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ชื่อโครงการ
กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
แผนงบประมาณ
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป$นธรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป) และหัวหนาสายชั้นทุกสายชั้น
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอ 1,2, 6, 10
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ=งใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย=างรอบดานเพื่อความเป$นมนุษย@ที่สมบูรณ@ทั้งร=างกาย สติปAญญา
อารมณ@และสังคม เสริมสรางใหเป$นผูมีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝAงและสรางจิตสํานึกของ
การทําประโยชน@เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยู=ร=วมกับผูอื่นอย=างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนมุ=งพัฒนาผูเรียนใหใชองค@ความรูทักษะและเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุ=มสาระการเรียนรูและ
ประสบการณ@ของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรม เพื่อช=วยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก= ความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปAญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะส=งผลในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ ไดแก= รักชาติ ศาสน@กษัตริย@ ซื่อสัตย@สุจริต มีวินัยใฝHเรียนรู อยู=
อย=างพอเพียง มุ=งมั่นในการทํางาน รักความเป$นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางานและอยู=
ร=วมกับผูอื่นในสังคมไดอย=างมีความสุขในฐานะเป$นพลเมืองไทยและพลโลก
โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย จึงจัดทําโครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด เพราะกระบวนการ
ลูกเสือเป$นกระบวนการมุ=งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร=างกาย จิตใจและศีลธรรม เพื่อให
เป$นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม=กระทําตนใหเป$นปAญหาต=อสังคมและดํารงชีวิตอย=างมีความหมายและ
สุขสบาย กิจกรรมยุวกาชาดมุ=งพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการทํา
ประโยชน@ใหแก=สังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ เนนทักษะกระบวนการตั้งแต=ศึกษาวิเคราะห@
วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการทํางานและการทํางานร=วมกันเป$นกลุ=ม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบรรลุตามเปKาหมายของหลักสูตร
2.2 เพื่อใหลูกเสือและยุวกาชาดมีความรับผิดชอบ เกิดความอดทนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@
2.3 เพื่อใหลูกเสือและยุวกาชาดไดรับประสบการณ@ตรง โดยการฝLกและทดสอบในสถานที่ที่
เหมาะสม
3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
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3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.7
3.1.8

เตรียมลูกเสือสํารอง
ชั้น ป.1
ยุวกาชาด ระดับ 1
ชั้น ป.1,ป.2, ป.3
ลูกเสือสํารอง
ชั้น ป.2, ป3
ลูกเสือสามัญ
ชั้น ป.4, ป5, ป.6
ยุวกาชาด ระดับ 2
ชั้น ป.4, ป.5, ป.6
รวมทั้งหมดจํานวน
1,808 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจในกิจกรรมของลูกเสือและยุวกาชาด
3.2.2 นักเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตนอยู=ในสังคมไดอย=างมี
ความสุข
3.2.3 นักเรียนเกิดความอดทน มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว=างวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย อําเภอเมือง
กาฬสินธุ@ จังหวัดกาฬสินธุ@ มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
4.2 แต=งตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
4.4 ดําเนินการตามโครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
กิจกรรม
แนวดําเนินงาน
- การสอนวิชา - แต=งตั้งคณะกรรมการแต=ละสายชั้น
ลูกเสือและ
- สอนตามหลักสูตร
ยุวกาชาด
- ประเมินผล สรุป ผ=าน ไม=ผ=าน
-วันสถาปนา
- ประชุม แต=งตั้งคณะดําเนินงาน
ลูกเสือแห=งชาติ - ลูกเสือทําพิธีสวนสนามและทบทวนคํา
ปฏิญาณ - จัดปKายนิเทศ
- วันวชิราวุธ
- วางพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดีและบําเพ็ญ
ประโยชน@ - จัดปKายนิเทศ
- วันสถาปนา - ยุวกาชาดทําพิธีสวนสนามและบําเพ็ญ
ยุวกาชาดไทย ประโยชน@ - จัดปKายนิเทศ

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ผูบริหาร
16-31 พฤษภาคม
หัวหนาสายและคณะ
2556
ครูทุกคน
-ผูบริหาร
-นายศิริวัฒน@
-นายสุรศักดิ์และ
คณะครูกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
-คณะผูนํา
ยุวกาชาดทุกคน
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กิจกรรม
-กิจกรรมฝLก
และทดสอบ
กิจกรรมของ
ลูกเสือและ
ยุวกาชาด

ที่
1.
2.
3.
4.

แนวดําเนินงาน
- ประชุม แต=งตั้งคณะดําเนินงาน
- ดําเนินการฝLกประสบการณ@ตรงและทดสอบ
- สรุปและรายงานผล

ผูรับผิดชอบ
-ผูบริหาร
-หัวหนาสายและ
คณะครูทุกคน
-นายสุรศักดิ์และ
คณะ

ระยะเวลา

5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 225,880 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ=าย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
บาท
5.2 เงินสนับสนุนค=าใชจ=ายจัดการศึกษา
225,880
บาท
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
บาท
กิจกรรมและรายละเอียดค=าใชจ=ายงบประมาณ
ลักษณะการจ=าย
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
วันคลายสถาปนาลูกเสือแห=งชาติ
2,000
16 พฤษภาคม 2556
ถึง
วันวชิราวุธ
1,000
31 มีนาคม 2557
วันสถาปนายุวกาชาดไทย
2,000
สอน/ทดสอบ/เดินทางไกล เขาค=าย
220,880
พักแรม
รวมทั้งสิ้น
225,880
(รายละเอียดใชจ=ายงบประมาณ ถัวจ=ายทุกรายการตามจ=ายจริง)
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ=งชี้ความสําเร็จ
-นักเรียนสามารถทํางานและอยู=ร=วมกับผูอื่น
ไดอย=างมีความสุข
-นักเรียนผ=านเกณฑ@การประเมินทุกคน
-นักเรียนทุกชั้นไดเขาร=วมกิจกรรมลูกเสือ
รอยละ 95

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
แนวทางการสังเกต
แนวทางการสัมภาษณ@
แบบสอบถาม
แบบประเมินผล

7. ผลที่คาดว;าจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีความมานะอดทน ทํางานระบบกลุ=ม ช=วยเหลือซึ่งกันและกัน
7.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@

วิธีวัดและประเมินผล
การสังเกต
การสัมภาษณ@
การใชแบบสอบถาม
การใชแบบประเมินผล
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7.3 นักเรียนไดรับประสบการณ@ตรงสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและอยู=ในสังคมอย=างมี
ความสุข
............................................................................................................

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป))
(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหน=ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย
ตําแหน=ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผ=พูล)
ตําแหน=ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ@ โลหะมาศ)
ตําแหน=ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย

