คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเยาวชน : คายนิดาพัฒนาเยาวชน
สรุปสาระสําคัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรพรอมแลวในการกาวสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเผยแพรองคความรู
ดานประชาคมอาเซียนใหกับ คนรุน ใหม จึงไดจัดโครงการคายอาเซียนให ความรูแกนั กศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 จาก
มหาวิทยาลัยในกลุมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จํานวน 80 คน การจัดโครงการคายอาเซียนเปนการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบคาย ซึ่งกิจกรรมมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของประชาคม
อาเซียน เรียนรูการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหสมาชิกในคายไดพัฒนาการเรียนรู
ผานกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในการดํารงชีวิตเปนหมูคณะ โดยการนําสมาชิกทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือสังคม ชุมชน โรงเรียนตางๆ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหแบบหลายมิติ ดังนั้นเมื่อ
นักศึกษาไดเขารวมโครงการในครั้งนี้ จะทําใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน
สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน รูจักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือผูอื่นในสังคม มี
จิตอาสา มีความคิดสรางสรรค ทําใหมีการเรียนรูอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในฐานะ
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กอตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2509 มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญใน
หลายสาขาวิชามีสิ่งอํานวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตนักบริหารออกสูสังคมมากมายกวา
60,000 คน ดั งวิ สั ย ทั ศ น ข องสถาบั น คื อ การเป น สถาบั น ชั้ น นํ า แห งชาติ ที่ ส ร า งผู นํ า และองค ค วามรู เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ในระดับสากล ซึ่งไดใหความสําคัญและเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนไทยใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องการพัฒ นาภาวะผูนําเพื่อใหกาวทันตอประเทศตางๆ ในอาเซียน สถาบันจึงมีแนวคิดที่จะจัด
กิจกรรมใหความรูแกเยาวชน ในรูปแบบของคายกิจกรรม เพื่อสรางความตระหนักใหกับเยาวชนในการเพิ่มทักษะองค
ความรูในเรื่องประชาคมอาเซีย น และเพื่ อให เยาวชนไทยสามารถพัฒ นาศักยภาพในดานทักษะความคิด มุมมอง
ทัศนคติ และองคความรูที่จะชวยใหสามารถปรับตัวใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของคายเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยผานกิจกรรมสันทนาการตางๆ ทั้งนี้เพราะคายเปนวิธีการจัดการเรียนรูหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปของกิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหมีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงและเรียนรูอยางตอเนื่อง คายนิดาพัฒนาผูนําสู
อาเซียนเปนการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่สรางสรรคและมีคุณคาตอสมาชิกคาย การดําเนินงานคายมีการนํา
ภาษาอั งกฤษมาใช ในบางกิจ กรรมเพื่ อช วยให ส มาชิ กค ายตระหนักถึ งความสําคัญ ของการพั ฒ นาตนเองในการใช
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่ใชรวมกันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สิ่งที่สําคัญ คือ สมาชิกคายไดเรียนรูเรื่อง
เกี่ ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย น ทั้ งด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม โดยร ว มกั น
แลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติของเยาวชนตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซีย น ซึ่งจะชวย
สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูนําที่มีความพรอมที่จะกาวขึ้นมาเปนผูนําที่มีศักยภาพในอนาคต อีกทั้งเยาวชนที่
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เขารวมกิจกรรมจะไดรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบตางๆ ทําใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณะ รูจัก
แบงปน และชวยเหลือสังคมตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความตระหนัก เสริมสรางองคความรูและสรางความเขาใจในการเปนภาวะผูนําใหแกเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย
2.2 เพื่อเตรียมความพรอมของเยาวชนไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณะ รูจักแบงปนและบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 เยาวชนที่เขารวมโครงการเปนผูมีภาวะความเปนผูนํามากยิ่งขึ้น
3.2 เยาวชนที่ เข าร ว มโครงการสามารถปรับ ตัว สอดรับ กับ การเปลี่ ย นแปลงในการเติ บ โตของประชาคม
อาเซียน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหเยาวชนมีจิตอาสาและรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบตางๆ
4. กลุมเปาหมายของโครงการ
นิ สิ ต/นั กศึ กษาไทยและต างชาติ ที่ กําลังศึ กษาอยูชั้ น ป ที่ 3 และ 4 จํ านวน 80 คน จากทั่ วประเทศ แบ ง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก
4.1 นักศึกษาไทยและตางชาติที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 และ 4 ในกลุมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4.2 นั กศึกษาไทยและตางชาติ ที่กําลังศึกษาอยูชั้น ปที่ 3 และ 4 ในกลุมมหาวิทยาลั ยที่ สั งกั ดใน สมาคม
สถาบันการ ศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
5. ผูมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลกระทบของโครงการ
5.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
5.2 นักศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน
5.3 หนวยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน/ อื่นๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. วิธีดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติงาน
7.1 แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมวางแผนงานโครงการ กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ และเตรียมงานดานตางๆ เชน
งบประมาณ สถานที่ การประเมินผลฯลฯ
7.2 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแตละฝายตามหนาที่ความรับผิดชอบ
7.3 ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในโครงการตามขั้นตอนการดําเนินงาน
7.4 ตรวจสอบผลงานดําเนินงานจากเปาหมายที่ไดกําหนดไว สรุปปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
7.5 ปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา เพื่อนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป
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8. ผลผลิตของโครงการ (Output)
8.1 นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไทยและต างชาติ ที่ กํ าลั งศึ ก ษาอยู ชั้ น ป ที่ 3 และ 4 จํ านวน 80 คนในสั งกั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคนในสังกัด สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จากทั่วประเทศ
9. ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Outcome)
9.1 มีกลุมผูนําเยาวชนที่มีภาวะความเปนผูนําและมีความรอบรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถนําความรูท่ี
ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรในวงกวางตอไป
9.2 มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
9.3 สรางผูนําเยาวชนที่มีจิตสํานึกสาธารณะชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง
10. การติดตามความกาวหนา และประเมินผล
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจกอนการเขารวมกิจกรรมโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจภาพรวมหลักสูตร ไมนอยกวา รอยละ 80
11. อื่นๆ ที่จําเปนประกอบการพิจารณา
สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ปจจุบันเปดสอนทั้งสิ้น 11 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะรัฐประศาสน
ศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะภาษา
และการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะนิติศาสตร คณะการจัดการการทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตรและ
นวัตกรรมการจัด การ คณะบริหารการพั ฒ นาสิ่งแวดลอม และวิทยาลัยนานาชาติ ทุ กคณะมีคณาจารยที่มีความรู
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สถาบันมีการเรียนการสอนและอบรมใหความรูเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
เยาวชน และใหความรูในเชิงวิชาการประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
12. ผูรับผิดชอบโครงการ : กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผูบริหาร
โทรศัพท : 0 2727 3287
โทรศัพท : 0 2375 4279
E – mail : camp_nida@hotmail.com
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