
 
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.)    
เลขท่ี 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700               
เบอร์โทรศัพท์ 02-447-8500-6 ต่อ 118, 119 โทรสาร 02-447-8561-2 โทรศัพท์มือถือ 083-209-8542               
เว็ปไซต์  www.rdpb.go.th E-mail : rdpbcamp@rdpb.go.th หรือ goong49@gmail.com 
 

http://www.rdpb.go.th/
mailto:rdpbcamp@rdpb.go.th%20หรือ


 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำร ค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด ำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 
ระหว่ำงวันอำทิตย์ท่ี 26 พฤษภำคม – วันเสำร์ที่ 1 มิถุนำยน 2562 

ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเพชรบุรี 
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพื้นที่ภำคกลำง 

-------------------------------- 
วันอำทิตย์ท่ี 26 พฤษภำคม 2562 
เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุร ี
เวลา 10.30 น.  เยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบรุี 
  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 น. กิจกรรม Homeroom  

 ปฐมนิเทศ แนะน ากิจกรรม ช้ีแจงกฎระเบียบประจ าค่าย 

 แนะน าทีมพี่เลีย้ง และทีมงานประจ าค่าย  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. กิจกรรมสันทนาการ แบ่งกลุม่เยาวชน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เพื่อท ากิจกรรม  
เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมพื้นที่รอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.30 น. กิจกรรม “สถานีทดสอบจติใจ / ละลายพฤติกรรม”  
เวลา 17.00 น. รับอุปกรณป์ระจ าค่าย   

เข้าที่พักท าธุระส่วนตัว 
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.30 น. กิจกรรม Homeroom  

 กิจกรรมสันทนาการ 
เวลา 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 
เวลา 06.00 น. ตื่นนอน 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 10.00 น. พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 

 พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ กล่าวต้อนรับ 

 นำงพิชญดำ  หัศภำค ผู้อ านวยการกองประชาสมัพันธ์ ส านักงาน กปร. กล่าวรายงาน 

 นำยปวัตร์  นวะมะรัตน  รองเลขำธิกำร กปร. กล่าวเปิดโครงการ 
 
 
 



 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 
เวลา 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง    
เวลา 10.45 น. การบรรยายพิเศษ “ส านักงาน กปร. กับการสนองพระราชด าร”ิ โดย นำงสำวถกลวรรณ ไกรสรกุล  
  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน กปร. 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 น.  การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริกับกำรสนองพระรำชด ำริ” 
  สันทนาการ 
เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
เวลา 15.30 น. บรรยาย “สถาบันพระมหากษัตรยิ์กับประเทศไทย” โดยจิตอาสา 904  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม 
เวลา 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 

วันอังคำรที่ 28 พฤษภำคม 2562 

เวลา 06.00  น. ตื่นนอน /ออกก าลังกาย / ฝึกระเบียบ  
เวลา 07.30  น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30  น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 09.30  น.  ฟังบรรยายผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่างบรเิวณพื้นที่ดูงาน 
เวลา 10.45 น. เยี่ยมชมผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
  (โดยกิจกรรมเป็นไปตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯก าหนด) 

 แปลงผักพื้นบ้าน อาหารและยา 

 หญ้าแฝกดินดาน 

 แปลงทฤษฎี 5 ไร ่
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 น.      เยี่ยมชมผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และลงมือปฏิบัต ิ 
  (โดยกิจกรรมเป็นไปตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯก าหนด) 

 ฐานน้ าหมักชีวภาพ 

 ฐานเพาะหญา้แฝก 

 ฐานเพาะเหด็ 

 ฐานถ่านชีวภาพ 
เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารว่างบรเิวณพื้นที่ดูงาน 
เวลา 15.00 น.    เยี่ยมชมผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และลงมือปฏิบตัิ (ต่อ) 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 
 



 
 
 
 
วันอังคำรที่ 28 พฤษภำคม 2562 

เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม 
  - บรรยายพิเศษเรื่อง “การตดิตามเสด็จฯ และสนองพระราชด าริ” โดย ผอ.กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1   
เวลา 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2562 
เวลา 06.00 น. ตื่นนอน ออกก าลังกาย/ฝึกระเบียบแถว  
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 09.00 น. เดินทางไปศูนยเ์รียนรู้บ้านเกษตรกร 
  1) บ้านเกษตรกร นายจรูญ นวลพลอย เกษตรกรตัวอย่างดา้นเกษตรผสมผสาน (ความรูเ้รื่องดิน) 
  2) บ้านเกษตรกร นายสว่าง พันธ์วงศ์ เกษตรกรตัวอย่างด้านปศุสตัว์ บัญชีครัวเรือน (ความรู้เรื่องปศสุัตว์) 
  3) บ้านเกษตรกร นายส ารอง แตงพลับ เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน (ความรู้ด้านสมุนไพร) 
  4) บ้านเกษตรกร นายมานพ สุขส าราญ เกษตรกรตัวอย่างด้านทฤษฎีใหม่ (ความรูด้้านพืชไร่) 
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง ณ บ้านเกษตรกร 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกร  
เวลา 12.45 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าร ิ
เวลา 13.35 น. เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าร ิ
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษา และรับประทานอาหารว่าง ณ โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี          

ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก 
เวลา 15.15 น. เยี่ยมชมโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ศนูย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก 
เวลา 16.30 น. หารือเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” ที่จะจัดท าขึ้น ณ โรงเรยีนบ้านอ่างหนิ 
  (ทาสีรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้มงคล) 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจดัท าโครงการฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชด าริ” โดยวิทยากร คุณคงศกัดิ์ มีแก้ว      

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจดัการป่าไม้ กรมป่าไม ้
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภำคม 2562  
เวลา 06.00 น. ตื่นนอน ออกก าลังกาย/ฝึกระเบียบแถว  
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 09.00 น. เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เขาเสวยกะปิ เพื่อศึกษาวิธีบริหารจัดการปา่ด้วย “ระบบป่าเปียก”  
เวลา 10.00 น. ร่วมคืนดินดีสู่ป่า ณ บริเวณเขาเสวยกะปิ (รับประทานอาหารว่าง ณ พ้ืนท่ี) 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
 
 



 
 
 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภำคม 2562  
เวลา 13.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” โดยเยาวชนร่วมปรับปรุงสถานท่ีโรงเรียนบา้นอ่างหิน  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. ประชุมทีมงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าร”ิ ประเมินผลการท างานระหวา่งวัน 
เวลา 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ  
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
  
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 08.30 น. เดินทางไปท ากิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” โดยเยาวชนร่วมปรับปรุงสถานท่ีโรงเรียนบ้านอ่างหิน  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บรเิวณสถานท่ีจดัท ากิจกรรม 
เวลา 13.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” (ต่อ)  
เวลา 13.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 13.45 น. กิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” (ต่อ) 
เวลา 16.00 น. พิธีส่งมอบงานกิจกรรม “จติอาสาสานต่อพระราชด าริ” 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
  กิจกรรมสันทนาการ  
  กิจกรรมการแสดงความสามารถจากเยาวชน พร้อมพี่เลีย้ง 4 กลุ่ม 
เวลา 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันเสำร์ที่ 1 มิถุนำยน  2562 
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า 
เวลา 10.00 น. พิธีปิดค่ายเยาวชน 

 พิธีมอบรางวัลเยาวชนผลิตผลงานดีเด่น 

 พิธีมอบใบเกียรติบตัร 

 ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคณุและกล่าวอ าลา 

 ตัวแทนศูนย์ฯและส านักงาน กปร. กล่าวอ าลา 

 ร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

 ถ่ายภาพร่วมกัน 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

เดินทางกลับภมูิล าเนาโดยสวสัดภิาพ 
 
*** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 



 
 
 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม 
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสบืสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุร ี
 

คุณสมบัติเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่า 
2. นิสิต นักศึกษา เพศชายหรือหญิงที่กําลังศกึษาอยู่ สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี 
3. สมคัรเป็นทมี ๆ ละ 4 คน 
4. สมาชิกภายในทีมต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถต่างคณะ ต่างช้ันปีได้ 
5. มีอาจารย์ทีป่รึกษาประจําทีมลงช่ือรับรอง ทีมละ 1 คน 
6. มีสขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
7. มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  
การสมัครเข้ารว่มโครงการฯ 

นิสิต นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 จะต้องแนบเอกสาร  
ดังน้ี  

1. ใบสมัคร (แบบบุคคล)  4  ใบ 
2. ใบสมัคร (แบบทีม) 1 ใบ 
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว คนละ 1 รปู  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
4. โครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดําริ” ทีมละ 1 โครงการ  
5. คลิปวีดิโอผลงานโครงการที่ต้องการนําเสนอ ความยาว 3 นาที หรือ Powerpoint โครงการ (ถ้ามี) 

 
  
 



 

 

ใบสมัคร 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 

ชื่อ (นาย / นางสาว) .....................................................นามสกุล....................................................................... 

ชื่อเล่น......................................วันเดือนปีเกิด..........................................อายุ.................................................ปี  

เชื้อชาติ.....................................สัญชาติ...................................................ศาสนา................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที่...................................... หมู่บ้าน/อาคาร...........................ถนน..................................... 

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................

รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์.................................................E-mail………………………………………..... 

โรคประจ าตัว         ไม่มี         มี (โปรดระบุ).................................................................................................... 

อาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้ (อาทิ ทานเจ มังสวิรัติ เนื้อสตัว์)..................................................................... 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................. 

มีความสัมพันธ์เป็น........................................................................โทรศัพท์.......................................................... 

ผลงาน/ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ(ถ้ามี) 

1........................................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................................... 
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 
1........................................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครนี้เปน็ความจริง และยินยอมท าตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสบืสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่เข้ารว่มโครงการทุกประการ 

ลงชื่อ .............................................................................   

      (..............................................................................) 

รูปถ่าย 2 น้ิว 



 

 
ใบสมัคร 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 

ระหว่างวันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 
สถาบันการศึกษา.............................................................................จังหวัด................................................ 
ชื่อทีม.......................................................................ชื่อโครงการ................................................................ 

สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ซึ่งมีสมาชิกในทีม 
ดังนี้ 
1. ชื่อ (นาย / นางสาว) .....................................................นามสกุล................................................................... 
ชื่อเล่น......................................วันเดือนปีเกิด..........................................อายุ................... ..............................ปี  
โทรศัพท์............................................................E-mail…………………………………………………………………………… 
คณะ..........................................สาขา.......................................................ชั้นป.ี.............. ................................... 
2. ชื่อ (นาย / นางสาว) .....................................................นามสกุล....................................... ............................ 
ชื่อเล่น......................................วันเดือนปีเกิด.................................... ......อายุ.................................................ปี  
โทรศัพท์............................................................E-mail…………………………………………………………………………… 
คณะ..........................................สาขา........................................ ...............ชั้นป.ี................................................. 
3. ชื่อ (นาย / นางสาว) .....................................................นามสกุล....................................... ............................ 
ชื่อเล่น......................................วันเดือนปีเกิด..........................................อายุ.................................................ปี  
โทรศัพท์............................................................E-mail…………………………………………………………………………… 
คณะ..........................................สาขา.......................................................ชั้นป.ี........................................ ......... 
4. ชื่อ (นาย / นางสาว) .....................................................นามสกุล...................................... ............................. 
ชื่อเล่น......................................วันเดือนปีเกิด..........................................อายุ................... ..............................ปี  
โทรศัพท์............................................................E-mail…………………………………………………………………………… 
คณะ..........................................สาขา.......................................................ชั้นป.ี.............. ................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริง และยินดีให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 
ชื่อ/นามสกุล...........................................................................ต าแหน่ง......................................................... 
คณะ.......................................สาขา....................................................โทรศัพท์............................................ 

        ลงชื่อ .............................................................   

               (............................................................) 

                              อาจารย์ที่ปรึกษา 



 

 
 
 

โครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ 
 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ........................................................ 
ชื่อทีม................................................................... .ชื่อสถาบัน............................................................................ ............................ 
หลักการและเหตุผล
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
................................................................................................................................................................... ..................................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
วัตถุประสงค์ 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
................................................................................................................................................................... ..................................... 
กลุ่มเป้าหมาย 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
แผนการด าเนนิงาน  
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
แนวพระราชด าริที่น ามาเป็นต้นแบบกับโครงการ 
................................................................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... .......................................................................... .... 
................................................................................................................................................................................. ....................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
 
 



 
 
 
 
รายละเอียดการด าเนินโครงการ 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
................................................................................................................................................................... ..................................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................... ..................................................................... .... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................................... ......................................................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
งบประมาณการด าเนินโครงการ 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
..................................................................................................................... ............................................................................... .... 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
.................................................................................................................................................................................................... .... 
................................................................................................................................................................... ..................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
.................................................................................................................................................................................. ...................... 
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