
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทักษะลูกเสือ-เนตรนารี 
2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
3. สนองกลยุทธ สพฐ. ข้อ 1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
4. สนองกลยุทธโรงเรียน ข้อ 1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

5. สนองมาตรฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 1,4,5 

6. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมหลักในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการบังคับในนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต้องได้เรียนใน

กิจกรรมนี้ ซึ่งตามหลักสูตรที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติได้ก าหนดไว้ จะต้องมีการประกอบกิจกรรมเดิน

ทางไกลและเข้าค่ายพักแรมส าหรับลูกเสือเนตรนารี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในส่วนของลูกเสือ

เนตรนารีที่เข้ามาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะต้องได้รับการสอบเพ่ือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

และจะต้องมีพิธีเข้าประจ ากองส าหรับลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอบผ่านหลักสูตรลูกเสือโลกแล้ว

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจึงได้จัดท า

โครงการนี้ขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมดังกล่าว 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  ด้านผลผลิต 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมที่สนใจได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม. 1 ได้เข้ารับการทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
  
 



7.2  ด้านผลลัพธ์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้รับการอยู่ค่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม. 1 มีสิทธิในการเข้าประจ ากองและประดับบ่าเพ่ือเป็นลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่อย่างแท้จริง 
 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
2. ลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ของ ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผลการเรียนผ่าน

กิจกรรม-ลูกเสือเนตรนารี 
2. ร้อยละ 99 ของ ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมสอบผ่านวิชา

ลูกเสือโลก 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม. 3 จัด ณ ดอยเงินรีสอร์ท อ.เกาะคา จ.ล าปาง 
กิจกรรมสอบวิชาลูกเสือโลก และ เข้าประจ ากอง ชั้น ม.1 จัด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

10. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.ค. 63 หัวหน้ากิจกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

และ ผกก.กลุ่ม ม.3 
2 กิจกรรมสอบวิชาลูกเสือโลกและเข้าประจ ากอง พ.ย. 62 ผกก.กลุ่ม ม.1 
3 กิจกรรมเดินทางส ารวจ ม.ค. 63 ผกก.กลุ่ม ม.2 
 
 
 



11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ชั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมผู้ก ากับลูกเสือ เนตร
นารี 
1.2 เขียนโครงการ 
1.3 เสนอผู้บริหาร 
2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมผู้ก ากับเพื่อก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และแนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
2.2 ประชุมชี้แจงนักเรียน 
2.3 ด าเนินกิจกรรมทดสอบลูกเสือ
โลกและเข้าค่ายพักแรม 
3. ขั้นประเมินผล 
ผกก.กลุ่ม ม.1และม.3 สรุปผลการ
จัดกิจกรรม 

40,000 ลูกเสือ-เนตร
นารีชั้นม. 1 
และ ม. 3  
ทุกคน 

พฤศจิกายน 
2562 – 
ตุลาคม 
2563 

หัวหน้ากิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
และผกก.กลุ่ม 
ทุกคน 

 
12. งบประมาณ(เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
      40,000 บาท 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

……… ……… 5000 ……….. 30000 ……… ……… ………. ……… ……… 5000 ……….. 

5000 30000  5000 
รวมทั้งสิ้น..40000.บาท 

 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
      นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 
 



14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ 

2.  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีทุกท่าน 
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีท่ีมีการอบรม) 
           ................................................................................................................................................... .......... 
 
16. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตร
ของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมที่สนใจได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น  
ม. 1 ได้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 

 
การสังเกต 

 
 
 
 
 

 

 

- แบบสังเกต 
 

ผลลัพธ์  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้รับการอยู่ค่ายมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น ทักษะและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ม. 1 มีสิทธิในการเข้าประจ า
กองและประดับบ่าเพ่ือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่างแท้จริง 

 

 
การสังเกต 

 

- แบบสังเกต  

 
    
          (.นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์)                                            (.นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร) 
              ต าแหน่ง.ครู คศ. 3                                                หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 



 
 
         (.....นายปรีชา  นันติชยั....) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงาน/ โครงการ 
 

ที ่ รายการ 

(เฉพาะวัสดุ) 

จ านวน/ 

หน่วย 

ราคา/ หน่วย 

(บาท) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

1 ไม้ใผ่   1,500 กพร. 

2 เช่าเต๊นท์   1,500 กพร. 

3 รถขนของ   3,000 กพร. 

4 ค่าอาหารครู   20,000 กพร. 

5 ค่าเชือกใยยักและเชือกผูกแน่น   7,000 กพร. 

6 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ ถุงด า กระดาษ 

กระดาษเทา-ขาว กระดาษชาร์ต ปากกา

เคมี ฯลฯ 

  5,000 กพร. 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทดสอบ

ลูกเสือโลก 

  1,000 กพร. 

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเดินทาง

ส ารวจของลูกเสือชั้นม.2 

  1,000 กพร. 

10      

11      

12      

รวม 40,000  

 


