
 
 

{1} 

รายละเอียดและหลักเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานโครงการของเยาวชน   
ภายใต้หัวขอ้ “สานรกัษ์ ดนิ น ้า ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดา้ริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ประจ้าปี 2566 
 

หลักเกณฑ์การคดัเลือกทีมเยาวชนท่ีสมัครเขา้ร่วม 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนรูง้านสืบสานพระราชดา้ริ รุน่ที่ 13 

 
1. คุณสมบัตเิยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

1) นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า   
2) เยาวชนเพศชายหรือหญิง ก าลังศึกษาอยู่ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี   
3) สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน  
4) สมาชิกภายในทีมต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถต่างคณะ ต่างชั้นปีได้ และ

สมัครได้ไม่เกิน 2 ทีม 
5) มีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้แทน เป็นผู้ดูแลทีมเยาวชน ทีมละ 1 คน ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานได้

ตลอดเวลา มีความพร้อมที่จะให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ทีมเยาวชน 
6) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มโีรคประจ าตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
7) ต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ของส านักงาน กปร.  

2. คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งโครงการของทีมเยาวชน 
1) โครงการที่น าเสนอองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน หรือแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หัวข้อที่ก าหนด โดยศึกษาแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   

2) เป็นโครงการที่ มิได้ด าเนินการตามหลักสูตรการศึกษา หรือโครงการของสถาบันการศึกษา ยกเว้น 
นักศึกษาผู้เสนอโครงการน ามาสืบสาน ต่อยอด ขยายผล หรือผลักดันให้เกิดกิจกรรมนั้น   

3) เป็นโครงการที่เริ่มด าเนินการและสิ้นสุด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
4) เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณด าเนินการไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
5) น าเสนอข้อมูลโครงการโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มน าเสนอโครงการที่ก าหนด ซึ่งเป็นการสรุป

ภาพรวม มีข้อมูลและภาพประกอบ (ถ้ามี) หรืออธิบายด้วยภาพ Infographic (ถ้ามี) ประกอบให้
พอเข้าใจ รวมไม่เกิน 10 แผ่น (20 หน้า) 

3. หลักเกณฑก์ารพิจารณา    
1) รายละเอียดการด าเนินโครงการสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน หรือแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีศักยภาพเพียงพอให้การด าเนินโครงการ

ส าเร็จตามเป้าหมายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
3) ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา ต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดการมี

ส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
4) ทีมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินฯ ให้น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในพ้ืนที่

โครงการ จะต้องมีความพร้อมในการน าเสนอข้อมูลและตอบค าถาม 
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รายละเอียดและหลักเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานโครงการของเยาวชน 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด้าริ 

 
1. ขั นตอน/วิธีการการพิจารณา 

1) ทีมเยาวชน จะต้องจัดท าข้อมูลโครงการของทีมให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยการน าองค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์จากการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริไปประยุกต์ใช้  

2) ทีมเยาวชน จะต้องส่งผลงานโครงการของทีมให้แก่คณะกรรมการตัดสินฯ ภายในกรอบเวลาที่
ก าหนด  

3) การน าเสนอข้อมูลโครงการของทีมเยาวชน จะต้องด าเนินการในรูปแบบรูปเล่มเอกสาร ความยาว
ไม่เกิน 10 แผ่น (20 หน้า) จ านวน 1 เล่ม และจัดท าเป็น Video Clip ความยาวไม่เกิน 8 นาที เพื่อ
น าเสนอผลสรุปของการด าเนินโครงการที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักเกณ์ที่
ก าหนด ซึ่งได้ประกาศให้ทีมเยาวชนได้รับทราบแล้ว (ข้อ 3) 

4) คณะกรรมการตัดสินฯ ได้รับแฟ้มผลงานแล้ว แต่ละท่านจะพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการ ฯ 
ของเยาวชนให้เหลือ 10 ทีม จากจ านวนโครงการของเยาวชนที่ส่งมาทั้งหมด 20 ทีม 

5) ในเดือนกรกฎาคม 2566 คณะกรรมการตัดสินฯ จะประชุมพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจ านวน  
10 ทีม พร้อมทั้งก าหนดแผนการลงพ้ืนที่ตรวจโครงการของทีมเยาวชน ซึ่งทีมเยาวชนจะต้องมี
ความพร้อมในการน าเสนอข้อมูลและตอบค าถาม 

6) คณะกรรมการตัดสินฯ ร่วมประชุมหารือเพ่ือสรุปผลการพิจารณาตัดสินและจัดให้มีพิธีการมอบ
รางวัลในเดือนกันยายน 2566 

 
2. รายละเอียดผลงานโครงการของทีมเยาวชน 

1) เยาวชนจัดท ารายละเอียดสรุปผลงานโครงการ ภายใต้หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน น้ า ป่า พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต” เป็นรูปเล่มเอกสารรายงานสรุปความยาวไม่เกิน 10 แผ่น (20 หน้า) และสื่อ clip Video 
ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยมีภาพถ่ายหรือภาพ Infographic ประกอบ และจะต้องเป็นโครงการ
ที่น้าเสนอเข้ามาในรอบการสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB 
Camp) รุ่นที่ 13 เท่านั น  (ผ่านการตรวจสอบจากคณะท างานฯ เรียบร้อยแล้ว)  

2) โครงการที่น าเสนอได้น้อมน าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน หรือแนวคิดตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาแนวทางจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้
เรียนรู้ในการเข้ารว่มกิจกรรมที ่1 ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 13 ไปใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการหรืออ้างอิงอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นรูปธรรม   

3) น าองค์ความรู้ นวัตกรรมมาใช้ในโครงการของทีม ให้มีความน่าสนใจแปลกใหม่หรือมีผู้พัฒนา
มาแล้วและน าไปต่อยอดหรือขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง 

4) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่ากับระยะเวลาและ
งบประมาณในการด าเนินงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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3. หลักเกณฑก์ารให้คะแนน    
1) รายละเอียดการด าเนินโครงการสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน หรือแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB 

Camp) รุ่นที่ 13 ไปปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินโครงการของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3) ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีศักยภาพเพียงพอให้การด าเนินโครงการ

ส าเร็จตามเป้าหมายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
4) ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา ต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดการมี

ส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
4. การประกาศผล 
 ประกาศผลการคัดเลือก จ านวน 10 ทีม ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ผ่านสื่อ Online  เว็บไซต์
ของส านักงาน กปร. www.rdpb.go.th  หรือกลุ่ม Line ค่ายเยาวชน และมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก
อย่างเป็นทางไปยังสถาบันการศึกษาทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัล รวมถึง มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลที่
ส านักงาน กปร.  
 
5. กรอบระยะเวลาด้าเนินกิจกรรม 

การด้าเนินงาน ระยะเวลา 
- ทีมเยาวชน จ านวน 20 ทีม เข้ารว่มกิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนรู้

งานสืบสานพระราชด าริ 
ระหว่างวันที ่

24-28 เมษายน 2566 
- ทีมเยาวชน จ านวน 20 ทีม ส่งผลงานโครงการเข้าประกวด 

กิจกรรมที่ 2 เยาวชนอาสาสานตอ่พระราชด าริ 
ระหว่างวันที่  

1-30 มิถุนายน 2566 
- คณะกรรมการตัดสนิฯ ได้รบัแฟ้มผลงานโครงการของเยาวชน 

จ านวน 20 ทีม เพ่ือคดัเลือกรอบแรก จ านวน 10 ทีม 
เดือนกรกฎาคม 2566 

- การลงพื้นที่ตรวจโครงการของเยาวชน จ านวน 10 ทีม เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2566 

- จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดฯ ณ ส านกังาน 
กปร. 

เดือนกันยายน 2566 

 
หมายเหต ุ ระยะเวลาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยูก่ับสถานการณ์   
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6. คณะกรรมการตัดสิน จ านวน 6 คน ประกอบไปด้วย  
1) ผู้บริหารส านักงาน กปร. และผู้ทรงคุณวฒุิ 
2) ผู้แทนกรมชลประทาน 
3) ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านป่าไม้ 

 
7. รางวลัของกิจกรรมการประกวด “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดา้ร”ิ 
  ผลงานโครงการของทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินฯ จะได้รับรางวัล
ดังต่อไปนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัล  

- ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล จ านวน 1 รางวัล 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
- เกียรติบัตรจากส านักงาน กปร. 

รางวัลรองชนะเลิศ จ้านวน 2 รางวัล  
- ถ้วยหรือโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากเลขาธิการ กปร. จ านวน 1 รางวัล 
- ทุนการศึกษา รางวัลละ 20,000 บาท 
- เกียรติบัตรจากส านักงาน กปร. 
- ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากเลขาธิการ กปร. จ านวน 1 รางวัล        
- ทุนการศึกษา รางวัลละ 20,000 บาท 
- เกียรติบัตรจากส านักงาน กปร. 

 รางวัลชมเชย จ้านวน 7 รางวัล  
- โล่รางวัลจากส านักงาน กปร. 
- ทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท 
- เกียรติบัตรจากส านักงาน กปร. 

รางวัลเชิดชูเกียรติ จ้านวน  1 รางวัล   
- โล่รางวัลส าหรับมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมเยาวชนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
8. สถานท่ีจัดพิธีมอบรางวลั  

ห้องประชุมอาคารส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  เลขที่ 2012 อาคารส านักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
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9. ช่องทางการติดต่อ 
   กองประชาสัมพันธ์ ส้านักงาน กปร.      0-2447-8500-6 ต่อ 116 โทรสาร 0-2447-8561 

   www.rdpb.go.th       prrdpbcamp@gmail.com 
   ผู้ประสานงาน  

1) นางณัฎฐ์อภิชญา  เดชายศวิชญ์ภาส (พี่ก่อง) โทร. 096-769-9182 
2) นางสาวประทีป  ศรีค้า (พี่มิ น)  โทร. 092-854-5298 
3) นางสาวปรียา  อรุณพูลทรัพย์ (พี่ฝน) โทร. 089-458-1415 
4) นางเบญจรัตน์  อัครพลวงศ์ (พี่เบญ) โทร. 081-809-8155  

 

รายละเอียดโครงการค่ายเยาวชนฯ รุ่นที่ 13 
www.rdpb.go.th/หน้าเพจ RDPB Camp 13  
 

 

Facebook : ค่ายเยาวชนRdpbCamp 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนฯ รุ่นที่ 13 

http://www.rdpb.go.th/หน้า

