
                                                                                

    

 

 

ข้อมูลเกีย่วโครงการ The Village Story  

                                            แหล่งเรียนรู้วฒันธรรมไทยสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนทัว่โลก 

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั จดักิจกรรม

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือโปรโมทชุมชน ภายใต ้แคมเปญการแข่งขนั ช่ือ The Village Story เพื่อเชิญ The Story Curators เยาวชนทัว่

โลก เขา้ร่วมแข่งขนัโปรโมทชุมชนท่องเท่ียววฒันธรรม เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวเยาวชนทัว่โลกเดินทางเขา้

มาท่องเท่ียวเรียนรู้ในชุมชนของไทย ชิงเงินรางวลั 10,000 เหรียญสหรัฐ 

ทางโครงการฯ ไดค้ดัเลือก 22 ชุมชนท่ีมีวฒันธรรมและภูมิปัญญาโดดเด่น พร้อมให ้The Story Curators เยาวชนจากทัว่โลก

ไดม้า Learn Discover Connect คุณจะไดพ้บ Local Hero หรือ นกัปราชญชุ์มชนท่ีจะน าพาคุณเขา้ไปสู่โลกของการเรียนรู้

วฒันธรรมและวถีิชีวติชุมชนของไทยอยา่งแทจ้ริง 

โดยการคดัเลือกจะแบ่งเป็น เยาวชนชาวไทย 22 คน และ เยาวชนต่างชาต ิ22 คน 

คุณสมบัตผู้ิสมคัร 

 นกัท่องเท่ียวเยาวชนต่างชาติ(ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย และ จากต่างประเทศ ) และเยาวชนชาวไทย 

 อายตุั้งแต่ 18-30 ปี 

 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ 

 มีทกัษะในการใช ้Social Media และ ส่ือออนไลน์ 

 มีทกัษะทางดา้นการเขียนบทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวดีิโอ Vlog 

 มีจิตอาสาท่ีจะน าความรู้และความสามารถของตนเองทุ่มเทเพ่ือช่วยประชาสมัพนัธ์ชุมชน 

ภารกจิผู้เข้าแข่งขัน (วนัที ่3 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2562) 

1. เรียนรู้และสมัผสัวถีิชีวติประเพณีทอ้งถ่ินตามโปรแกรมเรียนรู้ท่องท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนท่ีคุณเลือก เป็นเวลา 6 วนั/

5 คืน 

2. สร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดเร่ืองราวการเดินทางท่องเท่ียวของคุณผา่นส่ือดิจิทลั ในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

a. ภาพถ่าย 

b. คลิปวดีิโอ 

c. บทความ จ านวน 1 บทความ 

 



                                                                                

    

 

 

โดยการน าเสนอสร้างสรรคเ์ร่ืองราวประสบการณ์ของผูเ้ขา้แข่งขนั เน้ือหาบทความภาษาองักฤษส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัต่างประเทศ 

และเน้ือหาบทความภาษาไทยส าหรับผูเ้ขา้แข่งขนัชาวไทย 

3. การน าเสนอเร่ืองราวของผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้พ่ือนของเขาและนกัท่องเท่ียวเยาวชนทัว่โลก 

โดยการโพสตแ์ละแบ่งปันเร่ืองราว, สร้าง vlogs เผยแพร่ผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมแท็กเพ่ือนๆของคุณ และ

ในช่วงเวลาน้ีคุณจะตอ้งแสดงทกัษะการใช ้Social Media ต่างๆ เพ่ือโปรโมทเร่ืองราวของคุณอยา่งสุดความสามารถ 

(ในการโพสตทุ์กคร้ังผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งใชแ้ฮชแท็ก #TheVillageStory #ThailandVillageAcademy #(ช่ือหมู่บ้าน) 

หมายเหต:ุ ในช่วงการแข่งขนั ผูเ้ขา้แข่งทุกทีมตอ้งเปล่ียน Cover Facebook เป็น รูป Banner ของโครงการ 

 

รางวลัส าหรับผู้ชนะ 

1. Most Talented Story Curation: ผูเ้ขา้แข่งขนัท่านใดท่ีคดัสรร น าเสนอเร่ืองราวไดน่้าสนใจ และ Social 

Engagement สร้างกระแสการรับรู้ผา่นส่ือออนไลน์ใหก้บัชุมชนสูงสุด จะเป็นผูช้นะ ซ่ึงผูช้นะจะเป็นแบ่งเป็น 

ชาวต่างชาติ 5 อนัดบั ชาวไทย 5 อนัดบั โดยการตดัสินแบ่งเป็น 

   - 50% จากคณะกรรมการ 

   - 50% Social Engagement จากจ านวน followers, shares, comments, tags, tweets & retweets 

ผู้ชนะทั้ง 10 คนจะได้รับทุนการศึกษา ดงันี ้

o อนัดบั 1 จะไดรั้บเงินรางวลั มูลค่า 100,000 บาท 

o อนัดบั 2 จะไดรั้บเงินรางวลั มูลคา่ 70,000 บาท 

o อนัดบั 3 จะไดรั้บเงินรางวลั มูลค่า 50,000 บาท 

o อนัดบั 4 จะไดรั้บเงินรางวลั มูลค่า 30,000 บาท 

o อนัดบั 5 จะไดรั้บจะไดรั้บเงินรางวลั มูลค่า 10,000 บาท 

2. ผูเ้ขา้แข่งทุกคนจะไดรั้บ ประกาศนียบตัร จากกระทรวงวฒันธรรม 

3. หลงัจากจบการแข่งขนั ผูเ้ขา้แข่งท่านใดท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หชุ้มชนอยา่งต่อเน่ือง จะไดรั้บ ค่าตอบแทน

จ านวน 5-10% ต่อโปรแกรมทวัร์ 

 

 

 

 

 



                                                                                

    

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

1 กรกฎาคม: ผูเ้ขา้แข่งขนัจากต่างประเทศ เดินทางถึงเมืองไทย 

2 กรกฎาคม: ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งชาวต่างชาติ และผูเ้ขา้แข่งชาวไทยตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม งานเล้ียงตอ้นรับ 

ในโรงแรมท่ีกรุงเทพ 

3 – 8 กรกฎาคม: ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือแข่งขนัผลิตผลงานและโปรโมทชุมชนท่ีเลือก 

9 กรกฎาคม: พกัผอ่นตามอธัยาศยั ในกรุงเทพฯ 

10 กรกฎาคม: ผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนร่วมงาน ประกาศผล winner Announcement และรับประกาศนียบตัร จากกรมส่งเสริม

วฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 

 

วธีิการสมคัร 

 เลือกชุมชนท่ีอยากจะไปมากท่ีสุด และกรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

สมคัรไดท่ี้  https://www.thailandvillageacademy.com/ 

ระยะเวลาการสมคัร : สมคัรไดต้ั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562  

 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  

คุณกมุารี    ( ฉตัร ) 

เบอร์ : 091-727-8453 

อีเมล : km.maree@borndistinction.com 

 

 

https://www.thailandvillageacademy.com/

