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 รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
กิจกรรม “การเรียนรูต้ามแนวพระราชด ารผิ่านสื่อออนไลน์”  

โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 

 
ถา้คณุคือคนที่ มีความสามารถ อย่ารอชา้ หรืออยู่เฉยๆ โอกาสมาถึงแลว้ 

 ส านักงาน กปร. เชญิชวนทีมเยาวชนแสดงความสามารถ ใชทั้กษะดิจิตอลกับชวีติวถีิใหม่อย่างเต็มที่   

มีอะไรดี อะไรเจง๋ งัดออกมาโชวกั์นได ้มีรางวัลรออยู่แค่เอ้ือม 

อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆ ทางไลน์กลุ่มค่ายละกัน!!!! 
 
 ส ำนักงำน กปร. ขอเชิญเยำวชนระดับอุดมศึกษำรวมตัวกัน 4 คน พร้อมมีอำจำรย์ที่ปรึกษำทีม 1 คน 
ร่วมกิจกรรม “กำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริผ่ำนสื่อออนไลน์” ซึ่งจัดให้ทีมเยำวชนมีกำรเรียนรู้และร่วมกัน
สร้ำงสรรค์ผลงำนกำรท ำ clip เข้ำประกวด ชิงทุนกำรศึกษำและของรำงวัลอีกมำกมำย มูลค่ำกว่ำ 2 แสนบำท 
 
เมื่อยืนยันตัวตนแล้วได้อะไร    
 ทีมเยำวชนจะต้องยืนยันตัวตน โดยส ำนักงำน กปร. จะมีหนังสือไปถึงสถำบันกำรศึกษำของทีม
เยำวชน หำกทีมเยำวชนประสงค์เข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องมีหนังสือตอบรับจำกสถำบันกำรศึกษำ แจ้งรำยชื่อทีม
เยำวชน พร้อมชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ และเอกสำรใบสมัครที่ครบถ้วน (กรณีมีกำรเปลี่ยนตัวเยำวชน) จำกนั้น
ส ำนักงำน กปร.จะส่งอุปกรณ์ให้ทีมเยำวชนทั้ง 4 คน ส ำหรับใช้ในกำรท ำ clip ผลงำน คือ เสื้อยืดคอกลม คนละ 
2 ตัว 2 สี พร้อมด้วยหมวก คู่มือค่ำย หนังสือกษัตริย์นักพัฒนำและหนังสือเกษตรกรปำกพนัง คนละ 1 ชุด  
 
ก่อนท า clip ต้องท าอะไร  
 ในวันที่ 9 ตุลำคม 2564 ก ำหนดให้เป็นวันที่เรำจะพบกัน เป็นวันเปิดค่ำย 11 จะมีกำร Meeting 
Zoom กับเยำวชนทั้ง 20 ทีม เพื่อท ำควำมรู้จักกันและอธิบำยถึงขอบเขตกิจกรรมที่จะท ำร่วมกัน รับรองสนุก!  
 จำกนั้น ส ำนักงำน กปร. จะส่ง clip องค์ควำมรู้โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ภำยใต้หัวข้อ “จัดการน  า รักษาป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” จ ำนวน 
7 เรื่อง ไปให้ทีมเยำวชนทั้ง 20 ทีม ช่องทำงไลน์กลุ่ม เพ่ือให้ทีมเยำวชนได้เรียนรู้ข้อมูลโครงกำรฯ และกำร
ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ซึ่งสำมำรถน ำไปเป็นข้อมูลประกอบกำรท ำ clip ได้  ดังนี้ 
 1. กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริในภำพรวมของส ำนักงำน กปร.  
 2. โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ใน
ภำพรวม  
 3. ประตูระบำยน้ ำ “อุทกวิภำชประสิทธิ” กำรบริหำรจัดกำร 4 น้ ำ 3 รส  
 4. กำรพัฒนำอำชีพ 4 น้ ำ 3 รส  

- กำรจัดกำรน้ ำจืด เพื่อกำรปลูกข้ำวแบบครบวงจร 
- กำรจัดกำรป่ำพรุ น้ ำเปรี้ยว น ำไปสู่กำรจักสำนกระจูดและผลิตถ่ำนชีวภำพ  
- กำรจัดกำรน้ ำเค็มและระบบนิเวศป่ำจำกครบวงจร 

 5. เทคนิคมือโปรท ำ clip แบบง่ำยๆ  
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Clip ของทีมเยาวชนต้องมีอะไรบ้าง 

1. ภำยใน clip จะต้องมีภำพทีมเยำวชน 4 คน จะมีอำจำรย์ที่ปรึกษำหรือไม่ก็ได้ โดยสมำชิกในทีมจะต้อง
แนะน ำชื่อทีม/ชื่อ-สกุลตนเอง/ชื่อมหำวิทยำลัย เพ่ือยืนยันตัวตนว่ำเป็น clip ของทีมไหน ทั้งนี้ ขอให้ทีม
เยำวชนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ  2019 (Covid 19) 
อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรสวมเฟชชิลด์ หรือหน้ำกำกอนำมัย หรือกำรเว้นระยะห่ำง เป็นต้น 

2. จัดท ำ clip ภำยใต้หัวข้อ “จัดกำรน้ ำ รักษำป่ำ พัฒนำอำชีพอย่ำงยั่งยืน” ของโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ
ปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริของ
ส ำนักงำน กปร. จ ำนวน 2 เรื่อง แต่ละเรื่องมีควำมยำวไม่เกนิ 10 นำที จะแบ่งเป็น หัวข้อหลัก 1 เรื่อง และ
หัวข้อรอง 1 เรื่อง โดยหัวข้อหลักส ำนักงำน กปร. เป็นผู้ก ำหนดให้ท ำผลงำน ส่วนหัวข้อรองให้แต่ละทีม
สำมำรถเลือกได้ และหำกทีมเยำวชนเลือกแล้วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนเรื่องได้ 

 หัวข้อหลัก มี 2 เรื่อง ได้ก ำหนดให้คือ 
- กำรด ำเนินงำนโครงกำรเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของส ำนักงำน กปร. (ทีมที่ 1-10)  
- กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช (ทีมที่ 11-20) 
 หัวข้อรอง มี  4 เรื่อง คือ 

- ประตูระบำยน้ ำ “อุทกวิภำชประสิทธิ”กำรบริหำรจัดกำร 4 น้ ำ 3 รส 
- กำรจัดกำรน้ ำจืด เพื่อกำรปลูกข้ำวแบบครบวงจร 
- กำรจัดกำรป่ำพรุ น้ ำเปรี้ยว น ำไปสู่กำรจักสำนกระจูดและผลิตถ่ำนชีวภำพ  
- กำรจัดกำรน้ ำเค็มและระบบนิเวศป่ำจำกครบวงจร 

3. กำรค้นคว้ำข้อมูลตำมเรื่องต่ำงๆ ทีมเยำวชนสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกสื่อออนไลน์ของหน่วยงำนต่ำงๆ และ
ของส ำนักงำน กปร. อำทิ   

ส ำนักงำน กปร. ส ำนักงำน กปร. www.rdpb.go.th   

4. กำรน ำเสนอข้อมูลแต่ละเรื่อง จะเป็นแบบสรุปใจควำมส ำคัญ สำมำรถใช้ภำพถ่ำย หรือ  Infographic 
ประกอบเนื้อหำ หรือกำรใช้ค ำพูดบรรยำยเล่ำเรื่อง เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนผ่ำนรูปแบบ Video Clip หรือสื่อ
วีดีโอ โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ชมได้เข้ำใจในเรื่องรำวที่ต้องกำรสื่อสำร ผลงำนเรื่องไหนได้รับกำร
พิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตัดสินฯ ส ำนักงำน กปร.น ำไปเผยแพร่ผ่ำน website และ Youtube 
ต่อไป 

5. ช่องทำงกำรส่ง clip ผลงำนทั้ง 2 เรื่อง ภำยในก ำหนดวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 ในช่องทำง e-mail 
rdpbcamp11@gmail.com  หรือ Youtube เป็นต้น เพ่ือจะรวบรวมส่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน
ผลงำนของเยำวชน จ ำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและของส ำนักงำน 
กปร. พิจำรณำให้คะแนนจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดและได้แจ้งให้ทรำบ 

6. ผลงำน clip ของทีมเยำวชนที่ส่งเข้ำประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำน กปร. ซึ่งจะน ำไปเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ของส ำนักงำน กปร. 

 

mailto:rdpbcamp11@gmail.com


(3) 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  

clip ที่ส่งเข้ำประกวดจะมี 2 เรื่อง คะแนนแบ่งออกเป็น เรื่องละ 50 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน 
1. เนื้อหำ มีควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย สำมำรถอธิบำยองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริได้อย่ำงครบถ้วนและ

ถูกต้อง   
2. รูปแบบ วิธีกำรน ำเสนอข้อมูล ใช้ภำษำอย่ำงถูกต้อง ใช้น้ ำเสียงและถ้อยค ำที่ชัดเจน มีควำมสร้ำงสรรค์ 

สวยงำม น่ำประทับใจ   
3. เทคนิค ใช้วิธีกำรน ำเสนอท่ีมีกำรผสมผสำนหลำยสิ่งอย่ำงลงตัว น่ำติดตำม มีควำมแปลกใหม่  
4. ควำมตั้งใจ/มุ่งมั่น  ลักษณะเนื้องำนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ สื่อสำรกรณีเกิด

ปัญหำข้อขัดข้องที่อำจจะท ำล่ำช้ำ หรือไม่เสร็จสมบูรณ์  
 
ขั นตอนการพิจารณาคัดเลอืก 

1) ก่อนจะมอบหมำยชิ้นงำนหรือส่ง clip องค์ควำมรู้ให้ทีมเยำวชน จะมีกำร Zoom กับทีมเยำวชนเพ่ือ
ท ำควำมเข้ำใจขั้นตอน ถำม/ตอบข้อสงสัย ท ำควำมรู้จักกันและกัน  

2) เมื่อทีมเยำวชนทั้ง 20 ทีม สง่ clip ผลงำนทั้งหมดจ ำนวน 40 clip ให้ทีมงำนเรียบรอ้ยแล้ว 
3) รอบแรก คณะกรรมกำรตดัสินฯ พิจำรณำคดัเลือก ใหเ้หลือ 10 ทีม (20 clip) โดยแบ่งเป็น  

 10 ทีม ให้ไปต่อ และตอบค ำถำมคณะกรรมกำรตดัสินฯ 
 10 ทีม ให้ได้รบั รำงวัลกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน 10 รำงวลั รำงวัลละ 4,000 บำทพรอ้มเกียรติบตัร 
ชุดบตัรภำพ กระเป๋ำเป้ และกระบอกน้ ำแสตนเลส 

4) รอบสอง ให้ทีมเยำวชน 10 ทีม ที่ได้รับกำรคัดเลือกตอบค ำถำมคณะกรรมกำรตัดสินฯ ภำยใน 3 นำที 
และประกำศผลกำรคัดเลือกและรับรำงวัล โดยจะด ำเนินกำรถำ่ยทอดสดผ่ำน Zoom และ Facebook 
ส ำนักงำน กปร. ภำยในวันเดียวกัน 

 
ช่องทางการประกาศผล 

 กำรตัดสินและประกำศผลรำงวลั จะด ำเนินกำรถ่ำยทอดสดกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตัดสินฯ ใน
วันที่ 11 ธันวำคม 2564 ผ่ำนช่องทำง Zoom /Facebook : ส ำนักงำน กปร.และ website : www.rdpb.go.th  
รวมถึงหนังสือแจ้งผลกำรตัดสินอย่ำงเป็นทำงไปยังสถำบันกำรศึกษำ 
 
รางวลัของการเรียนรู ้

ผลงำนของทีมเยำวชน 20 ทีม คณะกรรมกำรตัดสินฯ จะพิจำรณำตัดสินให้ได้รับรำงวัลทุนกำรศึกษำ
รวมมูลค่ำ 109,000 บำท และอื่นๆ อีกมำกมำย ดังต่อไปนี้ 
 ทุกรางวัลจะได้รับรางวัล ดงันี ้

 ทุนกำรศึกษำ   
 เกียรตบิัตรจำกส ำนักงำน กปร. (รำยบุคคล/ทีม) รวมจ ำนวน 5 ใบ 
 ชุดกล่องภำพพระบรมสำทิสลักษณ์ พร้อมหนงัสือพระรำชกรณียกิจ 
 กระเป๋ำเป้ และกระบอกใสน่้ ำแสตนเลส คนละ 1 ชดุ 
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 ทุนการศกึษา จ านวน 20 รางวลั ดังนี   
o รำงวลัชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล  รำงวัลละ 12,000 บำท 
o รำงวลัรองชนะเลิศ จ ำนวน 3 รำงวัล  รำงวัลละ 9,000 บำท   
o รำงวลัชมเชย จ ำนวน 6 รำงวัล  รำงวัลละ 5,000 บำท   
o รำงวลักำรมีส่วนรว่ม จ ำนวน 10 รำงวัล  รำงวัลละ 4,000 บำท   

 
วิธีมอบรางวัล  

รำงวัลทุนกำรศึกษำจะโอนเข้ำบัญชีที่ทีมเยำวชนแจ้งไว้แ  ส่วนของรำงวัลอื่นๆ จะจัดส่งทำงไปรษณีย์ 
หรือบริษัทขนส่งต่อไป  
 
วันไหนท าอะไร  

กจิกรรม วันท่ี/ช่วงเวลา 
- ส ำนักงำน กปร. มหีนงัสือแจ้งสถำบนักำรศึกษำ 
- ทีมเยำวชนมหีนงัสือตอบกลบัส ำนักงำน กปร. ยนืยันตัวตนทมีเยำวชน 
- ส่งอุปกรณ์ให้เยำวชน 20 ทมี 

สิงหำคม-กนัยำยน 2564 

วันเปิดค่ำย (zoom meeting) 9 ตุลำคม 2564 

เริ่มทยอยส่ง clip ให้ทีมเยำวชน จ ำนวน 7 เรือ่ง 10 ตุลำคม 2564 

ทีมเยำวชนถอดบทเรียน ท ำชิ้นงำน 2 เรื่อง ตำมหวัขอ้ทีก่ ำหนด 10 ตุลำคม - 10 พฤศจิกำยน 
2564 

ทีมเยำวชนส่งผลงำนทั้งหมดภำยในวนัที่ก ำหนด 10 พฤศจิกำยน 2564 

คณะท ำงำนฯ รวบรวมไฟลค์ลิปผลงำนส่งใหค้ณะกรรมกำรฯ 11-15 พฤศจิกำยน 2564 

คณะกรรมกำรตัดสนิฯ พิจำรณำคลิปผลงำนเยำวชนจ ำนวน 40 คลิป  16 พฤศจิกำยน - 10 ธันวำคม
2564 

ประกำศผลรำงวัล และพิธปีดิค่ำย 11 ธันวำคม 2564 

ส่งมอบของรำงวัลให้ทีมเยำวชนโดยทำงไปรษณีย์หรือบริษัทขนสง่ 12-16 ธันวำคม 2564 

หมายเหตุ  วันเวลาอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
  



(5) 
 

สอบถามเพิ่มเติม/ผู้ประสานงาน 
กองประชำสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 
อำคำรส ำนักงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
เลขที่ 2012  ซอยอรุณอมรนิทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน 
เขตบำงพลดั  กรุงเทพมหำนคร  10700 
โทรศัพท์ 02-447-8500 – 6  โทรสำร 02-447-8561 
e-mail : rdpbcamp11@gmail.com  
QR Code สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและแจ้งผลงำนกำรคดัเลือก 
พ่ีมิ น 092-8545298 /พ่ีฝน 089-4581415 /พ่ีเก่ง 089-6841333  
 

www.rdpb.go.th 


