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ลูกเสือ – ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1-6
การประกันคุณภาพภายใน 1 - 6
2, 3
กิจกรรมต่อเนื่อง
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
1 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมลู กเสื อ - ยุ ว กาชาด เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียนซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่มุ่ งปลู กฝั ง
ระเบียบวินัย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกัน นาไปสู่พื้นฐานการทาประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถี
ชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีใน
ตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิ ต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม รู้จักสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างดีและมีความสุข นอกจากนี้ กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อั น พึ งประสงค์ มี ทั ก ษะชี วิ ต มี ค วามสามารถในการสั งเกต จดจ า มี ค วามร่ าเริ งแจ่ ม ใส ฝึ ก ระเบี ย บวิ นั ย
พฤติกรรมกล้าแสดงออก ความอดทน สามารถช่วยเหลื อตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ นาและผู้ ตามที่ดี ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งเสริมพัฒ นาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ า ว คณะครู แ ละนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ย นบ้ า นปงสนุ ก ได้ ให้
ความส าคั ญ ของกิ จ กรรมลู ก เสื อ - ยุ ว กาชาด ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกิ จ กรรมนั ก เรี ย นว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ มี
ความสาคัญในการปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นาไปสู่พื้นฐานการ
ทาประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึง
จัดทาโครงการลูกเสือ – ยุวกาชาด ขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนนาประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม และ
ประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักเสียสละ อดทน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
2.2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรม ลูกเสือ - ยุวกาชาด ดารงไว้สืบไป
2.3. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม รู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
2.4. เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด

3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,181 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
2. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม / ดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ค่า ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
ตอบ สอย
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ตุลาคม
ผู้บริหาร
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ เพื่อวาง
2558
สถานศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมค่ายฯ เสนอ
นายอนันต์
ขออนุมัติโครงการ
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
มกราคม นายอนันต์
(D-DO)
58
จาเริญวรทศ
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่
ถึง
หัวหน้าสาย
เกี่ยวข้อง ที่จะเชิญให้มาเป็นวิทยากร
พฤษภาคม และคณะครู
2. กาหนดบุคลากรดาเนินการและ
2559
แต่ละสายชั้น
วิทยากรประจาฐานต่างๆ
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
4. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
คณะทางาน คณะกรรมการ เพื่อ
เตรียมการดาเนินกิจกรรมตามที่
กาหนด
5. ประชุมชี้แจงนักเรียน ในการเตรียม
ตัวการเดินทางไกล
6. กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ
ยุวกาชาด ระดับชั้น ดังนี้
ชั้น ป. 1 จานวน 196 คน
5,880 5,880
ณ บริเวณโรงเรียน
ชั้น ป. 2 จานวน 205 คน
7,500 7,500
ณ บริเวณโรงเรียน

ที่ กิจกรรม / ดาเนินการ

3

4

ชั้น ป. 3 จานวน 206 คน
ณ สวนสาธารณะเขลางค์
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ชั้น ป. 4 จานวน 210 คน
ณ บริเวณโรงเรียน
ชั้น ป. 5 จานวน 206 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
ชั้น ป. 6 จานวน 158 คน
ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลาปาง
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน
แต่ละขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
สรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขรายงานผล

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอ ค่าใช้ ค่าวัสดุ
บแทน สอย
7,500
6,180
6,300
6,180
4,740

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
รวมเงิน
7,500
6,180

สิงหาคม
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น

กันยายน
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น

กันยายน
2559

นายอนันต์
จาเริญวรทศ
หัวหน้าสาย
และคณะครู
แต่ละสายชั้น
ชั้น ป. 3

6,300
6,180
4,740

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 36,780 บาท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,181 คน
รายหัวละ 30 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าอาหารว่าง
จานวน
10,000
บาท
2. ค่าพาหนะรับ-ส่ง
จานวน
10,000
บาท
3. ค่าวัสดุ
จานวน
16,780
บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

สารวจ

แบบประเมิน

สังเกต สัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ลูกเสือ – ยุวกาชาด สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2. ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรัก ความสามัคคีสามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
7.3. ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนในกฎ ระเบียบ
7.4. ลูกเสือ – ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินกิจกรรมที่กาหนด
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางสาวจันธิวา ใจจูณ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

