


 

โครงการคดัเลอืกเยาวชนคนเก่ง  ในโครงการด้วยรักและห่วงใย 

ในพระราชูปถมัภ์  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

..................................... 

 

หลกัการและเหตุผล 

 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯเป็นหน่ึงในโครงการย่อยของโครงการด้วยรักและห่วงใย ใน

พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงได้เร่ิมดาํเนินการปีพ.ศ.2545 เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลเน่ืองในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 4 รอบคือ 48 พระพรรษาซ่ึงขณะน้ีรวมเวลาเป็นปีท่ี ๑๘ รุ่นท่ี ๙ 

โดยไดค้ดัเลือกเยาวชนผูมี้ความประพฤติดี  มีผลการเรียนดี  มีความสามารถในดา้นต่างๆ และมีอายุระหวา่ง ๑๕ – 

๒๒ ปี จากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ  เขา้รับพระราชทานเข็มเคร่ืองหมายพระนามาภิไธยพระราชทานเยาวชนคนเก่ง                   

เพื่อเป็นขวญักาํลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดาํรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับเด็กเยาวชนทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะ

สังคมไทยในปัจจุบนัมีปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ทั้งในระดบัครอบครัว  สังคม และระดบัประเทศ  ซ่ึงก่อให้เกิด

ปัญหาอ่ืนๆตามมา  เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความตกตํ่าดา้นศีลธรรม  วฒันธรรม ประเพณี  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม                   

ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการเมือง รวมไปถึงปัญหาความขดัแยง้จากความไม่เขา้ใจกนัของคนในสังคมท่ีปัจจุบนั 

กาํลงัเป็นปัญหาท่ีเร้ือรัง ท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกและขาดความสามคัคี ทาํให้เยาวชนมีความเส่ียงสูงท่ีจะตกเป็น

เหยื่อของปัญหาเหล่าน้ี  เยาวชนคนเก่งซ่ึงเป็นผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ีจะมีโอกาสช่วยส่ือสารความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหา  

และช่วยเหลือเยาวชนคนอ่ืนๆในการแก้ไขปัญหาและอุดรอยร้าวในระดับบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี                    

หากเยาวชนเหล่าน้ีไดรั้บความรู้ และการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการวิเคราะห์  มีความเขา้ใจในเหตุและผล

ของปัญหา  มีความสามารถดา้นมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และรู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม   

 ทั้งน้ีในการแก้ไขปัญหาและข้อจาํกดัต่างๆ  เพื่อให้สังคมไทยยอมรับความสามารถของเยาวชนไทย

ดงักล่าว  โครงการคดัเลือกเยาวชนคนเก่งจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯข้ึนร่วมพิจารณา  สรรหาเยาวชนคนเก่ง   

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สังคมไดรั้บทราบ  พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ  เข็มเคร่ืองหมายพระนามาภิไธย

พระราชทานและเงินรางวลัทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท   



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 

ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 

๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้เยาวชนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กลา้คิด กลา้ทาํ  

กลา้แสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร 

๓. เพื่อพฒันาเยาวชนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามหลกัเหตุผล และสามารถแกไ้ขปัญหาได้

ตามแนวทางสันติวธีิ 

๔. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดบั

ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

๕. เพื่อเป็นรางวลัแก่เยาวชนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศดา้นต่างๆ 

๖. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กาํลงัใจ สนับสนุนเยาวชนคนเก่งให้มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค ์             

ผลงานท่ีดีต่อไป 

 

งบประมาณ 

     -     รับการสนบัสนุนเงินทุนรางวลัจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 

     -     รับบริจาค จากผูอุ้ปถมัภโ์ครงการ  ผูมี้จิตศรัทธามอบให ้ 

     -     จดักิจกรรมหาทุน 

 

รางวัลทีม่อบแก่เยาวชน 

- เขม็เคร่ืองหมายพระนามาภิไธยพระราชทาน 

- เงินรางวลัทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 

- เกียรติบตัร 

เป้าหมาย   

            -    คดัเลือกเยาวชนคนเก่ง  จงัหวดัละ ๑ คน กรุงเทพมหานคร ๓ คน รวมทั้งส้ิน ๘๐ คน 

 

ระยะเวลาดําเนินการรับสมัครและคดัเลอืก 

- ธนัวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

- ประกาศรายช่ือ เยาวชนคนเก่ง  ภายในเดือน เมษายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางวินา  นิติตะว ัน  ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ  และคณะกรรมการบริหาร                        

จาํนวน ๓๒ คน 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. มีส่วนช่วยสร้างสรรคส์ังคมในทางท่ีดี 

  ๒. มีเยาวชนตวัอยา่งท่ีมีความสามารถไม่แพช้าติต่างๆในโลก 

๓. เยาวชนจะไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี  โดยทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม 

๔. ประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน 

๖. สังคมมีค่านิยมในการยกยอ่งคนเก่งและคนดี 

        ๗. เยาวชนจะตอ้งเป็นผูมี้ความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริย ์



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกเยาวชนคนเก่ง  รุ่นที ่๙ ประจําปี ๒๕๖๒ 

ของ 

โครงการคดัเลอืกเยาวชนคนเก่ง  ในโครงการด้วยรักและห่วงใย 

ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

.......................... 

คุณสมบัติข้ันพืน้ฐาน 

๑. ผูส้มคัรตอ้งมีอายรุะหวา่ง ๑๕-๒๒ ปีบริบูรณ์ 

๒. ผูส้มคัรตอ้งมีสัญชาติไทย 

๓. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี  มีศีลธรรมและจริยธรรม 

๔. ผูส้มคัรตอ้งกาํลงัศึกษาหรือจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษา 

๕. ผูส้มคัรตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ีย ไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

๖. ผูส้มคัรตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมจะกลบัไปทาํประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินของตน 

๗. มีความสามารถเป็นเลิศในสาขาใดสาขาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

๗.๑ สาขาวชิาการ 

        ๗.๒ สาขาดนตรีหรือนาฏศิลป์ 

        ๗.๓ สาขาศิลปะหรือหตัถกรรม 

        ๗.๔ สาขาเกษตรกรรมหรือคหกรรม 

        ๗.๕ สาขาอุตสาหกรรม 

         ๗.๖ สาขาอ่ืนๆ 

  ทั้งน้ี  ผูส้มคัรตอ้งแสดงผลงานหรือกิจกรรมท่ีสมควรไดรั้บรางวลั หรือเคยไดรั้บรางวลั โดยจะตอ้งแนบ 

สําเนาภาพถ่ายเอกสารหลกัฐานกิจกรรมนั้นๆ โดยลงช่ือรับรองในสําเนาภาพถ่าย เอกสาร หลักฐานดังกล่าว                

ทุกฉบบั 

เง่ือนไข 

- ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๑ ผู้สมัครไม่เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจาก            

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือได้รับรางวัลนักเรียนรางวัล

พระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ 

วิธีการสมัคร 

๑. ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร  ครบทุกขอ้ ( ขอ้ใดไม่มีขอ้มูลให้ขีดละ )  โดยขอรับใบสมคัร

จากศาลากลางจงัหวดัของท่าน  หรือติดต่อโดยตรงท่ีโครงการคดัเลือกเยาวชนคนเก่ง  เลขท่ี ๒๒๗/๓๕๔  

อาคารคนัทร่ี C ชั้น ๑๒ ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม. ๑๐๒๖๐ โทร.๐๒-๓๖๑๒๒๒๒  ๐๘๕-๙๒๐๔๕๕๕  

๐๙๗-๑๕๙๒๔๒๔ โทรสาร. ๐๒-๓๖๑๒๒๒๑  เวบ็ไซต ์ : www.outstandingyouth.or.th 

๒. ติดภาพถ่าย ( ไม่เกิน ๖ เดือน ) ของผูส้มคัร ขนาดสองน้ิว ในใบสมคัรดา้นบนขวามือ 



๓. ผูส้มคัรจะตอ้งเขียนเรียงความยาว ๑ หนา้กระดาษ A4 โดยแสดงวสิัยทศัน์ในการนาํความรู้ ความสามารถ  

กลบัไปช่วยเหลือสังคม  ทอ้งถ่ินของตน 

๔. ผูส้มคัรจะตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรดว้ยตนเอง 

๕. สถานท่ีรับสมคัร  ผูส้มคัรท่ีอยู่ต่างจงัหวดั  ยื่นใบสมคัรท่ีหน่วยงานสํานักงานจงัหวดั โดยผูว้่าราชการ

จงัหวดัเป็นผูก้าํหนด  ผูส้มคัรท่ีอยู่กรุงเทพฯ  ยื่นใบสมคัรหรือส่งใบสมคัรท่ี โครงการคดัเลือกเยาวชน 

คนเก่ง  เลขท่ี ๒๒๗/๓๕๔  อาคารคนัทร่ี C ชั้น ๑๒ ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม. ๑๐๒๖๐ โทร.                    

๐๒-๓๖๑๒๒๒๒  ๐๘๕-๙๒๐๔๕๕๕  ๐๙๗-๑๕๙๒๔๒๔ โทรสาร. ๐๒-๓๖๑๒๒๒๑  เวบ็ไซต ์ : 

www.outstandingyouth.or.th 

๖. กาํหนดวนัรับสมคัร เร่ิมสมคัรตั้งแต่ธนัวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ข้อควรระวัง 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่า   เอกสารหลักฐานใดๆของผู ้สมัครเป็นเท็จ  ผู ้สมัครและผู ้ท่ีลง ช่ือรับรอง                          

ตอ้งรับผดิชอบโดยตรง จะอา้งวา่ไม่ทราบขอ้เทจ็จริงไม่ได ้คณะกรรมการโครงการคดัเลือกเยาวชนคนเก่งสามารถ

คดัช่ือผูส้มคัรออก และคาํตดัสินถือเป็นเด็ดขาด จะอุทธรณ์มิได ้

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๑. ประชุมเตรียมงาน วางแผนโครงการและประชาสัมพนัธ์โครงการฯทางส่ือมวลชนหนังส่ือพิมพ์ วิทย ุ 

สถานีโทรทศัน์ และทางเวบ็ไซตข์องโครงการฯ 

๒. ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ  เพื่อจดังานหารายไดส้มทบทุน 

๓. ส่งข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 

๔. ส่งใบสมคัรเยาวชนคนเก่งโดยขอความร่วมมือจากผูว้า่ราชการจงัหวดั คดัเลือกเยาวชนคนเก่งจงัหวดัละ           

๑ คน เพื่อเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการคดัเลือกตามคุณสมบติัท่ีมีสิทธิไดรั้บการพิจารณา   

๕. ประกาศผลการคดัเลือกเยาวชนคนเก่ง 

๖. จดัสัมมนาเยาวชนคนเก่งรุ่นท่ี ๙/๒๕๖๒ 

๗. เยาวชนคนเก่ง  รุ่นท่ี  ๙/๒๕๖๒  เข้า เ ฝ้ าสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี                                 

รับพระราชทานเขม็เคร่ืองหมายพระนามาภิไธย 

๘. คณะกรรมการติดตามผลงานต่างๆ  ประวติัเยาวชนคนเก่งทุกรุ่นท่ีผา่นมาและเชิญร่วมงานรวมรุ่นทุก ๒ ปี 

 

http://www.outstandingyouth.or.th/


แบบสมคัรโครงการคดัเลอืกเยาวชนคนเก่ง 

ในโครงการด้วยรักและห่วงใย  ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

รุ่นที ่๙ ประจําปี ๒๕๖๒ 

............................... 

๑. ประวตัิ  

๑.๑ ช่ือ......................................  นามสกุล ................................... 

เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน.......................................................... 

๑.๒ เพศ             ชาย               หญิง 

เช้ือชาติ......................สัญชาติ....................ศาสนา........................ 

๑.๓ อาย.ุ...........ปี   วนั-เดือน-ปีเกิด ............................................. 

๑.๔ ภูมิลาํเนา ( สถานท่ีเกิด )........................................................ 
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  (หมายเหตุ ขอ้ ๑. กรอกขอ้ความในแบบสมคัร สาํหรับขอ้ ๒. และ ขอ้ ๓. ให้เขียน

สรุปความยาวไม่เกิน ๕ หนา้กระดาษ A4 พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานประกอบ) 
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