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โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5 
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ส านักงาน กปร.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
นอกจากจะเป็นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุข และความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎร 
แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎร 
สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดข้ึนจากแนวพระราชด าริและพระราชกรณียกิจ
ตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริไว้ ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลพระราชกรณียกิจในทุกด้านไปสู่
ราษฎร ซึ่งบุคลากรทางการศึกษา คือ ครู อาจารย์ มีหน้าที่ส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ให้แก่
เยาวชนและมีส่วนร่วมในการสานต่อแนวพระราชด าริไปสู่วงกว้างมากขึ้น โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด   

 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  
จึงได้ก าหนดจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5  ขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ขยายผล
การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ แก่คณะครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาจาก 4 สถาบัน คือ 1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี   2) 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 3) วิทยาลัยประมง และ 4) วิทยาลัยการอาชีพ  ทีอ่ยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ได้รับความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง  รวมไปถึงจะได้ศึกษาดูงาน
นวัตกรรมด้านเกษตรกรรม จะท าให้การเผยแพร่หรือการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้อง
กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้ง จะเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถน าผลส าเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้
จริง ทั้งต่อการศึกษาและการด ารงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชด าริการพัฒนาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน 
รักษา ต่อยอดไปสู่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการ วิทยาลัยประมงและวิทยาลัยการอาชีพที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
 2. เพ่ือให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ  ได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือ
นวัตกรรมทางการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นและสามารถเผยแพร่ต่อไป 
 3. เพ่ือให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา 
ต่อยอดขยายผลแนวพระราชด าริได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน ประกอบไปด้วย 

- ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 70 คน 

- เจ้าหน้าที่ กปร. และผู้เกี่ยวข้อง 
- วิทยากรพิเศษ 
- สื่อมวลชน 

 
4. รายละเอียดโครงการ 

1. โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5 ของส านักงาน กปร.  ประกอบ
ไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 70 คน เพ่ือเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและผลส าเร็จจากการพัฒนาของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จ านวน 3 วัน 2 คืน 

2. การรับสมัครและคัดเลือก  มีรายละเอียดดังนี้  
- คัดเลือกจาก ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่าย

สถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5 อายุระหว่าง 30 - 50 ปี  จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี  โดย
สถาบันการศึกษาสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ไดไ้ม่เกิน 2 คน ต่อสถาบันการศึกษา  

- คุณสมบัติของครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ การฝึกอบรม หรือการเรียนการสอนจากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศ ทั้งนี ้จะต้องไม่เคย
เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 1-4 ของส านักงาน กปร. มาก่อน 

- การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5 ของส านักงาน กปร. จะต้องกรอก
รายละเอียดลงในใบสมัคร พร้อมมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนราชการ ส่งไปยังกองประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน กปร. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 หากเกินกว่าวันที่ก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5 
ของของผู้เข้าร่วมโครงการฯ   

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด าริ  
รุ่นที่ 5 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดโครงการ 

- ค่าใช้จ่ายการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ และการเดินทางกลับของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จะต้องเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบไปด้วย 
- การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน การด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี  
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- การลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยน าหลักการทรงงานไปใช้ ให้เข้าใจถึงแนวพระราชด าริ และสามารถน าไปต่อ
ยอดขยายผลได้  

- การน าเสนอผลงานจากสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ โดย
มีวิทยากรพิเศษให้ค าแนะน าเพ่ือแบ่งกลุ่มในการจัดท าชิ้นงานพร้อมการน าเสนอ 

- การสันทนาการ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
เน้นความสามัคคี และการท างานเป็นทีมซึ่งจะเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงาน  

5. สถานที่ด าเนินการ    
ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือศูนย์สาขา หรือ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ภาคกลาง หรือศูนย์เรียนรู้ หรือบ้านเกษตรกร เป็นต้น 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ใช้ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ  จ านวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561  
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชด าริการพัฒนาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง  
สืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ  
 2. ท าให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ 
ได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ทางด้านการเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้นและสามารถเผยแพร่ต่อไป 
 3. ท าให้ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา  
ต่อยอดขยายผลแนวพระราชด าริได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
7. การประเมินผล 
 เป็นการประเมินผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินผ่าน smart phone  โดยการ
ประเมินด้านความรู้ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการฯ และ ด้านความพึงพอใจในการรับบริการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงการฯ สถานที่จัดกิจกรรม ที่พัก และอาหาร เป็นต้น 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายเอกชัย เพ็งสว่าง 061-956-2935 
 2. นางเบญจรัตน์ อัครพลวงศ ์ 081-809-8155 
 3. น.ส.ประทีป  ศรีค า 092-854-5298 

 
 

     
 

กองประชาสัมพันธ์  
กันยายน  2561 

ปี 2561 /โครงการเครือข่าย ปี61/ส่งมหาวิทยาลัย 


