
เกณฑ์การประกวดผลการด าเนินงานพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การจัดรายการของ DJ TEEN) ปี 2560 

 
หัวข้อการประเมิน การพิจารณา หลักฐานอ้างอิง 

1. การผลิตรายการ 
(Production) 
เนื้อหา (Content) 
รูปแบบช่องทาง               
การเผยแพร่ 
(30 คะแนน) 

1. มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของ DJ 
Teen ในต าบล ส าหรับกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    
(5 คะแนน) 

- แผนการจัดรายการวิทยุฯ/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
- ผังรายการ  
- รูปถ่าย 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  

2. มีการเก็บสถิติผู้ฟัง หรือผู้ร่วมรายการอย่างเป็นรูปธรรม             
 (5 คะแนน) 

- สถิติผู้ฟังจากการขอเพลงทาง โทรศัพท์, line, Facebook, fan page  
-  ภาพถ่ายสถิติการขอเพลง / การแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ หรือ SMS 
- การแสดงสถิติด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรม 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. มีการบันทึกไฟล์เสียงรายการ 
 (10 คะแนน) 

- CD/DVD ไฟล์เสียงรายการ 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

4. เนื้อหารายการและการด าเนินรายการ  (10 คะแนน) 
  
  

- สคริปรายการ (แบบโครงร่างหรือแบบสมบูรณ์ก็ได้ )  /การเตรียมเนื้อหาก่อนการ
จัดรายการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ฯ/ยุติการตั้งครรภ์/การทิ้งเด็ก 
- CD/DVD/flash drive ไฟล์เสียงรายการ  
-บันทึกหรือสรุปผลการจัดรายการ 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. การมีส่วนร่วม
และความร่วมมือ/  
บูรณาการ  
Participation and 
Collaboration 
(40 คะแนน) 
 
   

1.การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ การคิดวิเคราะห์ 
ออกแบบกิจกรรม วางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผล  
(20 คะแนน) 

- ประเมินโดยใช้เกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
- จากการเขียนบรรยายสรปุ ในเอกสารประกอบการประกวดฯ ข้อ 2  ข้อ 6  
- บันทึกการประชุม (ถ้ามี) 
- ใบลงทะเบียน 
- ภาพถ่าย 
- ความคิดเห็นจากผู้ชม ผู้ฟังในพื้นที่ ยอด View like comment share  (โดย 
capture หน้าจอแนบมา) 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 2. มีคณะท างาน ที่ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน และติดตาม

ประเมินผล   
(5 คะแนน) 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ถ้ามี) 
- รายงานการประชุม 
- รายชื่อคณะท างาน แต่ไม่ใช่ค าสั่งที่ผู้มีอ านาจลงนาม 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ชมรม   
ในชุมชน เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ คน เป็นต้น) 
(15 คะแนน) 

-  จากการเขียนบรรยายสรุป ในเอกสารประกอบการประกวดฯ ข้อ 3 และข้อ 4 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- หนังสือขอบคุณ 
- ภาพถ่าย 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. ความต่อเนื่องของ
กิจกรรม และ
แนวทางในการสร้าง
ความยั่งยืน 
(Continuity and 
Sustainability) 
(20 คะแนน) 

1.มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถด าเนินการต่อในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
( 10  คะแนน) 

- ใบลงทะเบียน/ท าเนียบ/รายชื่อเครือข่าย 
- ภาพกิจกรรม 
- แผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. มีผังรายการ และจัดรายการต่อเนื่องสม่ าเสมอ เป็นไปตาม
แผน อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ (10 คะแนน) 

- จากการเขียนบรรยายสรุป ในเอกสารประกอบการประกวดฯ ข้อ 5 
- แผนการจัดรายการ/ ผังรายการ 
- รูปถ่าย  
- คลิปเสียง/วีดีโอ (ถ้ามี) 
- สคลิปรายการ (ถ้ามี) 
- หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

4.แนวคิดการ                 
ขยายผล 
(Expansion) 
(10 คะแนน) 

มีเป้าหมายและแผนงานขยายผลต่อ (ในแผน อปท.) 
 

-  จากการเขียนบรรยายสรุป ในเอกสารประกอบการประกวดฯ ข้อ 7  ข้อ 8 และข้อ 9 
- ใบลงทะเบียน/ท าเนียบ/รายชื่อเครือข่าย 
- ภาพกิจกรรม 
- VDO Clip การแสดง 
- หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

** พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้ความหมาย เพศวิถีศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึง
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน การพัฒนาทักษะ ส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธ รรมที่ส่งผลกระทบต่อ
เรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ที่ให้ความส าคัญกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ 

 


