ผลการประเมินกลุ่มเยาวชนเข้าสูร่ อบตัดสิน
โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชด้าริ ปี พ.ศ. 2559
การพิจารณาประเมินกลุ่มเยาวชน ได้แบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเข้าร่ว ม
กิจกรรมค่ายรอบประเมิน ร้อยละ 40 และ 2) โครงการของกลุ่มเยาวชนที่ปรับแก้ไขหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ร้อยละ 60 ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนส่งโครงการปรับแก้ เพื่อรับการพิจารณารอบประเมิน จานวน 28 กลุ่ม
คณะกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนนกลุ่มเยาวชน โดยนาคะแนนไปถ่วงนาหนัก และหา
ค่าเฉลี่ยรวม กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการประเมินต้องมีคะแนนผ่านค่าเฉลี่ย ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบ
ประเมิน (ค่าเฉลี่ย 28.90) โครงการของกลุ่มเยาวชนหลังปรับแก้ไข (ค่าเฉลี่ย 43.73) และคะแนนรวมรอบ
ประเมินทังหมด (ค่าเฉลี่ย 72.65) ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จานวน 10 กลุ่ม ดังนี
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กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนชุมชนผาตัง ม.6
อาเภอปง จังหวัดพะเยา

โรงเรียนเสริมงามพิทยาคม
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนนาหลวง แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียวตาบลแม่จั๊วะ
อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โรงเรียนกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

คะแนน
โครงการ
76.93 แกนนาเยาวชนเพาะพันธุ์ไม้
พืนบ้านสัญจร เพาะกล้าปลูกป่า
ทาฝาย ตามแนวพระราชดาริ ปี
2
75.47 แก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มนาแม่ตา
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
74.86 หลังคานาทองแสนขัน ตาม
แนวพระราชดาริ
74.85 ธรรมชาติบาบัด ตามแนวปฏิบัติ
พ่อหลวง
74.69 กลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียว

ก้าหนดตรวจพืนที่
20 มีนาคม 2560

8 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
17 มีนาคม 2560
9 กุมภาพันธ์ 2560

74.36 สานต่อเจตนา สานศรัทธาบ้าน 13 มีนาคม 2560
เกิด รักนา รักป่า รักษาแก้มลิง
หนองเลิงเปือย
74.21 รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองเจดีย์บูชา 17 มีนาคม 2560
73.90 พี่นาน้องรักษ์นา ตามแนว
พระราชดาริ
73.65 รักพี่ รักน้อง ชวนเพื่อนพ้อง
รักษ์นา

14 มีนาคม 2560
20 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มเยาวชน
10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คะแนน
โครงการ
73.11 พี่นาน้องรักษ์นา ตามแนว
พระราชดาริ พ.ศ.2559

ก้าหนดตรวจพืนที่
21 มีนาคม 2560

กลุ่ ม เยาวชนที่ ผ่ า นการประเมิ น เข้ า สู่ ร อบตั ด สิ น จ านวน 10 กลุ่ ม ข้ า งต้ น จะได้ รั บ เงิ น
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ กลุ่มละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และจะต้องดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่ได้นาเสนอไว้ ก่อนที่คณะกรรมการตัดสินจะเดินทางลงพืนที่จริง เพื่อพิจารณาให้คะแนนผลการ
ดาเนินงานโครงการ และตัดสินรางวัลชนะเลิศต่อไป
กลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จานวน 10 กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากปีที่ผ่านมา จะมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบตัดสิน เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และร่วม
พิ ธี ป ระกาศผลประกวดพี่ น้ า น้ อ งรั ก ษ์ น้ า ตามแนวพระราชด้ า ริ ปี พ.ศ. 2559 ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 4
พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายใน
ค่าย ประกอบด้วย
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานพี่นาน้องรักษ์นา ตามแนวพระราชดาริ ระหว่าง
รุ่นพี่ 4 กลุ่ม และรุ่นปัจจุบัน 10 กลุ่ม
2) ศึก ษาดู งาน พื นที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ธ รรมชาติ จั ด การน าชุ ม ชน ตามแนวพระราชด าริ
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มนาลาว อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
3) พิธีประกาศผลการประกวด และมอบรางวัลให้กลุ่มเยาวชน

ร่างก้าหนดการ
กิจกรรมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผล
ประกวดพี่น้าน้องรักษ์น้า ตามแนวพระราชด้าริ ปี พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
14.00 – 17.00 น.
ลงทะเบียนและรับกุญแจเข้าที่พกั ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
17.00 – 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
09.00 – 10.30 น.
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
10.30 – 11.00 น.
ชีแจงรายละเอียดค่ายพี่นาน้องรักษ์นาและพิธีประกาศผล
11.00 – 12.00 น.
สรุปผลการดาเนินงาน (แนวพระราชดาริ วัตถุประสงค์ และผลที่ได้รับ) (กลุ่มละ 5 นาที)
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
พิธีเปิด ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
13.30 – 14.30 น.
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่า ตามแนวพระราชด้าริ
14.30 – 14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.30 น.
เสวนาพี่น้าน้องรักษ์น้าตามแนวพระราชด้าริ โดย
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเยาวชนคนดีศรีสวนพล จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
17.30 – 18.00 น.
ทาภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
20.30 – 21.00 น.
ทาภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 10.00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่น้าน้องรักษ์น้าตามแนวพระราชด้าริ ปี 2559
(กลุ่มละ 10 นาที / ถาม-ตอบกลุ่มละ 5 นาที)
10.00 – 10.15 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.30 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่น้าน้องรักษ์น้าตามแนวพระราชด้าริ ปี 2559 (ต่อ)

11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.30 น.
17.30 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.30 น.
21.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ
เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้าลาว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดาเนินงาน
ศึกษาดูงาน
เดินทางกลับมายังศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์
เตรียมกิจกรรมรอบกองไฟ
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมรอบกองไฟ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
06.30 – 07.30 น.
ทาภารกิจส่วนตัว และเก็บสัมภาระ
07.30 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 10.30 น.
แผนงานและการขยายเครือข่ายในปีต่อไป (กลุ่มละ 10 นาที / ถาม-ตอบกลุ่มละ 5 นาที)
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 น.
สรุปภาพรวมจากคณะกรรมการตัดสิน
11.30 – 12.30 น.
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.
พิธีประกาศผล
- กล่าวรายงานผลการดาเนินงาน และผลการตัดสิน
โดย นางรอยบุญ รัศมีเทศ ผูแ้ ทนคณะทางานเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการ
ทรัพยากรนาชุมชน ตามแนวพระราชดาริ
- พิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงยินดี
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้าใจใน
การจัดการทรัพยากรนาชุมชน ตามแนวพระราชดาริ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
15.30 น.
รับประทานอาหารว่าง และเดินทางกลับ

