<องกับประเด็นสุข

ภาวะ กายดี สุขภาพดี อารมณXดี เพื่อสร<างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการท่ีดีสำหรับเด็ก อายุตั้งแตa 0 จนถึง 15 ป1 

เป~นสื่อที่มีความเหมาะสม สามารถเป~นเครื่องมือสำหรับการจัดกิจกรรมสร<างสรรคXในพื้นที่ปฏิบัติการ ภายใต<โจทยX  

“ ส่ือเล'นให+สุข(ภาพ) หนุกสมวัย ” 

นิยามเชิงศัพทB 

 Creative Communication for Health “นักสื่อสารสร<างสรรคXสุขภาวะ” หมายถึง บุคคลหรือกลุaมบุคคลที่มี

ศักยภาพและทักษะในการใช<สื่อและการสื่อสารเพื่อสร<างการมีสaวนรaวมในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และหรือแก<ไข

ปLญหาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอยaางสร<างสรรคXและมีความรับผิดชอบ และนำไปสูaการมีภูมิรู<เทaาทันส่ือเทaาทัน

สุขภาวะ มีหลักคิดเชิงวิเคราะหXประเด็นและสถานการณXสุขภาวะท่ีสร<างสรรคX 

KIDDEE IDOL เยาวชนตั้งแตaอายุ 16 ถึง 25ป1 ท่ีมีจิตอาสา และเป~นคนรุaนใหมaท่ีคิดดี คิดสร<างสรรคX ท่ีสามารถใช<ส่ือ

มีเดีย ผaานกระบวนการเรียนรู<และพัฒนาศักยภาพตนเองสูaการเปลี่ยนแปลงผaานประเด็นสุขภาวะ คิดได< คิดเป~น คิด

ทำส่ือดี 

 สื่อเล5นให@สุข(ภาพ)หนุกสมวัย การใช<สื่อเป~นเครื่องมือเพื่อนำไปสูaวิถีสุขภาวะ ไปพร<อมความสุขสูaการเป~นพลเมืองท่ี

มีความรับผิดชอบตaอสังคม มีความรู<และแสดงออกถึงความเป~นพลเมืองที่มีความกระตือรือร<น หรืออาจจะกลaาวได<วaา

เป~น “พลเมืองต่ืนรู<” ในการใช<ส่ือท่ีเหมาะสมกับชaวงวัย 

 สุขภาวะ หมายถึง การดำรงชีพของบุคคลอยaางมีความสุข ทั้ง กาย จิตใจ สังคม และปLญญา ที่เชื่อมโยงและสะท<อน

ความเป~นองคXรวมท่ีเก้ือหนุนท้ัง 4 มิติ มิใชaเพียงไมaมีโรคภัยไข<เจ็บ แตaรวมถึงการมีชีวิตท่ีมีรaางกายแข็งแรง จิตแข็งแรง 

มีความสุขอยูaในสังคม โดยมีจุดเน<นประเด็นทางกาย คือ สaงเสริมกิจกรรมทางกาย ชวนเด็กออกมาเลaน ลดอ<วนในเด็ก 

เพิ่มพักและผลไม<อยaางน<อย 400กรัมตaอวัน ลดปLญหาหรือปLจจัยเสี่ยง เชaน บุหรี่ ปกป�องนักสูบหน<าใหมa ความ

ปลอดภัยทางท<องถนน หมวกกันน�อค จุดเน<นทางอารมณX  พฤติกรรมความรุนแรงกับเด็ก ติดเกม ลดการกลั่นแกล<ง 
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คaานิยมพฤติกรรมเลียนแบบที่ไมaดี จุดเน<นประเด็นทางสังคม เชaน ลดชaองวaางระหวaางวัย โรคซึมเศร<า และจุดเน<น

ประเด็นทางปLญญา คือ สุขภาวะทางปLญญา ปLญญาท่ีรู<เข<าใจ เทaาทันโลก เทaาทันส่ือ เป~นต<น 

เด็ก หมายถึง เด็กต้ังแตa 0 จนถึง 15 ป1 โดยแบaงออกเป~น 3 ชaวงวัย ได<แกa ปฐมวัย ชaวงเด็กเล็ก อายุระหวaาง 0 ถึง 5 

ป1 วัยเรียน ชaวงเด็กโต อายุระหวaาง 6 ถึง 12 ป1 และ วัยรุaน ชaวงเด็กใหญa อายุระหวaาง 13 ถึง 15 ป1 

พ้ืนท่ีปฏิบัติ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีจัดกิจกรรมกับกลุaมเป�าหมาย ท่ีมีความสอดคล<องกับประเด็นท่ีต<องการส่ือสารเพ่ือสร<าง

การเปล่ียนแปลง อาจจะเป~น ในชุมชน หมูaบ<าน โรงพยาบาล สถานบำบัด ศาสนสถาน ศพด. กศน. โรงเรียน หรือ

สถานท่ีอ่ืนๆท่ีเป~นปLญหาของสถานการณXในการใช<ส่ือเป~นเคร่ืองมือเพ่ือการจัดกิจกรรม 

หลักเกณฑBและรูปแบบการนำเสนอ 

รูปแบบส่ือ ประเด็นสุขภาวะ กลุ5มเปlาหมาย พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 

§ Clip ส่ือสำหรับเด็ก 

§ motion graphic 

§ music video 

§ e-learning 

§ cartoon 

§ ชุดส่ือนิทาน 

§ หรือ ส่ืออ่ืนๆท่ี

เหมาะสมสำหรับเด็ก 

กายดี สุขภาพดี อารมณXดี จุดเน<นทาง

กาย คือ สaงเสริมกิจกรรมทางกาย ชวน

เด็กออกมาเลaน ลดอ<วนในเด็ก เพ่ิมพัก

และผลไม<อยaางน<อย 400กรัมตaอวัน 

ลดหวานมันเค็ม ป�องกันฝLนผุ ลด

ปLญหาหรือปLจจัยเส่ียง เชaน บุหร่ี 

ปกป�องนักสูบหน<าใหมa ความปลอดภัย

ทางท<องถนน หมวกกันน�อค จุดเน<น

ทางอารมณX  พฤติกรรมความรุนแรง

กับเด็ก ติดเกม ลดการกล่ันแกล<ง 

คaานิยมพฤติกรรมเลียนแบบท่ีไมaดี 

จุดเน<นทางสังคม เชaน ลดชaองวaาง

ระหวaางวัย โรคซึมเศร<า ลดขยะ และ 

จุดเน<นทางปLญญา คือ สุขภาวะทาง

ปLญญา ปLญญาท่ีรู<เข<าใจ เทaาทันโลก 

เทaาทันส่ือ เป~นต<น  

ปฐมวัย ชaวงเด็กเล็ก อายุ 

ระหวaาง 0 ถึง 5 ป1 

ศูนยXพัฒนาเด็ก

เล็ก / รพ.สต. / 

อนุบาล 

วัยเรียน ชaวงเด็กโต อายุ 

ระหวaาง 6 ถึง 12 ป1 

โรงเรียน / ชุมชน  

วัยรุaน ชaวงเด็กใหญa อายุ 

ระหวaาง 13 ถึง 15 ป1 

โรงเรียน / กศน. 

/ สถานพินิจ / 

ชุมชน 

 

หมายเหตุ ..ควรเลือก รูปแบบสื่อ ประเด็นที่ต=องการสื่อสาร กลุ?มเป@าหมาย เพียงแค? 1 อย?างเดียวเท?านั้น 
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เกณฑBการคัดเลือก เพ่ือรับทุนสนับสนุนการผลิตส่ือและจัดกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท 

1. ส่ือท่ีผลิต ต<องมีความคิดสร<างสรรคX เหมาะสมกับเด็ก และสามารถพัฒนาส่ือให<เกิดการตaอยอดในระหวaาง

ดำเนินกิจกรรมรaวมกับโครงการ 

2. กระบวนการดำเนินงานสามารถนำไปสูaการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน และสามารถสร<างแรงบันดาลใจ

ให<กับสังคมได< 

3. มีทีมงาน จำนวนไมaน<อยกวaา 10 คน พร<อมท่ีปรึกษา แบaงบทบาทชัดเจน มีภาคีรaวมในการดำเนินกิจกรรม 

4. มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ีนaาสนใจในการจัดกิจกรรม พร<อมมีกระบวนการในการเผยแพรaส่ือท่ีผลิตจนสามารถเป~น

ต<นแบบการจัดกิจกรรมสร<างสรรคXได< 

5. สามารถดำเนินกิจกรรมได<ตามระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี สสส. กำหนด 

ทุนสนับสนุน  

§ สสส. สนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท  โดยมีผลงานส่ือ อยaางน<อย 1 ผลงาน ท่ีผaานการ

พิจารณาจากผู<ทรงคุณวุฒิ และนำส่ือท่ีผลิตไปจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ กับกลุaมเป�าหมาย จำนวนไมaน<อยกวaา 

80 ถึง 100 คน พร<อมเผยแพรaชaองทางสังคมออนไลนX อยaางน<อย 1 ชaองทาง 

เง่ือนไขการดำเนินโครงการและกระบวนการทำงานในพ้ืนท่ี 

• ทีมท่ีได<รับทุนการสนับสนุนจะต<องดำเนินการตามข้ันตอนดังตaอไปน้ี 

o ลงพ้ืนท่ี เพ่ือสำรวจข<อมูลสถานการณXปLญหาในชุมชนท่ีต<องการเปล่ียนแปลง โดยรับฟLงความ

คิดเห็นจากผู<ปกครอง ครู หรือผู<ท่ีเก่ียวข<องกับเด็ก ระบุประเด็นท่ีต<องการเปล่ียนแปลง 

o มีการประชุม วางแผนการดำเนินงาน สามารถจัดการเอกสารสรุปโครงการ และรายงานการเงินได< 

o ดำเนินการผลิตส่ือสร<างสรรคXท่ีเหมาะสมกับกลุaมเป�าหมาย คือ เด็ก ท่ีต<องการส่ือสารในประเด็น

สร<างการเปล่ียนแปลงสุขภาวะ 

o พัฒนาส่ือสุขภาวะสำหรับเด็ก ท่ีได<รับข<อเสนอแนะจากผู<ทรงคุณวุฒิ 

o จัดกิจกรรมกระบวนการส่ือสารในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ โดยใช<ส่ือท่ีผลิตเป~นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม 

o สามารถนำเสนอผลงานส่ือท่ีผลิตเผยแพรaผaานส่ือสังคมออนไลนX  

o รายงานความก<าวหน<า ปLญหา อุปสรรคและแนวทางแก<ไขระหวaางการดำเนินงานได< 
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o สามารถเข<ารaวมกิจกรรมตามท่ี สสส.กำหนด ได<แกa เวทีปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพ และ เวที

ถอดบทเรียนแลกเปล่ียนข<อมูล ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

o สaงรายงานปdดโครงการ รายงานการเงิน เม่ือส้ินสุดโครงการ ตามแบบฟอรXม ท่ี สสส. กำหนด 

• ภาพ เสียง ท่ีใช<ประกอบในผลงานจะต<องขอลิขสิทธ์ิให<ถูกต<องเพ่ือใช<ในการส่ือสารสูaสาธารณะ 

• ภาพ ท่ีปรากฏในงาน และพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมจะต<องไมaมีเคร่ืองหมาย หรือ โลโก<ทางการค<าของบริษัทผู<ผลิต

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลXและยาสูบ 

• ลิขสิทธ์ิของผลงานท้ังหมดถือเป~นลิขลิทธ์ิ รaวมระหวaางเจ<าของผลงาน สสส. และ ศูนยXส่ือสารเด็กไทยฯ แตa

มิใชaลิขสิทธ์ิเพ่ือการค<า หรือ เชิงพาณิชยX 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

• ประกาศโจทยXและรับสมัครสaงผลงานส่ือเพ่ือคัดเลือก ( ต้ังแตaบัดน้ี ถึง 10 พฤษภาคม 2563 ) 

• หมดเขตสaงผลงานและใบสมัครเพ่ือรaวมคัดเลือก ( 10 พฤษภาคม 2563 )    

• ประกาศรายช่ือทีมท่ีได<รับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงการ  ( 25 พฤษภาคม 2563 )  

• ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักส่ือสารสร<างสรรคXสุขภาวะ  ( 12 ถึง 14 มิถุนายน 2563 ) 

• จัดทำสัญญาและเอกสารรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ( ต<องไมaเกิน วันท่ี 20 มิถุนายน 2563 ) 

• พัฒนาผลงานส่ือและจัดกิจกรรมปฏิบัติการจริง  ( กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 ) 

• นำเสนอผลงานส่ือผaานชaองทางสังคมออนไลนX  ( สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2563) 

• เวทีถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน ( 23 ถึง 24 กันยายน 2563 ) 

 

หมายเหตุ.. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม  ID LINE / dekkiddee 

ช5องทางส5งใบสมัครและผลงาน   Email   info.dekkiddee@gmail.com 
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เลขที่ใบสมัคร ........./2563  

ใบสมัคร คิดดีไอดอล นักส่ือสารสร@างสรรคBสุขภาวะ  “เปล่ียน” สังคม ด@วยพลังส่ือคนรุ5นใหม5 

CREATIVE COMMUNICATION FOR HEALTH  ป1ที่ 4 

ช่ือทีม ควรเปEนชื่อที่สร=างสรรคG สื่อสาร ครอบคลุมถึงสิ่งที่ทางกลุ?มอยากทำ  

ท่ีอยูa เปEนอยู?หลักของทีมงาน เพื่อให=ในการประสานงาน เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณียG 

Email ควรเปEน Email หลักที่ใช=ในการติดต?อประสานงาน 

Link ผลงานส่ือ ควรเปEนลิงคG ใน google drive 

 

หัวหน@าทีม นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 2 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 3 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 4 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 5 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  
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สมาชิกคนท่ี 6 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 7 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 8 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 9 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

สมาชิกคนท่ี 10 นาย/นางสาว บทบาท/หน<าท่ี  

วันเดือนป1เกิด  เลขท่ีบัตรประชาชน  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

ท่ีปรึกษา นาย/นางสาว ตำแหนaง  

เบอรXติดตaอ  Email  

 

 

** สามารถเพิ่มรายชื่อได= มากกว?า 10 คน 
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รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ (ควรระบุรายละเอียดให<มากที่สุด) 

ประเด็นท่ีอยากส่ือสาร  

สาเหตุท่ีต@องการส่ือสารประเด็นน้ี  

 

 

 

 

พ้ืนท่ีในการปฏิบัติการ (  ) ศูนยXพัฒนาเด็กเล็ก ............................................... 

(  ) โรงเรียน ............................................... 

(  ) ชุมชน ............................................... 

(  ) อ่ืนๆ ระบุ ......................................................  

กลุ5มเปlาหมาย ควรระบุเลือกว?าจะ

ส่ือสารกับกลุ?มเป@าหมายใด 

(  ) ปฐมวัย 0 ถึง 5 ป1 

(  ) วัยเรียน 6 ถึง 12 ป1 

(  ) วัยรุaน 13 ถึง 15 ป1 

มรกิจกรอธิบายกระบวนการจัด

สร@างสรรคB โดยใช@ส่ือเป{น

เคร่ืองมือเพ่ือนำไปสู5การ

เปล่ียนแปลงประเด็น

กลุ5มเปlาหมาย (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี สามารถแนบเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได@ เช5น storyboard เป{นต@น 

 

 

 - ส'งใบสมัครพร+อมผลงานส่ือ ก'อนวันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 –  

 Email info.dekkiddee@gmail.com  


