โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
ประจาปีงบประมาณ 2558
(กิจกรรมที่ 1)
๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
๒. หลักการและเหตุผล
คุณภาพของเด็กไทยมีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาประเทศให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยยุท ธศาสตร์ใหม่ สาหรับการพัฒนาสั งคมไทย ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการจึงจาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้และทักษะความสามารถที่สาคัญต้องเริ่มจากการปลูกฝังและพัฒนา
ตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้กล่าวไว้ใน
มาตราที่ 23 24 และ และมาตรา 26 เกี่ย วกับ การจั ด การศึกษาว่ า ต้ องเน้ น ความส าคัญ ทั้ งความรู้ และ
คุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา สอดคล้อง
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยม
หลัก 12 ประการ ของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ความสามัคคีปรองดอง จิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการตระหนักและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จึงให้ ความสาคัญในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ในสังกัด เป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12
ประการ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม โดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคน
รุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม เป็นกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการค่ายอย่างเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน
ในการจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตระหนักเห็นความสาคัญในการพัฒนาคนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง จึงได้จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัด
โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ใช้เป็นแนวทางในการจัดดาเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบและมาตรฐาน
เดี ย วกั น เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ มี เ จคติ ที่ ดี และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
ค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการ อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ส่ ง ผลต่ อ ประเทศชาติ ต่ อ ไปให้ มี ค วาม
เข้ ม แข็ ง และเจริ ญ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไป

-2๓. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
๔. เป้าหมาย
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- คู่มือจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม จานวน ๑ เรื่อง
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- คู่มือจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม มีความถูกต้องเหมาะสมและ
ผู้รับผิดชอบจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมสามารถใช้จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากศูนย์เสมารักษ์ประจาสานักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๒ และจากศูนย์เสมารักษ์ส่วนกลาง
จานวน ๕๐ คน
๖. วิธีการดาเนินงาน
๑. จัดทารายละเอียดโครงการ และขออนุมัติดาเนินงานโครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานโครงการ
๓. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดกรอบทิศทาง และมอบหมายงาน
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระยะเวลา 3 วัน
๕. สรุปร่างเอกสารคู่มือฯ
๖. เสนออนุมัติจัดพิมพ์ และจัดพิมพ์
๗. เผยแพร่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุน่ ใหม่ใฝ่ค่านิยมนาไปใช้เป็นคู่มือใน
การจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
๗.๑ ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน 2557
๗.๒ สถานที่
๘. งบประมาณ งบประมาณประจาปี 2558 งบแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กิจกรรมย่อยส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการให้ความรู้ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปการจัดงานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ใจคุณธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
ใฝ่ค่านิยม จานวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๑๐. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

-๓๑๑. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดดาเนินโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมร้อยละ 80 สามารถจัดโครงการ
ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจใฝ่ค่านิยมตามคู่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีคู่มือการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน คน
รุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม ให้กับศูนย์เสมารักษ์ประจา
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๒ และศูนย์เสมารักษ์ประจาส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

