-11. ชื่อโครงการ การประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2554 – 2559) ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็น
ในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการให้คนไทยมีความสามัคคี ปรองดอง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า และที่สําคัญต้องการให้
คนไทยมีค่านิยมหลัก 12 ประการใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิต
รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายด้านการศึกษา ในการปลูกฝัง
ค่ า นิ ย มและจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ ห้ เ ยาวชนและประชาชนได้ มี โ อกาสแสดงออกอย่ า งสร้ า งสรรค์ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์
มีเวลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก
คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสรรเวลา เพื่อให้
ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
สํ า นั ก งาน กศน. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
เพื่อให้โอกาสให้กับประชาชนในการรับการศึกษามากขึ้น ในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาด้านอาชีพ และการศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษา
กศน. ตําบล/แขวง 7,424 แห่ง กศน. อําเภอ/เขต จํานวน 928 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง จํานวน 755 แห่ง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 9 แห่ง และการศึกษา
ทางไกลผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ ศึ ก ษาและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา (ETV)
โดยมีนักศึกษา กศน. ทุกระดับและทุกประเภทกว่า 3,150,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความหลากหลาย ทั้งระดับ
อายุ ถิ่นฐาน วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษา ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม สํานักงาน กศน. จึงได้จัดกิจกรรมประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษา กศน. เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอแนวคิดผ่านผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประกวด (Talk
Show) การประกวดเรียงความ คลิปวิดีโอ และการร้องเพลง อันเป็นการสะท้อนความรู้ ความเข้าใจในการ
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีของนักศึกษา กศน. ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และขยายผลในการ
สร้างทัศนคติความเข้าใจที่ดีและถูกต้องสู่ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมไทย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. ได้พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12 ประการ
โดยใช้ห้องสมุดประชาชนอําเภอ จังหวัด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค
หรือแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการประกวดค่านิยมในรูปแบบต่างๆ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอแนวคิดและแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์

-24. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
1) กศน.อําเภอ/เขต และห้องสมุดประชาชนอําเภอ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ทุกแห่ง มีการดําเนินการจัดประกวด “ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย” ในระดับอําเภอ จํานวน 928
อําเภอ/เขต
2) สํานักงาน กศน.จังหวัด และห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่งมีการดําเนินการจัดประกวด
“ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย” ในระดับจังหวัด จํานวน 77 แห่ง
3) สถาบัน กศน.ภาค ทุกแห่งมีการดําเนินการจัดประกวด “ค่านิยมหลัก 12 ประการของคน
ไทย” จํานวน 5 แห่ง
4) นักศึกษา กศน. ทุกระดับ ทุกประเภท เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดประเภทต่างๆ จํานวน
3,150,000 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
1) กศน.อําเภอ/เขต และห้องสมุดประชาชน สํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. และสถาบั น
กศน.ภาค จัดกิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ได้อย่างมีคุณภาพ
2) นั ก ศึ ก ษา กศน. มี ค วามรู้ เข้ า ใจค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12 ประการ และสามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างสร้างสรรค์
5. ประเภทการประกวด มี 4 ประเภท
5.1 การพูด (Talk show)
5.2 เรียงความ
5.3 คลิปวีดิโอ
5.4 การร้องเพลง
6. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑2 – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กศน.อําเภอ/เขต
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม 2557 – เมษายน 2558
8. วิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1. จัดทําโครงการ
ขออนุมัติโครงการและ
การประชาสัมพันธ์
2. ตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน
เพื่อดําเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน

วัตถุประสงค์
เพื่อขออนุมตั ิ
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่
ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ส่วนกลาง ม.ค. 58

งบประมาณ
-

เพื่อกําหนด
ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารหน่วยงาน ทั่วประเทศ ม.ค. 57
และสถานศึกษา
2. ครู กศน.

-

เพื่อกําหนดกรอบ
รูปแบบและวิธกี าร
ดําเนินงาน

คณะกรรมการ/
กทม.
คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน

-

ม.ค. 57

-3กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

4. ประชาสัมพันธ์และ
เปิดรับสมัครนักศึกษา
กศน. เพือ่ เข้าร่วมการ
แข่งขันการประกวด
ค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ
5. กศน.อําเภอ/เขต จัด
ประกวดฯ ในระดับ
อําเภอ/เขต
6. สํานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.จัดการ
ประกวดค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒
ประการของนักศึกษา
กศน.เพือ่ คัดเลือกเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขัน
ในระดับจังหวัด
7. สถาบัน กศน.ภาค
จัดการประกวด
ระดับภาค

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษา กศน.และ
ผู้เกี่ยวข้องและ
ดําเนินการรับสมัคร

ผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วประเทศ ม.ค.58
ครู กศน.และนักศึกษา
กศน.

เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดแต่ละประเภท
ในระดับ อําเภอ/เขต
คัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดแต่ละประเภท
ระดับจังหวัด/กทม.

นักศึกษาที่สมัครเข้า
ประกวดใน
แต่ละประเภท
ผู้ที่ชนะเลิศในระดับ
อําเภอ/เขต ของแต่
ละประเภท

คัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดของแต่ละ
ประเภทในระดับภาค

นักศึกษา กศน.
5 ภาค
ที่ผ่านการคัดเลือก
ระดับจังหวัดในทุก
ประเภท

8. สํานักงาน กศน.
ร่วมกับสํานักงาน กศน.
กทม.จัดการประกวด
ค่านิยมหลัก 12
ประการของคนไทย
รอบชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ

เพื่อคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดของแต่ละ
ประเภทของ
ระดับประเทศ

นักศึกษา กศน.
ที่ผ่านการคัดเลือก
ระดับภาคในทุก
ประเภท

9. สรุปผลการดําเนินงาน
และจัดทําเอกสาร

เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
ทั่วประเทศ

คณะกรรมการ/
กป.
คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน

งบประมาณ
-

ทุกอําเภอ/เขต1-15 ก.พ.
ทั่วประเทศ 58

งบประมาณของ
สถานศึกษา

ทุกจังหวัด/ 26 ก.พ. –
กทม.
5 มี.ค. 58

งบประมาณของ
สํานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. และ
สถานศึกษาในสังกัด

กทม

15 มี.ค. – 1,000,000
12 เม.ย. (โดยโอนให้สถาบัน
58
กศน.ภาค
ดําเนินการจัดการ
ประกวดแห่งละ
200,000 บาท)
23 เม.ย.
300,000
58
(โดยโอนให้
สนง.กศน.กทม. ซึ่ง
เป็นตัวแทนของ
การจัดประกวด
ระดับประเทศ)
พ.ค. 58

50,000

-49. งบประมาณ จํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9.1 ค่าดําเนินการจัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ของนักศึกษา กศน. ระดับภาค
จํานวน 5 ครั้ง (รอบคัดเลือก) และระดับประเทศ 1 ครั้ง (รอบชิงชนะเลิศ) รวมเป็น 6 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
9.2 ค่าบริหารโครงการ จัดประชุม การประสานงานและติดตามผลการจัดกิจกรรม
ในแต่ละภาค และสรุปผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ จํานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรมหลัก

1. จัดกิจกรรมฯ แข่งขันระดับภาค
2. จัดกิจกรรมฯ ระดับประเทศ
3. ประชุมสรุปผลและจัดทําเอกสาร

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค.56

ไตรมาส 2
ม.ค. – มี.ค.57

ไตรมาส 3
เม.ย. – มิ.ย.57

1,000,000
300,000
50,000

ดําเนินงานการจัดกิจกรรมแต่ละภาค
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง
11.1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย สํานักงาน กศน.
11.2 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสํานักงาน กศน.
12. ผลลัพธ์
12.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. มีแนวทางการจัดการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของคนไทยได้อย่างมีคุณภาพ
12.2 ห้องสมุดประชาชนสังกัดสํานักงาน กศน. มีแนวทางการจัดกิจกรรมและการจัดบริการสื่อ
เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย มากยิ่งขึ้น
12.3 นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย มีความรู้
เข้าใจค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างถูกต้อง
12.4 นักศึกษา กศน. ที่ได้รับรางวัลมีความภูมิใจเป็นเกียรติต่อตนเองและวงศ์ตระกูล
13. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต
1) นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
2) บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนมีความเข้าใจในการจัดหาหนังสือและสื่อ
ประเภทต่างๆเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยมาจัดบริการให้กับประชาชน
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1) สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. สามารถจัดกิจกรรมการประกวดค่านิยมหลัก 12
ประการของคนไทย ได้อย่างมีคุณภาพ
2) นักศึกษา กศน. มีความตระหนัก สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก 12
ประการของคนไทย ผ่านสื่อประเภทต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-5และสามารถสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นในชุมชนนําไปสู่สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข
14. การติดตามและประเมินกิจกรรม
14.1 ติดตามผลจากแสดงทักษะความสามารถในการประกวดของนักศึกษา กศน. ในพื้นที่จังหวัด/ภาค
14.2 ติดตามผลจากแสดงทักษะความสามารถในการประกวดของนักศึกษา กศน. ในระดับประเทศ
14.3 การประเมินจากแบบสอบถามผู้เข้าประกวด
15. เครือข่าย
15.1 สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม
15.2 สถาบัน กศน.ภาค
15.3 หน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่
15.4 องค์กรรัฐ เอกชน และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ
16. ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
สํานักงาน กศน. โทร.02-282-1283 โทรสาร 02-282-2858
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