สรุปผลการดาเนินการจัดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2558
ณ จังหวัดนครราชสีมาและลพบุรี
----------------------------------กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจาปี 2558 ซึ่งนับเป็น
ครั้งที่ 11 ระหว่างวัน ที่ 28 มิถุน ายน – 4 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสี มาและลพบุ รี โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ครูและนั กเรียนไทย – สิงคโปร์ ได้พบปะและร่ว มทากิจกรรมด้านวิชาการ
นั น ทนาการ และแลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรม เพื่ อเสริมสร้างมิต รภาพ และเชื่ อมความสั มพั น ธ์ระหว่ างทั้ งสอง
ประเทศ โดยกิ จ กรรมประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ านวิ ช าการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนสองประเทศ
สาหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ครั้งนี้ ได้แก่
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- Gan Eng Seng School
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- River Valley High School
3. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
- Tanjong Katong Girls’ School
4. โรงเรียนระยองวิทยาคม
- Dunman High School
5. โรงเรียนวินิตศึกษาฯ จ.ลพบุรี
- Anderson Secondary School
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
- Greenview Secondary School
7. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
- New Town Secondary School
8. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
- Bukit Batok Secondary School
9. โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา)
- Paya Lebar Methodist Girls’s School
10. โรงเรียนพญาไท (ประถมศึกษา)
- Jiemin Primary School
การจัดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจาปี 2558 มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของไทย จานวน 130 คน ครู และนักเรียน ของสิงคโปร์ จานวน 114 คน
พิธีเปิดค่ายฯ
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒ น์ ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นประธาน
ในพิธีต้อนรับ และเปิดค่ายเยาวชนและครูไทย – สิงคโปร์ ประจาปี 2558 เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน
2558 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
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- การปฐมนิเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยและสิงคโปร์ ได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
การอยู่ค่ายพักแรม กาหนดการต่าง ๆ รวมทั้ง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล โดยนางสาคร ภัทราธิปกรณ์
เจ้าหน้าที่จาก วาย. เอฟ. ยู. ประเทศไทย

- กิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์ แ ละนั น ทนาการ เพื่ อ เรี ย นรู้เรื่ อ งการท างานเป็ น ที ม การสร้า ง
ความคุ้นเคยระหว่างกัน และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยวิทยากรจากโรงเรียนเครือข่ายและวิทยากร
แกนนาจากหน่วยงานภายนอก ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

- กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมไทย เยาวชนไทย – สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 1. ฐานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมไทย ได้แก่ การสานตะกร้า การถักริบบิ้น
การประดิษฐ์ดอกไม้ และการเพ้นท์ภาพลายไทย 2. ฐานกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านไทย ได้แก่ สกีบก เดินกะลา
ชักเย่อ และกินวิบาก 3. ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทาดินสอพอง และการทาไข่เค็มดินสอพอง
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- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือน ทาปุ๋ยหมัก และการทาน้าจุลินทรีย์

- กิจกรรมทัศนศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้แก่ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์
การชมการแสดงวิถีชีวิตไทย การเข้าพักกับครอบครัวคนไทย การเข้าเรียนในห้องเรียนของไทย และการเยี่ยม
ชมสถานที่สาคัญในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น
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พิธีปิดค่ายฯ
นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นางสาวดุ ริยา อมตวิวัฒน์
ผู้อานวยการสานักความสัมพันธ์ต่า งประเทศ สป. เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมกับมอบประกาศนียบัต รให้กับ
ผู้เข้าร่วมอยู่ค่าย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ จ.ลพบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ผู้แทนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีปิดด้วย ทั้งนี้
สถานศึกษาเครือข่ายจัดการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรมประเทศละ 3 ชุด โดยตัวแทนเยาวชนไทย –
สิงคโปร์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึก และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

-5สรุปผลการจัดค่ายและข้อเสนอแนะ
1. จากการประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ พบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งไทยและสิงคโปร์ส่วนใหญ่พึ งพอใจในการจัดค่ายครั้งนี้ โดยข้ อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจานวน
167 ฉบั บ จากจ านวน 228 ฉบั บ (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.24) ผู้ ต อบแบบสอบถามร้ อ ยละ 93.84
มีความพึงพอใจในการจัดค่ายในระดับสูง แยกเป็น พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 54.43 และพึงพอใจมากร้อยละ
39.41 โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ได้กล่าวชื่นชมว่า การจัดค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ในครั้งนี้
ประเทศไทยเตรียมการได้เป็นอย่างดีและน่าประทับใจอย่างยิ่ง
2. ภาพรวมของการจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ นับว่าประสบความส าเร็จตามวัตถุป ระสงค์
ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยเยาวชนได้รับความรู้ ทักษะ ความสนุกสนาน ความประทับใจ และยังเป็นการส่งเสริม
การกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-สิงคโปร์อีกด้วย
ปัญหา/อุปสรรค
1. การประสานงานระหว่างโรงเรียนเครือข่ายมีความล่าช้า เนื่องจากบางโรงเรียนมีการ
เปลี่ยนตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
2. ข้อจากัดด้านวิทยากรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เนื่องจากวิทยากรส่วนหนึ่ง
เป็นผู้ทเี่ ป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จาเป็นต้องใช้ครูพี่เลี้ยงช่วยแปลภาษา
----------------------------------------------กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

