
งาน/โครงการ:  โครงการพฒันากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ         

                       รักความเป็นไทย  และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ระยะเวลาด าเนินการ:   เริ่มต้น  1 เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565        

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายจักรพงษ์  แก้วตา 

1. วัตถุประสงค์ 
      1. ลูกเสือและยุวกาชาดปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการได้  
     2. เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  
     3. สามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดได้ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการได้ 
           2. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาลได้ 

     เชิงคุณภาพ 
                    โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และพัฒนาลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่และเนตรนารีตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมหลัก 12 ประการผ่านกิจกรรมและกระบวนการทางลูกเสือและ
ยุวกาชาด 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

      1. ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
     2. แต่งตั้งผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  

    ขั้นด าเนินการ (DO) 

    3. ด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
  -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมการเรียนการสอน  
  - พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามฯ 
  - พิธีถวายราชสดุดี  
  -วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
  – กิจกรรมส าคัญทางลูกเสือ 



  - ลูกเสือยุวกาชาดจิตอาสา 
  -เดินทางไกล 
  ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
  

- ก.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

2. แต่งตั้งผู้สอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเกี่ยวกับลูกเสือ เนตร
นารีและยุวกาชาด 

- ก.ค. 2564 – 
เม.ย. 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ไดผู้้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกี่ยวกับลูกเสือ 
เนตรนารี 

3. ด ำเนินกิจกรรม ตำม
โครงกำร 
-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
และยุวกำชำด กิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน  
- พิธีทบทวนค ำปฏิญำณและ
สวนสนำมฯ 
- พิธีถวำยรำชสดุดี  
-วันคล้ำยวันสถำปนำยุว
กำชำดไทย 
– กิจกรรมส ำคัญทำงลูกเสือ 
- ลูกเสือยุวกำชำดจิตอำสำ 
-เดินทำงไกล 

50,000 ก.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการด าเนินกิจกรรม ตามโครงการ 
และกิจกรรมที่ก าหนด 

4. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

- มี.ค 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

ลูกเสือปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 
12 ประการ  และสามารถน าหลัก



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการ
ลูกเสือได้ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ - เม.ย. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

ลูกเสือปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 
12 ประการ  และสามารถน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการ
ลูกเสือได้ 

รวม 50,000 
   

 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 

    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีและยุวกาชาด 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ปฏิบัติตน
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการได้ 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย ตระหนัก
ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
และมีความสุข เคารพกฎ กติกาของ
สังคม มีจิตอาสาพัฒนาการด าเนินงานทุก
ส่วน ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

เกิน
เป้าหมาย 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีและยุวกาชาด 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100 ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาลได้ 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลได้  

เกิน
เป้าหมาย 

 
 
 



   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

          โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สามารถพัฒนา
เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และพัฒนาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีตามหลักธรรมาภิบาล
และค่านิยมหลัก 12 ประการผ่านกิจกรรมและ
กระบวนการทางลูกเสือและยุวกาชาด 

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สามารถ
พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และ
พัฒนาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี
ตามหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมหลัก 
12 ประการผ่านกิจกรรมและ
กระบวนการทางลูกเสือ 

บรรลุ 

 
 
 
 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


