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ที ่Microsoft ภารกจิของเราคอืการสง่เสรมิทกุคน 
และทกุหน่วยงานในโลกนีใ้หป้ระสบความส�าเร็จ 
ยิง่ขึน้ไป และดว้ยความรว่มมอื เราจะสามารถท�า 
สิง่ทีน่่าทึง่ได ้

Windows Insider คอืหนึง่ในชมุซนขนาดใหญ ่
ของผูค้นทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีพือ่สรา้งสิง่ดีๆ  ใหก้บัโลก  
และ Create-A-Thon (CAT) คอืกจิกรรมอนัเยีย่มยอด 
ในการระดมทกัษะและศกัยภาพของชมุชนเพือ่น�ามา 
แกปั้ญหาสงัคม เชน่ การไรท้ีอ่ยู ่หรอืการจัดหาบา้น 
ราคาถกู 

เรารูด้วีา่เวลาเพยีง 2 หรอื 3 วนันัน้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะ 
แกปั้ญหาทีร่มุเรา้มานับทศวรรษใหห้มดสิน้ไปได ้ 
แตเ่ราสามารถเริม่แกไ้ขไดจ้ากฐานราก แยกประเด็น
ปัญหาออกมาทลีะสว่น 

เมื่อคุณลงมือท�ำด้วยควำมรู้สึกว่ำจะท�ำให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงได้ 
คุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ
~William James

สิ่งใดก็ไม่อำจดีขึ้นได้ ถ้ำคุณไม่ให้ควำมใส่ใจอย่ำงยิ่งยวด  
ไม่มีทำง
~Dr. Seuss

ยนิดตีอ้นรบั!
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อะไรคอื 
#WINsiders4Good 
Create-A-Thon (CAT)

อะไรคอืเป้าหมาย 
ของ CAT

ตอ้งการจดักจิกรรม  
CAT ของคณุเอง 

ไมพ่ลาดขอ้มลูส�าคญั 

#WINsiders4Good Create-A-Thon เป็นกจิกรรมทีใ่ชเ้วลาประมาณ 2 ถงึ 3 วนัทีจั่ดขึน้ 
ในรปูแบบเดยีวกบักจิกรรม Hack-A-Thon แบบเดมิ โดยมบีางสิง่ทีต่า่งกนั 

กจิกรรมนีเ้ป็นการรวมตวัของสมาชกิ Windows Insider ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนคิ  
กบันักสรา้งสรรคข์องชมุชน และองคก์รไมแ่สวงผลก�าไร เพือ่มารว่มกนัแกปั้ญหาสงัคม 
ทีน่่าเป็นหว่ง 

ประเด็นปัญหาอาจตา่งกนัในการจัดกจิกรรมแตล่ะครัง้ (เชน่ การไรท้ีอ่ยู ่วกิฤตผูล้ีภ้ยั 
กจิกรรมทางการเมอืง ฯลฯ) และอาจไดผ้ลลพัธส์ดุทา้ยเป็นเว็บไซต ์แอป การออกแบบ
โปรแกรม และแมแ้ตน่โยบาย ทกุสิง่เป็นไปได ้

CAT ชว่ยใหโ้ปรแกรม Windows Insider และ Windows Insider บรรลเุป้าหมาย 
โปรแกรม Windows Insider สามารถจัดกจิกรรม CAT เพือ่ให ้Windows Insider  
มสีว่นรว่มกบั Windows 10 และกบัชมุชน Windows Insider มากยิง่ขึน้ 

เป็นการสรา้งสมัพันธร์ะหวา่งสมาชกิ Windows Insider และผูม้คีวามสามารถประจ�า 
ทอ้งถิน่เพือ่ใชท้กัษะและความสามารถเพือ่ชว่ยแกปั้ญหาสงัคม และในทางกลบักนั 
กจิกรรมนีก้ช็ว่ยน�าทกัษะและความสามารถใหม่ๆ  กลบัเขา้มาสูโ่ปรแกรม Windows Insider 
ท�าใหส้ง่ค�าตชิมกลบัมาสู ่Windows ไดด้ยี ิง่ขึน้ และท�าใหช้มุชน Windows มสีสีนัและ 
ความหลากหลายยิง่ขึน้ 

เรารูส้กึตืน่เตน้ทีไ่ดท้�างานรว่มกบั Windows Insider ผูเ้กง่กาจในการจัดกจิกรรม CAT  
ทัว่โลก 

บอกใหเ้ราทราบวา่คณุก�าลงัวางแผนจัดกจิกรรม เพยีงเขยีนมาหาเราที ่ 
wipevent@microsoft.com 

การรวบรวม INSIDER
ไดม้กีารสรา้งกลุม่ Slack ทีร่วมผูท้ีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรม CAT ทัว่โลก โปรดกรอกแบบฟอรม์นี้
ใหเ้สร็จเพือ่ใหเ้ราเพิม่คณุลงในกลุม่ Slack ได ้

ใหผู้เ้ขา้รว่มของคณุกรอกแบบฟอรม์ตัง้แตว่นัแรกของกจิกรรม เพือ่ใหเ้ราสามารถสนับสนุน
สิง่ทีค่ณุท�า แมว้า่เราจะไมส่ามารถมารวมกนัไดท้ัง้หมด 

การตดิตามหลงักจิกรรม
ใชแ้ฮชแท็ก #WINsiders4Good ในการประชาสมัพันธ ์CAT และกจิกรรมตา่งๆ ในงานนี ้
ดว้ยวธินีี ้ท�าใหเ้ราสามารถ retweet และรว่มสนุกไดแ้มจ้ะอยูไ่กลกนั 

เราอยากรับฟังความคดิเห็นจากคณุหลงัจากทีก่จิกรรมจบแลว้

เราอยากใหเ้นือ้หาและทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ระหวา่งกจิกรรม CAT  
ตกเป็นสาธารณสมบตั ิเราสง่เสรมิใหค้ณุโพสตโ์คด้ของคณุบน GitHub และใหผู้อ้ ืน่ 
สามารยมืใช ้หรอืปรับปรงุได ้พวกเราสามารถขบัเคลือ่นความเปลีย่นแปลงของโลก 
อยา่งทีเ่ราตอ้งการเห็น
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เนือ้หา
• เลอืกปญัหาของคณุอยา่งชาญฉลาด เพือ่ใหก้จิกรรมมุง่เนน้ไปทีก่ารแกปั้ญหาแทน

การถกเถยีง ปัญหาทีเ่หมาะสมคอืปัญหาทีท่�าใหชุ้มชนของคณุมารวมตวักนัและ
สามารถแกไ้ขไดใ้นเวลาไมน่าน

• การมผีูเ้ชีย่วชาญปญัหาเขา้รว่มกจิกรรมชว่ยใหไ้ดรั้บประสบการณท์ีเ่ต็มอิม่ยิง่ขึน้  
คณุจงึควรแสวงหาตวัแทนจากหน่วยงานราชการ/องคก์รไมแ่สวงผลก�าไร ซึง่สามารถ 
น�าเสนอแงม่มุของปัญหาและวธิแีกท้ีเ่ป็นไปได ้เมือ่ใดทีพ่วกเขาสามารถมสีว่นรว่มได ้
แบบตลอดท ัง้กจิกรรมและใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การแกปั้ญหา นีค่อืสถานการณ์
ทีด่ทีีส่ดุ คลกิทีน่ี ่เพือ่เลอืกจากรายการมลูนธิทิีแ่นะน�า 

• เนือ้หาเพิม่เตมิ วธิสีรา้งการแกปั้ญหา การสรา้งแรงจงูใจ รวมไปถงึการสอนดา้นเทคนคิ
เกีย่วกบั Microsoft Azure, Data Science และอืน่ๆ สามารถสง่เสรมิการเรยีนรูใ้ห ้
กจิกรรม CAT เราไดบ้นัทกึบางสว่นของเนือ้หานีเ้พือ่คณุ แตเ่ราสง่เสรมิใหค้ณุมสีว่นรว่ม
กบัผูเ้ชีย่วชาญในทอ้งถิน่ของคณุ 

บทบาท
• คน้หา “พธิกีร” ทีจ่ะท�าหนา้ทีเ่ปิดและปิดงาน น�าทมีมารวมตวักนัและประกาศถงึ

กจิกรรมทีส่�าคญัตลอดงาน CAT

• คน้หาเพือ่นๆ หรอืเพือ่นรว่มงานทีส่ามารถชว่ยคณุดา้นโลจสิตกิส ์เชน่ น�้าหมด ตอ้งการ
สอ้ม ตอ้งการท�าป้าย คณุตอ้งแน่ใจไดว้า่ปัญหาเล็กๆ เชน่นีจ้ะไมท่�าใหค้ณุหยดุชะงัก
หรอืท�าใหง้านลม่ เราแนะน�าใหม้ ี“ผูป้ระสานงาน CAT” อกี 2-3 คนเพือ่ชว่ยใหง้านเป็น
ไปอยา่งราบรืน่ 

ผูเ้ขา้รว่ม
• ที ่CAT เราแนะน�าใหแ้ตล่ะทมีมสีมาชกิทีป่ระกอบดว้ย นกัคดิหลากหลายประเภท  

ทีม่ ีทกัษะทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่สรา้งวธิกีารแกปั้ญหาแบบไดนามกิ เราตอ้งการมากกวา่
เพยีงนักเขยีนโคด้ และนักพัฒนา เราตอ้งการใหค้ณุรวมผูม้คีวามสามารถดา้นความคดิ
สรา้งสรรคใ์นดา้นการออกแบบและศลิปะ

• ทมีทีเ่ย ีย่มยอด ควรประกอบดว้ยนักคดิสรา้งสรรค ์และนักเทคนคิ นอกจากนัน้ ทมียงั
ตอ้งการคนทีจ่ะมาชว่ยจัดการโครงการแกปั้ญหาของคณุใหเ้ป็นไปตามทีว่างแผน เพิม่ 
“บคุคลพเิศษ” เขา้มาในทมี – ผูท้ีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหค้ณุคดิ และท�าใหไ้มม่สี ิง่ใด 
หยดุคณุไต!้

ก�าหนดการ
• แนะน�าใหก้จิกรรมมคีวามยาวไมเ่กนิ 3 วนั และควรจัดกจิกรรมในชว่งสดุสปัดาห ์

โดยเริม่ตอนเย็นวนัศกุรแ์ละสิน้สดุตอนบา่ยวนัอาทติย ์หากมขีอ้จ�ากดัดา้นสถานทีห่รอื 
งบประมาณ คณุสามารถจัดกจิกรรมเพยีง 2 วนัได ้โดยเริม่ในคนืวนัศกุรแ์ละสิน้สดุ 
ในคนืวนัเสาร ์แตโ่ปรดทราบวา่ เวลาทีม่ากขึน้จะชว่ยใหต้น้แบบสมบรูณย์ิง่ขึน้ 

• ไมแ่นะน�าใหจ้ดังานแบบโตรุ้ง่ เพราะจะท�าใหผู้เ้ขา้รว่มเหนือ่ยลา้ และไมคุ่ม้กบัผล 
ทีไ่ด ้อกีทัง้การตอ่รองขอใชพ้ืน้ทีแ่บบโตรุ้ง่อาจเป็นไปไดย้ากดว้ย 

สถานที่
• คณุจะตอ้งใชส้ถานทีน่ีเ้ป็นเวลานาน สถานทีท่ ีส่วา่งและอากาศถา่ยเทไดด้ ีทีม่ ี

หนา้ตา่งหลายบานคอืตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการสง่เสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค!์ 

• เลอืกสถานทีท่ี ่หาไดง้า่ย และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืท�าใหผู้ค้นเขา้สูอ่าคารไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
ตดิตัง้ ป้ายบอกทศิทาง และแน่ใจวา่พนักงานของอาคาร (พนักงานตอ้นรับ) รูส้ถานที่
จัดกจิกรรมของคณุ เพราะวา่พวกเขาจะเป็นผูใ้หข้อ้มลูแกผู่ม้ารว่มงาน

• เตา้รบัทางไฟฟ้าและสายตอ่พว่ง – กะประมาณวา่คณุตอ้งการเทา่ไหร ่แลว้เพิม่เป็น 
 2 เทา่! ตลอดงานจะมแีล็ปท็อป โทรศพัท ์และอปุกรณอ์กีมากทีต่อ้งการใชพ้ลงังาน

• การเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตนัน้เป็นสิง่ส�าคญั ดงันัน้ควรม ีWi-Fi พรอ้มใชใ้นงาน มกีารเกบ็ 
คา่ใชจ้า่ยการใชง้านหรอืไม ่สญัญาณตกในพืน้ทีจั่ดงานหรอืไม ่การเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต
เร็ว/แรงพอทีจ่ะรองรับจ�านวนอปุกรณท์ีจ่ะเชือ่มตอ่หรอืไม่

วธิปีฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุ 
เพือ่ CAT ที ่
ประสบความส�าเร็จ
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อาหารและเครือ่งดืม่
• เตรยีมของวา่งและเครือ่งดืม่ใหพ้รอ้มเมือ่ผูร้ว่มงานมาถงึ ชว่ยใหไ้มเ่หงาและชว่ย

เตมิพลงัขณะผูเ้ขา้รว่มทีเ่หลอืก�าลงัเดนิทางมา จัดเตรยีมอาหารทีม่คีณุคา่ระหวา่งทีผู่ค้น
ก�าลงังว่นอยูก่บัการท�างาน เตรยีมของวา่งและเครือ่งดืม่ไวบ้รกิารตลอดวนั การท�างาน
ทัง้วนัยอ่มท�าให ้Insider หวิกระหาย! เตรยีมอาหารมงัสวรัิต,ิ โคเชอร ์และฮาลาลไว ้
บรกิาร

หวัขอ้
เลอืกหวัขอ้ทีส่ง่เสรมิความรว่มมอืกนัของชมุชน การสนทนา และการแกปั้ญหาเชงิบวก 
Create-A-Thon ไมใ่ชก่ารถกเถยีงหรอือภปิราย แตเ่ป็นเรือ่งการเรยีนรูปั้ญหาทีท่กุคนเป็น
หว่ง การสง่เสรมิองคก์รทอ้งถิน่ซึง่มหีนา้ทีแ่กปั้ญหาดงักลา่ว และแสดงบทบาทในการ 
ท�าใหช้มุชนของคณุน่าอยูย่ ิง่ข ึน้

เราตัง้ค�าถามตอ่ชมุชน Windows Insider วา่มปัีญหาใดบา้งทีน่่าเป็นหว่ง ซึง่สง่ผลกระทบ
ตอ่ชมุชนทัว่โลก และเป็นจดุเริม่ตน้ทีค่ณุจะก�าหนดธมีให ้CAT ของคณุ หากคณุมคีวามคดิ
เห็นอืน่ใด โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ!

1. การไรท้ีอ่ยูอ่าศยั:
a. การไรท้ีอ่ยูอ่าศยัเรือ้รัง
b. ผูเ้พิง่พน้โทษจากคกุ
c. ผูป่้วยทางจติ

2. บา้นราคาถกู 

3. สขุภาพจติ/การลบตราบาปทีเ่กีย่วขอ้ง

4. การใช/้การเกบ็ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ น�้า 

5. การศกึษา
a. เทคโนโลยใีนการศกึษา
b. การสอนการเขยีนโคด้ตัง้แตว่ยัเด็ก
c. ปรับปรงุการเขา้ถงึการศกึษาในพืน้ทีแ่รน้แคน้
d. การสนับสนุนการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา
e. การสอนผูส้งูวยัใหใ้ชง้านเทคโนโลย ี

6. การน�า/การสอนเทคโนโลยใีหผู้ท้ีเ่พิง่สามารถเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต
a. ชนพืน้เมอืงออสเตรเลยี
b. ชนเผา่แอฟรกิา

7. การใหอ้าหารแกผู่ห้วิโหย

8. การป้องกนัการฆา่ตวัตาย

9. การสนับสนุน/คณุประโยชนข์องทหารผา่นศกึ
a. การป้องกนัการฆา่ตวัตาย
b. การกลบัสูช่วีติพลเรอืน
c. ทกัษะการท�างาน

10. การใช ้HoloLens เพือ่แกไ้ขทพุพลภาพทางกายดว้ยชดุสวมศรีษะ Mixed Reality

วธิปีฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุ 
เพือ่ CAT ที ่
ประสบความส�าเร็จ (ต่อ)



การคน้หาพารท์เนอรท์ ีไ่มแ่สวงผลก�าไร
ตอนนี ้คณุไดเ้ลอืกหวัขอ้ทีค่ณุสนใจแลว้ ใหเ้ลอืกพารท์เนอรท์อ้งถิน่ ทีน่ี ่หรอืหากคณุมี
ความเกีย่วขอ้งกบัองคก์รไมแ่สวงผลก�าไรทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นรายการ โปรดแจง้เราที ่ 
wipevent@microsoft.com เพือ่ใหเ้ราเพิม่องคก์รของคณุเขา้มาในรายการ 

โลจสิตกิส:์ สถานที่
นอกจากวา่ไดเ้ลอืกสถานทีท่ีส่วา่งและอากาศถา่ยเทไดด้แีลว้ตามทีร่ะบดุา้นบน  
ควรพจิารณาสิง่ตอ่ไปนีด้ว้ย:

• อนิเตอรเ์น็ตเป็นเรือ่งส�าคญั! ตรวจสอบวา่ม ีWi-Fi พรอ้มใชแ้ละสญัญาณแรง
ครอบคลมุพืน้ทีจั่ดงาน เป็นการชว่ยอ�านวยความสะดวกใหผู้เ้ขา้รว่มงานของคณุ 
มารวมตวักนั และท�างานทีใ่ดกไ็ดต้ามตอ้งการ จัดเตรยีมเตา้รับไฟฟ้าไวท้ัว่หอ้ง รวมถงึ
ปลั๊กพว่งตามความจ�าเป็น ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งการชารจ์แล็ปท็อป โทรศพัท ์ฯลฯ ดงันัน้ 
ควรมปีลั๊กพว่งอยา่งนอ้ย 1 อนัตอ่ทมี นอกจากนัน้ ผูป้ระสานงาน CAT ตอ้งการเตา้รับ
ไฟฟ้าส�าหรับคอมพวิเตอร ์อปุกรณฉ์ายภาพ ฯลฯ 

• หอ้งของคณุควรจดัใหเ้ป็นมมุสว่นตวัส�าหรบั 4-6 คน ขณะทีเ่จา้หนา้ทีจ่ะจัดหอ้งให ้
สวยงามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย โปรดเขา้ใจวา่สมาชกิทมีของคณุอาจจัดวางเฟอรน์เิจอร์
ใหมเ่พือ่ใหเ้หมาะกบัการท�างานตลอดทัง้วนั

• ผูเ้ขา้รว่มมกัมคีวามจดจอ่กบัโครงการของตนจนอาจลมืรับประทานอาหาร ตรวจสอบให้
แนใ่จวา่มพีืน้ทีเ่พยีงพอส�าหรบับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในหอ้งประชุม CAT

• สถานทีข่องคณุควรจะ อยูใ่จกลาง ทีท่ีส่มาชกิจะเดนิทางมารว่มกจิกรรม ควรเลอืก
สถานทีท่ีอ่ยูใ่กลส้ถานรีถประจ�าทาง/รถไฟ/รถไฟใตด้นิ หรอื หากอยูใ่นเมอืงทีส่มาชกิจะ
ขบัรถมารว่มงาน ใหม้องหาทีจ่อดรถสาธารณะใกลเ้คยีง

• ตดิต ัง้ป้ายบอกทาง ทีท่างเขา้ทัง้หมดเพือ่ใหส้มาชกิคน้พบไดง้า่ย 

• ภาพพลกิ, ไวทบ์อรด์, โพสตอ์ทิโนต้, ปากกาชารปี์ ฯลฯ เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์
ส�าหรับการจดบนัทกึความคดิเห็นตา่งๆ

• ดนตรปีระกอบ สามารถชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ขอใหจ้�าไวว้า่นีค่อืดนตรี
ประกอบ – อยา่เปิดเสยีงดงัจนท�าใหส้มาธไิขวเ้ขว

วธิปีฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุ 
เพือ่ CAT ที ่
ประสบความส�าเร็จ (ต่อ)
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ตวัอยา่ง: โคโลญจน ์3 วนั
วนัที ่1

15:00 น.  ยนิดตีอ้นรับและ 
กลา่วน�า

15:30-16:00 น.  เกริน่น�าบรบิท:
15:30-16:00 น.  เลน่เกมอยา่ง

สรา้งสรรค์

16:00-16:30 น.  ไลทน์ิง่ทอลค์:
16:00-16:30 น.  แนะน�าการออกแบบ

การแกปั้ญหา

16:30-18:00 น.  สรา้งความคดิ/
16:30-18:00 น.  ตัง้ทมี

18:00 น.  จบงาน

วนัที ่2

09:00-10:00 น.  อาหารเชา้

09:30-10:00 น.  ไลทน์ิง่ทอลค์:
09:30-10:00 น.  เลา่เรือ่งราวอนัน่าทึง่ 

(วดิโีอ)

10:00-12:00 น.  เวลาท�างาน/
10:00-12:00 น.  พบทีป่รกึษา

12:00-13:00 น.  อาหารกลางวนั

13:00-15:30 น.  เวลาท�างาน/
13:00-15:30 น.  พบทีป่รกึษา

15:30-16:00 น.  ไลทน์ิง่ทอลค์:
15:30-16:00 น.  HoloLens

16:00-18:00 น.  เวลาท�างาน/
16:00-18:00 น.  พบทีป่รกึษา

17:00 น.  อาหารค�า่

18:00  น�าอปุกรณม์าคนื/ 
จบงาน

วนัที ่3

09:00-10:00 น.  อาหารเชา้

10:00-13:00 น.  เวลาท�างาน/
10:00-13:00 น.  พบทีป่รกึษา

13:00 น. อาหารกลางวนั

13:00-14:00 น.  ท�าใหโ้ครงการเสร็จ
สมบรูณ์

14:00-15:00 น.  น�าเสนอ

15:00-16:00 น.  เครอืขา่ย

16:00 น.  น�าอปุกรณม์าคนื/ 
จบงาน
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ตวัอยา่ง: ซแีอตเทลิ 2 วนั
วนัที ่1

18:00-19:00 น.  ยนิดตีอ้นรับและ 
เปิดงาน เกริน่น�า
บรบิท: ความซบัซอ้น
ของปัญหาการไรท้ีอ่ยู่
อาศยั

19:00-19:30 น.   อาหารค�า่และตัง้ทมี

19:30-20:00 น.  ประชาสมัพันธค์วาม
คดิ ตัง้ทมีใหเ้สร็จ
สมบรูณ์

20:00 น.  เริม่งาน!

22:00 น.  น�าอปุกรณม์าคนื/ 
จบงาน

วนัที ่2

09:00-10:00 น.  อาหารเชา้

10:00 น.  ไลทน์ิง่ทอลค์: แนะน�า
การสรา้งตน้แบบ

10:30 น.- เวลาท�างาน/  
12:00 น. พบทีป่รกึษา

12:30-13:30 น.  อาหารกลางวนัพรอ้ม
การเรยีนรู:้ แนะน�า
วทิยาศาสตรข์อ้มลู

13:30-16:00 น.  เวลาท�างาน/พบที่
ปรกึษา

16:00 น.  ไลทน์ิง่ทอลค์:  
เลา่เรือ่งราวอนัน่าทึง่

16:30-18:00 น.   สรปุการแกปั้ญหา 
ของคณุ

18:00 น.  การน�าเสนอ

19:00 น.  อาหารค�า่และ 
สรา้งความสมัพันธ์

22:00 น.   จบงาน

ภาคผนวก A: โฟลว์
ตวัอยา่งส�าหรบั CAT 
(เวอร์ชัน 2 วันและ 3 วัน)



ไทมไ์ลนก์ารวางแผน
6 สปัดาหก์อ่นหนา้

• เลอืกหวัขอ้

• คน้หาและเชญิผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัปัญหา

• ประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ก�าหนดวนัที ่(งา่ยกวา่การก�าหนดวนัทีก่อ่นแลว้ถงึ
พยายามคน้หาผูเ้ชีย่วชาญทีม่เีวลาวา่งในวนัทีด่งักลา่ว)

• เมือ่เลอืกวนัทีไ่ดแ้ลว้ ใหค้น้หาสถานที่

• ใหพ้จิารณา “ผูส้นับสนุน” องคก์รทีส่ามารถ 
◦ ใหใ้ชพ้ืน้ทีก่ารประชมุไดฟ้ร ีหรอืในราคาถกู
◦ มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
◦ ใหค้วามชว่ยเหลอื เชน่ นักพัฒนา/นักเขยีนโคด้ การตดิตอ่กบัผูเ้ชีย่วชาญปัญหา ฯลฯ

• ประสานงานกบัทมี WIP ในการเชญิ Windows Insider ทอ้งถิน่

4-5 สปัดาหก์อ่นหนา้

• ยนืยนัการจองสถานที่

• ยนืยนักบัผูเ้ชีย่วชาญ

• เชญิผูเ้ขา้รว่มงาน

• จัดท�ารายชือ่องคก์รทีส่ามารถประชาสมัพันธก์จิกรรมได ้

2-3 สปัดาหก์อ่นหนา้

• คอยตรวจสอบ RSVPs 

• เชญิผูเ้ขา้รว่มเพิม่เตมิตามตอ้งการ

• ยนืยนัสถานทีจั่ดงานและสัง่อาหารและเครือ่งดืม่

1 สปัดาหก์อ่นหนา้

• สง่อเีมลแจง้เตอืนไปถงึผูท้ีต่อบกลบั

• ยนืยนั/เตอืนผูเ้ชีย่วชาญ

• สัง่อาหารและเครือ่งดืม่

• ซือ้อปุกรณ ์เชน่ ป้ายชือ่, โพสตอ์ทิ, ปากกา/มารค์เกอร,์ ฯลฯ

• ยนืยนัก�าหนดการกบัทกุฝ่ายทีม่สีว่นสนับสนุนกจิกรรมนี ้เชน่ ผูบ้รกิารอาหาร  
เจา้ของสถานที ่วทิยากร ฯลฯ 

วนั Create-A-Thon

• สนุกอยา่งเต็มที!่
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ภาคผนวก B:  
กอ่นกจิกรรม



แมแ่บบค�าเชญิ
สวสัด!ี

ฉันคอืสมาชกิโปรแกรม Windows Insider คอืหนึง่ในชมุชนขนาดใหญข่องผูค้นทีใ่ช ้
เทคโนโลยเีพือ่สรา้งสิง่ดีๆ  ใหก้บัโลก ฉันมคีวามรูส้กึวา่คณุเป็นคนมจีติใจโอบออ้มอารี

เนือ่งจากคณุไดท้�างานเพือ่แกปั้ญหา {แทรกปัญหา} ฉันจงึอยากเชญิคณุมารว่มงาน 
Create-A-Thon ซึง่จัดขึน้เพือ่แกปั้ญหา {แทรกปัญหา}

โครงการสามารถเป็นไดท้ัง้ดา้นธรุกจิ, การไมแ่สวงผลก�าไร, โปรแกรม, ความพยายาม 
ของอาสาสมคัร, การรแีบรนด ์หรอือะไรกต็ามแต ่เรามผีูเ้ชีย่วชาญจากองคก์รไมแ่สวงผล
ก�าไร และองคก์รอืน่ๆ ทีจ่ะมาพดูเกีย่วกบัรายละเอยีดปัญหาในทอ้งถิน่ (การไรท้ีอ่ยูอ่าศยั, 
วกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ) และชว่ยแนะน�าวธิแีกปั้ญหาทีม่ปีระโยชนต์อ่เมอืง 

ฉนัอยากใหค้ณุมาเป็นสว่นหนึง่ของ Windows Insider Create-A-Thon (CAT) 
คร ัง้ตอ่ไปทีจ่ะจดัขึน้ในอกีไมก่ ีส่ปัดาห ์เราจะจัดงานขึน้ที ่{ชือ่เมอืง} เพือ่รว่มกนั 
แกปั้ญหา {หวัขอ้}

เมือ่ไหร:่  วนั วนัทีแ่ละเวลา (แจกแจงชัว่โมงของแตล่ะวนั เพราะเวลาอาจตา่งกนั)

ทีไ่หน: ชือ่สถานที ่ทีอ่ยู ่ชือ่หอ้ง/หมายเลขหอ้ง (ตามความเหมาะสม)

อยา่งไร:  ลงิกไ์ปสูห่นา้ลงทะเบยีน (เชน่ Eventbrite)

เป้าหมายของงาน Create-A-Thons คอื:

• ใชเ้ทคโนโลยสีรา้งสิง่ทีด่ใีหก้บัเมอืงอนัเป็นทีรั่กของเรา

• มสีว่นรว่มกบันักประดษิฐท์ีห่ลากหลายภายในเมอืง เพือ่ใชม้มุมองอนัหลากหลายในการ
แกปั้ญหาทีย่ากแบบไมเ่หมอืนใคร

• ใหช้มุชนในทอ้งถิน่มปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งกนั ทัง้ตวัตอ่ตวั และแบบเสมอืน หลงัจากนัน้

ปัญหาทอ้งถิน่ทีเ่ราจะรว่มกนัแกใ้น {เมอืง} คอื {หวัขอ้}

การรเิริม่ #WINsiders4Good นีถ้กูสรา้งโดย Insider เพือ่ Insider 

ดว้ยการสง่เสรมิ Insider ใหต้ระหนักในพลงัของเทคโนโลยแีละชมุชนทีม่สีสีนัทีพ่วกเขา
เป็นสว่นหนึง่ พวกเขาก�าลงัจะเปลีย่นโลก 

เราหวงัวา่คณุจะมารว่มเป็นประจักษ์พยาน
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ภาคผนวก C: ค�าเชญิ
ส�าหรบัองคก์ร 
ไมแ่สวงผลก�าไร



โมเดลแบบ 2 วนั: รายละเอยีดโปรแกรม 
วนัที ่1 *
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ภาคผนวก D: โปรแกรมอยา่งละเอยีดเกีย่วกบั 
บทเรยีนของทมี WIP ทีเ่รยีนรูข้ณะเดนิทาง

กรอบเวลา ก�าหนดเวลา รายการก�าหนดการ รายละเอยีด เครือ่งมอื

1 ชม.  
กอ่นหนา้

16:00 น. การจัดเตรยีม 
สถานที่

ตรวจสอบวา่ไดจั้ดเตรยีมสถานทีอ่ยา่งเหมาะสมส�าหรับการมี
ปฏสิมัพันธแ์ละการท�างานรว่มกนั ค�ำแนะน�ำ: เตรียมเครื่องดื่มและ
ของว่ำงให้พร้อมเมื่อผู้เข้ำร่วมเดินทำงมำถึง

30 นาที 16:30 น. เวลาแหง่การพบปะ ไมใ่ชท่กุคนจะมาตรงเวลา ใหเ้วลาในการมาถงึและพบปะ นีอ่าจ
ไมจ่�าเป็น หากทกุคนมาตรงตามเวลา เชน่ทีเ่ยอรมน ี:)

15 นาที 17:00 น. แนะน�าโปรแกรมและ 
เกริน่น�าบรบิท

ใชเ้วลา 15 นาทหีารอืวา่เหตใุดคณุถงึจัดกจิกรรมนีข้ ึน้ 
วตัถปุระสงค ์และปัญหาใดบา้งทีก่ลุม่พยายามแก ้

ตวัอยา่ง 
PowerPoint 

30 นาที 17:15 น. ผูเ้ขา้รว่มแนะน�าตวั ใหเ้วลาแกผู่เ้ขา้รว่มแตล่ะคนแนะน�าตวั สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการ 
เรยีนรูห้รอืสามารถใหค้วามรู ้ทกัษะทีส่ามารถน�ามาใช ้และ 
เรือ่งสนุกสว่นตวัทีส่ามารถแบง่ปัน

15 นาที 17:45 น. เดนิหนา้ 
แกไ้ขปัญหา I

ตวัแทนจากองคก์รไมแ่สวงผลก�าไรทอ้งถิน่ ผูเ้ชีย่วชาญ  
ควรอภปิรายเกีย่วกบัความซบัซอ้นของปัญหา วธิรัีบมอืปัญหา 
ขององคก์รของตน วธิใีดทีใ่ชไ้ดผ้ล และวธิใีดทีใ่ชไ้มไ่ดผ้ล 

15 นาที 18:00 น. เดนิหนา้ 
แกไ้ขปัญหา II

ค�ำแนะน�ำ: จัดให้มีตัวแทนไม่เกิน 2 คนขึ้นมำน�ำเสนอทำงแก้ด้วยวิธีต่ำงๆ

15 นาที 18:15 น. ถามและตอบ 
กบัผูเ้ชีย่วชาญ

ใหก้ลุม่ไดต้ัง้ค�าถามตอ่ตวัแทนทัง้ 2 หลงัเสร็จสิน้การน�าเสนอ

30 นาที 18:30 น. อาหารเย็น ผูเ้ขา้รว่มพดูคยุกนัและน�าเสนอทางแกแ้ละท�าความรูจั้กบคุคลที่
อาจมาเป็นสมาชกิทมี 

30 นาที 19:00 น. จัดตัง้ทมีและ 
ประชาสมัพันธ ์
ความคดิในการ 
แกปั้ญหา

ขอใหผู้ท้ีม่ทีางแกท้ีเ่ป็นไปไดน้�าเสนอความคดิของตน และให ้
ระบวุา่ตอ้งใชท้กัษะใดบา้ง และชว่ยในการจัดตัง้ทมีทีป่ระกอบ
ดว้ย PM, นักพัฒนา/นักเขยีนโคด้, ผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคเ์พือ่ 
น�าการออกแบบ/UI/UX มาสูว่ธิแีกปั้ญหา และบคุคลพเิศษเพือ่
การพัฒนาความคดิ และความสนุก!

1.5-2 ชม. 19:30 น. เวลาท�างาน ความคดิสดๆ ใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในใจ และจัดตัง้ทมีใหม ่ใหเ้วลา 
แกท่มีในการจัดระเบยีบความคดิและวธิทีีจ่ะท�างานรว่มกนัเป็นทมี
ค�ำแนะน�ำ: กำรท�ำงำนโต้รุ่งท�ำให้ผู้คนอ่อนล้ำ เรำแนะน�ำให้คุณเลิก
กิจกรรมในเวลำ 21:00 หรือ 22:00 น. เพื่อให้ทุกคนกลับไปพักผ่อน 
ก่อนกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ในวันถัดไป

21:00 น. - 22:00 น. จบงาน



โมเดลแบบ 2 วนั: รายละเอยีดของโปรแกรม (ต่อ)

วนัที ่2 *

โมเดลแบบ 3 วนั: รายละเอยีดโปรแกรม
วนัที ่1 ทัง้หมดอาจเหมอืนเดมิ วนัที ่2 ใหเ้วลาผูเ้ขา้รว่มท�างานแทนการน�าเสนอ

วนัที ่3 *
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ภาคผนวก D: โปรแกรมอยา่งละเอยีดเกีย่วกบั 
บทเรยีนของทมี WIP ทีเ่รยีนรูข้ณะเดนิทาง (ต่อ)

กรอบเวลา ก�าหนดเวลา รายการก�าหนดการ รายละเอยีด เครือ่งมอื

30 นาท ี
กอ่นหนา้

8:30 น. การจัดเตรยีมสถานที่ ตรวจสอบวา่หอ้งอยูใ่นสภาพเดมิเหมอืนอยา่งทีค่ณุออกมา 
และมกีารเตรยีมอาหารเชา้

30 นาที 09:00 น. อาหารเชา้ ผูเ้ขา้รว่มมาพบกบัทมีของตนอกีครัง้และเตมิพลงัเพือ่ให ้
พรอ้มรับการท�างานหนักตลอดวนั 

ค�ำแนะน�ำ: รับประทำนกำแฟและอำหำรเช้ำอย่ำงเพียงพอ

30 นาที 09:30 น. ไลทน์ิง่ทอลค์:  
เลา่เรือ่งราวอนัน่าทึง่

วดิโีอ: James Whitaker ผูเ้ชีย่วชาญการเลา่เรือ่ง วดิโีอของวธิ ี
เลา่เรือ่ง อนัน่าทึง่

2 ชม. 10:00 น. เวลาท�างาน ทมีตา่งๆ เริม่พดูถงึขอบขา่ยโครงการของตน มอบหมายงาน ฯลฯ

1 ชม. 12:00 น. อาหารกลางวนั เวลาพักรับประทานอาหารของทกุคน และกลบัมาท�างานกลุม่ 
ตอ่ดว้ยความสดชืน่!

4 ชม. 13:00 น. เวลาท�างาน ทมีตา่งๆ ท�างานโครงการของตนตอ่ไป

1 ชม. 17:00 น. อาหารค�า่พรอ้มการท�างาน ทมีตา่งๆ เตรยีมการน�าเสนอใหเ้สร็จสิน้

1 ชม. 18:00 น. งานน�าเสนอ ทมีตา่งๆ น�าเสนอการแกปั้ญหาของตน

1 ชม. 19:00 น. เครอืขา่ย ทมีตา่งๆ พดูคยุท�าความรูจั้ก สนทนาถงึวธิแีกปั้ญหาทีน่�าเสนอ  
แบง่ปันขอ้มลูการตดิตอ่ และวางแผนทีจ่ะมาท�างานโครงการรว่มกนั
ตอ่ไปอกี!

1 ชม. 21:00 น. น�าอปุกรณม์าคนื/จบงาน ท�าการสรปุ ขอบคณุทกุคนทีม่สีว่นรว่ม ปิดงาน

กรอบเวลา ก�าหนดเวลา รายการก�าหนดการ รายละเอยีด เครือ่งมอื

30 นาท ี
กอ่นหนา้

8:30 น. การจัดเตรยีมสถานที่ ตรวจสอบวา่หอ้งอยูใ่นสภาพเดมิเหมอืนอยา่งทีค่ณุออกมา 
และมกีารเตรยีมอาหารเชา้

30 นาที 09:00 น. อาหารเชา้ ผูเ้ขา้รว่มมาพบกบัทมีของตนอกีครัง้และเตมิพลงัเพือ่ใหพ้รอ้มรับการท�างานหนัก
ตลอดวนั
ค�ำแนะน�ำ: รับประทำนกำแฟและอำหำรเช้ำอย่ำงเพียงพอ

3 ชม. 09:30 น. - 12:30 น. ท�าการน�าเสนอและ 
ท�าตน้แบบใหเ้สร็จสิน้

ทมีท�าตน้แบบและงานน�าเสนอใหเ้สร็จสิน้จะถงึวนิาทสีดุทา้ย

30 นาที 12:30 น. - 13:00 น. อาหารกลางวนั

1 ชม.+ 13:00 น. - จบงาน งานน�าเสนอ ใหแ้ตล่ะทมีทบทวนวธิแีกปั้ญหาของตน (10 นาท)ี และใหผู้เ้ขา้
รว่มสามารถถามตอบ ความยาวชว่งเวลานีข้ ึน้อยูก่บัจ�านวนผูเ้ขา้รว่ม
และทมีทีค่ณุม ี

กลา่วปิดงาน
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หากตอ้งการคน้หาพารท์เนอรอ์งคก์รไมแ่สวงผลก�าไรและ NGO ใหเ้ริม่คน้จากรายการนี ้
หากไมพ่บ ตดิตอ่เราไดท้ี ่wipevents@microsoft.com 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

ภาคผนวก E:  
พารท์เนอรอ์งคก์ร 
ไมแ่สวงผลก�าไร 
และ NGO

iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Doctors without Borders

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

แหล่งที่มำ: NGO Advisor: Top 500 World NGOs https://www.ngoadvisor.net 
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