การประกวดธิดาโครงการหลวง ๒๕๖๑
มูลนิธิโครงการหลวง ไดกําหนดจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๑ ขึ้น ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานทางวิชาการ จากการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการ
หลวง การจําหนายผลิตผล ผลิตภัณฑ<โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนกิจกรรม
สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชน ซึ่งเป>นสวนหนึ่งของการดําเนินงานโครงการหลวง ๒๕๖๑ ไดจัด
กิจกรรมการประกวด ธิดาโครงการหลวง ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนชาติพันธุ<ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ<ของตนเอง และมีความรูความเขาใจในความสําคัญของมูลนิธิโครงการ
หลวง
๒. เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจดานวิถีชีวิตของชาติพันธุ< ใหประชาชนไดรับทราบผานกิจกรรมการ
ประกวด
๓. เพื่อใหความรูใหแกเยาวชนผูเขาประกวด ใหสามารถประชาสัมพันธ<งานโครงการหลวง ประจําปB หรือ
ดานชาติพันธุ< หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ได
คุณสมบัติของผู"เข"าประกวด
๑. เป>นเยาวชนชาติพันธุ< เพศหญิง อายุระหวาง ๑๕ – ๒๔ ปB ที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในพื้นที่โครงการ
หลวง ๓๙ แหง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ๓๓ แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวง (พื้นที่เฉพาะ) ๒ แหง
๒. เป>นผูที่สามารถเขารวมทุกกิจกรรมตามขอกําหนด ไดแก การรายงานตัว การปฐมนิเทศ การเขา
รวมงานแถลงขาวการจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๑ การเขาคายพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรูเกี่ยวกับ
มูลนิธิโครงการหลวง พรอมทั้งการเขารวมกิจกรรมในงานโครงการหลวง ๒๕๖๑ ตลอดงาน
การรับสมัคร
๑. สงใบสมัคร ผานหัวหนาศูนย<พัฒนาโครงการหลวง หรือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง/
โทรศัพท</โทรสาร /e-mail /ไปรษณีย< (กําหนดวันที่ประทับตรา)ไปยัง
งานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข มูลนิธิโครงการหลวง
๖๕ หมู ๑ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท</โทรสาร ๐๕๓ ๘๑๐ ๗๖๕ ตอ ๓๔๓
โทร ๐๘๑-๙๖๐๖๘๑๑
นางประไพพักตร< คําเกิด
โทร ๐๖๔-๑๙๒๖๘๔๖
นางสาวศุภัชญา อุดอารมย<
e-mail welfare_rpf@hotmail.com
๒. หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. เอกสารประกอบการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
๓.๓ ภาพถายสีชุดประจําชาติพันธุ< ขนาด ๔ × ๖ นิ้ว เต็มตัวและครึ่งตัว หนาตรงอยางละ

๒

๑ ใบ (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
กิจกรรม
๑. วันที่ ๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผูสมัครเขารวมกิจกรรมการประกวดธิดาโครงการหลวง ๒๕๖๑
เขาคายพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง เป>นเวลา ๒ วัน ๑ คืน ณ หอง
ดอยคํา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค<การมหาชน)
๒. วั น ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ผู สมั ค รเขารวมกิ จ กรรมการประกวดธิ ด าโครงการหลวง ๒๕๖๑
เขารวมงานแถลงขาว การจัดงานโครงการหลวง ๒๕๖๑ ณ รานโครงการหลวงสาขาสุเทพ
คณะเกษตรศาสตร< มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแตงกายชุดประจําเผา
๓. ผูสมัครจะไดรับการเรียนรูกิจกรรมตางๆ ไดแก
๓.๑ การทรงงานเพื่อพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๓.๒ การเรียนรูงเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง
- ความเป>นมา และการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
- รูจักผลิตผล ผลิตภัณฑ<โครงการหลวง
- รูจักพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการหลวง
- การพัฒนาทักษะในการ เผยแพรประชาสัมพันธ< การดําเนินงานของโครงการหลวง
- การเรียนรูเกี่ยวกับชาติพันธุ<อื่นๆ
๓.๓ การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวตามมารยาทสังคม การแตงกาย การฝ`กพูดในที่ชุมชน การ
รับประทานอาหาร การแสดงออก การตอบคําถาม และการสรางความมั่นใจ
๓.๔ การนําเสนอศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติพันธุ<ตนเอง โดยแสดงออกถึงความเป>นชาติ
พันธุ<ดั้งเดิมอยางเดนชัด เชน การแตงกาย การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม
๔. วันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔.๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูสมัครเขารวมกิจกรรม แนะนําตัวในงานโครงการหลวง ๒๕๖๑
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมรวมรับเสด็จประธานในพิธีเปaดงานโครงการหลวง
๒๕๖๑
๔.๒ วัน ที่ ๒๑ ธั นวาคม ๒๕๖๑ ผู สมั ครเขารวมกิ จกรรมฯ แนะนํา การดํา เนิ นงานศูน ย<พัฒนา
โครงการ หลวง แหลงทองเที่ยวในชุมชน ผลิตผล ผลิตภัณฑ< ในชุมชนที่เป>นภูมิลําเนาของผู
รวมกิจกรรม
๔.๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ การแนะนําชาติพันธุ<และศิลปวัฒนธรรมประเพณีของผูเขารวม
กิจกรรม และการประชาสัมพันธ<งานโครงการหลวง ๒๕๖๑
๔.๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ การตอบคําถามคณะกรรมการ
เกณฑการตัดสินพิจารณาจาก
๑. การแตงกายชุดชาติพันธุ< ถูกตอง เหมาะสม สวยงาม
๒. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ<ที่สรางสรรค< และดั้งเดิม
๓. การเขารวมกิจกรรม, ความสามารถในการนําเสนอความรูเรื่องโครงการหลวง และชาติพันธุ<
ของตน
๔. ความสามารถในการตอบคําถามบนเวที ปฏิภาณไหวพริบ
๕. บุคลิกภาพ รูปรางหนาตา

๓

๖. คะแนนโหวตจากคณะกรรมการตัดสิน,ผูชมที่มารวมงานโครงการหลวง,สื่อโซเชียลมีเดียตางๆ
เชน เพจกิจกรรมงานโครงการหลวง ๒๕๖๑ (Facebook) และจากสื่อมวลชน
การประกาศผล และมอบรางวัล
๑. ประกาศผลรอบตัดสินในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒. การมอบรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
๑๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลธิดาโครงการหลวงขวัญใจมหาชน ไดรับเกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
(จากผูชม ณ เวทีการประกวด + หนาเพจ Facebook การประกวดธิดาโครงการหลวง
๒๕๖๑ (ถายทอดสด)
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
๑. นางสาววรารักษ< พัฒนเกียรติพงศ<
๒. นางภณิดา สวัสดิวงษ<พร
๓. นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน<
๔. นางสาวอภิญญา ธงไชย
๕. นางสาวศุภัชญา อุดอารมย<
๖. นายปวัฒ ปaมปะ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

