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คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน 

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเยาวชน : คายนิดาพัฒนาเยาวชน 
 

สรุปสาระสําคัญ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรพรอมแลวในการกาวสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพ่ือเผยแพรองคความรู

ดานประชาคมอาเซียนใหกับคนรุนใหม จึงไดจัดโครงการคายอาเซียนใหความรูแกนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 จาก

มหาวิทยาลัยในกลุมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จํานวน 80 คน การจัดโครงการคายอาเซียนเปนการ

จัดกิจกรรมในรูปแบบคาย ซ่ึงกิจกรรมมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเก่ียวกับประเทศตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของประชาคม

อาเซียน เรียนรูการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหสมาชิกในคายไดพัฒนาการเรียนรู

ผานกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในการดํารงชีวิตเปนหมูคณะ โดยการนําสมาชิกทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

ชวยเหลือสังคม ชุมชน โรงเรียนตางๆ  และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับการคิดวิเคราะหแบบหลายมิติ ดังนั้นเม่ือ

นักศึกษาไดเขารวมโครงการในครั้งนี้ จะทําใหนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน รูจักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม มี

จิตอาสา มีความคิดสรางสรรค ทําใหมีการเรียนรูอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

1. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  

การท่ีประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในฐานะ
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กอต้ังข้ึนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2509 มีคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญใน
หลายสาขาวิชามีสิ่งอํานวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตนักบริหารออกสูสังคมมากมายกวา 
60,000 คน ดังวิสัยทัศนของสถาบัน คือ การเปนสถาบันชั้นนําแหงชาติท่ีสรางผูนําและองคความรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับสากล ซ่ึงไดใหความสําคัญและเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนไทยใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องการพัฒนาภาวะผูนําเพ่ือใหกาวทันตอประเทศตางๆ ในอาเซียน สถาบันจึงมีแนวคิดท่ีจะจัด
กิจกรรมใหความรูแกเยาวชน ในรูปแบบของคายกิจกรรม เพ่ือสรางความตระหนักใหกับเยาวชนในการเพ่ิมทักษะองค
ความรูในเรื่องประชาคมอาเซียน และเพ่ือใหเยาวชนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในดานทักษะความคิด มุมมอง 
ทัศนคติ และองคความรูท่ีจะชวยใหสามารถปรับตัวใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของคายเปนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยผานกิจกรรมสันทนาการตางๆ ท้ังนี้เพราะคายเปนวิธีการจัดการเรียนรูหนึ่งท่ีจัดข้ึนในรูปของกิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียน เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหมีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงและเรียนรูอยางตอเนื่อง คายนิดาพัฒนาผูนําสู
อาเซียนเปนการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมท่ีสรางสรรคและมีคุณคาตอสมาชิกคาย การดําเนินงานคายมีการนํา
ภาษาอังกฤษมาใชในบางกิจกรรมเพ่ือชวยใหสมาชิกคายตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองในการใช
ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษาท่ีใชรวมกันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สิ่งท่ีสําคัญ คือ สมาชิกคายไดเรียนรูเรื่อง
เก่ียวกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยรวมกัน
แลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติของเยาวชนตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะชวย
สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูนําท่ีมีความพรอมท่ีจะกาวข้ึนมาเปนผูนําท่ีมีศักยภาพในอนาคต อีกท้ังเยาวชนท่ี
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เขารวมกิจกรรมจะไดรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบตางๆ ทําใหเยาวชนมีจิตสํานึกท่ีดีตอสาธารณะ รูจัก
แบงปน และชวยเหลือสังคมตอไป 
 
 
 
2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือสรางความตระหนัก เสริมสรางองคความรูและสรางความเขาใจในการเปนภาวะผูนําใหแกเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย 

2.2 เพ่ือเตรียมความพรอมของเยาวชนไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน 

2.3 เพ่ือใหเยาวชนมีจิตสํานึกท่ีดีตอสาธารณะ รูจักแบงปนและบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 3.1 เยาวชนท่ีเขารวมโครงการเปนผูมีภาวะความเปนผูนํามากยิ่งข้ึน  
  3.2 เยาวชนท่ีเขารวมโครงการสามารถปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตของประชาคม
อาเซียน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือใหเยาวชนมีจิตอาสาและรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบตางๆ  
 
4. กลุมเปาหมายของโครงการ  
 นิสิต/นักศึกษาไทยและตางชาติ ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 และ 4 จํานวน 80 คน จากท่ัวประเทศ แบง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก 
     4.1 นักศึกษาไทยและตางชาติท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 และ 4 ในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดใน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
    4.2 นักศึกษาไทยและตางชาติท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 และ 4  ในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดใน สมาคม
สถาบันการ ศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) 
   
5. ผูมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลกระทบของโครงการ  
 5.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 5.2 นักศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน 

 5.3 หนวยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน/ อ่ืนๆ 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
    1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  
 
7. วิธีดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติงาน  
 7.1 แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมวางแผนงานโครงการ กําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ และเตรียมงานดานตางๆ เชน 
งบประมาณ สถานท่ี การประเมินผลฯลฯ 

7.2 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแตละฝายตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  
7.3 ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไวในโครงการตามข้ันตอนการดําเนินงาน 
7.4 ตรวจสอบผลงานดําเนินงานจากเปาหมายท่ีไดกําหนดไว สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 
7.5 ปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา เพ่ือนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป 
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8. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
8.1 นิสิต/นักศึกษาไทยและตางชาติ ท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 และ 4 จํานวน 80 คนในสังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคนในสังกัด สมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออก

เฉียงใต ประจาํประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จากท่ัวประเทศ 

 

9. ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Outcome) 

 9.1 มีกลุมผูนําเยาวชนท่ีมีภาวะความเปนผูนําและมีความรอบรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน สามารถนําความรูท่ี

ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรในวงกวางตอไป 

 9.2 มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ  

 9.3 สรางผูนําเยาวชนท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง 

 

10. การติดตามความกาวหนา และประเมินผล  

 10.1 ประเมินผลความพึงพอใจกอนการเขารวมกิจกรรมโครงการ 

 10.2 ประเมินผลความพึงพอใจภาพรวมหลักสูตร ไมนอยกวา รอยละ 80 

 

11. อ่ืนๆ ท่ีจําเปนประกอบการพิจารณา  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปจจุบันเปดสอนท้ังสิ้น 11 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะรัฐประศาสน

ศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะภาษา

และการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะนิติศาสตร คณะการจัดการการทองเท่ียว คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม และวิทยาลัยนานาชาติ ทุกคณะมีคณาจารยท่ีมีความรู

ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สถาบันมีการเรียนการสอนและอบรมใหความรูเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

เยาวชน และใหความรูในเชิงวิชาการประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพ่ือเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน 

 

12. ผูรับผิดชอบโครงการ  : กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม กองงานผูบริหาร  

                        โทรศัพท   : 0 2727 3287 

      โทรศัพท   : 0 2375 4279   

      E – mail  : camp_nida@hotmail.com 

     


