รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
ตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
(ทุกสถานศึกษา “นิเทศ 100%)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ปีการศึกษา 2562
ตัวชี้วัดที่ 1 มีรูปแบบ/นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
1.1 มีการศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พุ ท ธศั ก ราช 2551 มาตรา 8 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ พั ฒ นาลู ก เสื อ ทั้ ง ทางกาย
สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามั ค คี
และมีความเจริญก้าวหน้า มาตรา 9 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ สานักงานลูกเสือจังหวัด สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่ว ถึง และมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ,
2551) จากผลการวิเคราะห์คุณภาพนักเรียนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
(2551) พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจนักเรียนยังขาดคุณลักษณะบางประการ
เช่ น ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะใน การร่ ว มท างานกั บ ผู้ อื่ น ความเสี ย สละ
และการบ าเพ็ ญ ตนเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ค วามซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริต และความสามั ค คี แสดงให้ เ ห็ น ว่า กิ จ กรรมลู กเสื อ
ยังไม่สามารถเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกต
ว่าในการนาวิชาลูกเสือมาใช้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนอาจมีข้อบกพร่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ นั้น ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งคือ ผู้บริ หารและครูผู้สอนที่มีบทบาทในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบริหารงานลูกเสือและด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามกรอบ
การบริหารงานกองลูกเสือในโรงเรียนประกอบด้วย การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ การเงิน
ลูกเสือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และการรายงานกิจกรรมลูกเสือ (มานิตย์ อยู่ครอบ, 2545)
การ
บริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา ผู้บริหาร และครูผู้สอนลูกเสือสามารถเชื่อมโยงหลักการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการนาเอาวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนางานบริหารงานลูกเสือ ในสถานศึกษา แบบครบวงจร
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการดาเนินงานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดั งที่ประชุม รอดประเสริฐ
(2543) ได้กล่าวว่า วงจรเดมมิ่งเป็นวงจรที่ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จะหยุดช่วงหนึ่งช่วงใดไม่ได้เพราะจะทาให้
ไม่เกิดกระบวนการดังกล่าว การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยและต้องใช้เวลาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยร่วมกันดาเนินงานเป็นทีม
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ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นต่ า งๆของโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งคนไทยด้วย เยาวชนของชาติซึ่งต่อไปต้องเป็นกาลังของชาติอยู่ในสภาพ
ที่อ่อนแอ สภาพครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ การแพร่ระบาดเรื่องยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน
ในสถานศึกษา การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การก้าวร้าวยกพวกตีกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป็นไปอย่างรวดเร็วค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิม มุ่งเน้นการแข่งขันการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน
มุ่งพัฒนาด้านความรู้วิชาการมากกว่าการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย (สุทธิพร เทือกสุบรรณ, 2548)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
กิจกรรมลูกเสื อ เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่ว มกันให้รู้จั กการ
เสี ย สละและบ าเพ็ญ ประโยชน์ แ ก่สั ง คมและวิ ถีชีวิ ตในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่งการจัดกิจ กรรมลู กเสื อให้ เ ป็ น ไป
ตามข้อบังคับ ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือจึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชน
มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ นาไปสู่พื้นฐาน
ของวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการลูกเสือไทยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีกิจการลูกเสือ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีพระราชบัญญัติว่าด้วย
ลูกเสือเป็นกฎหมายสาคัญ ดังที่พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระราชทาน
แก่คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ 13 ตุลาคม พ.ศ.2542 ณ พระตาหนักนนทบุรี (สมาคมสโมสร
ลู ก เสื อ อากาศ,2542, หน้ า 6) ความว่ า “การลู ก เสื อ เป็ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี ร ะเบี ย บแบบแผนที่ ดี
มีประสิทธิภาพในการฝึกฝนเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทั้งมีความเชื่อมั่นในอันที่จะ
ฝึกหัดปรับปรุงตัว เองให้ สามารถพึ่งตนเอง และบาเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ อื่นและส่ วนรวมได้ ท่านทั้งหลาย
ย่อมซาบซึ้งถึงคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือตามที่กล่าวมาแล้ วเป็นอย่างดี จึงยินดีเข้ามาบริหารงานและสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือ”
กองลูกเสือจะช่วยพัฒนาเยาวชนเหล่านี้เป็นความคาดหวังให้เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ของประเทศชาติ ใ นอนาคต ดั ง ที่ พ ระราโชวาท สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553
ณ สนามศุภชลาศัย (สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ, 2542, หน้า 8) ความว่า “กิจการลูกเสือเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งอย่างหนึ่ง
ที่น้อมนาและส่งเสริมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความรัก ความสามัคคีให้กันและกัน
ฉันพี่น้อง ทั้งเป็นคนที่รู้จักใช้โอกาสและความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเสียสละ นับตั้งแต่กิจการ
ลู กเสื อได้ก่อกาเนิ ด ขึ้น จนถึงบั ดนี้ ลู กเสื อได้ทาหน้าที่ช่ว ยเหลื อสั ง คมมากหมายหลายด้ าน รวมถึงด้านการรั ก ษา
ความมั่นคงของประเทศและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือ
จากผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับชั้นทั้งในอดีตและปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทุกด้านในบัดนี้
เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ทุ ก ๆ ฝ่ า ยจึ ง จ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาตนเองทั้ ง ด้ า นความรู้ ความคิ ด
และความสามารถให้ก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง ทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมเสมอที่จะเสียสละช่วยเหลือ
และสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือทุกวิถีทางให้เกิดประโยชน์อันพึงประสงค์แก่เยาวชนอย่างแท้จริง”
กระบวนการบริหารกิจกรรมลู กเสื อซึ่งเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เป็นระบบ มีหลักฐานชัดเจน
มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาเยาวชนของชาติ ใ ห้ มี ค วามเพี ย บพร้ อ มทั้ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความเป็ น ระเบี ย บวิ นั ย
เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพของคนในชาติทุกระดับ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ประเทศไทยได้นากระบวนการลูกเสือมาใช้ใน
การพัฒนาเยาวชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 95 ปี และอีกทั้งยังมีการเรียน การสอนในสถานศึกษาครอบคลุม
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ทั่ว ประเทศ (อดิ ศัย โพธารามิก , 2548, หน้ า 21) และยังกล่ าวอีกว่า มีลู กเสื อทั่ว โลกกว่า 150 ประเทศ มีจานวน
ประชากรลูกเสือ 28,000,000 คนเศษ สาหรับประเทศไทยมีนักเรียน นักศึกษาในระบบ ประมาณ 13,000,000 คน
และในจานวนนี้ได้รับการฝึกอบรมตามกระบวนการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง จานวน 6,000,000 คน คิดเป็นร้อยละ 21.24
ของประชากรลูกเสือทั่วโลก (อดิศัย โพธารามิก ,2548, หน้า 22) แต่สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาในปัจจุบันเยาวชนเหล่านี้ยังไม่สามารถเป็นพลังสาคัญในการสร้างสรรค์สังคมได้ดีเท่าที่ควร จะเห็นได้จากการ
มีปัญหาเยาวชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การติดยาเสพติด การใช้ความรุนแรง พฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียนไปเที่ยวเตร่
ตามห้างสรรพสินค้า ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ค่านิยมความฟุ้งเฟ้อ การใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดไปกับสิ่งที่
ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ขาดจิตวิญญาณการเป็นลูกเสือ ไม่สามารถนาพาเยาวชนเหล่านี้
ไปสู่ความดีงามตามอุดมการณ์ลูกเสือให้สมกับความยิ่งใหญ่ของการลูกเสือไทยได้

1.2 มีกระบวนการ / วิธีการ
กระบวนการการวางแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
ศึกษาความจาเป็นและความต้องการของโครงการ
จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กาหนดวัน เวลา สถานที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดในการดาเนินงาน
ดาเนินการนิเทศตามแผนที่กาหนด
สรุปผลการนิเทศ กากับ ติดตาม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
บรรลุผลหรือไม่
บรรลุผล (มีความรู้/ความเข้าใจ)
นาไปปฏิบัติ

ไม่

4

กระบวนการการวางแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ศึกษาความจาเป็นและความต้องการของโครงการ
จากเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญของกิจการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาจึ ง ก าหนดให้ กิ จ กรรมลู ก เสื อ มี บ ทบาทส าคั ญ ในนโยบายข้ อ หนึ่ ง คื อ นโยบายการพั ฒ นาคนและสั ง คม
ที่มีคุณภาพ (จาตุร นต์ ฉายแสง, 2548, หน้ า 5) กระทรวงศึกษาธิการมีความเชื่อมั่นว่าถ้านากระบวนการลูกเสือ
ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ทั น สมั ย และเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนอย่ า งเป็ น ระบบ
(อดิศัย โพธารามิก, 2548, หน้า 23) รวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหาเยาวชนและปัญหาสังคมของชาติได้ จึงมีความจาเป็นต้อง
ให้ความสาคัญในการปฏิรูปการลูกเสือไทยในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารกองลูกเสือต้องพยายามส่งเสริม
สนับสนุนให้ลูกเสือใช้เวลาว่างอย่างถูกต้อง ทางานเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุง
บริบทเกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ค่ายลูกเสือซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทาง
ลูกเสือ และเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม สภาลูกเสือแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2549) ได้มีมติขอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานงานให้สานักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
กาหนดกิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบประการหนึ่ง ในการประเมินภายนอก
ของสถานศึกษา และ
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพครูบรรจุวิชาการลูกเสือไว้ในหลักสูตรวิชาชีพครูด้วย คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรม ที่จะสนองตอบ
นโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้ เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จึงส่งเสริมสนับสนุนการเรียน การสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือมาโดยตลอด และได้พิจารณาให้ดาเนินการยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนและการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจนตอบสนอง
นโยบายในการสร้างค่านิ ย มของคนไทย 12 ประการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ,2559)
ในปั จ จุ บั น นี้ ถื อว่ า ขบวนการลู ก เสื อ เป็ น ขบวนการทางการศึ ก ษาฝ่ ายหนึ่ ง ของเยาวชนเพราะเป็ น
ขบวนการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทางด้านสมองเพื่อให้เด็กมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด พัฒนาทางด้านร่างกาย
เพื่ อ ให้ มี ร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตและพร้ อ มด้ ว ยสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงและพั ฒ นาทางด้ า นจิ ต ใจ
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม คิดและทาในสิ่งที่ดี ทั้งนี้เพื่อความเป็นพลเมืองดีต่อไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กิจการลูกเสือเปิดโอกาส
ให้เด็กทุกเพศ ทุกวัยและทุกฐานะมาร่วมในขบวนการด้วยการสมัครใจ ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระเสรี โดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ
ศาสนา ซึ่งอุดมการณ์อันนี้ได้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการและวิธีการซึ่ง Robert Stephenson Smyth Beden
Powell ผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลกได้วางไว้เมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการที่มั่นคง เพราะการ
ลูกเสือ มีจุดประสงค์ร่วมกัน ขบวนการลูกเสือเป็นเหตุ ผลและหลักสาคัญและความมั่นคงของตนเอง นั่นคือเพื่อช่วย
พัฒ นาศักยภาพของเยาวชนเป็ น รายบุ คคล เพื่อให้ บรรลุ ถึงการพั ฒ นาอย่า งสมบูรณ์ ซึ่งร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ
และศีลธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นรอบข้าง ในฐานะเป็นสมาชิกอยู่ในสังคม ท้องถิ่น
ชุมชน ในชาติ และในสังคมนานาชาติด้วย
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วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการพัฒนาลูกเสือได้ให้ไว้ดังนี้คือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์ สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข
และความมั่นคงของประเทศชาติ ใช้กิจกรรมเป็นสื่อ มิใช่มุ่งฝึกทักษะเป็นรายบุคคลอย่างเดียว แต่กิจกรรมนั้นมุ่งไปสู่
ชุมชนที่ตนอาศัย อยู่ เป็ น กิจ กรรมด้านที่บ ริ การให้ เด็ กเกิดทักษะ โดยทางานเป็นกลุ่ ม เป็นหมู่ มีการวางแผนงาน
โดยผู้ใหญ่ร่วมจัดทากับเด็ก ทั้งนี้ให้สนองเจตนารมณ์และความต้องการของเยาวชนเอง ยึดหลักเดียวกันอันเป็นก้าวแรก
ที่จะนาไปสู่ จุดหมายปลายทางเดียวกัน หลักการสาคัญๆ และมีวิธีการในแนวเดียวกัน คือ กุศโลบายส าคัญในการ
ฝึกอบรมลูกเสือไปสู่จุดหมาย หรืออุดมการณ์ที่วางไว้ และการที่คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ
ทั้ ง ทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ และศี ล ธรรมให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว ยสร้ า งสรรค์ สั ง คมให้ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าเพื่อความงบสุข เจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งประเทศไทยตรงกับ
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้ง “กองเสือป่า” ขึ้นก่อน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545
ทรงฝึกพวกผู้ใหญ่ ตามหลักวิชาการทหาร เป็นกองลูกเสือกองแรกตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยในปัจจุบัน) ต่อมากิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย จนถึงปัจจุบันนี้ สถานศึกษา
ทั่วประเทศที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
ลูกเสือมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากครูผู้สอนสามารถนาวิธีการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ กับงานอื่นๆได้ (สานักงาน
ลูกเสือ แห่งชาติ,2550:68) ปัญหาจากการที่ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา
จึ งทาให้ กิจ การลู ก เสื อ ไม่เ จริ ญ ก้าวหน้ า อัน เนื่ อ งมาจากสาเหตุ ดัง นี้ คื อ 1) ผู้ บริห ารระดั บสู ง ที่ รับผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่ค่อยให้ความสาคัญกับกิจการลูกเสือในสถานศึกษามากนัก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องงานลูกเสือในสถานศึกษา เนื่องจากไม่เคยเป็นผู้นาในกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 3) ครูในสถานศึกษา
ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับงานลูกเสือในสถานศึกษา เนื่องจากเห็น ว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นวิธีการที่ยุ่งยากในการเรียน
การสอน (กอง วิสุทธารมณ์,2549:84) จากข้อมูลดังกล่าวทาให้พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ความสาคัญน้อย
จึงทาให้งานลูกเสือไม่สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและเจริญก้าวหน้า ดังนั้นจึงต้องอาศัยบุคคลหลายๆฝ่าย
ช่วยกันฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของครูผู้สอนลูกเสือทั่วประเทศต่อไป
2) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จึงจัดทา “โครงการนิเทศ
กากับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียนทุกโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2562 ” เพื่อเป็นการดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรี ยน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2560 และตามมาตรการในการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 ขึ้ น และเพื่ อ ให้ ส อดรั บ นโยบายการศึ ก ษาของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหา และเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องโดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและ การเรียนการสอนให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัด
และประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน

6
3) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ในการดาเนินงานโครงการนิเทศกากับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียนทุกโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ
2562 ทางสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามงาน
ลูกเสือในโรงเรียน ตามคาสั่งที่ 173/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 25662 โดยการจัดชุดคณะกรรมการฯออกเป็น 7
ชุด ตามสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1 และเพื่อให้การดาเนินงานการนิเทศ กากับ ติดตามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดกิ จกรรม
ลูกเสือเข้าร่วมในการดาเนินงานดังกล่าวด้วย โดยกาหนดปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตาม ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม
ถึงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมี โ รงเรี ยนในกลุ่ มเครือข่ายอาเภอ (War Room) ในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดังนี้
ที่

ชื่อกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room)
/ชื่อโรงเรียน

คณะกรรมการนิเทศ กากับ
ติดตาม

หมายเหตุ

1. เมืองโอฆะนคร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.1 กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
โรงเรียนวัดดงชะพลู
โรงเรียนอนุบาลเมืองท่าหลวงสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑)
โรงเรียนบึงสีไฟ
โรงเรียนวัดคลองโนน
1.2 กลุ่มโรงเรียนหลักเมือง
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
โรงเรียนวัดดงกลาง
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง
โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์
โรงเรียนวัดท่าข่อย
โรงเรียนบ้านวังทับยา
1.3 กลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ
โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
โรงเรียนวัดหงษ์
รวม 20 โรงเรียน

1. นายประสาร เมืองเหลือ
2. นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์
3. นายวิเชียร บารุงมา
4. นายดิเรก ทับอินทร์
5. นายสังเวย หมอนเมือง
6. นายกุศล ยิ่งยง
7. นางกรวิกา อ้นโต
8. นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
9. นายวิทยา เอี้ยงหมี

ประธาน War
Room
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

7
ที่

ชื่อกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room)
/ชื่อโรงเรียน

คณะกรรมการนิเทศ กากับ
ติดตาม

หมายเหตุ

2. เมืองสระหลวง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2.1 กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองถ้า
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
โรงเรียนวัดเนินสมอ
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ

1. นายอานาจ เพ็งศิริ
2. นายไพฑูรย์ รอดศรีธรรม
3. นายภิญโญ แก้วแดง
4. นายสุนทร อนันตชัย
5. นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ
6. นางกนกวรรณ หอมโหน
7. นายสมัย ศรีระวัตร

ประธาน War Room

1. นายศรายุทธ ตาสี
2. นายถิรวัฒน์ สุดจิตต์
3. นายสุขสรร ก๊กพิทักษ์
4. นายวรสิทธิ์ ศรีบุตร
5. นางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์
6. นายสุริยา ทองดอนพุ่ม
7. นายจเร แต้มครู
8. นางศรีไพร ศรีระวัตร

ประธาน War Room

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

2.2 กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
โรงเรียนบ้านเนินยาว
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนวัดลาชะล่า
โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา
โรงเรียนบ้านสวนแตง
โรงเรียนวัดฆะมัง
2.3 กลุ่มโรงเรียนวังกลม
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม
โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านไดชุมแสง
โรงเรียนวัดหนองไผ่
โรงเรียนบ้านสายคาโห้
โรงเรียนบ้านน้อย
รวม 18 โรงเรียน

3. สากเหล็ก
1
2
3
4
5
6
7

3.1 กลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านตลุกหิน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านวังอ้อ
โรงเรียนบ้านหนองจั่ว
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
โรงเรียนบ้านวังทับไทร
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

8
ที่
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room)
/ชื่อโรงเรียน
2.2 กลุ่มโรงเรียนสากเหล็ก
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
โรงเรียนบ้านถ้าคะนอง
โรงเรียนบ้านปากดง
โรงเรียนบ้านทุ่งสาราญ
โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่
รวม 14 โรงเรียน

คณะกรรมการนิเทศ กากับ
ติดตาม

หมายเหตุ

4. วังทรายพูน
1

4.1 กลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน

2
3
4
5
6

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง
โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน

7
8
9
10
11

2.2 กลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองพระ
โรงเรียนบ้านยางสามต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
โรงเรียนวัดหนองปล้อง
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
รวม 11 โรงเรียน

1. นายวิชญ์พล ถิ่นนุช
2. นายดีตรง ชูประสิทธิ์
3. นายพีรพงศ์ หมอนทอง
4. นายประหยัด เจริญชัย
5. นายสุรศักดิ์ หอมเจริญ
6. นายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า
7. นายมงคล บุญชุม
8. นายธานี ไรยนารถ

ประธาน War
Room
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

9
ที่

ชื่อกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room)
/ชื่อโรงเรียน

คณะกรรมการนิเทศ กากับ
ติดตาม

หมายเหตุ

5. โพธิ์ประทับช้าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

5.1 กลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส
โรงเรียนบ้านหนองพง
โรงเรียนบ้านห้วยคาตาล
โรงเรียนบ้านหนองขานาง
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา
บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ
โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
โรงเรียนวัดเนินพยอม
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง
5.2 กลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดหนองหลวง
โรงเรียนวัดไผ่รอบ
โรงเรียนวัดสระประทุม
โรงเรียนบ้านไดโพธิ์
5.3 กลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านเนินขวาง
โรงเรียนเนินพลวงวิทยา
โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
5.4 กลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก
โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพธิ์ใต้
โรงเรียนวัดบ้านลานัง
รวม 28 โรงเรียน

1. นายธีธัช นาระหัด
2. นายสมควร จันทพิมพ์
3. นายกาสิทธิ์ สิงห์ดี
4. นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์
5. นางสิริพร ผลประเสริฐ
6. นายสุระ อ้อยแขม
7. นายอารีย์ ทะจะกัน
8. นายปรีชา นาครัตน์
9. นายพรชัย ม่วงแจ่ม

ประธาน War
Room
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

10
ที่

ชื่อกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room)
/ชื่อโรงเรียน

คณะกรรมการนิเทศ กากับ
ติดตาม

หมายเหตุ

6. สามง่าม
1

6.1 กลุ่มโรงเรียนกาแพงสาม
โรงเรียนชุมชนบ้านกาแพงดิน

2
3
4
5
6
7

โรงเรียนบ้านท่าแห
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
โรงเรียนวัดวังแดง
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุง

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6.2 กลุ่มโรงเรียนหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านป่าแซง
โรงเรียนบ้านมาบกระเปา
โรงเรียนบ้านสุขสาราญ
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
6.3 กลุ่มโรงเรียนรังนก - เนินปอ
โรงเรียนวัดเนินปอ
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ
โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)
โรงเรียนวัดจรเข้ผอม
โรงเรียนบ้านหนองน้าเขียว
โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย
รวม 23 โรงเรียน

1. นายสมหมาย คุ้มวงษ์
2. นายชัยชาญ รักผึ้ง
3. นายสมจิตร ไตรธรรม
4. นายบริพัฒน์ หมอกมืด
5. นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์
6. นายอานาจ ศรีทิม

ประธาน War
Room
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

11
ที่

ชื่อกลุ่มเครือข่ายอาเภอ (War Room)
/ชื่อโรงเรียน

คณะกรรมการนิเทศ กากับ
ติดตาม

หมายเหตุ

7. วชิรบารมี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7.1 กลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนวัดบ้านนา
โรงเรียนบ้านปลวกสูง
โรงเรียนวัดโนนสะเดา
โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
โรงเรียนบ้านนิคม
โรงเรียนบ้านหนองขาว
โรงเรียนบ้านยางตะพาย
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์
7.2 กลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านหนองริ้น
โรงเรียนวัดวังตะขบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด
โรงเรียนบ้านบัวยาง
โรงเรียนวัดหนองหลุม
โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี
โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)
โรงเรียนวัดโนนป่าแดง
โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง
รวม 20 โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น 136 โรงเรียน

1. นายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร
2. นายนเรศ ศรีประเสริฐ
3. นายวิเชียร ศิริจันทร์
4. นางคมคาย จันทร์กลิ่น
5. นางศศิภา หอมสะอาด
6. นายอรรถพงษ์ พลนิกร
7. นายหล่ม วิชัย

ประธาน War
Room
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
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1.3 มีการนาไปสู่การปฏิบัติจริง
การดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดในครั้งนี้ เป็นการไปติดตาม แนะนา ชี้แจง ช่วยเหลือให้ความรู้กับผู้บริหารโรงเรียน
ครู และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะผู้บริหารโรงเรียนที่มาจากโรงเรียน
ภายในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยอ าเภอ (War Room) ของตนเอง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะได้ รั บ ทราบการด าเนิ น งานด้ า นลู ก เสื อ
ในกลุ่มเครือข่ายมากยิ่งขึ้น เทคนิคการนิเทศ กากับ ติดตาม โดยใช้แบบ 3 ให้

เทคนิคการนิเทศ กากับ ติดตาม แบบ 3 ให้
ให้รู้

นิเทศ กากับ ติดตามให้ผู้รับการนิเทศ คือผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร
ทางการลูกเสือ ได้รู้ในสิ่งที่ต้องดาเนินการหรือตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ
และต้องมั่นใจว่าผู้รับการนิเทศรับรู้และเข้าใจ

ให้ทา

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่แสดงว่าผู้รับการนิเทศ
ได้ดาเนินการด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

ให้
กาลังใจ

ผู้นิเทศให้ผลสะท้อนกลับ และแลกเปลี่ยนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนางานกิจการลูกเสือ
พร้อมทั้งให้กาลังใจในการพัฒนางานดียิ่งๆ ขึ้น

ข้อมูลรายละเอียดของการนิเทศ กากับ ติดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
รายละเอียดการนิเทศ

ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่นด้านลูกเสือในสถานศึกษา
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 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่ งเสริ มการนิ เทศ กากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของ
สถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตามนโยบายและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. เพื่อส่ งเสริ มขวัญ กาลั งใจแก่บุคลากรทางการลู กเสื อ และโรงเรียนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเรียน การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ

แบบสอบถามการดาเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ
ในโรงเรียน

ชื่อผู้รักษาการฯ

4) จานวนครูและ
บุคลากร ไม่มีวุฒิ
ทางลูกเสือ

กลุ่มเครือข่าย

(War room)

ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลการบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
1. ตาแหน่งด้านลูกเสือ
ของผู้บริหารโรงเรียน

2) ตาแหน่งด้านลูกเสือ
ของผู้รักษาการฯ

3) วุฒิทางลูกเสือ
ของผู้บริหารโรงเรียน

4) วุฒิทางลูกเสือ
ของผู้รักษาการฯ

2.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
1) จานวนครูและ
บุคลากรที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ

2) จานวนครูและ
บุคลากรได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์
(W.B)

3) จานวนครูและบุคลากร
ได้รับเครื่องหมาย
ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)

4) จานวนครูและ
บุคลากร ไม่มีวุฒิ
ทางลูกเสือ
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2.3 ข้อมูลด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
1)ออกคาสั่งแต่งตั้ง
บังคับบัญชาลูกเสือ
แต่ละประเภท

2) จัดตั้งหมู่
ลูกเสือเข้ากอง
ลูกเสือแต่ละ
ประเภท

3) มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ด้านลูกเสือ

4)มีห้อง/มุม
ลูกเสือสาหรับจัด
กิจกรรมให้กับ
ลูกเสือ-เนตรนารี

5) มีแผนภูมิ
โครงสร้างการ
บริหารกิจกรรม
ลูกเสือ

2.4 การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ
การดาเนินงาน
การจัดตั้งกลุ่ม
ลูกเสือโรงเรียน

2.5 การดาเนินงานจัดตั้งกองลูกเสือ / หน่วยลูกเสือ
2.5.1 กรณีจัดตั้งกองแล้ว

2.5.2 กรณียังไม่ได้จัดตั้งกอง

1) จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารีสารอง

1) จัดกองลูกเสือ เนตรนารีสารอง

2) จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ

2) จัดกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ

3) จัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่

3) จัดกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่
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ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
1. งานเอกสาร
1) คู่มือลูกเสือ
2) หลักสูตรลูกเสือ
ทุกประเภท
3) แบบพิมพ์ต่างๆ
4) พ.ร.บ.ลูกเสือ
5) ข้อบังคับ
6) รายงาน
ประจาปี

2. งานจัดหน่วย
ลูกเสือ
1) การสมัครเป็น
ลูกเสือ ( ลส.3)
2) การจัดตั้งกลุ่ม
/ กอง (ลส.1)
3) การจัดตั้ง
ผู้บังคับบัญชา
(ลส.13)

3. ทะเบียนลูกเสือ
1) ทะเบียน ล.ส.
สารอง (ลส. 6)
2) ทะเบียน ล.ส
สามัญ (ลส. 7)
3) ทะเบียน ล.ส
สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8)

4. งานบัตร
ประจาตัวลูกเสือ
1) บัตร ล.ส.
สารอง (ลส. 15)
2) บัตร ล.ส.
สามัญ (ลส. 16)
3) บัตร ล.ส
สามัญรุ่นใหญ่
(ลส.17 )

5. งานการเงิน
1) การเก็บเงิน
2) ใบเสร็จรับเงิน
(ลส.19)
3) การจ่ายเงิน
4) รายงาน
การเงิน (ลส.10)

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา

งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กองลูกเสือทุกประเภท

1) แผนกาหนดการฝึกอบรมลูกเสือ ระยะยาว ครบถ้วนตลอดปีการศึกษา
2) แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือรายสัปดาห์ (แผนรายชั่วโมง) ครบถ้วนตลอดปี
การศึกษา
3) จัดกิจกรรมลูกเสือตามแผน มีการวัด ประเมินผลและรายงานผลตามระเบียบฯ
4) การเปิด – ปิดประชุมกองครบขั้นตอนทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5) มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล การเข้าค่ายพักแรมเป็นประจาทุกปี
6) รายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสารองทุกปีเมื่อสิ้นปี

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
1) ลูกเสือ เนตรนารี
ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
(ประเทศ,ภาค,จังหวัด, เขตพื้นที่
,กลุ่มโรงเรียน)

2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับ (ประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที่, กลุ่มโรงเรียน)

3) สถานศึกษา
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับ (ประเทศ,ภาค,จังหวัด,
เขตพื้นที่,กลุ่มโรงเรียน)
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1.4 มีผลสาเร็จที่เกิดขึ้น
ในการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มติในที่
ประชุมคณะกรรมการการนิเทศ กากับ ติดตาม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1จัดตั้งขึ้น ตามคาสั่งที่ 173/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 25662 ได้มีมติเห็นชอบเป็นหลักการ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการทุกชุด ซึ่งมีจานวน 7 ชุด (แบ่งตามกลุ่มเครือข่ายของอาเภอในสังกัด สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 โดยแบ่ ง ย่ อ ยอ าเภอเมื อ งพิ จิ ต ร ออกเป็ น 2 กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
คื อ เมื อ งโอฆะนคร และเมื อ งสระหลวง) ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ตั้ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ไม่ มี ก ารประกวดคั ด เลื อ ก
สถานศึกษาดีเด่น เพียงแต่ไปดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ชี้แจงกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน
ใน
บางสิ่งบางอย่างที่ทางสถานศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องของกิจกรรมการดาเนินงานลู กเสือในสถานศึกษาตามแบบอย่าง ที่
ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จัดส่งไปให้
เหตุผลในมติที่ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม โดยเฉพาะมีประธานกลุ่มเครือ ข่าย
(War Room) ส่วนใหญ่เห็นว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ บางกลุ่มเครือข่าย (War Room) ยังไม่มีความพร้อมในการที่จะ
ให้มีการประเมิน ประกวดคัดเลือก เพราะในช่วงต้นปีการศึกษาที่ผ่านมามีกิจกรรมอย่างอื่นมาก เช่นการแข่งขันกีฬา
กิจกรรมการฝึกอบรมมาก เป็นต้น แต่เมื่อทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีนโยบาย
ที่จั ดทาโครงการนิ เ ทศ กากับ ติดตามการดาเนิ นการตามมาตรการเพื่ อ ยกระดั บคุ ณภาพการจั ด กิจ กรรมลู ก เสื อ
ในสถานศึกษา ควรไปให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ชี้แจงก่อน ส่วนในเรื่องของการประเมิน ประกวดคัดเลือกดัง กล่ าว
ควรนาไปดาเนินการในปีการศึกษา 2563 ต่อไป
2. ให้คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตามฯ ทุกกลุ่มเครือข่าย (War Room) สารวจข้อมูล ปัญหา
อุปสรรคต่างๆของแต่ละกลุ่มเครือข่าย ในการดาเนินงานกิจกรมทางลูกเสือ เพื่อที่ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จะได้รวบรวมเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป
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ผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ปีการศึกษา 2562
ตามที่ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการการนิเทศ กากับ
ติดตาม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านลูกเสือ ตามคาสั่งที่ 173/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 25662 กาหนดปฏิทิน
ดาเนินการออกนิเทศ กากับ ติดตามในแต่ละกลุ่มเครือข่าย ทั้ง 7 กลุ่มเครือข่าย (War Room) ในระหว่างวันที่ 22
กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีเนื้อหา กิจกรรมการนิเทศฯ ทั้งหมด จานวน 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่นด้านลูกเสือในสถานศึกษา
ผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลู กเสื อ
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีการศึกษา 2562 แยกเป็นรายด้าน
ในแต่ละกลุ่มเครือข่าย (War Room) ดังต่อไปนี้

 กลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองโอฆะนคร จานวน โรงเรียน 20 โรงเรียน
ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองโอฆะนคร มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 20 โรงเรียนแยกออกเป็นขนาด
โรงเรียนได้ 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 8 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 111 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 86 คน
2. ประเภทกลุ่มโรงเรี ยนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 10
โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 10 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 106 คน จานวนครูและ
บุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 80 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
เมืองโอฆะนครมีโรงเรียนประเภทดังกล่าว จานวน 1 โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 1 โรงเรียน จานวน
ครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 127 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 84
คน
รวมจ านวนครู แ ละบุ ค ลากรที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช าลู ก เสื อ ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
(War Room) เมืองโอฆะนคร จานวนทั้งสิ้น 250 คน
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ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย (War Room)
เมืองโอฆะนคร พบว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความสาคัญด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีการออกคาสั่งแต่งตั้ง
ครูผู้รับผิดชอบ มีหลักสูตรลูกเสือ มีแผนงาน โครงการเกี่ยวกับลูกเสือ มีการวัดและประเมินผล มีการจัดเตรียมห้อง
ลูกเสือที่เป็นรูปธรรม แต่ยังขาดการแต่งตั้งกองลูกเสือในโรงเรียน
 สรุปผลในภาพรวม  ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
2.2 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม พบว่าสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ในเรื่องของการบริหารงาน
ด้ า นลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลพิ จิ ต ร โรงเรี ย นบ้ า นบึ ง ตะโกน(ธนาคารกรุ ง เทพ ๑)
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ และโรงเรียนวัดเขารูปช้าง
2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการนิเทศ กากับ ติดตามการบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย (War Room)
เมืองโอฆะนคร มีข้อเสนอแนะให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามระเบียบ (เพราะมีบาง
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบสามารถจัดตั้งกองได้) ดาเนินการจัดทาแบบคาขอการจัดตั้งกองไปยังสานักงานลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

ด้านที่ 3 ด้านงานธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
3.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม ด้านงานธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
(War
Room) เมืองโอฆะนคร พบว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนมีหลักสูตรลูกเสือ มีแผนการสอน และพบว่าโรงเรียน ส่วนใหญ่
พบปัญหาคือยังไม่ได้จัดตั้งกองลูกเสือ / กลุ่มลูกเสือในโรงเรียน และส่วนใหญ่ขาดทะเบียนลูกเสือ (ลส. 6 – 8) บัตร
ประจาตัวลูกเสือ (ลส. 14 – 16) และขาดใบเสร็จรับเงิน ลส.19
 สรุปผลในภาพรวม  ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
3.2 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม พบว่าสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในเรื่องด้านงานธุรการ
กิ จ การลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอนุ บ าลพิ จิ ต ร โรงเรี ย นบ้ า นบึ ง ตะโกน(ธนาคารกรุ ง เทพ๑)
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ โรงเรียนวัดเขารูปช้าง และโรงเรียนวัดคลองโนน
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3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ด้ า นงานธุ ร การกิ จ การลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
(War Room) เมืองโอฆะนคร คณะกรรมการฯมีข้ อเสนอแนะให้ โ รงเรียนดาเนิน การจัด ทาหรื อจั ดหาซื้ อเอกสาร
แบบพิมพ์ ลส.ต่างๆจากร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น

ด้านที่ 4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
4.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิช าลู ก เสื อ ในสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองโอฆะนคร พบว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
ทุกโรงเรียน ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ลูกเสือ – เนตรนารีมีความ
กระตือรือร้น สนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรม หลักสูตรลูกเสือ มีแผนการสอน ทั้งแผนระยะยาว 1 ปีการศึกษา
และแผนรายสัปดาห์ รวมทั้งมีคู่มือการวัดและประเมินผล
 สรุปผลในภาพรวม  ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
4.2 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม พบว่าสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในเรื่องด้านงานธุรการ
กิ จ การลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นบึ ง ตะโกน(ธนาคารกรุ ง เทพ๑ โรงเรี ย นอนุ บ าลพิ จิ ต ร
โรงเรี ย นวั ด คลองโนน โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด คลองคะเชนทร์ โรงเรี ย นวั ด เขารู ป ช้ า ง โรงเรี ย นอนุ บ าลเมื อ ง
(ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงเรียนวัดดงกลาง และโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการนิ เทศ กากับ ติดตามด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิช าลู กเสื อในสถานศึ ก ษา
กลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองโอฆะนคร คณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครูและบุคลากร ในเรื่องของการเปิด
– ปิดประชุมกองตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ระเบียบแถวต่างๆ

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่นในการจัดกิจกรมลูกเสือในสถานศึกษา
5.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม ด้านผลงานดีเด่นในการจัดกิจกรมลูกเสือในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย
(War Room) เมืองโอฆะนคร พบว่า ส่ ว นใหญ่แล้ ว เกื อ บทุ กโรงเรีย นไม่ ค่ อยสนใจในการส่ ง ผลงานดี เ ด่น ทั้ ง ด้ า น
ตัวลูกเสือ - เนตรนารี ครูและบุคลากร รวมทั้งสถานศึกษาด้วย เหตุผลเพราะอาจมีงานเร่งด่วนที่จาเป็นต้องดาเนินการ
ก่อน ขาดแคลนตัวลูกเสือ - เนตรนารี ครูและบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถในกิจกรรมการแข่งขัน
 สรุปผลในภาพรวม  ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
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4.2 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
จากการนิเทศ กากับ ติดตาม พบว่าสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ ในเรื่องด้านผลงานดีเด่น
ในการจั ดกิจ กรมลู กเสื อในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึง ตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จากการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามด้ า นผลงานดี เ ด่ น ในการจั ด กิ จ กรมลู ก เสื อ ใน กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
(War Room) เมืองโอฆะนคร คณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร เกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเองในทักษะทางลูกเสือ ทั้งด้านตัวลูกเสือ - เนตรนารี ครูและบุคลากร รวมทั้งสถานศึกษา เพื่อที่จะเป็น
ขวัญและกาลังใจในโอกาสต่อไป

 กลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง จานวน โรงเรียน 18 โรงเรียน
ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
1.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 18 โรงเรียนแยกออกเป็นขนาด
โรงเรียนได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1– 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 12 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 3 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 83 คน
2. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 3
โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 3 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ มีจานวน 33 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
เมืองสระหลวงไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
เมืองสระหลวง จานวนทั้งสิ้น 115 คน
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ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1. ข้อมูลการบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
1) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า ภาพรวมของกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนอย่างถูกต้อง โดยมี ลส.13 มีเพียงจานวน 3 โรงเรียนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 18
ส่ ว นที่ เ หลื อ มี จ านวน 4 โรงเรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22 ที่ ยั ง ไม่ มี ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นไปด ารงต าแหน่ ง
และอีกส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ไปดารงตาแหน่งได้เพียง 3 – 4 เดือนเท่านั้น ประกอบเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก จานวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77 ไม่สามารถที่จะดาเนินการจัดตั้งกองลูกเสือได้ เพราะขาดคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ในการจัดตั้งเป็นกองลูกเสือ จึงมีผลทาให้ผู้บริหารโรงเรียนที่จะดาเนินการแต่งตั้ง เป็นผู้อานวยการลูกเสื อ
โรงเรียนยังไม่ถูกต้อง
2) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า ต าแหน่ ง ด้ า นลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ
ของครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่
3) วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า วุฒิ ทางลู กเสือของผู้ บริหารโรงเรียน ในกลุ่ มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง
จานวน 14 โรงเรียน (อีก 4 โรงเรียนไม่มีตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน) ได้รับเครื่องหมาย W.B จานวน 13 รายคิดเป็น
ร้อยละ 92.85 มีเพียง 1 รายที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมระดับชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 7.15
4) วุฒิทางลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) เมื อ งสระหลวง
จานวน 18 โรงเรียน มีจานวน 14 โรงเรียน ที่ได้รับเครื่องหมาย W.B คิดเป็นร้อยละ 78 มีเพียง 4 รายที่ยังไม่ผ่านการ
ฝึกอบรมระดับชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 22

 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง
2. โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
3. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
4. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้ชั้นสูง
2. ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมสั ม มนา ฝึ ก อบรมทบทวนให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและผู้ รั ก ษาการ
ในตาแหน่งโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการบริหารงานด้ านลูกเสือ การออกคาสั่งแต่งตั้ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือ – เนตรนารี
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

2. ข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
พบว่า ครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ประเภทลูกเสือสารอง) และสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ประเภท
ลูกเสือสามัญ) สามารถแยกออกได้เป็น 3 กลุ่มโรงเรียนได้แก่
กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1 – 120 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
เมืองสระหลวง มีโรงเรียนในกลุ่มดังกล่าว จานวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 มีจานวนครูและบุคลากรที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 63 คน เนื่องจากมีบุคลากรน้อยบางโรงเรียนมีเพียง 2 - 6 คน รวมทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียนด้วย (บางโรงเรียนจ้างบุคลากรภายนอกมาช่วยสอน หรือเป็นครูธุรการ) ในการดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จึงมีความจาเป็นต้องมาเรียนรวมกัน เช่น ลูกเสือสารองนาลูกเสือ – เนตรนารีระดับชั้น ป.1 – 3
มาเรียนรวมกัน ระดับชั้น ป. 4 – 6 มาเรียนรวมกัน เป็นต้น จึงทาให้เกิดปัญหาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก
กลุ่ ม ที่ 2 ประเภทโรงเรี ย นขนาดกลาง (นั ก เรี ย น 121 - 600 คน) ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
(War Room) เมืองสระหลวง มีโ รงเรี ย นในกลุ่ มดังกล่ าว จ านวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีจานวนครู
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 33 คน สาหรับโรงเรียนในประเภทกลุ่มที่ 2 นี้
มีจานวน 2 โรงเรียนที่จัดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ประเภทสามัญรุ่นใหญ่) และมีอีก 1 โรงเรียนที่นานักเรียน
3 โรงเรียนมาเรียนรวมกัน (จากการทาบันทึกข้อตกลงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1) ดังนั้น ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนของโรงเรียนในกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนัก เพราะมีครูและบุคลากร
ทางการลูกเสือมากพอสมควร สามารถจัดสอนครบตามประเภทของลูกเสือได้ครบ
กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย
(War Room) เมืองสระหลวงไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
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2) จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
(W.B) พบว่า จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ (W.B)
ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง จานวน 18 โรงเรียน แยกออกได้เป็น 3 กลุ่มโรงเรียนได้แก่
กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวน
ครู และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 82 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือในระดับ
ขั้นความรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องวูดแบดจ์แล้ว (W.B) จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34
กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวน
ครู และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 33 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือในระดับ
ขั้นความรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องวูดแบดจ์แล้ว (W.B) จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52
กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวงไม่มีโรงเรียน
ประเภทดังกล่าว
3) จานวนครูและบุคลากรได้รับเครื่องหมาย ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C )
กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวนครู
และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 82 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือในระดับขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น ( B.T.C )
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63
กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวน
ครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 3 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือในระดับขั้นความรู้ ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น ( B.T.C )
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76
กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวงไม่มีโรงเรียน
ประเภทดังกล่าว
4) จานวนครูและบุคลากร ทีไ่ ม่มีวุฒิทางลูกเสือ
กลุ่มที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวน
ครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 82 คน ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.95
กลุ่มที่ 2 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) เมืองสระหลวง มีจานวน
ครู และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 83 คน ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12
กลุ่มที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวงไม่มีโรงเรียน
ประเภทดังกล่าว

 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง
2. โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
3. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
4. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้ชั้นสูง
2. ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมสั ม มนา ฝึ ก อบรมทบทวนให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและผู้ รั ก ษาการ
ในตาแหน่งโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการบริหารงานด้านลูกเสือ การออกคาสั่งแต่งตั้ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือ – เนตรนารี
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

3. ข้อมูลด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ออกคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูทาหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละประเภท
พบว่า ในกลุ่ มเครื อข่าย (War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้ น 18 โรงเรียน
มีการออกคาสั่ งแต่ งตั้ง ข้าราชการครู ทาหน้ า ที่ผู้ บัง คับบั ญชาลู ก เสื อ แต่ล ะประเภทในสมุ ดคาสั่ งของโรงเรีย นครบ
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2) การจัดตั้งหน่วย หรือจัดหมู่ลูกเสือเข้าเป็นกองลูกเสือแต่ละประเภท
พบว่า ในกลุ่ มเครื อ ข่ าย (War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้ งสิ้ น 18 โรงเรีย น
ได้ดาเนินการจัดตั้งหน่วย หรือกองทั้งลูกเสือ – เนตรนารีในแต่ละประเภท ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3) มีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมเกี่ยวกิจกรรมด้านลูกเสือ (เป็นปัจจุบัน)
พบว่า ในกลุ่ มเครื อ ข่ าย (War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้ งสิ้ น 18 โรงเรีย น
ได้ดาเนินการจัดทาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมเกี่ยวกิจกรรมด้านลูกเสือ - เนตรนารี ในปีงบประมาณนี้ (2562)
ไม่ครบทุกโรงเรียน (บางโรงเรียนกาลังดาเนินการจัดทา) สาหรับโรงเรียนที่ได้จัดทาไว้แล้ว มีเพียง 10 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 55.55
4) มีห้อง / มุมลูกเสือสาหรับจัดกิจกรรมต่างๆให้กับลูกเสือ
พบว่ า ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) เมื อ งสระหลวง จ านวนโรงเรี ย นทั้ ง สิ้ น 18 โรงเรี ยน
ได้ดาเนินการจัดทาห้อง / มุมลูกเสือสาหรับจัดกิจกรรมต่างๆให้กับลูกเสือ จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
5) มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือ (ที่เป็นปัจจุบัน)
พบว่ า ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) เมื อ งสระหลวง จ านวนโรงเรี ย นทั้ ง สิ้ น 18 โรงเรี ย น
ได้ดาเนินการจัดทาแผนภูมิโครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือ (ที่เป็นปัจจุบัน) จานวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
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 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง
2. โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
3. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง
4. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้ชั้นสูง
2. ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมสั ม มนา ฝึ ก อบรมทบทวนให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและผู้ รั ก ษาการ
ในตาแหน่งโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการบริหารงานด้านลูกเสือ การออกคาสั่งแต่งตั้ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือ – เนตรนารี
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็ นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

4. การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
การด าเนิ น งานการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ลู ก เสื อ โรงเรี ย น พบว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
(War Room) เมืองสระหลวง จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้ น 18 โรงเรียน มีโ รงเรียนที่ส ามารถจัดตั้งเป็นกลุ่ มลู กเสื อ ได้
(โดยได้จัดตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือที่ไม่สมบูรณ์) มีเพียงจานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11

 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง
2. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมสั ม มนา ฝึ ก อบรมทบทวนให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและผู้ รั ก ษาการ
ในตาแหน่งโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการบริหารงานด้านลูกเสือ การออกคาสั่งแต่งตั้ง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็ นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

5. การดาเนินงานจัดตั้งกองลูกเสือ
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 18 โรงเรียน การดาเนินงานการจัดตั้งกองลูกเสือ แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้
1) กองลู กเสื อ – เนตรนารี ส ารอง มีจานวนโรงเรียนที่ดาเนินการจัดตั้งกองแล้ ว จ านวน 5
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.78
2) ด้านกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ มีจานวนโรงเรียนที่ดาเนินการจัดตั้งกองแล้ว จานวน 5
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.78
3) ด้านกองลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีจานวนโรงเรียนที่ดาเนินการจัดตั้งกองแล้ ว
จานวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
2. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม (โรงเรียนขนาดเล็ก)
3. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง (โรงเรียนขนาดกลาง)
4. โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
5. โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม กลุ่มโรงเรียนวังกลม (โรงเรียนขนาดกลาง)
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับ ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. งานเอกสาร ได้แก่ คู่มือลูกเสือ , หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท , แบบพิมพ์ต่างๆ , พ.ร.บ.ลูกเสือ ,
ข้อบังคับ , รายงานประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวง จานวน
โรงเรียนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีครบทุกอย่าง จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนที่เหลือมีเพียง
บางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท เป็นต้น
2. งานจัดหน่วยลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบ ลส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่ แบบใบสมัครการเป็นลูกเสือ ( ลส.3) , แบบใบขอจัดตั้งกลุ่ม / กอง (ลส.1) ,
แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น ประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)
เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีครบทุกอย่าง จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
27.78 ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น
3. ทะเบียนลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาทะเบียนลูกเสือ – เนตรนารี
แต่ละประเภท ได้แก่ ทะเบียน ล.ส.สารอง (ลส. 6) , ทะเบียน ล.ส สามัญ (ลส. 7) , ทะเบียน ล.ส สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีครบทุกอย่าง จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไป
ดาเนินการจัดทาในภายหลัง
4. งานบัตรประจาตัวลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาบัตรประจาตัวลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภท ได้แก่ บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (ลส. 15) , บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ (ลส. 16) ,บั ตรประจ าตัว ลู กเสื อ – เนตรนารีส ามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17 ) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ ม
เครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีครบทุกอย่าง จานวน 2
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
5. งานการเงิน (ด้านลูกเสือ) คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานลูกเสือ– เนตรนารี
ในโรงเรียน ได้แก่ เอกสารการเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ,เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ,รายงานการเงิน (ลส.10)
พบว่า ในปี การศึกษา 2562 ในกลุ่ มเครื อข่าย(War Room) เมืองสระหลวง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้ น 18 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีครบทุกอย่าง จานวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไป
ดาเนินการจัดทาในภายหลัง
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 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
2. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุม่ โรงเรียนวังกลม (โรงเรียนขนาดเล็ก)

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้ชั้นสูง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กองลูกเสือทุกประเภท
1) แผนกาหนดการฝึกอบรมลูกเสือ ระยะยาว ครบถ้วนตลอดปีการศึกษา
2) แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือรายสัปดาห์ (แผนรายชั่วโมง) ครบถ้วนตลอดปีการศึกษา
3) จัดกิจกรรมลูกเสือตามแผน มีการวัด ประเมินผลและรายงานผลตามระเบียบฯ
4) การเปิด – ปิดประชุมกองครบขั้นตอนทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5) มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล การเข้าค่ายพักแรมเป็นประจาทุกปี
6) รายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกประเภททุกปีเมื่อสิ้นปี
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) เมืองสระหลวง
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5
ขั้นตอน มีแผนระยะยาว (แผนการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และแผนระยะสั้น (แผนรายสัปดาห์) และเป็นที่
น่ายินดีที่ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการเปิ ด – ปิดประชุมกองให้คณะกรรมการนิเทศฯได้ดู และหากมีขั้นตอนตรงไหน
ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างทั้งครูผู้สอน และลูกเสือ – เนตรนารี กรรมการผู้นิเทศกากับติดตามก็ให้การชี้แนะ แนะนา
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งให้มีการซักถามทั้งในด้านเอกสาร และทักษะการปฏิบัติในหัวข้อที่ยัง
ไม่เข้าใจ
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ในด้านเอกสารการดาเนินกิจกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เกือบทุกโรงเรียนได้นามาเสนอชิ้นงาน
ให้คณะกรรมการฯได้รับทราบเป็นอย่างดี

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
2. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม (โรงเรียนขนาดเล็ก)
3. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง (โรงเรียนขนาดกลาง)
4. โรงเรียนวัดหนองนาดาพิทยา กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
5. โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม กลุ่มโรงเรียนวังกลม (โรงเรียนขนาดกลาง)

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) การพัฒ นาลู กเสื อ – เนตรนารี สู่ ความเป็นเลิ ศให้ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (ประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
2) การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
3) การพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที่ , กลุ่มโรงเรียน)
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)เมืองสระหลวง
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ในด้านของการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที,่ และระดับ
กลุ่มโรงเรียน นั้น มีเพียง 3 โรงเรียนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนากิจกรรม
ดังกล่าว ส่วนโรงเรียนที่เหลือนั้นยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ ความสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขัน
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 สรุปผลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดี

 พอใช้  ต้องพัฒนา

 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านสวนแตง กลุ่มโรงเรียนหัวดง – ฆะมัง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
2. โรงเรียนบ้านสายคาโห้ กลุ่มโรงเรียนวังกลม (โรงเรียนขนาดเล็ก)
3. โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบ – ปากทาง (โรงเรียนขนาดกลาง)

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

 กลุ่มเครือข่าย (War Room) สากเหล็ก

มีจานวนโรงเรียน 14 โรงเรียน

ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
1.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) สากเหล็ก มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 14 โรงเรียนแยกออกเป็นขนาด
โรงเรียนได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1– 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 5 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 3 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
รวมทัง้ สิ้น 45 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 29 คน
2. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 6
โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 6 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 109 คน จานวนครู
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 87 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
สากเหล็ก ไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
สากเหล็ก จานวนทั้งสิ้น 116 คน
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 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านวังทับไทร
2. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
3. โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก

ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า ภาพรวมของกลุ่มเครือข่าย (War Room) สากเหล็ก ผู้บริหารโรงเรียนยังได้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนอย่างถูกต้อง ไม่มี ลส.13 ส่วนที่เหลือมีจานวน 3 โรงเรียนที่ยังไม่มีตาแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนไปดารงตาแหน่ง และส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ไปดารงตาแหน่งได้เพียง 3 – 4 เดือนเท่านั้น ประกอบ
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 8 โรงเรียน ไม่สามารถที่จะดาเนินการจัดตั้งกองลูกเสือได้ เพราะขาดคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ในการจัดตั้งเป็นกองลูกเสือ จึงมีผลทาให้ผู้บริหารโรงเรียนที่จะดาเนินการแต่งตั้ง เป็นผู้อานวยการลูกเสื อ
โรงเรียนยังไม่ถูกต้อง
2) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า ต าแหน่ ง ด้ า นลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ
ของครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่
3) วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่ า วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) สากเหล็ ก
จานวน 11 โรงเรียน (อีก 3 โรงเรียนไม่มีตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน) ได้รับเครื่องหมาย W.B จานวน 10 มีเพียง 1 ราย
ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมระดับชั้นสูง

 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านวังทับไทร
2. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
3. โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้ชั้นสูง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. งานเอกสาร ได้แก่ คู่มือลูกเสือ , หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท , แบบพิมพ์ต่างๆ , พ.ร.บ.ลูกเสือ ,
ข้อบังคับ , รายงานประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) สากเหล็ก จานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 14 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มี งานเอกสารดังกล่าวเป็นบางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่ง
บางอย่างเท่านั้น เช่น หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท เป็นต้น
2. งานจัดหน่วยลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบ ลส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่ แบบใบสมัครการเป็นลูกเสือ ( ลส.3) , แบบใบขอจัดตั้งกลุ่ม / กอง (ลส.1) ,
แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น ประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)
สากเหล็ก จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นบางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน
ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น
3. ทะเบียนลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาทะเบียนลูกเสือ – เนตรนารี
แต่ละประเภท ได้แก่ ทะเบียน ล.ส.สารอง (ลส. 6) , ทะเบียน ล.ส สามัญ (ลส. 7) , ทะเบียน ล.ส สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) สากเหล็ก จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพียงบางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดท าบ้ าง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
4. งานบัตรประจาตัวลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาบัตรประจาตัวลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภท ได้แก่ บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (ลส. 15) , บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ (ลส. 16) ,บั ตรประจ าตัว ลู กเสื อ – เนตรนารีส ามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17 ) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ ม
เครือข่าย(War Room) สากเหล็ก จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียนมีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นเพียง
บางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง

33
5. งานการเงิน (ด้านลูกเสือ) คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานลูกเสือ– เนตรนารี
ในโรงเรียน ได้แก่ เอกสารการเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ,เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ,รายงานการเงิน (ลส.10)
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) สากเหล็ก จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียนมีโรงเรียน
ที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพีย งบางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไป
ดาเนินการจัดทาในภายหลัง

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านวังทับไทร
2. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
3. โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิ เทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ มเครือข่าย(War Room) สากเหล็ ก
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5
ขั้นตอน มีแผนระยะยาว (แผนการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และแผนระยะสั้น (แผนรายสัปดาห์) และเป็นที่
น่ายินดีที่ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการเปิ ด – ปิดประชุมกองให้ คณะกรรมการนิเทศฯได้ดู และหากมีขั้นตอนตรงไหน
ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างทั้งครูผู้สอน และลูกเสือ – เนตรนารี กรรมการผู้นิเทศกากับติดตามก็ให้การชี้แนะ แนะนา
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งให้มีการซักถามทั้งในด้านเอกสาร และทักษะการปฏิบั ติในหัวข้อที่ยัง
ไม่เข้าใจ
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 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านวังทับไทร
2. โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
3. โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
4. โรงเรียนบ้านวังอ้อ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) การพัฒ นาลู กเสื อ – เนตรนารี สู่ ความเป็นเลิ ศให้ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (ประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
2) การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
3) การพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที่ , กลุ่มโรงเรียน)
จากการนิเทศ กากับ ติ ดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) สากเหล็ก
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ในด้านของการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที,่ และระดับ
กลุ่มโรงเรียน นั้น มีเพียง 2 โรงเรียนเท่านั้น ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว ส่วนโรงเรียนที่เหลือ
นั้นยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ ความสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขัน

 สรุปผลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดี
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านวังทับไทร
2. โรงเรียนบ้านวังอ้อ

 พอใช้  ต้องพัฒนา
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

 กลุ่มเครือข่าย (War Room) วังทรายพูน มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น

11 โรงเรียน

ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
1.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) วังทรายพูน มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 11 โรงเรียนแยกออกเป็นขนาด
โรงเรียนได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1– 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 4 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 2 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 45 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 29 คน
2. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 5
โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 5 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 79 คน จานวนครู
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 59 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
สากเหล็ก ไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
วังทรายพูน จานวนทั้งสิ้น 88 คน

ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า ภาพรวมของกลุ่มเครือข่าย (War Room) วังทรายพูน ผู้บริหารโรงเรียนยังได้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนอย่างถูกต้อง ไม่มี ลส.13 ส่วนที่เหลือมีจานวน 2 โรงเรียนที่ยังไม่มีตาแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนไปดารงตาแหน่ง และผู้บริหารบางโรงเรียนไปดารงตาแหน่งได้เพียง 3 – 4 เดือนเท่านั้น ประกอบ เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 6 โรงเรียน ไม่สามารถที่จะดาเนินการจัดตั้งกองลูกเสือได้ เพราะขาดคุณสมบัติ ตาม
เกณฑ์ในการจัดตั้งเป็นกองลูกเสือ จึงมีผลทาให้ผู้บริหารโรงเรียนที่จะดาเนินการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
ยังไม่ถูกต้อง
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2) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า ต าแหน่ ง ด้ า นลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ
ของครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่
3) วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่ า วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) วั ง ทรายพู น
จานวน 9 โรงเรียน (อีก 2 โรงเรียนไม่มีตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน) ได้รับเครื่องหมาย W.B จานวน 9 ราย

 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
2. โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับครูและบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้ชั้นสูง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. งานเอกสาร ได้แก่ คู่มือลูกเสือ , หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท , แบบพิมพ์ต่างๆ , พ.ร.บ.ลูกเสือ ,
ข้อบังคับ , รายงานประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) วังทรายพูน จานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 11 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่ง
บางอย่างเท่านั้น เช่น หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท เป็นต้น
2. งานจัดหน่วยลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบ ลส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่ แบบใบสมัครการเป็นลูกเสือ ( ลส.3) , แบบใบขอจัดตั้งกลุ่ม / กอง (ลส.1) ,
แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น ประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)
วังทรายพูน จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน
ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น
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3. ทะเบียนลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาทะเบียนลูกเสือ – เนตรนารี
แต่ละประเภท ได้แก่ ทะเบียน ล.ส.สารอง (ลส. 6) , ทะเบียน ล.ส สามัญ (ลส. 7) , ทะเบียน ล.ส สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) วังทรายพูน จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพียงบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดท าบ้ าง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
4. งานบัตรประจาตัวลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาบัตรประจาตัวลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภท ได้แก่ บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (ลส. 15) , บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ (ลส. 16) ,บั ตรประจ าตัว ลู กเสื อ – เนตรนารีส ามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17 ) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ ม
เครือข่าย (War Room) วังทรายพูน จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 11 โรงเรียนมีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นเพียง
บางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
5. งานการเงิน (ด้านลูกเสือ) คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานลูกเสือ– เนตรนารี
ในโรงเรียน ได้แก่ เอกสารการเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ,เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ,รายงานการเงิน (ลส.10)
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) วังทรายพูน จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 11 โรงเรียนมีโรงเรียน
ที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพีย งบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไป
ดาเนินการจัดทาในภายหลัง

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
2. โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ
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ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) วังทรายพูน
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5
ขั้นตอน มีแผนระยะยาว (แผนการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และแผนระยะสั้น (แผนรายสัปดาห์) และเป็นที่
น่ายินดีที่ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการเปิ ด – ปิดประชุมกองให้คณะกรรมการนิเทศฯได้ดู และหากมีขั้นตอนตรงไหน
ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างทั้งครูผู้สอน และลูกเสือ – เนตรนารี กรรมการผู้นิเทศกากับติดตามก็ให้การชี้แนะ แนะนา
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งให้มีการซักถามทั้งในด้านเอกสาร และทักษะการปฏิ บัติในหัวข้อที่ยัง
ไม่เข้าใจ

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านยางสามต้น
2. โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากค้อน
3. โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
4. โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจัง หวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ
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ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) การพัฒ นาลู กเสื อ – เนตรนารี สู่ ความเป็นเลิ ศให้ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (ประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
2) การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
3) การพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที่ , กลุ่มโรงเรียน)
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) สากเหล็ก
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน ในด้านของการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที,่ และระดับ
กลุ่มโรงเรียน นั้น มีเพียง 2 โรงเรียนเท่านั้น ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว ส่วนโรงเรียนที่เหลือ
นั้นยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ ความสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขัน

 สรุปผลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดี

 พอใช้  ต้องพัฒนา

 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านยางสามต้น
2. โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ
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5. กลุ่มเครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง

มีจานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน

ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
1.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 29 โรงเรียนแยกออกเป็น
ขนาดโรงเรียนได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1– 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 19 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 13 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 4 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 116 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 84 คน
2. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 17
โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 17 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 191 คน จานวนครู
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 146 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
โพธิ์ประทับช้าง ไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
โพธิ์ประทับช้าง จานวนทั้งสิ้น 230 คน

ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า ภาพรวมของกลุ่มเครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
ได้พยายามบริ ห ารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เริ่มมีการจัดห้ อง / มุมลู กเสื อ มีแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งกองลูกเสือ มีเป็นบางโรงเรียนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการจัดตั้งกอง
ได้ เป็นโรงเรียนในประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีโรงเรียนไหนที่จะดาเนินการได้
2) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า ต าแหน่ ง ด้ า นลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ
ของครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่
3) วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง
จานวน 30 โรงเรียน ได้รับเครื่องหมาย W.B ครบทุกคน
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 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านเนินขวาง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับ ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้
ชั้นสูง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี การแต่งกาย เป็นต้น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. งานเอกสาร ได้แก่ คู่มือลูกเสือ , หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท , แบบพิมพ์ต่างๆ , พ.ร.บ.ลูกเสือ ,
ข้อบังคับ , รายงานประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง จานวน
โรงเรียนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าว จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่าง
เท่านั้น เช่น หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท เป็นต้น
2. งานจัดหน่วยลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบ ลส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่ แบบใบสมัครการเป็นลูกเสือ ( ลส.3) , แบบใบขอจัดตั้งกลุ่ม / กอง (ลส.1) ,
แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น ประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)
โพธิ์ ป ระทั บ ช้ า ง จ านวนโรงเรี ย นทั้ ง สิ้ น 30 โรงเรี ย น มี โ รงเรี ย นที่ มี ง านเอกสารดั ง กล่ า วเป็ น บางอย่ า ง
จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น
3. ทะเบียนลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาทะเบียนลูกเสือ – เนตรนารี
แต่ละประเภท ได้แก่ ทะเบียน ล.ส.สารอง (ลส. 6) , ทะเบียน ล.ส สามัญ (ลส. 7) , ทะเบียน ล.ส สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8) พบว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) โพธิ์ ป ระทั บ ช้ า ง จ านวนโรงเรี ย นทั้ ง สิ้ น
30 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพียงบางอย่าง จานวน 1 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการ
จัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
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4. งานบัตรประจาตัวลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาบัตรประจาตัวลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภท ได้แก่ บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (ลส. 15) , บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ (ลส. 16) ,บั ตรประจ าตัว ลู กเสื อ – เนตรนารีส ามัญรุ่นใหญ่ (ลส.17 ) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ ม
เครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30 โรงเรียนมีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น
เพียงบางอย่าง จานวน 1 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
5. งานการเงิน (ด้านลูกเสือ) คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานลูกเสือ– เนตรนารี
ในโรงเรียน ได้แก่ เอกสารการเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ,เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ,รายงานการเงิน (ลส.10)
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) โพธิ์ประทับช้าง จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพียงบางอย่าง จานวน 1 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดท าบ้ าง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านเนินขวาง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) โพธิ์ประทับช้าง
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5
ขั้นตอน มีแผนระยะยาว (แผนการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และแผนระยะสั้น (แผนรายสัปดาห์) และเป็นที่
น่ายินดีที่ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการเปิ ด – ปิดประชุมกองให้คณะกรรมการนิเทศฯได้ดู และหากมีขั้นตอนตรงไหน
ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างทั้งครูผู้สอน และลูกเสือ – เนตรนารี กรรมการผู้นิเทศกากับติดตามก็ให้การชี้แนะ แนะนา
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งให้มีการซักถามทั้งในด้านเอกสาร และทักษะการปฏิบัติในหัวข้อที่ยัง
ไม่เข้าใจ
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 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านเนินขวาง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) การพัฒ นาลู กเสื อ – เนตรนารี สู่ ความเป็นเลิ ศให้ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (ประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
2) การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
3) การพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที่ , กลุ่มโรงเรียน)
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) โพธิ์ประทับช้าง
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน ในด้านของการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที,่ และระดับ
กลุ่มโรงเรียน นั้น มีเพียง 2 โรงเรียนเท่านั้น ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว ส่วนโรงเรียนที่เหลือ
นั้นยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ ความสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขัน

 สรุปผลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดี
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านเนินขวาง

 พอใช้  ต้องพัฒนา
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

6. กลุ่มเครือข่าย (War Room) สามง่าม

มีจานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน

ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
1.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) สามง่าม มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 23 โรงเรียนแยกออกเป็น ขนาด
โรงเรียนได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1– 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 13 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 12 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 84 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 60 คน
2. ประเภทกลุ่ มโรงเรี ย นขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้ น
10 โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 10 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 148 คน จานวนครู
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 119 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
สามง่าม ไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
สามง่าม จานวนทั้งสิ้น 179 คน
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ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่ า ภาพรวมของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) สามง่ า ม ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นทุ ก โรงเรียน
ได้พยายามบริ ห ารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เริ่มมีการจัดห้ อง / มุมลู กเสื อ มีแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งกองลูกเสือ มีเป็นบางโรงเรียนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการจัดตั้ง
กองได้ เป็นโรงเรียนในประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีโรงเรียนไหนที่จะดาเนินการได้
2) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า ต าแหน่ ง ด้ า นลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ
ของครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่
3) วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่ า วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) สามง่ า ม
จานวน 22 โรงเรียน ได้รับเครื่องหมาย W.B จานวน 20 คน เครื่องหมาย B.T.C จานวน 2 คน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 1 โรงเรียน)

 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านป่าแซง
โรงเรียนชุมชนบ้านกาแพงดิน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้
ชั้นสูง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี การแต่งกาย เป็นต้น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการลูกเสือ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสมาคม ชมรม
ต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรคเป็นอย่าง
มากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ
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ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. งานเอกสาร ได้แก่ คู่มือลูกเสือ , หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท , แบบพิมพ์ต่างๆ , พ.ร.บ.ลูกเสือ ,
ข้อบังคับ , รายงานประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) สามง่าม จานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 23 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าว จานวน 4 โรงเรียน ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น
เช่น หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท เป็นต้น
2. งานจัดหน่วยลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบ ลส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่ แบบใบสมัครการเป็นลูกเสือ ( ลส.3) , แบบใบขอจัดตั้งกลุ่ม / กอง (ลส.1) ,
แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น ประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)
สามง่าม จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นบางอย่าง จานวน โรงเรียน ส่วนที่
เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น
3. ทะเบียนลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาทะเบียนลูกเสือ – เนตรนารี
แต่ละประเภท ได้แก่ ทะเบียน ล.ส.สารอง (ลส. 6) , ทะเบียน ล.ส สามัญ (ลส. 7) , ทะเบียน ล.ส สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) สามง่าม จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพียงบางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดท าบ้ าง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
4. งานบัตรประจาตัวลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาบัตรประจาตัวลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภท ได้แก่ บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (ลส. 15) , บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารี
สามั ญ (ลส. 16) ,บั ต รประจ าตั ว ลู ก เสื อ – เนตรนารี ส ามั ญ รุ่ น ใหญ่ (ลส.17 ) พบว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา 2562
ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) สามง่าม จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียนมีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าว เป็น
เพียงบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
5. งานการเงิน (ด้านลูกเสือ) คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานลูกเสือ– เนตรนารี
ในโรงเรียน ได้แก่ เอกสารการเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ,เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ,รายงานการเงิน (ลส.10)
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) สามง่าม จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน มีโรงเรียน
ที่ มี ง านเอกสารดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งบางอย่ า ง จ านวน 2 โรงเรี ย น ส่ ว นที่ เ หลื อ ก าลั ง ด าเนิ น การจั ด ท าบ้ า ง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
โรงเรียนบ้านป่าแซง
โรงเรียนชุมชนบ้านกาแพงดิน
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จ ะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสื อ – เนตรนารี
ทุกประเภท รวมทั้งแนวในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามพบว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย(War Room) สามง่ าม
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5
ขั้นตอน มีแผนระยะยาว (แผนการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และแผนระยะสั้น (แผนรายสัปดาห์) และเป็นที่
น่ายินดีที่ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการเปิ ด – ปิดประชุมกองให้คณะกรรมการนิเทศฯได้ดู และหากมีขั้นตอนตรงไหน
ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างทั้งครูผู้สอน และลูกเสือ – เนตรนารี กรรมการผู้นิเทศกากับติดตามก็ให้การชี้แ นะ แนะนา
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งให้มีการซักถามทั้งในด้านเอกสาร และทักษะการปฏิบัติในหัวข้อที่ยัง
ไม่เข้าใจ

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม
โรงเรียนบ้านป่าแซง
โรงเรียนชุมชนบ้านกาแพงดิน
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านสุขสาราญ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
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3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) การพัฒ นาลู กเสื อ – เนตรนารี สู่ ความเป็นเลิ ศให้ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (ประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
2) การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
3) การพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที่ , กลุ่มโรงเรียน)
จากการนิ เทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ มเครือข่าย(War Room) สามง่า ม
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ในด้านของการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที,่ และระดับ
กลุ่มโรงเรียน นั้น มีเพียง 2 โรงเรียนเท่านั้น ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว ส่วนโรงเรียนที่เหลือ
นั้นยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ ความสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขัน

 สรุปผลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดี

 พอใช้  ต้องพัฒนา

 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ
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7. กลุ่มเครือข่าย (War Room) วชิรบารมี

มีจานวนโรงเรียน 20 โรงเรียน

ด้านที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
1.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
กลุ่มเครือข่าย (War Room) วชิรบารมี มีจานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 20 โรงเรียนแยกออกเป็นขนาด
โรงเรียนได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1– 120 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 11 โรงเรียน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 โรงเรียน) จานวนครูและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 78 คน จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 54 คน
2. ประเภทกลุ่ มโรงเรี ย นขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน) มีจานวนโรงเรียนรวมทั้งสิ้ น
8 โรงเรียน ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน มีจานวน 8 โรงเรียน จานวนครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 129 คน จานวนครู
และบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มีจานวน 104 คน
3. ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนจานวน 601 - 1500 คน) ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
วชิรบารมี ไม่มีโรงเรียนประเภทดังกล่าว
จานวนครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในกลุ่มเครือข่าย (War Room)
วชิรบารมี จานวนทั้งสิ้น 158 คน

ด้านที่ 2 การบริหารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษา
2.1 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่า ภาพรวมของกลุ่ ม เครื อ ข่า ย (War Room) วชิรบารมี ผู้ บริห ารโรงเรีย นทุ กโรงเรี ย น
ได้พยายามบริ ห ารงานด้านลูกเสือในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เริ่มมีการจัดห้ อง / มุมลู กเสื อ มีแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารงาน ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งกองลูกเสือ มีเป็นบางโรงเรียนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการจัดตั้ง
กองได้ เป็นโรงเรียนในประเภทกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีโรงเรียนไหนที่จะดาเนินการได้
2) ตาแหน่งด้านลูกเสือของผู้รักษาการฯ
พบว่ า ต าแหน่ ง ด้ า นลู ก เสื อ ของผู้ รั ก ษาการฯ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะใช้ ต าแหน่ ง วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ
ของครูผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่
3) วุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
พบว่ า วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย (War Room) วชิ ร บารมี
จานวน 20 โรงเรียน ได้รับเครื่องหมาย W.B จานวน 19 คน (ไม่มีผู้บริหารโรงเรียนจานวน 1 โรงเรียน)
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 สรุปผลในภาพรวมด้านการบริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
2. โรงเรียนบ้านหนองขาว
3. โรงเรียนบ้านบึงบัว

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดฝึกอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในระดับขั้นความรู้
ชั้นสูง
2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี การแต่งกาย เป็นต้น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
4. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 3 งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
งานด้านธุรการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. งานเอกสาร ได้แก่ คู่มือลูกเสือ , หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท , แบบพิมพ์ต่างๆ , พ.ร.บ.ลูกเสือ ,
ข้อบังคับ , รายงานประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) วชิรบารมี จานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าว จานวน 3 โรงเรียน ส่วนที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น
เช่น หลักสูตรลูกเสือทุกประเภท เป็นต้น
2. งานจัดหน่วยลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบ ลส. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่ แบบใบสมัครการเป็นลูกเสือ ( ลส.3) , แบบใบขอจัดตั้งกลุ่ม / กอง (ลส.1) ,
แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น ประจาปี พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room)
วชิรบารมี จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็นบางอย่าง จานวน 3 โรงเรียน ส่วน
ที่เหลือมีเพียงบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น แบบใบการจัดตั้งผู้บังคับบัญชา (ลส.13) เป็นต้น
3. ทะเบียนลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาทะเบียนลูกเสือ – เนตรนารี
แต่ละประเภท ได้แก่ ทะเบียน ล.ส.สารอง (ลส. 6) , ทะเบียน ล.ส สามัญ (ลส. 7) , ทะเบียน ล.ส สามัญรุ่นใหญ่
(ลส. 8) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) วชิรบารมี จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน
มีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าวเป็น เพียงบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดท าบ้ าง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
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4. งานบัตรประจาตัวลูกเสือ คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการจัดทาบัตรประจาตัวลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภท ได้แก่ บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (ลส. 15) , บัตรประจาตัวลูกเสือ – เนตรนารี
สามั ญ (ลส. 16) ,บั ต รประจ าตั ว ลู ก เสื อ – เนตรนารี ส ามั ญ รุ่ น ใหญ่ (ลส.17 ) พบว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา 2562
ในกลุ่ มเครื อข่าย (War Room) วชิร บารมี จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 20 โรงเรียนมีโรงเรียนที่มีงานเอกสารดังกล่าว
เป็นเพียงบางอย่าง จานวน 2 โรงเรียน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการจัดทาบ้าง และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง
5. งานการเงิน (ด้านลูกเสือ) คือ การมีเอกสารแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานลูกเสือ– เนตรนารี
ในโรงเรียน ได้แก่ เอกสารการเก็บเงิน , ใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) ,เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ,รายงานการเงิน (ลส.10)
พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย (War Room) วชิรบารมี จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน มีโรงเรียน
ที่ มี ง านเอกสารดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งบางอย่ า ง จ านวน 1 โรงเรี ย น ส่ ว นที่ เ หลื อ ก าลั ง ด าเนิ น การจั ด ท าบ้ า ง
และจะไปดาเนินการจัดทาในภายหลัง

 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านหนองขาว

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จ ะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสื อ – เนตรนารี
ทุกประเภท รวมทั้งแนวในการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
จากการนิ เทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่ มเครือข่าย(War Room) วชิรบารมี
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา ทุกโรงเรียน
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 5
ขั้นตอน มีแผนระยะยาว (แผนการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และแผนระยะสั้น (แผนรายสัปดาห์) และเป็นที่
น่ายินดีที่ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการเปิ ด – ปิดประชุมกองให้คณะกรรมการนิเทศฯได้ดู และหากมีขั้นตอนตรงไหน
ที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างทั้งครูผู้สอน และลูกเสือ – เนตรนารี กรรมการผู้นิเทศกากับติดตามก็ให้การชี้แนะ แนะนา
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมทั้งให้มีการซักถามทั้งในด้านเอกสาร และทักษะการปฏิบัติที่ยังไม่เข้าใจ
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 สรุปผลในภาพรวมด้านข้อมูลครูและบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
 ดี  พอใช้  ต้องพัฒนา
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านหนองขาว
2. โรงเรียนบ้านบึงบัว

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี การเปิด – ปิดประชุมกอง
การ
แต่งกายเครื่องแบบของลูกเสือ – เนตรนารี รวมทั้งการแต่งเครื่องแบบของผู้กากับ รองผู้กากับ เป็นต้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ

ด้านที่ 5 ด้านผลงานดีเด่น
 สิ่งที่พบจากการนิเทศ กากับ ติดตาม
1) การพัฒ นาลู กเสื อ – เนตรนารี สู่ ความเป็นเลิ ศให้ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ (ประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
2) การพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ, ภาค จังหวัด ,
เขตพื้นที,่ กลุ่มโรงเรียน)
3) การพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมลูกเสือให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ (ระดับประเทศ , ภาค
จังหวัด , เขตพื้นที่ , กลุ่มโรงเรียน)
จากการนิเทศ กากับ ติดตามพบว่า ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มเครือข่าย(War Room) วชิรบารมี
จานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ในด้านของการพัฒนาลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ , ระดับภาค , ระดับจังหวัด , ระดับเขตพื้นที,่ และระดับ
กลุ่มโรงเรียน นั้น มีเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้น ที่มีความสนใจในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว ส่วนโรงเรียน ที่
เหลือนั้นยังไม่มีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากร และความรู้ ความสามารถที่จะไปร่วมการแข่งขัน

 สรุปผลในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ดี
 สถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1. โรงเรียนบ้านหนองขาว

 พอใช้  ต้องพัฒนา
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมทบทวนให้กับครูและบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งแนวในการจัด
กิจกรรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ควรจัดทาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารงานด้านลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาให้กับทางสถานศึกษาเพื่อไว้ใช้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
3. ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ การลู ก เสื อ ทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง สมาคม
ชมรมต่างๆควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหา อุปสรรค
เป็นอย่างมากในการดาเนินงานด้านลูกเสือ
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1.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเพื่อไป
นิเทศกากับ ติดตามการดาเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงาน ดังนั้น คณะกรรมการนิเทศ จึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ควรจัดการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ในสถานศึกษาที่มีผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของการนิเทศที่แท้จริง และได้เห็นขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน การปฏิบัติ แนวทางการจัดกิจกรรม
ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่
2. ควรจัดหาวิทยากรเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นคณะนิเทศ เพื่อให้สถานศึกษาแต่ ละแห่งได้ดาเนิน
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี อย่างถูกต้อง หรือมีเครือข่ายที่จะเป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. ควรมีแนวทาง หรือรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนกว่านี้ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการนิเทศมากกว่า
ความพึงพอใจในการดาเนิ นโครงการ เพื่อการนาผลจากการนิเทศไปใช้ปรับปรุงปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในอนาคต
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