โครงการเยาวชนพลยุติธรรม :

สร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีด้านความยุติธรรมและความสมานฉันท์
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมได้ดําเนินการรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยในการประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด
ทั่วประเทศ จึงทําให้มสี ถานศึกษาสนใจเข้าร่วมการจัดกิจกรรมกับโครงการ ฯ จํานวน 294 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ ฯ ทั้ งสิ้ น 269,182 คน เมื่ อ ทํ า การเรี ย งลํ า ดั บ จํ า นวนโรงเรี ย นจํ า แนกตามภู มิ ภ าค พบว่ า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 จํานวน 128 แห่ง รองลงมา
คือ ภาคกลาง จํานวน 78 แห่ง ภาคเหนือ จํานวน 55 แห่ง และภาคใต้ จํานวน 33 แห่ง จํานวนสถานศึกษา
จําแนกตามภาคต่าง ๆ ได้ดังนี้ (ตารางที่ 2.1)
1) ภาคกลาง สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จํานวน 78 แห่ง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
106,887 คน แบ่งเป็น ระดับช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 25 แห่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 จํานวน 21 แห่ง และระดับช่วงชั้น
ที่ 4 จํานวน 32 แห่ง
2) ภาคเหนือ สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จํานวน 55 แห่ง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
43,103 คน แบ่งเป็น ระดับช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 16 แห่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 จํานวน 23 แห่ง และระดับช่วงชั้น
ที่ 4 จํานวน 16 แห่ง
3) ภาคใต้ สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จํานวน 33 แห่ง โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
35,6954 คน แบ่งเป็น ระดับช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 10 แห่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 จํานวน 12 แห่ง และระดับช่วงชั้น
ที่ 4 จํานวน 11 แห่ง
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จํานวน 128 แห่ง โดยมี
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 83,498 คน แบ่งเป็น ระดับช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 41แห่ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 จํานวน 56 แห่ง
และระดับช่วงชั้นที่ 4 จํานวน 31 แห่ง
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ตารางที่ 2.1 จํานวนสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมจําแนกตาม
ภูมิภาค
ภูมิภาค

ช่วงชั้น

ภาคกลาง

ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
รวม

ภาคเหนือ

ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
รวม

ภาคใต้

ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
รวม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3
ช่วงชั้นที่ 4
รวม

รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน

จํานวนโรงเรียน

17,014
18,758
71,115
106,887
3,681
12,320
27,102
43,103
6,701
10,664
18,329
35,694
15,502
34,410
33,586
83,498
269,182

25
21
32
78
16
23
16
55
10
12
11
33
41
56
31
128
294

การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ
ในการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ ฯ ได้ร่วมกันประชุม
พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
294 แห่ง คณะที่ปรึกษาโครงการ ฯ ได้ คัดเลื อกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าร่ วมกิจกรรมกั บ
โครงการ ฯ รวมทั้งสิ้น 100 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 25 แห่ง เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษา มีดังนี้
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1. ข้อเสนอการจัดกิจกรรมของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
ดังนี้
1.1 เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนพลยุติธรรมของสถานศึกษาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค
1.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุตธิ รรม ความสมานฉันท์ และการ
ป้องกันการกระทําผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
1.3 เพื่อผสมผสานรูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมจะต้องดําเนินตามรูปแบบกิจกรรมหลักของโครงการเยาวชนพล
ยุติธรรมที่มีลักษณะตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
2.1 เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมและกฎหมายเบื้ องต้ น ใน
สถานศึกษา
2.2 นํากระบวนการยุติธรรมจําลองมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา
2.3 การปลูกจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องของความยุติธรรม
ความสมานฉันท์และป้องกันการกระทําผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
2.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการป้องกันปัญหายาเสพติด
2.5 เสริมสร้า งเครือข่า ยยุติธ รรมชุมชนหรือกระแสการมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม
2.6 เสริมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน
2.7 เสริมสร้างจิตสํานึกในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
2.8 กิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ
3. สถานศึกษาได้ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่กําหนด (13 มิถุนายน
2551) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ ฯ ตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการ ฯ จนถึงเดินทางเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2551 และ
จัดการประกวดกิจกรรมระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
4. ให้โอกาสสถานศึกษาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ ฯ อย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยไม่ให้ความสําคัญเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากจนเกินไป
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