
 
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสายพระราชด าริ ( ROPB Camp ) รุ่นที่ 9 

ประจ าปี 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 นับต้ังแต่ปี 2495 มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ัวประเทศกว่า 4,600 โครงการ ที่แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนทุกข์ยากให้กับประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีในการสนอง
พระ ร าชด า ริ แ ล ะ เ ผยแ พร่ ข ย า ยผล โค ร งก า รอั น เ นื่ อ ง ม า จาก พระ ร า ชด า ริ มี ค ว า มปร ะส งค์ จ ะจั ด                      
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) ประจ าปี 2562 เพื่อให้เยาวชนในท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ได้ท าหน้าที่ในการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่เยาวชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ร่วมสืบสานพระราชด าริ พร้อมท้ังน าหลักการทรงงานและการพัฒนาตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้กับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนให้บังเกิดความยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร 
ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 

2.2 เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ แนวพระราชด าริ และผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชด าริไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

2.3 เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชด าริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
3. รายละเอียดโครงการ 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP ) ประกอบด้วยจ านวน 3 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้  
    กิจกรรมที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 ประกอบด้วย 
การด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9 จ านวน 1 ครั้ง  มีระยะเวลา
ในการด าเนินงาน 7 วัน 6 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากท่ัวภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนไม่น้อยกว่า 60 คน แบ่งเป็นทีมๆ ละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 15 ทีม (ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา) เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชด าริและผลส าเร็จในการพัฒนา 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



 
 
1.1. การคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้  

1.1.1. คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นท่ี 9 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนไม่
น้อยกว่า 60 คน 

1.1.2. เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นท่ี 9 เป็นเยาวชน
ในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ อายุ ระหว่าง 18 - 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีมเยาวชน    
เข้าร่วมโครงการฯ ทีมละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน และไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
(RDPB Camp) ของส านักงาน กปร. 

1.1.3. การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เยาวชนท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจัด
ทีมจ านวน 4 คน พร้อมส่งชื่อ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการภายใต้หัวข้อ “เยาวชน อาสาสืบสาน
พระราชด า ริ”  จ านวน 1  โครงการ  มา ให้คณะกรรมการพิ จารณาคัด เลื อก เพื่ อ เข้ า ร่ วม โครงการฯ                         
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน 
1.2. การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นท่ี 9 
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี  
: บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ การสนองพระราชด าริ หลักการทรงงาน การ

ประยุกต์ใช้ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การเป็นมัคคุเทศก์ในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ รวมถึงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ 
: การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงานแบบเจาะลึก

ให้เข้าใจถึงแนวพระราชด าริ และสามารถน าไปต่อยอดและขยายผลได้  
: การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลต้นแบบท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการท่ีจะร่วมสืบสานให้

บังเกิดผลต่อไปในอนาคต 
: จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ โดยเยาวชนท่ีได้รับองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ จากการเข้าร่วมโครงการฯ 

แล้ว ไปพัฒนาสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างการเป็นจิตอาสาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นท่ีอีกด้วย 
1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน  
: การน าเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีรางวัลในการท ากิจกรรม

ตามความเหมาะสม 



 
 
1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ 
: การท ากิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานเป็นทีม  

กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาตามแนวพระราชด าริ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องส าหรับทีมเยาวชนจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 9 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ เพื่อด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หรือโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในพื้นท่ีภาคกลาง โดยทีมเยาวชนจากค่าย RDPB Camp รุ่นท่ี 9 หรือส านักงาน กปร. เป็นผู้คิดและก าหนดกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสร้างสัมพันธ์ให้แก่ส่วนรวม  

*** หมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 และ 2 ด าเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 7 วัน 6 คืน กิจกรรมที่ 3 การ
ประกวด “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” โดยจัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติใน
พื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม โดยเยาวชนท่ีผ่านค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นท่ี 9 จ านวน 15 
ทีม ส่งผลงานท่ีปฏิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จ านวน 10 ทีม และลงไปตัดสินในพื้นท่ีจริง 
เพื่อคัดเลือกทีมท่ีมีผลงานตามท่ีคณะกรรมการ ก าหนด ให้เหลือ จ านวน 5 ทีม รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมใบ
ประกาศนียบัตร “เยาวชนสานต่อพระราชด าริ” จ านวน 5 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลท้ังสิ้น 150,000 บาท ภายหลัง
จากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานในพื้นท่ีแล้ว ก าหนดให้มีการจัดงาน 1 วัน โดยให้ท้ัง    10 ทีม ท่ีผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการ น าเสนอผลงาน (Presentation) พร้อมกับการประกาศผล        รางวัลชนะเลิศ จ านวน 5 รางวัล 
โดยรับทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัล ส่วนทีมท่ีไม่ได้รับรางวัลจะได้รับทุนการศึกษา  ทีมละ 10,000 บาท จ านวน 5 
ทีม พร้อมใบประกาศนียบัตรต่อไป 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชด าริ และผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้อย่าง
กว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

4.2 ท าให้มีเยาวชนท่ีสามารถเป็นเครือข่ายและสานต่อแนวพระราชด าริไปยังสถาบันการศึกษาได้เพิ่มขึ้น 
4.3 ท าให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สามารถเผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาได้อย่างแพร่หลาย

ยิ่งขึ้น 
5. สอบถามรายละเอียดได้ที่กองประชาสัมพันธ์ 
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร.)    
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