โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม (กิจกรรมที่ ๒)
กลยุทธ์ สป. ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
2. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มียุทธศาสตร์ในการสร้างคนและสังคม
คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเหลื่อมล้้า ส่วนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้อ ๔ กล่าวถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่ง
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เช่น เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา โดยการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส้านึกประชาธิปไตย สร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบู รณาการการท้างาน
ร่ว มกับ กระทรวง/หน่ ว ยงานอื่น ในการขับ เคลื่ อนนโยบายรัฐบาล จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๑
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้อ ๔ กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
อาศัยเครือข่ายความร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการ ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถน้าไปก้าหนด
กรอบการด้าเนินงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยอาศัยภารกิจของส้านักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในข้อที่ ๒) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนานักเรียน
นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ข้อ ๓) ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ข้อ ๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด้าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ
นักเรียน นักศึกษา และอาศัยกรอบแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จึงเป็นโอกาสดีที่ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะขับเคลื่อนการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไปสู่เป้าหมายในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยอ้านาจหน้าที่และ
กรอบแนวทางของ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา เพราะสภาพปัญหาของนักเรียนและนักศึกษาในปัจจุบัน นั้น นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงของปัญหาสังคม อาทิ ปัญหาการใช้ความรุนแรง การท้องก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด
การติ ด เกมส์ / การพนั น ซึ่ ง การขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการด้าเนินการดังกล่าวโดยมีการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การลดปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายเร่งด่วน ๑๐ ประการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒ เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรง
และเหตุทะเลาะวิว าทของนั กเรี ย นอาชีว ะศึกษาอย่า งเป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นการส่ งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษามีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้
เล็ งเห็ น ถึงความส้ าคัญในการเสริ มสร้ างศักยภาพของนักเรียนและนั กศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับจุดเน้นการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา ที่ มุ่ ง เน้ น การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจิ ต ส้ า นึ ก
ประชาธิปไตย รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสภาพสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัวและสังคม
ดังนั้น จึงก้าหนดจัด “โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ขึ้น

-23. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับคุณธรรม
พื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ และค่านิยมหลัก ๑2 ประการของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช)
3.2 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความส้าคัญของคุณธรรมพื้นฐาน ๘
ประการ และค่านิยมหลัก ๑2 ประการของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
3.3 เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษา น้าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ้าวัน
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์เสมารักษ์ ประจ้าส้านักงานศึกษาธิการภาค 112
จ้านวน ๑๒ รุ่น ศูนย์เสมารักษ์ในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล จ้านวน 4 รุ่น
4.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและนักศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งมีทัศนคติที่
ดี
ต่อคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของกระทรวงศึกษาธิการ และค่านิยม ๑2 ประการ ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช) และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กิจกรรม
5.1 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม จ้านวน 16 รุ่น เป็นเงิน 9,037,500 บาท ดังนี้
5.1.1 ศูนย์เสมารักษ์ ประจ้าส้านักงานศึกษาธิการภาค 1-12 จ้านวน 12 รุ่น
5.1.2 ศูนย์เสมารักษ์ในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล จ้านวน 4 รุ่น
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ ประจ้า
ส้านักงานศึกษาธิการภาค 1-12 และศูนย์เสมารักษ์ในเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
7. วิธีดาเนินการ
๗.๑ จัดสรรงบประมาณไปยังศูนย์เสมารักษ์ ประจาสานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๒ เพื่อให้จัด
ดาเนินงานโครงการค่ายเยาวชนฯ
๗.๒ แจ้งศูนย์เสมารักษ์ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล ให้ดาเนินการโครงการค่ายเยาวชนฯ (โดย
เบิกจ่ายจากสานักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
๘. ระยะเวลาและสถานที่
๘.๑ ระยะเวลา ระหว่างเดือน 1 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ –31 มีนาคม ค่าจัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
๘.๒ สถานที่ดาเนินการ
๘.๒.๑ พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ประจาสานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๒
๘.๒.๒ พื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล

-3๙. งบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด รายการเงินอุดหนุนการจัด
งานชุมนุมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม จานวน ๙,๐๓๗,๕๐๐ บาท
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. การประเมินผล/ตัวชี้วัด
11.1 การประเมินผล
แบบสอบถาม
11.2 ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของนักเรียนและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ เจตคติที่
ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและนักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของ คสช. ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

