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คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพิจติร เขต ๑ มคีวามตระหนักถงึ 
ภารกิจที่สําคัญที่จะพัฒนากิจการลูกเสือของสังกัด จึงไดจัดทําโครงการโรงเรียน
วถิลีกูเสือ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึน้ เพือ่พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ 
การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ การจัดการเรียนรู การนิเทศกํากับติดตาม         
กองลูกเสือในโรงเรียน ขับเคลื่อนผานนโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
 นโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาพิจติร เขต ๑ เลมนี ้ไดกาํหนดนโยบายและจุดเนนโรงเรยีนวถิลีกูเสอืไว 
จํานวน ๕ นโยบาย ไวดังน้ี นโยบาย ขอที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ             
การบรหิารจัดการกองลูกเสอืในโรงเรยีน ขอที ่๒ สงเสริมและพฒันาคณุภาพของ
บุคลากรและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ขอที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ขอที่ ๔ สงเสริมการนิเทศกํากับ 
ติดตาม การดําเนินการการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และขอที่ ๕ สงเสริม
การสนบัสนุนจากหนวยงานตนสงักดัและหนวยงานอืน่ในการจดักจิกรรมลกูเสอื 
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการ
กจิกรรมลกูเสอืกับกลุมสาระการเรยีนรูตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดทําคูมือการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สํารอง, คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 
และคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ ซึ่งคาดหวังไววาลูกเสือ 
เนตรนารทีกุคน มคีวาม รกัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย พฒันาตนเองท้ังทางกาย 
สตปิญญา จติใจและศีลธรรม เปนพลเมืองด ีมจีติอาสา ทาํตามกฎและคําปฏญิาณ
ของลูกเสือ 
 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิจติร เขต ๑ ขอขอบพระคุณ
คณะทํางานทุกทานและผูมสีวนเก่ียวของท่ีทุมเท จัดทาํนโยบายและจุดเนนโรงเรียน
วถิลีกูเสอื สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพิจติร เขต ๑ เลมนีใ้หสาํเรจ็
ลุลวงดวยดี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
Model นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนวิถีลูกเสือ  สํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

1 

นิยามศัพท 1 
นโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

2 

รายละเอียดนโยบายและจุดเนนเพื่อการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ปการศึกษา 2563 

4 

นโยบายขอที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกอง 
                   ลูกเสือในโรงเรียน 

4 

      จุดเนนท่ี 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําแผน         
                    ลูกเสือประจําป 

4 

      จุดเนนท่ี 2 การตั้งกองลูกเสือ และการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 5 
      จุดเนนท่ี 3 การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือ 7 
      จุดเนนท่ี 4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือเอกสาร    
                    ประจํากองลูกเสือ 

8 

นโยบายขอที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนา 
                   บุคลากรทางการลูกเสือ 

9 

      จุดเนนท่ี 1 การสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิตรงตาม            
                    ประเภทของลูกเสือ 

9 

      จุดเนนท่ี 2 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมใหมีวุฒิสูงขึ้น 10 
 

 

ข



สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 

      จุดเนนท่ี 3 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ     
                      และขารวมงานชุมนุมตาง ๆ 

11 

      จุดเนนท่ี 4 การศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน 12 
      จุดเนนท่ี 5 การยกยองเชิดชูเกียรติ 13 
นโยบายขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
                   กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

14 

      จุดเนนท่ี 1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการจัด  
                    กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

14 

      จุดเนนท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง  
                    ลูกเสือแบบบูรณาการกลุมสาระหรือกิจกรรมใน 
                    โรงเรียน 

16 

      จุดเนนท่ี 3 การพัฒนาการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะทาง 
                     ลูกเสือ และการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ เชน ลูกเสือ   
                     ยาเสพติด ลกูเสือชอสะอาด อบรมนายหมูลูกเสือ 

18 

นโยบายขอที่ 4 สงเสริมการนิเทศกํากับ ติดตาม การดําเนินการการ  
                   จัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

20 

      จุดเนนท่ี 1 การจัดทําแผนการนิเทศ กํากับติดตาม 20 
      จุดเนนท่ี 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด  
                    กิจกรรมลูกเสือ และการเรียนการสอนลูกเสือ  
                    เนตรนารี ในโรงเรียน 

21 

นโยบายขอที่ 5 สงเสริมการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและ   
                   หนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

22 

      จุดเนนท่ี 1 การสนับสนนุจากผูบริหารในโรงเรียน 22 
      จุดเนนท่ี 2 การสนับสนนุจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่น 23 
คณะผูจัดทํา 24 

ค

๑๙

และเขารวมงานชุมนุมตาง ๆ





Model 
นโยบายสูการปฏิบัติของโรงเรียนวิถีลูกเสือ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
  

 
 
  

นิยามศัพท 
 

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

ภาพที ่1 Model นโยบายสูการปฏิบัตขิองโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 



นโยบายและจุดเนนโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

******************** 
นโยบายขอที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกองลูกเสือ 
                    ในโรงเรียน  
                   จุดเนนที่ 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําแผน       
ลูกเสือประจําป 
                   จุดเนนที่ 2 การต้ังกองลูกเสือ และการแตงตั้งผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ 
                   จุดเนนที่ 3 การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือ 
                   จุดเนนที่ 4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือเอกสาร 
ประจํากองลูกเสือ 
 
นโยบายขอที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนาบุคลากร  
                   ทางการลูกเสือ  
                    จุดเนนที่ 1 การสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิตรงตาม
ประเภทของลูกเสือ 
                    จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมใหมีวุฒิ
สูงข้ึน 
                       จุดเนนที่ 3 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตร
พิเศษ และขารวมงานชุมนุมตาง ๆ 
                    จุดเนนที่ 4 การศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน 
                    จุดเนนที่ 5 การยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กจิกรรมพัฒนาบุคลากร 
ทางการลูกเสือ 

๒



นโยบายขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 
                    ในโรงเรียน 
                    จุดเนนที่ 1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

จุดเนนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทาง
ลูกเสือแบบบูรณาการกลุมสาระหรือกิจกรรมในโรงเรียน 
           จุดเนนที่ 3 การพัฒนาการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะ
ทางลูกเสือ และการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ เชน ลูกเสือยาเสพติด ลูกเสือชอ
สะอาด อบรมนายหมูลูกเสือ 
 
นโยบายขอที่ 4 สงเสริมการนิเทศกํากับ ติดตาม การดําเนินการการจัด  
                     กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
                    จุดเนนที่ 1 การจัดทําแผนการนิเทศ กํากับติดตาม 
                    จุดเนนที่ 2 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียน 
 
นโยบายขอที่ 5 สงเสริมการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน  
                   อ่ืนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
                    จุดเนนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารในโรงเรียน 
                     จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน 

 
 (5 นโยบาย 16 จุดเนน) 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 อาคารสดุดีศรีสรรเพชญ 
           คายลูกเสือศรีสรรเพชญ 

 

๓

ทางลูกเสือ และการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ เชน ลูกเสือยาเสพติด ลูกเสือ          

ชอสะอาด อบรมนายหมูลูกเสือ



รายละเอียดนโยบายและจุดเนนเพื่อการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวิถีลูกเสือ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 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 
โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดกิจกรรม

ลูกเสือท่ีสอดคลองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วิธีดําเนนิการสูเปาหมาย 
      1) วิเคราะหศึกษาความตองการจําเปนเพ่ือการกําหนดนโยบาย 
วางแผน และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
      2) จัดทําโครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
      3) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ 
      4) พัฒนาการวัดและประเมินผลที่สอดรับการประเมินโรงเรียนวิถี
ลูกเสือและการนําความรูไปประยุกตกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
      5) ใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
      6) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 

๔

 ๑) วิเคราะหศึกษาความตองการและความจําเปนเพ่ือการกําหนด
นโยบาย วางแผน และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ

 ๔) พัฒนาการวัดและประเมินผลท่ีสอดรับการประเมินโรงเรียน            
วิถีลูกเสือและการนําความรูไปประยุกตกิจกรรมพัฒนาผูเรียน



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเนนที่ 2 การตั้งกองลูกเสือ และการแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
1. เปาหมาย  

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       โรงเรียนจัดตั้งกองลูกเสือ และแตงตั้ งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
จํานวน 132 โรงเรียน 1 สาขา 

1.2 เปาหมายเชงิคุณภาพ 
                โรงเรียนมีการจัดตั้งกองลูกเสือ และแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
ตามประเภทของลูกเสือ 

ภาพที ่4 กจิกรรมลูกเสือสามัญ 

๕



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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 กจิกรรมเปดประชุมกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 

๖



จุดเนนที่ 3 การจัดทําโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือ 
1. เปาหมาย  

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      โรงเรียนจัดโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือโรงเรียน  
อยางนอย 1 กอง 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานของกองลูกเสือโรงเรียนตาม
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) รอยละ 100 ของโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานของ  
กองลูกเสือโรงเรียนตามสายงานบังคับบัญชาอยางถูกตอง 

3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
      1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการจัดทําโครงสราง    
การบริหารงานของกองลูกเสือของในโรงเรียน 
      2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดทําโครงสรางการบริหารงาน
ของกองลูกเสือของในโรงเรียน           
 
 
 

๗



จุดเนนที่ 4 การจัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือ เอกสารประจํา 
              กองลูกเสือ 
1. เปาหมาย  

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจํากองลูกเสือ 
อยางนอย 1 กอง 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจํากองลูกเสือใชใน 
การบริหารงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) จัดทําขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือในโรงเรียนตามประเภท
ของลูกเสือ 
      2) จัดหาเอกสาร คูมือ ประจํากองลูกเสือ เพ่ือใชในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 
      3) จัดหา จัดทําแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือแตละประเภท 
      4) นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      1) รอยละ 80 ของโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศของกองลูกเสือ 
และเอกสารประจํากองลูกเสือ   
               2) รอยละ 80 ของโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจํากอง
ลูกเสือใชในการบริหารงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
 3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
      1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจํากองลูกเสือในโรงเรียน 
      2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดทําขอมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจํากองลูกเสือในโรงเรียน 

๘

 ๒) รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจํา           
กองลกูเสอืใชในการบริหารงานและจัดกจิกรรมการเรียนการสอนลูกเสอืในโรงเรยีน



นโยบายขอที่ 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและพัฒนาบุคลากร  
                   ทางการลูกเสือ  
จุดเนนที่ 1 การสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิตรงตามประเภทของลูกเสือ 
1. เปาหมาย  

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      โรงเรียนสงบุคลากรทางการลูกเสือพัฒนาใหมีวุฒิตรงตามประเภท 
ของลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนผานพัฒนาใหมีวุฒิตรงตาม
ประเภทของลูกเสือ  
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) สํารวจขอมูลบุคากรทางการลูกเสือ 
      2) สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือใหมีวุฒิทางลูกเสือ 
      3) มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรทางการลูกเสือ
ดําเนินงาน 
      4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือของบุคลากร
ทางการลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      รอยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียนมีวุฒิทางลูกเสือตรงตาม
ประเภทของลูกเสือ 
 3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
      1) การนิเทศ กํากับ ติดตามการสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมีวุฒิ
ตรงตามประเภทของลูกเสือ 
      2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการสงบุคลากรทางการลูกเสือใหมี
วุฒิตรงตามประเภทของลูกเสือ 

 

๙

 บุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนผานการพัฒนาใหมีวุฒิตรง
ตามประเภทของลูกเสือ

 ๑) สํารวจขอมูลบุคลากรทางการลูกเสือ



จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมใหมีวุฒิสูงข้ึน 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรตามประเภทของลูกเสือ เขารับการ
อบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงข้ึน 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในโรงเรียนมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น ตรงตามประเภท

ของลูกเสือ ในการบริหารงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือใน
โรงเรียน 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
  1) สํารวจขอมูลบุคลากรทางการลูกเสือ 
  2) สงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือใหมีวุฒิทางลูกเสือ 
  3) มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรทางการ
ลูกเสือดําเนินงาน 
  4) การนิ เทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
บุคลากรทางการลูกเสือ 
3 การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  รอยละ 80 บุคลากรในโรงเรียนมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น 
 3.2 การประเมินผล 
  1) การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
บุคลากรเขารับการฝกอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือท่ีสูงขึ้น 
  2) แบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม การสนับสนุนบุคลากร 
เขารับการฝกอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือที่สูงข้ึน 

 
 
 

ภาพที ่6 กจิกรรมการฝกอบรม 
                        วิชาผูกํากับลูกเสือ 

๑๐



จุดเนนที่ 3 การสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ  
               เขารวมงานชุมนุมตาง ๆ 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรทางการลูกเสือเขารับการอบรม
หลักสูตรพิเศษ และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                บุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนผานการอบรมหลักสูตรพิเศษ 
และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 
                นําความรูและประสบการณมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) สํารวจขอมูลบุคลากรทางการลูกเสือ 
      2) สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ และเขารวม 
งานชุมนุมลูกเสือ 
      3) บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
      4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือของบุคลากร
ทางการลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 80 บุคลากรในโรงเรียนผานการอบรมหลักสูตรพิเศษ 
และเขารวมงานชุมนุม 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการสนับสนุนบุคลากร 
เขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษและเขารวมงานชุมนุมตาง ๆ 
       2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการสนับสนุนบุคลากร
เขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษและเขารวมงานชุมนุมตาง ๆ 

๑๑



จุดเนนที่ 4 การศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      บุคลากรทางการลูกเสือไดศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน 
โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
               บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูและประสบการณที่ ไดรับจาก
ศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือมาใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) สํารวจขอมูลกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน และโรงเรียนตนแบบ
ลูกเสือ 
      2) นําบุคลากรทางการลูกเสือศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน 
โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 
      3) บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูมาใชจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือในโรงเรียน 
      4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือของบุคลากร
ทางการลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       1) รอยละ 80 บุคลากรทางการลูกเสือศึกษาดูงานกองลูกเสือ
โรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

      2) รอยละ 80 บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูและประสบการณ 
จากการศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือมาใช 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 

           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการศึกษาดูงาน 
กองลูกเสือโรงเรียนดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

๑๒

 บุคลากรทางการลูกเสือนําความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
การศกึษาดงูานกองลกูเสอืโรงเรียนดเีดน โรงเรียนตนแบบลกูเสอืมาใชจดักจิกรรม 
การเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน



       2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการศึกษาดูงานกองลูกเสือโรงเรียน
ดีเดน โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

จุดเนนที่ 5 การยกยองเชิดชูเกียรติ 
1. เปาหมาย  

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       สงเสริมใหลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือใหไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ ผูทําคุณประโยชนแกกิจการลูกเสือ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                บุคลากรทางการลูกเสือไดรับการยกยองเชิดชู เกียรติ  ผูทํ า
คุณประโยชนแกกิจการลูกเสือ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน  ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือดีเดน  เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) สํารวจขอมูลลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
      2) สงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพ่ือขอรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติตาง ๆ เชน เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 
เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน 
      3) สงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือไดรับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติตาง ๆ เชน เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 
เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน 
      4) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือ  
และบุคลากรทางการลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 80 ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือไดรับการยกยอง 
เชิดชูเกียรติ  
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  

ภาพที ่7  
กิจกรรมการ
รับเกียรติบัตร 
ยกยองเชิดชู 
เกียรต ิ

๑๓

 ๓) สงลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได รับเครื่องหมาย              
เชิดชูเกียรติตาง ๆ เชน เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 
เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน



       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลลูกเสือและบุคลากร
ทางการลูกเสือที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
       2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายขอที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ 
                   ในโรงเรียน 
จุดเนนที่ 1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
              ในโรงเรียน 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       โรงเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ  

ทีส่อดคลอง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
                1) วิเคราะหศึกษาความตองการความจําเปนการวางแผน และ
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

ภาพท ี8 เขม็ลูกเสือบาํเพ็ญประโยชน 

๑๔

ภาพท่ี ๘ เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน



       2) จัดทําโครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในโรงเรียน 
       3) สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ 
       4) พัฒนาการวัดและประเมินผลที่สอดรับการประเมินโรงเรียนวิถี
ลูกเสือและการนําความรูไปประยุกตในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
       5) ใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือติดตามผล 
การดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
       6) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
        1) รอยละ 90 กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
                2) รอยละ 90 ของโรงเรียนเปนโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
       2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม การกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9 กจิกรรมการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี    
            สามัญ 

ภาพที ่10 กิจกรรมการเขาคายลกูเสือ – เนตรนารี     
              สํารอง 

๑๕

  ๔) พัฒนาการวัดและประเมินผลที่สอดรับการประเมินโรงเรียน 
วิถีลูกเสือและการนําความรูไปประยุกตในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน



จุดเนนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการทางลูกเสือแบบ  
               บูรณาการในกลุมสาระหรือกิจกรรมในโรงเรียน 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
     1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดทํา
คูมือการสอนลูกเสือตามแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ จัดทําแนวทางและแผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
               2) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางโรงเรียนวิถี
ลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีลูกเสือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พัฒนาตนเอง 
ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีจิตอาสา ทําตามกฎและ
คําปฏิญาณของลูกเสือ 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
                1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 วิเคราะห 
ศึกษาความตองการความจําเปน วางแผน และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน ประกอบไปดวย เนื้อหาวิชาลูกเสือสํารอง ไดแก เตรียมลูกเสือสํารอง    
( นิทานเมาคลี ,ประวัติลูกเสือสํารอง , การทําความเคารพเปนหมู การทําความ
เคารพ รายบุคคล ,ระเบียบแถวเบ้ืองตน), อนามัย, ความสามารถเชิงเชิงทักษะ, 
การสํารวจ การเดินทางสํารวจ ,การคนหาธรรมชาติ ,ความปลอดภัย, บริการ,  
ธงประเทศตาง ๆ, การฝมือ,กิจกรรมกลางแจง,การบันเทิง,การผูกเงื่อน และ 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
      เนื้อหาวิชาลูกเสือสามัญ ไดแก ความรูเกี่ยวกับขบวนการ
ลูกเสือ, คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ, กิจกรรมกลางแจง, ระเบียบแถว, 

๑๖

 ๒) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางโรงเรียน          
วิถีลูกเสือ

เคารพรายบุคคล, ระเบียบแถวเบ้ืองตน), อนามัย, ความสามารถเชิงทักษะ,            
การสํารวจ, การเดินทางสํารวจ, การคนหาธรรมชาติ, ความปลอดภัย, บริการ,



การรูจักตนเอง, การชวยเหลือผูอื่น, การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ, ทักษะทาง
ลูกเสืองานอดิเรก, การพ่ึงตนเอง, การบริการ และการผจญภัย 
      เนื้อหาวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ ไดแก กิจการของคณะ
ลูกเสือแหงชาติ (ขบวนการของลูกเสือ, สาระสําคัญของการลูกเสือ , ความ 
หมายของ “SCOUT”  , กิจการของคณะลูกเสือโลก และความสัมพันธลูกเสือ
นานาชาติ ,ประวัติลูกเสือไทย ลูกเสือโลก) คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ, 
ระเบียบแถวและสัญญาณมือ, กิจกรรมกลางแจง,แผนท่ีและเข็มทิศ, การผูก
เงื่อน การผูกแนน , การปฐมพยาบาลและความปลอดภัย, หนาที่พลเมือง, 
สิ่งแวดลอม, การเดินทางสํารวจ, การแสดงออกทางศิลปะ, อุดมคติ, กิจกรรมท่ี
สนใจเปนพิเศษและการบริการ 
        2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
จัดทําคูมือการสอนลูกเสือตามแนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือ
สามัญและลูกเสือสามัญรุนใหญ  จัดทําแนวทางและแผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 
        3) โรงเรียนวิเคราะห  ศึกษาความตองการ ความจําเปน
วางแผน ศึกษาแนวทางและแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับ
กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
        4) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม/
โครงการตามแผนฯ 
        5) โรงเรียนพัฒนาการวัดและประเมินผลที่สอดรับการ
ประเมินโรงเรียนวิถีลูกเสือและการนําความรูไปประยุกตกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
        6) ใชกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
        7) การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 

๑๗

การรูจักตนเอง, การชวยเหลือผูอื่น, การเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ, ทักษะ
ทางลูกเสือ, งานอดิเรก, การพึ่งตนเอง, การบริการ และการผจญภัย

สิ่งแวดลอม, การเดินทางสํารวจ, การแสดงออกทางศิลปะ, อุดมคติ, กิจกรรม
ที่สนใจเปนพิเศษ และการบริการ



3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       1) รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 มีจัดทําคูมือการสอนลูกเสือตามแนวโรงเรียนวิถีลูกเสือ ลูกเสือ
สํารอง 13 เลม ลูกเสือสามัญ 9 เลม และลูกเสือสามัญรุนใหญ 11 เลม 
        2) รอยละ 80 ของโรงเรียนกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบบูรณาการกลุมสาระหรือกิจกรรมใน
โรงเรียน           
                3) รอยละ 90 ของลูกเสือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
พัฒนาตนเอง ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม เปนพลเมืองดี มีจิตอาสา 
ทําตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ 
          3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดทําคูมือการสอนลูกเสือตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
       2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดทําคูมือ และ
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบบูรณาการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 กิจกรรมลูกเสือบาํเพ็ญประโยชน ภาพที ่12 กิจกรรมลูกเสือบาํเพ็ญประโยชน 

๑๘



จุดเนนที่ 3 การพัฒนาการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะทางลูกเสือ และ 
              หลักสูตรพิเศษ เชน ลูกเสือยาเสพติด ลูกเสือชอสะอาด  
              อบรมนายหมูลูกเสือ ลูกเสือจราจร 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       ลูกเสือในโรงเรียนเขารับการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะ
ลูกเสือ หลักสูตรพิเศษ และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                ลูกเสือในโรงเรียนผานการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะ
ลูกเสอื หลักสูตรพิเศษ และเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 
 
2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) วิเคราะหศึกษาแนวทางการฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต ทักษะ
ลูกเสือ หลักสูตรพิเศษโดยบูรณาการกับวิชาหลักตามหลักสูตรการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
      2) ดําเนินการจัดฝกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต และสงลูกเสือเขารับ
การอบรมหลักสูตรพิเศษ 
                   - ลูกเสือยาเสพติด  
                   - ลูกเสือชอสะอาด  
                   - ลูกเสือประชาธิปไตย 
                   - ลูกเสือจราจร 
                   - หลักสูตรนายหมูลูกเสือ 
      3) ลูกเสือที่ผานการอบรมนําความรูมาขยายผล และชวยพัฒนาโรงเรียน 
               4) สงลูกเสือเขารวมงานชุมนุม 
      5) การนิเทศ กํากับ ติดตามการฝกอบรมลูกเสือ 
 
 
 

๑๙



3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 80 ลูกเสือ เนตรนารี เขารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ 
และเขารวมงานชุมนุม 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลจํานวนลูกเสือ เนตรนารีที่
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาพิเศษและเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 
       2) แบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเขารับการอบรมหลักสูตร
วิชาพิเศษและเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
นโยบายขอที่ 4 สงเสริมการนิเทศกํากับ ติดตาม การดําเนินการการจัด 
                    กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
จุดเนนที่ 1 การจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
      โรงเรียนจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                โรงเรียนมีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ  
 
 

ภาพที ่13 กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย ภาพที ่14 กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย 

๒๐

 ๑) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลจํานวนลูกเสือ เนตรนารี
ที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาพิเศษและเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ



2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) สํารวจ วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      2) จัดทํารางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน 
      3) ประชุม วิพากย แผนการนิเทศ และเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จ 
               4) จัดทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียน 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 100 โรงเรียนมีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดทําแผนการนิเทศ 
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 การจัดกิจกรรมลูกเสือและการ
เรียนการสอนลูกเสืออยางเปนระบบ 
 

๒๑

 ๓) ประชุม วิพากษ แผนการนิเทศ และเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จ



2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
      1) แจงแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และการเรียนการสอนลูกเสือแกบุคลากรในสถานศึกษา 
      2) ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
      3) สรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
               4) นําผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ไปปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมลูกเสือและการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 90 โรงเรียนผานการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และการเรียนการสอนลูกเสืออยางเปนระบบ 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน 
       2) แบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
 
นโยบายขอที่ 5 สงเสริมการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน 
                   อ่ืนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
จุดเนนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารในโรงเรียน 
1. เปาหมาย 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       ผูบริหารในโรงเรียนใหการสนับสนุนและใหความสําคัญในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                ผูบริหารในโรงเรียนสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมลูกเสืออยาง
เขมแข็ง 

๒๒



2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
               1) จัดทําแผนงาน โครงการขอการสนับสนุน 
      2) ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือในโรงเรียน 
      3) ผูบริหารใหการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ 
      4) ผูบริหารใหการสนับสนุนและอนุญาตใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 90 ผูบริหารในโรงเรียนใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออยางเขมแข็ง 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการใหการสนับสนุนจาก
ผูบริหารในสถานศึกษา 
       2) แบบสอบถามผูบริหารโรงเรียนในการใหการสนับสนุนและให
ความสําคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
 
จุดเนนที่ 2 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืน 

1.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
       หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนใหการสนับสนุนและให
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

1.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนใหการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมลูกเสืออยางเขมแข็ง 
 
 
 
 

๒๓



2. วิธีดําเนินการสูเปาหมาย 
               1) จัดทําแผนงาน โครงการขอการสนับสนุนจากหนวยงานตน
สังกัด และหนวยงานอื่น ๆ 
      2) หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนเห็นความสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
      3) หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอ่ืนใหการสนับสนุนและ
อนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
      4) หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนและอนุญาตใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมลูกเสือ 
3. การวัดและประเมินผล 
 3.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       รอยละ 90 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
อยางเขมแข็ง 
           3.2 วิธีการวัดและประเมินผล  
       1) การนิเทศ กํากับ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการใหการ
สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่น 
       2) แบบนิเทศ กํากับ ติดตามการไดรับการสนับสนุนจากหนวย 
งานตนสังกัดและหนวยงานอื่น 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

๒๔

 ๑) จดัทาํแผนงาน โครงการขอการสนับสนนุจากหนวยงานตนสงักดั 
และหนวยงานอ่ืน ๆ

 ๒) แบบนเิทศ กาํกบั ตดิตามการไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงาน 
ตนสังกัดและหนวยงานอื่น



คณะผูจัดทํา 
คณะที่ปรึกษา 
1. นางผกาภรณ  พลายสังข    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                                              ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
2. วาที่พันตรีสุวิศิษฎ  กันทา           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
                                                  การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 
คณะทํางาน 
1. นายถิรวัฒน  สุดจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ        ประธานคณะทํางาน 
2. นายชัยชาญ  รักผึ้ง ผูทรงคณุวุฒิดานลูกเสือ   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     ครโูรงเรียนบานปาแซง 
 
 
 
 




