ก
คํานํา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต ๑ มีความตระหนักถึง
ภารกิจที่สําคัญที่จะพัฒนากิจการลูกเสือของสังกัด จึงไดจัดทําโครงการโรงเรียน
วิถลี กู เสือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึน้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ การจัดการเรียนรู การนิเทศกํากับติดตาม
กองลูกเสือในโรงเรียน ขับเคลื่อนผานนโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ
นโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจติ ร เขต ๑ เลมนี้ ไดกาํ หนดนโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถลี กู เสือไว
จํานวน ๕ นโยบาย ไวดังนี้ นโยบาย ขอที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการกองลูกเสือในโรงเรียน ขอที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ขอที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ขอที่ ๔ สงเสริมการนิเทศกํากับ
ติดตาม การดําเนินการการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และขอที่ ๕ สงเสริม
การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอืน่ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการ
กิจกรรมลูกเสือกับกลุม สาระการเรียนรูต ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทําคูมือการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สํารอง, คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
และคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ซึ่งคาดหวังไววาลูกเสือ
เนตรนารีทกุ คน มีความ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พัฒนาตนเองทัง้ ทางกาย
สติปญ
 ญา จิตใจและศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีจติ อาสา ทําตามกฎและคําปฏิญาณ
ของลูกเสือ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต ๑ ขอขอบพระคุณ
คณะทํางานทุกทานและผูม สี ว นเกีย่ วของทีท่ มุ เท จัดทํานโยบายและจุดเนนโรงเรียน
วิถลี กู เสือ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิจติ ร เขต ๑ เลมนีใ้ หสาํ เร็จ
ลุลวงดวยดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

ข
สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
ก
สารบัญ
ข
Model นโยบายสู ก ารปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นวิ ถี ลู ก เสื อ สํ า นั ก งาน 1
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นิยามศัพท
1
นโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
รายละเอียดนโยบายและจุดเนนเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 4
ของโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ปการศึกษา 2563
นโยบายขอที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกอง
4
ลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําแผน
4
ลูกเสือประจําป
จุดเนนที่ 2 การตั้งกองลูกเสือ และการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 5
จุดเนนที่ 3 การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือ
7
จุดเนนที่ 4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือเอกสาร
8
ประจํากองลูกเสือ
นโยบายขอที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนา 9
บุคลากรทางการลูกเสือ
จุดเนนที่ 1 การสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิตรงตาม
9
ประเภทของลูกเสือ
จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมใหมีวุฒิสูงขึ้น 10

ค
สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

จุดเนนที่ 3 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ
และเข
มงานชุมนุมมนุตมาตงาๆง ๆ
และขาารรววมงานชุ
จุดเนนที่ 4 การศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน
จุดเนนที่ 5 การยกยองเชิดชูเกียรติ
นโยบายขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง
ลูกเสือแบบบูรณาการกลุมสาระหรือกิจกรรมใน
โรงเรียน
จุดเนนที่ 3 การพัฒนาการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะทาง
ลูกเสือ และการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ เชน ลูกเสือ
ยาเสพติด ลูกเสือชอสะอาด อบรมนายหมูลูกเสือ
นโยบายขอที่ 4 สงเสริมการนิเทศกํากับ ติดตาม การดําเนินการการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 การจัดทําแผนการนิเทศ กํากับติดตาม
จุดเนนที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และการเรียนการสอนลูกเสือ
เนตรนารี ในโรงเรียน
นโยบายขอที่ 5 สงเสริมการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานอื่นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จุดเนนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารในโรงเรียน
จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น
คณะผูจัดทํา

11
12
13
14
14
16

๑๙
18
20
20
21
22
22
23
24

Model
นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนวิถีลูกเสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ภาพที่ 1 Model นโยบายสูการปฏิบัตขิ องโรงเรียนวิถีลูกเสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

นิยามศัพท
โรงเรียนวิถีลูกเสือ หมายถึง โรงเรียนสงเสริมการจัดการเรียนรูและคุณลักษณะ
ใหลูกเสือ เนตรนารี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พัฒนาตนเองทั้ง
ทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีจิตอาสา ทําตามกฎและ
คําปฏิญาณของลูกเสือ
ผูบังคับบัญชา หมายถึง บุคลากรทางการลูกเสือไดรบั การแตงตั้งเปน
ผูบังคับบัญชาลูกเสือในตําแหนงผูกํากับกลุมลูกเสือหรือรองผูกํากับกลุมลูกเสือ
หรือผูกํากับกองลูกเสือ หรือรองผูกํากับกองลูกเสือ
ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเขาเปนลูกเสือใน
โรงเรียน สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา “เนตรนารี”

๒
นโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
********************
นโยบายขอที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองลูกเสือ
ในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําแผน
ลูกเสือประจําป
จุดเน นที่ 2 การตั้งกองลู กเสือ และการแตงตั้งผูบั งคับ บั ญ ชา
ลูกเสือ
จุดเนนที่ 3 การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือ
จุดเนนที่ 4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือเอกสาร
ประจํากองลูกเสือ
นโยบายขอที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ
จุด เน น ที่ 1 การส งบุ ค ลากรทางการลู กเสื อ ให มี วุฒิ ตรงตาม
ประเภทของลูกเสือ
จุดเน นที่ 2 การสนั บ สนุ นบุ คลากรเขารับการอบรมให มีวุฒิ
สูงขึ้น
จุดเนนที่ 3 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตร
พิเศษ และขารวมงานชุมนุมตาง ๆ
จุดเนนที่ 4 การศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน
จุดเนนที่ 5 การยกยองเชิดชูเกียรติ
ภาพที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ

๓
นโยบายขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 กําหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพในการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง
ลูกเสือแบบบูรณาการกลุมสาระหรือกิจกรรมในโรงเรียน
จุดเนนที่ 3 การพัฒนาการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะ
และการฝกกอบรมหลั
อบรมหลักสูตรพิเศษ เชเชนนลูกลูเสืกเสื
อยาเสพติด ดลูกลูเสืกอเสืชอ
ทางลูกเสือ และการฝ
อยาเสพติ
สะอาด
อบรมนายหมู
ลูกเสื
ชอสะอาด
อบรมนายหมู
ลูกอเสือ
นโยบายขอที่ 4 สงเสริมการนิเทศกํากับ ติดตาม การดําเนินการการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 การจัดทําแผนการนิเทศ กํากับติดตาม
จุดเนนที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน
นโยบายขอที่ 5 สงเสริมการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
อื่นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จุดเนนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารในโรงเรียน
จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น
(5 นโยบาย 16 จุดเนน)

ภาพที่ 3 อาคารสดุดีศรีสรรเพชญ
คายลูกเสือศรีสรรเพชญ

๔
รายละเอียดนโยบายและจุดเนนเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวิถีลูกเสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
*******************
นโยบายขอที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองลูกเสือ
ในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําแผนลูกเสือประจําป
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนกําหนดนโยบาย วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และ
จัดทําแผนงานลูกเสือประจําป จํานวน 132 โรงเรียน 1 สาขา
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรี ยนมี น โยบาย แผนงาน และแนวทางการจั ด กิจ กรรม
ลูกเสือที่สอดคลองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) วิเคราะหศึกษาความต
ษาความตอองการและความจํ
งการจําเปน เพื่อาการกํ
๑)
เปนเพืาหนดนโยบาย
่อการกําหนด
วางแผน
ดกิจกรรมลู
อ กเสือ
นโยบาย และแนวทางการจั
วางแผน และแนวทางการจั
ดกิกจเสืกรรมลู
2) จัดทําโครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
3) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ
๔)
นาการวัดดและประเมิ
และประเมินนผลที
ผลที่ส่สอดรั
อดรับการประเมิ
บการประเมิ
นโรงเรี
4) พัฒนาการวั
นโรงเรี
ยนวิยนถี
อและการนํ
าความรู
ไปประยุ
กิจกรรมพั
ฒนาผู
ลูวิถกีลเสืูกอเสืและการนํ
าความรู
ไปประยุ
กตกติจกรรมพั
ฒนาผู
เรียเนรียน
5) ใช กระบวนการนิ เทศภายในสถานศึก ษาเพื่ อติ ด ตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
6) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

๕
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนมีน โยบาย แผนและแนวทางการ
ดําเนินการฯ
2) รอยละ 90 ของโรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีลูกเสือ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการกําหนดนโยบาย
การวางแผน การจัดทําแผนลูกเสือประจําปของโรงเรียน
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการกําหนดนโยบาย
การวางแผน การจัดทําแผนลูกเสือประจําปของโรงเรียน

ภาพที่ 4 กิจกรรมลูกเสือสามัญ

จุดเนนที่ 2 การตั้งกองลูกเสือ และการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรี ย นจั ด ตั้ ง กองลู ก เสื อ และแต ง ตั้ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ
จํานวน 132 โรงเรียน 1 สาขา
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ตามประเภทของลูกเสือ

๖
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลผูบังคับบัญชาลูกเสือ และจํานวนลูกเสือ เนตรนารี
ของโรงเรียนแตละประเภท
2) จัดตั้งกองลูกเสืออยางนอย 1 กอง
3) แตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ
4) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนมีกองลูกเสืออยางนอย 1 กอง
2) รอยละ 90 โรงเรียนมีการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งกองลูกเสือ
และการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดตั้งกองลูกเสือและการแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน

ภาพที่ 5 กิจกรรมเปดประชุมกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

๗
จุดเนนที่ 3 การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือ
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรี ย นจั ด โครงสร า งการบริ ห ารงานของกองลู ก เสื อ โรงเรี ย น
อยางนอย 1 กอง
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมี โครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือโรงเรียนตาม
สายการบังคับบัญชาอยางถูกตอง
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลบุคลากรดานลูกเสือในโรงเรียน
2) จัดทําแผนภูมิโครงสรางการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
3) กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
4) ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละ 100 ของโรงเรียนมีแผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน
ลูกเสือ อยางนอย 1 กอง
2) ร อ ยละ 100 ของโรงเรีย นมี โครงสรา งการบริ ห ารงานของ
กองลูกเสือโรงเรียนตามสายงานบังคับบัญชาอยางถูกตอง
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการจัดทําโครงสราง
การบริหารงานของกองลูกเสือของในโรงเรียน
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดทําโครงสรางการบริหารงาน
ของกองลูกเสือของในโรงเรียน

๘
จุดเนนที่ 4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือ เอกสารประจํา
กองลูกเสือ
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนจั ดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจํากองลู กเสื อ
อยางนอย 1 กอง
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจํากองลูกเสือใชใน
การบริหารงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) จัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือในโรงเรียนตามประเภท
ของลูกเสือ
2) จั ด หาเอกสาร คู มื อ ประจํ า กองลู ก เสื อ เพื่ อ ใช ใ นการจั ด
กิจกรรมลูกเสือ
3) จัดหา จัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือแตละประเภท
4) นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละ 80 ของโรงเรียนมี ขอมู ลสารสนเทศของกองลู กเสื อ
และเอกสารประจํากองลูกเสือ
๒)
๘๐ของโรงเรี
ของโรงเรี
ยนมี
ลสารสนเทศเอกสารประจํ
เอกสารประจํ
2) รอยละ 80
ยนมี
ขอขมูอลมูสารสนเทศ
ากองา
เสืใอนการบริ
ใชในการบริ
หารงานและจั
จกรรมการเรี
ยนการสอนลูกกเสืเสืออในโรงเรี
ในโรงเรียยนน
ลูกองลู
กเสือกใช
หารงานและจั
ดกิดจกิกรรมการเรี
ยนการสอนลู
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจํากองลูกเสือในโรงเรียน
2) แบบนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตามการจั ด ทํ า ข อ มู ล สารสนเทศและ
เอกสารประจํากองลูกเสือในโรงเรียน

๙
นโยบายขอที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือ
จุดเนนที่ 1 การสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิตรงตามประเภทของลูกเสือ
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนสงบุคลากรทางการลูกเสือพัฒนาใหมีวุฒิตรงตามประเภท
ของลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนผานพั
นการพั
ฒนาให
ุฒิตรง
ฒนาให
มีวุฒมิตีวรงตาม
ตามประเภทของลู
ประเภทของลู
กเสือกเสือ
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลบุคากรทางการลู
๑)
ลากรทางการลูกเสื
กเสือ อ
2) สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อใหมีวุฒิทางลูกเสือ
3) มอบหมายหนาที่ความรับ ผิดชอบให บุคลากรทางการลู กเสื อ
ดําเนินงาน
4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของบุคลากร
ทางการลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอ ยละ 90 ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมี วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ ตรงตาม
ประเภทของลูกเสือ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามการสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิ
ตรงตามประเภทของลูกเสือ
2) แบบนิ เทศ กํากับ ติดตามการสงบุคลากรทางการลูกเสือให มี
วุฒิตรงตามประเภทของลูกเสือ

๑๐
จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมใหมีวุฒิสูงขึ้น
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรตามประเภทของลูกเสื อ เขารับการ
อบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียนมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น ตรงตามประเภท
ของลู ก เสื อ ในการบริ ห ารงานและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนลู ก เสื อ ใน
โรงเรียน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลบุคลากรทางการลูกเสือ
2) สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อใหมีวุฒิทางลูกเสือ
3) มอบหมายหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให บุ ค ลากรทางการ
ลูกเสือดําเนินงาน
4) การนิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตามการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ของ
บุคลากรทางการลูกเสือ
3 การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 บุคลากรในโรงเรียนมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น
3.2 การประเมินผล
1) การนิ เทศ กํากับ ติด ตามและประเมิน ผลการสนั บ สนุ น
บุคลากรเขารับการฝกอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น
2) แบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม การสนับสนุนบุคลากร
เขารับการฝกอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น
ภาพที่ 6 กิจกรรมการฝกอบรม
วิชาผูก ํากับลูกเสือ

๑๑
จุดเนนที่ 3 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ
เขารวมงานชุมนุมตาง ๆ
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรี ย นสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ เข า รับ การอบรม
หลักสูตรพิเศษ และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนผานการอบรมหลักสูตรพิเศษ
และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
นําความรูแ ละประสบการณ มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลบุคลากรทางการลูกเสือ
2) สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ และเขารวม
งานชุมนุมลูกเสือ
3) บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของบุ คลากร
ทางการลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 บุ คลากรในโรงเรียนผ านการอบรมหลั กสู ตรพิ เศษ
และเขารวมงานชุมนุม
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการสนับสนุนบุคลากร
เขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษและเขารวมงานชุมนุมตาง ๆ
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการสนับสนุนบุคลากร
เขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษและเขารวมงานชุมนุมตาง ๆ

๑๒
จุดเนนที่ 4 การศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรทางการลูกเสื อไดศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน
โรงเรียนตนแบบลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
ศึการศึ
กษาดู
งานกองลู
กเสืกอเสืโรงเรี
ยนดี
เดเนดนโรงเรี
ยนต
กษาดู
งานกองลู
อโรงเรี
ยนดี
โรงเรี
ยนตนนแบบลู
แบบลูกกเสืเสืออมาใช
มาใชจจัดดั กิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลกองลู กเสือโรงเรียนดีเดน และโรงเรี ยนตน แบบ
ลูกเสือ
2) นําบุคลากรทางการลูกเสือศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน
โรงเรียนตนแบบลูกเสือ
3) บุ คลากรทางการลูกเสื อนําความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือในโรงเรียน
4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของบุ คลากร
ทางการลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละ 80 บุ คลากรทางการลู กเสื อศึกษาดูงานกองลู กเสื อ
โรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ
2) รอยละ 80 บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูและประสบการณ
จากการศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือมาใช
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการศึกษาดูงาน
กองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ

๑๓
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียน
ดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ
ภาพที่ 7
กิจกรรมการ

จุดเนนที่ 5 การยกยองเชิดชูเกียรติ
รับเกียรติบัตร
1. เปาหมาย
ยกยองเชิดชู
เกียรติ
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
สงเสริมใหลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ใหไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ ผูทําคุณประโยชนแกกิจการลูกเสือ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ได รั บ การยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ผู ทํ า
คุณ ประโยชน แกกิจการลู กเสื อ เข็มลู กเสื อบําเพ็ญ ประโยชน ผูบังคับ บัญ ชา
ลูกเสือดีเดน เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจขอมูลลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
2) สงลูกเสื อและบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอรับ เครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติตาง ๆ เชน เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน
๓) สงลูลูกกเสืเสืออและบุ
และบุ
ค ลากรทางการลู
ได ร่อั บงหมาย
เครื่ อ งหมาย
3)
คลากรทางการลู
กเสือกไดเสืรับอเครื
เชิดชูเกียรติตาง ๆ เชน เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน
ประโยชน ผผููบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน
4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือ
และบุคลากรทางการลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล

๑๔
1) การนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลลู ก เสื อ และบุ ค ลากร
ทางการลูกเสือที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

ภาพที่ 8๘ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน

นโยบายขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ
ทีส่ อดคลอง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) วิเคราะหศึกษาความตองการความจําเปน การวางแผน และ
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

๑๕
2) จัดทําโครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
3) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ
4)
นโรงเรี
ยนวิยถนี
๔) พัฒนาการวั
นาการวัดดและประเมิ
และประเมินนผลที
ผลที่สอดรั
่สอดรับการประเมิ
บการประเมิ
นโรงเรี
ลูวิกถเสื
าความรู
ไปประยุ
กตกในกิ
จกรรมพั
ฒนาผู
เรียเนรียน
ีลูกอเสืและการนํ
อและการนํ
าความรู
ไปประยุ
ตในกิ
จกรรมพั
ฒนาผู
5) ใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามผล
การดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
6) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) ร อยละ 90 กําหนดแนวทางในการพั ฒ นาคุณ ภาพการจั ด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
2) รอยละ 90 ของโรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีลูกเสือ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิ เทศ กํากับ ติดตามประเมิน ผลการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม การกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ภาพที่ 9 กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ

ภาพที่ 10 กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี
สํารอง

๑๖
จุดเนนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทางลูกเสือ แบบ
บูรณาการในกลุมสาระหรือกิจกรรมในโรงเรียน
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดทํา
คูมือการสอนลูกเสือตามแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ จัดทําแนวทางและแผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) โรงเรียนพัฒนาคุ
นาคุณณภาพกิ
ภาพกิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือตามแนวทางโรงเรี
อตามแนวทางโรงเรี
2)
ยนวิยนถี
ีลูกอเสือ
ลูวิกถเสื
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีลูกเสือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พัฒนาตนเอง
ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีจิตอาสา ทําตามกฎและ
คําปฏิญาณของลูกเสือ
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 วิเคราะห
ศึกษาความตองการความจําเปน วางแผน และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน ประกอบไปดวย เนื้อหาวิชาลูกเสือสํารอง ไดแก เตรียมลูกเสือสํารอง
( นิทานเมาคลี ,ประวัติลูกเสือสํารอง , การทําความเคารพเปนหมู การทําความ
เคารพรายบุ
ระเบียยบแถวเบื
บแถวเบื้อ้องตงตนน),),อนามั
อนามั
, ความสามารถเชิ
เคารพ
รายบุคคคล,
คล ,ระเบี
ย,ยความสามารถเชิ
งเชิงทักษะ,
การสํารวจ
ย, ยบริ, บริ
การ,การ,
รวจ,การเดิ
การเดินนทางสํ
ทางสํารวจ
ารวจ,,การค
การคนหาธรรมชาติ
นหาธรรมชาติ,ความปลอดภั
, ความปลอดภั
ธงประเทศตาง ๆ, การฝมือ,กิจกรรมกลางแจง,การบันเทิง,การผูกเงื่อน และ
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง
เนื้อหาวิชาลูกเสือสามัญ ไดแก ความรูเกี่ยวกับขบวนการ
ลูกเสือ, คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ, กิจกรรมกลางแจง, ระเบียบแถว,

๑๗
การรูจจักักตนเอง,
นทางไปยั
งสถานที
่ตา่ตง าๆ,ง ทัๆ,กษะทาง
ตนเอง, การช
การชววยเหลื
ยเหลืออผูผูอื่นอื่น, การเดิ
, การเดิ
นทางไปยั
งสถานที
ทักษะ
ลูทางลู
กเสือกงานอดิ
เรก, การพึ
ตนเอง,่งตนเอง,
การบริการบริ
การ และการผจญภั
ย
เสือ, งานอดิ
เรก, ่งการพึ
การ และการผจญภั
ย
เนื้ อหาวิช าลูกเสื อสามัญ รุน ใหญ ไดแก กิจการของคณะ
ลู ก เสื อ แห งชาติ (ขบวนการของลู กเสื อ , สาระสํ าคั ญ ของการลู ก เสื อ , ความ
หมายของ “SCOUT” , กิจการของคณะลูกเสือโลก และความสัมพันธลูกเสือ
นานาชาติ ,ประวัติ ลู ก เสื อไทย ลู กเสื อ โลก) คํ าปฏิ ญ าณและกฎของลู กเสื อ ,
ระเบีย บแถวและสัญญาณมือ, กิจกรรมกลางแจง,แผนที่และเข็มทิศ, การผู ก
เงื่อ น การผู ก แน น , การปฐมพยาบาลและความปลอดภั ย , หน าที่ พ ลเมื อ ง,
การเดินนทางสํ
ทางสําารวจ,
รวจ, การแสดงออกทางศิ
การแสดงออกทางศิลลปะ,
ปะ,อุอุดดมคติ
มคติ, ,กิกิจจกรรมที
กรรม ่
สิ่งแวดลอม, การเดิ
ที่สนใจเป
เศษ และการบริ
สนใจเป
นพินเพิศษและการบริ
การการ
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
จัดทําคูมือการสอนลูกเสือตามแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือ
สามั ญ และลู กเสื อสามัญ รุ นใหญ จัดทํ าแนวทางและแผนการจัดการเรียนรู
บู ร ณาการกิ จ กรรมลู ก เสื อ กั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรูต ามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ และฉบั บ ปรั บ ปรุง พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๖๐
3) โรงเรี ย นวิ เคราะห ศึ ก ษาความต อ งการ ความจํ า เป น
วางแผน ศึกษาแนวทางและแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับ
กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
4) โรงเรี ย นส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกิ จ กรรม/
โครงการตามแผนฯ
5) โรงเรี ย นพั ฒ นาการวั ด และประเมิ น ผลที่ ส อดรั บ การ
ประเมินโรงเรียนวิถีลูกเสือและการนําความรูไปประยุกตกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
6) ใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
7) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

๑๘
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1) รอยละ 80 ของสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 มีจัดทําคูมือการสอนลูกเสือตามแนวโรงเรียนวิถีลูกเสือ ลูกเสือ
สํารอง 13 เลม ลูกเสือสามัญ 9 เลม และลูกเสือสามัญรุนใหญ 11 เลม
2) ร อ ยละ 80 ของโรงเรี ย นกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ แบบบู ร ณาการกลุ ม สาระหรื อ กิ จ กรรมใน
โรงเรียน
3) รอยละ 90 ของลูกเสือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
พัฒนาตนเอง ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีจิตอาสา
ทําตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดทําคูมือการสอนลูกเสื อตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ
2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดทําคูมือ และ
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบบูรณาการฯ

ภาพที่ 11 กิจกรรมลูกเสือบําเพ็ญประโยชน

ภาพที่ 12 กิจกรรมลูกเสือบําเพ็ญประโยชน

๑๙
จุดเนนที่ 3 การพัฒนาการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะทางลูกเสือ และ
หลักสูตรพิเศษ เชน ลูกเสือยาเสพติด ลูกเสือชอสะอาด
อบรมนายหมูลูกเสือ ลูกเสือจราจร
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
ลูกเสือในโรงเรียนเขารับ การฝกอบรมลูกเสื อทักษะชีวิต ทักษะ
ลูกเสือ หลักสูตรพิเศษ และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
ลู ก เสื อ ในโรงเรี ย นผ า นการฝ ก อบรมลู ก เสื อ ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะ
ลูกเสือ หลักสูตรพิเศษ และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) วิเคราะหศึกษาแนวทางการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะ
ลู ก เสื อ หลั ก สู ต รพิ เศษโดยบู ร ณาการกั บ วิ ช าหลั ก ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) ดําเนินการจัดฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต และสงลูกเสือเขารับ
การอบรมหลักสูตรพิเศษ
- ลูกเสือยาเสพติด
- ลูกเสือชอสะอาด
- ลูกเสือประชาธิปไตย
- ลูกเสือจราจร
- หลักสูตรนายหมูลูกเสือ
3) ลูกเสือที่ผานการอบรมนําความรูมาขยายผล และชวยพัฒนาโรงเรียน
4) สงลูกเสือเขารวมงานชุมนุม
5) การนิเทศ กํากับ ติดตามการฝกอบรมลูกเสือ

๒๐
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 80 ลู กเสื อ เนตรนารี เขารับ การอบรมหลั กสู ตรพิเศษ
และเขารวมงานชุมนุม
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
๑)
ตามประเมินนผลจํ
ผลจําานวนลู
นวนลูกกเสืเสืออเนตรนารี
เนตรนารีที่
1) การนิเทศ กํากักับบ ติติดดตามประเมิ
เข
กอบรมหลั
กสูกตสูรวิตชรวิาพิชาพิ
เศษและเข
ารวามงานชุ
มนุมลูนุกมเสืลูกอเสือ
ที่เาขรัาบรัการฝ
บการฝ
กอบรมหลั
เศษและเข
รวมงานชุ
2) แบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเขารับการอบรมหลักสูตร
วิชาพิเศษและเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ

ภาพที่ 13 กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย

ภาพที่ 14 กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย

นโยบายขอที่ 4 สงเสริมการนิเทศกํากับ ติดตาม การดําเนินการการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 1 การจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นมี แ ผนการนิ เทศ กํ ากั บ ติ ด ตาม และการจั ด กิ จ กรรม
ลูกเสือ

๒๑
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) สํารวจ วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จ
2) จัดทํารางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน
3) ประชุม วิพากย
๓)
ากษ แผนการนิ
แผนการนิเทศ
เทศและเกณฑ
และเกณฑตตัวชีัว้วชีัด้วความสํ
ัดความสําเร็าเร็จ จ
4) จั ด ทํ า แผนการนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ
โรงเรียน
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ร อ ยละ 100 โรงเรี ย นมี แ ผนการนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตามการจั ด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลการจั ด ทํ าแผนการนิ เทศ
กํากับติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
2) แบบติดตามตรวจสอบการจัดทําแผนการนิเทศ กํากับติดตาม
การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
ลูกเสือและการเรียนการสอนลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนผานการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือ และการ
เรียนการสอนลูกเสืออยางเปนระบบ

๒๒
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) แจงแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และการเรียนการสอนลูกเสือแกบุคลากรในสถานศึกษา
2) ดําเนิ นการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
และการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
3) สรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
4) นําผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมิน ผล ไปปรับ ปรุงและพั ฒ นา
การจัดกิจกรรมลูกเสือและการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 90 โรงเรียนผานการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และการเรียนการสอนลูกเสืออยางเปนระบบ
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมิน ผลการจั ดกิจกรรมลู กเสื อ
และกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
2) แบบการนิ เทศ กํ ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรม
ลูกเสือและกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
นโยบายขอที่ 5 สงเสริมการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
อื่นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จุดเนนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารในโรงเรียน
1. เปาหมาย
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
ผูบริหารในโรงเรียนใหการสนับสนุนและใหความสําคัญในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
ผู บ ริ ห ารในโรงเรี ยนสนั บ สนุ น ให มี ก ารจัดกิจ กรรมลู กเสื อ อยา ง
เขมแข็ง

๒๓
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
1) จัดทําแผนงาน โครงการขอการสนับสนุน
2) ผู บริห ารให ความสํ าคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน
3) ผูบริหารใหการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ
4) ผู บ ริ ห ารให ก ารสนั บ สนุ น และอนุ ญ าตให บุ ค ลากรเข า ร ว ม
กิจกรรมลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 90 ผูบริหารในโรงเรียนใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออยางเขมแข็ง
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการใหการสนับสนุนจาก
ผูบริหารในสถานศึกษา
2) แบบสอบถามผูบริหารโรงเรียนในการใหการสนับสนุนและให
ความสําคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น
1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
หน ว ยงานตน สั งกัด และหน วยงานอื่ น ให ก ารสนั บ สนุ น และให
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น ใหการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมลูกเสืออยางเขมแข็ง

๒๔
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย
๑) จัดทําแผนงาน
บสนุบนสนุ
จากหน
วยงานต
นสังกัดน
1)
แผนงานโครงการขอการสนั
โครงการขอการสนั
น จากหน
วยงานต
สัและหน
งกัด และหน
วยงานอืวยงานอื
่น ๆ ่น ๆ
2) หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นเห็นความสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
3) หน ว ยงานต น สั งกั ด และหน ว ยงานอื่ น ให ก ารสนั บ สนุ น และ
อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
4) หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนและอนุญาตใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือ
3. การวัดและประเมินผล
3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 90 โรงเรียนไดรับ การสนับ สนุน การจัดกิจกรรมลู กเสื อ
อยางเขมแข็ง
3.2 วิธีการวัดและประเมินผล
1) การนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลการให ก าร
สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่น
๒) แบบนิเทศ
รบั รการสนั
บสนุบนสนุจากหน
วยงาน
2)
ทศ กํกําากักับบติติดดตามการได
ตามการได
ับ การสนั
น จากหน
วย
ตนสังนกัสัดงและหน
วยงานอื
่น ่น
งานต
กัดและหน
วยงานอื

คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
1. นางผกาภรณ พลายสังข
2. วาที่พันตรีสุวิศิษฎ กันทา

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

คณะทํางาน
1. นายถิรวัฒน สุดจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ
ประธานคณะทํางาน
2. นายชัยชาญ รักผึ้ง ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ รองประธานคณะทํางาน
3. นายอํานาจ ศรีทิม ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามงาม คณะทํางาน
4. นางสาวกัลยา ดิษฐศรี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คณะทํางาน
5. นายคุณากร จันทพิมพ เจาหนาที่ลูกเสือ
คณะทํางาน
6. นายธีรยุทธ สวนลําใย ครูโรงเรียนบานปาแซง
คณะทํางาน
7. นายปฏิพัฒน บุญรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแซง คณะทํางานและ
เลขานุการ
8. นางสาวกัญญา ภูทวี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
และผูชวยเลขานุการ
บรรณาธิการกิจ
นายถิรวัฒน สุดจิตต

ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

ออกแบบปก
นายธีรยุทธ สวนลําใย

ครูโรงเรียนบานปาแซง

