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ช่ือโครงการ     กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
แผนงบประมาณ     สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป$นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ    นายสุรศักด์ิ  วรรณศิลป)  และหัวหน�าสายชั้นทุกสายชั้น 
สนองกลยุทธ� สพฐ.          ข�อ 2  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข�อ 1,2, 6, 10  
ระยะเวลาดําเนินการ  16  พฤษภาคม   2556 – 31  มีนาคม  2557 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุ=งให�ผู�เรียน
ได�พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย=างรอบด�านเพ่ือความเป$นมนุษย@ท่ีสมบูรณ@ท้ังร=างกาย  สติปAญญา
อารมณ@และสังคม  เสริมสร�างให�เป$นผู�มีศีลธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝAงและสร�างจิตสํานึกของ
การทําประโยชน@เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได�และอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนอย=างมีความสุข  กิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียนมุ=งพัฒนาผู�เรียนให�ใช�องค@ความรู�ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู� 8 กลุ=มสาระการเรียนรู�และ
ประสบการณ@ของผู�เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม  เพ่ือช=วยให�ผู�เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  ได�แก=  ความสามารถใน
การสื่อสาร  การคิด  การแก�ปAญหา  การใช�ทักษะชีวิตและการใช�เทคโนโลยี  ซ่ึงจะส=งผลในการพัฒนา
ผู�เรียนให�มีคุณลักษณะอันพึงประสงค@  ได�แก=  รักชาติ  ศาสน@กษัตริย@  ซ่ือสัตย@สุจริต  มีวินัยใฝHเรียนรู�  อยู=
อย=างพอเพียง  มุ=งม่ันในการทํางาน  รักความเป$นไทยและมีจิตสาธารณะ  เกิดทักษะการทํางานและอยู=
ร=วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย=างมีความสุขในฐานะเป$นพลเมืองไทยและพลโลก 
 โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  จึงจัดทําโครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด เพราะกระบวนการ
ลูกเสือเป$นกระบวนการมุ=งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง  ร=างกาย  จิตใจและศีลธรรม  เพ่ือให�
เป$นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม  ไม=กระทําตนให�เป$นปAญหาต=อสังคมและดํารงชีวิตอย=างมีความหมายและ
สุขสบาย  กิจกรรมยุวกาชาดมุ=งพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกในการทํา
ประโยชน@ให�แก=สังคมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@  เน�นทักษะกระบวนการต้ังแต=ศึกษาวิเคราะห@
วางแผนปฏิบัติตามแผน  ประเมินปรับปรุงการทํางานและการทํางานร=วมกันเป$นกลุ=ม  
 

2.  วัตถุประสงค� 
        2.1  เพ่ือให�บรรลุตามเปKาหมายของหลักสูตร 
        2.2  เพ่ือให�ลูกเสือและยุวกาชาดมีความรับผิดชอบ  เกิดความอดทนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@  
        2.3  เพ่ือให�ลูกเสือและยุวกาชาดได�รับประสบการณ@ตรง  โดยการฝLกและทดสอบในสถานท่ีท่ี
เหมาะสม 
 

3.  เป/าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
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           3.1.1  เตรียมลูกเสือสํารอง    ชั้น ป.1            
                    3.1.2  ยุวกาชาด  ระดับ 1      ชั้น ป.1,ป.2, ป.3 
                    3.1.3  ลูกเสือสํารอง    ชั้น ป.2, ป3 
                   3.1.7  ลูกเสือสามัญ    ชั้น ป.4, ป5, ป.6 
                   3.1.8  ยุวกาชาด  ระดับ 2       ชั้น ป.4, ป.5, ป.6 
                              รวมท้ังหมดจํานวน           1,808    คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจในกิจกรรมของลูกเสือและยุวกาชาด 
3.2.2  นักเรียนได�พัฒนาตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตนอยู=ในสังคมได�อย=างมี 

ความสุข 
3.2.3  นักเรียนเกิดความอดทน  มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ 

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
                 โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว=างวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2556  ถึง  วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย  อําเภอเมือง
กาฬสินธุ@  จังหวัดกาฬสินธุ@   มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
                4.2  แต=งต้ังคณะกรรมการโครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
                4.3  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
                4.4  ดําเนินการตามโครงการ / กิจกรรม 

 

กิจกรรมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
กิจกรรม แนวดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 

- การสอนวิชา
ลูกเสือและ 
ยุวกาชาด 

- แต=งต้ังคณะกรรมการแต=ละสายชั้น 
- สอนตามหลักสูตร  
- ประเมินผล สรุป ผ=าน ไม=ผ=าน 

ผู�บริหาร 
หัวหน�าสายและคณะ
ครูทุกคน 

16-31 พฤษภาคม 
     2556 
 
 

-วันสถาปนา
ลูกเสือแห=งชาติ 
 
- วันวชิราวุธ 
 
- วันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย 

- ประชุม แต=งต้ังคณะดําเนินงาน 
- ลูกเสือทําพิธีสวนสนามและทบทวนคํา 
ปฏิญาณ - จัดปKายนิเทศ 
- วางพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดีและบําเพ็ญ 
ประโยชน@ - จัดปKายนิเทศ 
- ยุวกาชาดทําพิธีสวนสนามและบําเพ็ญ 
ประโยชน@ - จัดปKายนิเทศ 

-ผู�บริหาร 
-นายศิริวัฒน@ 
-นายสุรศักด์ิและ
คณะครูกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน 
-คณะผู�นํา 
ยุวกาชาดทุกคน 
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กิจกรรม แนวดําเนินงาน ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลา 
-กิจกรรมฝLก
และทดสอบ 
กิจกรรมของ
ลูกเสือและ 
ยุวกาชาด 

- ประชุม แต=งต้ังคณะดําเนินงาน 
- ดําเนินการฝLกประสบการณ@ตรงและทดสอบ  
 
- สรุปและรายงานผล 

-ผู�บริหาร 
-หัวหน�าสายและ
คณะครูทุกคน 
-นายสุรศักด์ิและ
คณะ 

 

 
5.   งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  225,880  บาท) 
      โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ=าย ดังนี้ 

5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                  -         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค=าใช�จ=ายจัดการศึกษา                225,880       บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา         -     บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดค=าใช�จ=ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ=าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1. วันคล�ายสถาปนาลูกเสือแห=งชาติ - 2,000 - 16 พฤษภาคม 2556 
          ถึง 
31 มีนาคม 2557 

 
2.  วันวชิราวธุ -      1,000 - 
3. วันสถาปนายุวกาชาดไทย -      2,000 - 
4. สอน/ทดสอบ/เดินทางไกล เข�าค=าย 

พักแรม 
- 220,880 - 

 รวมท้ังส้ิน - 225,880 - 
(รายละเอียดใช�จ=ายงบประมาณ ถัวจ=ายทุกรายการตามจ=ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ=งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

-นักเรียนสามารถทํางานและอยู=ร=วมกับผู�อ่ืน
ได�อย=างมีความสุข 
-นักเรียนผ=านเกณฑ@การประเมินทุกคน 
-นักเรียนทุกชั้นได�เข�าร=วมกิจกรรมลูกเสือ 
ร�อยละ 95 

แนวทางการสังเกต 
แนวทางการสัมภาษณ@ 
แบบสอบถาม 
แบบประเมินผล 

การสังเกต 
การสัมภาษณ@ 
การใช�แบบสอบถาม 
การใช�แบบประเมินผล 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
7.1  นักเรียนมีความมานะอดทน  ทํางานระบบกลุ=ม  ช=วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
7.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ 
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      7.3  นักเรียนได�รับประสบการณ@ตรงสามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันและอยู=ในสังคมอย=างมี
ความสุข 

............................................................................................................ 
 
 

(ลงชื่อ)                              ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                           ผู�เสนอโครงการ 
                  (นายสุรศักด์ิ  วรรณศิลป))                               (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
      ตําแหน=ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย          ตําแหน=ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                          ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                         (นายนคร  ไผ=พูล) 
                                     ตําแหน=ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย 
 
 

(ลงชื่อ)                                  ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายพีรพงษ@  โลหะมาศ) 
                                 ตําแหน=ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ@พิทยาสัย 


