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๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยใช้ทักษะ๖คู๓่

ด้าน ประจ าปี ๒๕๕๙รายงาน Best Practices 
เร่ือง การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

.................................................................. 
 ท่ามกลางสภาวะโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมแห่งการเรียนรู้เข้าสู่สังคมแห่งปัญหา ใน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพัฒนาการความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในยุคโลกไร้พรมแดน 
มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากแหล่งสื่อต่างๆ มากมาย ตลอดจนการค้นหาข้อมูลจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่หลั่งไหลและแพร่กระจายระหว่างสังคมและประเทศ 
ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยเฉพาะชุมชนในสังคมเมืองที่เป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาการและวัฒนธรรม ส่งผลกระทบให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนนักเรียนใน
โรงเรียน เกิดภาวะเบี่ยงเบนต่อการรับรู้ การเรียนรู้ การแสดงพฤติกรรม ค่านิยมและการน าไปปฏิบัติ โดยไม่
สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด จนท าให้เกิดปัญหาขาดคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสังคมมากมาย จากสภาพบริบททั่วไปของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อาศัยอยู่ในชุมชุน
ชนบท  มีภาวะเศรษฐกิจทางครอบครัวมีรายได้น้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน  ท าให้
ต้องอาศัยอยู่กับญาติ   ขาดการดูแลเอาใจใส่  ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียน  และเกิดปัญหาทางด้าน
พฤติกรรม  ด้านการเรียนและด้านการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  จนต้องย้ายสถานศึกษาหรือออกกลางคัน  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเกิดเป็นปัญหาทางสังคม   
 จากสภาพดังกล่าวโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจึงตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยจนเกิด เป็นทักษะในการ
ด ารงชีวิต ทางโรงเรียนจึงได้น ากิจกรรมลูกเสือ ซึ่งมีหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือสร้างทักษะชีวิตตามแนวทางของหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนควบคู่กับการ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีความสามารถ มีคุณธรรม และมี
ระเบียบวินัย ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนด ารงชีวิตอยู่ในร่วมกันในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขอย่าง
ยั่งยืน 
 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา 
๑.สภาพข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ของโรงเรียน 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตั้งอยู่ที่ ๑๔๕ หมู่ ๑๒  ถนนไม้หลา-ลานสกา ต าบลหินตก อ าเภอร่อน

พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๓๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๙๗๐๗๑ โทรสาร ๐๗๕-๔๙๗๑๖๖ 
Website:sea๑๒ lms.com/krpn/ Email:keereerat_p@hotmail.com เป็ น โรงเรียนขนาดเล็ก  สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ มีนักเรียนจ านวน ๒๓๒ คน ครูและบุคลากรจ านวน ๒๔ คน 
เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เคร่งครัด เป็นที่ประจักษ์
ของชุมชนและสังคมและได้มีการพัฒนาทักษะชีวิตโดยการจัดกิจกรรมลูกเสือตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาขากิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 



๒ 
 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

จากบริบททั่วไปของ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาและของนักเรียน   ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาต้องมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตขึ้นใน
โรงเรียน  โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต   โดยการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักสูตรส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต  ประเมินตนเองในแต่ละระบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน  น าผลที่ได้ไปจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมหลักของโรงเรียน คือ 
โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ โครงการคีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน 
กิจกรรมสภานักเรียน เป็นต้น โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  มุ่งเน้นด้านคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ ไม่เอารับเอาเปรียบผู้อ่ืน  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มุ่งเน้นด้านทักษะอาชีพ ด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มุ่งเน้นให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมน าความรู้  ประกอบอาชีพสุจริตและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิต
สาธารณะ  ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน  

๒. การพัฒนาระบบคุณภาพลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
ในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้มีการด าเนินการให้มี

วงจรคุณภาพ PDCALI เพ่ือให้การพัฒนาทักษะชีวิตเกิดกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงก าหนด
นโยบาย โครงสร้างการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  (Vision) “ภายในปี ๒๕๖๒   โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  บนพื้นฐานของความเป็นไทย ” 

พันธกิจ  (Mission)  พันธกิจที่  ๑ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เป้าประสงค์  (Objective)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นและเป้าหมายของโรงเรียนต่อไป  ซึ่งมีการด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

๒.๑ ก าหนดกระบวนการ (Plan)    
 ทางโรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาและความต้องการในการ

พัฒนากิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  โรงเรียนได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก าหนด
เป็นโครงสร้างการบริหารงานในกองลูกเสือโรงเรียน ดังนี้  

น านโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ นายสมบูรณ์ 
เรืองแก้ว และศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเจียร ทองนุ่น  ว่า “ ให้โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งใน
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กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ทั้งในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด 
ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ” 

จากการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ว่า “เนื่องจากโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเป็นศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ซึ่งควร
น าโอกาสในการเป็นศูนย์กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดนครศรีธรรมราช มาใช้ในการพัฒนาผู้ เรียนให้
เป็นอัตลักษณ์”  โดยน ากระบวนการทางลูกเสือและกิจกรรมของลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน  ในด้านความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและทักษะในการด ารงชีวิต  

นอกจากนี้คณะครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมลูกเสือในแต่ละระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาทักษะทักษะชีวิต  สรุปได้ว่า  เนื่องจากระดับชั้น ม.๑  เป็นช่วงวัยที่เข้าสู่วัยเรียน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  พฤติกรรม การปรับตัว อารมณ์และความเครียด  ซึ่งถ้าไม่มีการแนะน า 
ชี้แนวทางที่ถูกต้อง ผู้เรียนอาจเกิดภาวะสับสนในสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย  ดังนั้น จึงควรใช้
กระบวนการลูกเสือในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม น าความรู้ตั้งแต่
เริ่มต้น   ในระดับชั้นม.๒ เป็นช่วงวัยเรียนที่ก าลังมีความคิดเป็นของตนเอง   นิสัยรักเพ่ือนและพวกพ้อง  เริ่มมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  ชอบท าในสิ่งที่ตนเองชอบ และสนใจในอาชีพตามความถนัด ดังนั้นการจัดกิจกรรม
ลูกเสือเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนั้นจึงควรมีการบูรณาการให้เกิดผู้เรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจ และความ
ถนัดของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะด้านทักษะอาชีพ  และในระดับชั้นม.๓  ซึ่งเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น  มีความคิด
เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  ชอบให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการอธิบาย สนใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม ต้องการ
มีส่วนร่วม และชอบช่วยเหลือสังคม  ดังนั้นการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นให้เกิดความรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนจึงควรด าเนินการ
ตามความแตกต่างของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เพ่ือเชื่อมโยงทักษะชีวิตให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า “ในการพัฒนานักเรียนควรเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีทักษะอาชีพ 
โดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะเป็นจุดเน้น โดยใช้กิจกรรมลูกเสือในการขับเคลื่อนตามแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมลูกเสือ มีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน
กิจกรรมลูกเสือและเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัด” สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “นักเรียนควรมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ รักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”  

๒.๒ ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด (Do) โดยผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือ ศึกษา 
วิเคราะห์หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ   วิเคราะห์มวลกิจกรรมหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต   และจัดท าก าหนดการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยบูรณาการตามจุดเน้น ในแต่ละ
ช่วงชั้น  ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ด้านการพัฒนา ชื่อหน่วย แผนการจัดกิจกรรม 
จ านวน
ชั่วโมง 

ทักษะจุดเน้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ด้านจิตใจศีลธรรม
และสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 

หน่วยที่ ๙ รักและศรัทธา 
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
หน่วยที่ ๑๐ ปฎิบัติตามวิถี
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน่วยที่ ๑๑ คุณธรรม 
จริยธรรม 

แผนที่ ๑๓ วิถีไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
แผนที่ ๑๔ ยอมรับและปฎิบัติ
ตามค าปฎิญาณ กฎและคติ
พจน์ลูกเสือ 

๔ ด้านคุณธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ด้านร่างกายและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ ๕ ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนที่ ๔ การใช้เวลาหลังเลิก
เรียน 
แผนที่ ๕ ประหยัด 

๒ ด้านทักษะ
อาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ด้านร่างกายและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยที่ ๖ อนุรักษ์และร่วม
แก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
หน่วยที่ ๑๓ จิตอาสา 

แผนที่ ๑๙ เป็นลูกเสือทั้งตัว
และหัวใจ 

๒ ด้านรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
๒.๓ การนิเทศติดตาม ทบทวนและปรับปรุง(Check-Action)  ทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ก ากับลูกเสือในแต่ละดับชั้น เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามท่ีได้ก าหนด  มีแนวทางในการด าเนินการ ในช่วงระยะต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา  สรุปได้ดังนี้  

๑. การนิเทศติดตาม โดยผู้ก ากับกองลูกเสือของแต่ละระดับ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
คู่สัญญา ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนและน าข้อมูลจากการนิเทศมาน าเสนอทบทวนแนวทางการด าเนินงาน 

๒. การนิเทศติดตาม โดยหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็น
การนิเทศ ที่เน้นกระบวนการด าเนินงานตามโครงสร้างของหลักสูตร     การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กลุ่มสาระ และการบูรณาการโครงการต่างๆ  

 ๓. การนิเทศติดตาม โดยผู้อ านวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร เป็นการนิเทศภาพรวมของ
การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต สภาพการด าเนินงานของครูและบุคลากร งบประมาณ ความ
ร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ  

๒.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Learning)  
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในรูปแบบบูรณาการกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และโครงการของโรงเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนา ใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเสนอ
ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งก าหนดเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกวันจันทร์ ในคาบที่ ๙ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และวันศุกร์ ในคาบที่ ๘ ของกลุ่มลูกเสือแต่ละระดับชั้น และ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

 
 
 



๕ 
 

๒.๕ การบูรณาการ (Indigration)  
ผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ ร่วมกันวางแผนการด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการที่ไม่ได้

จัดในชั่วโมงลูกเสือ  และแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการที่เพ่ิมเติมจากคู่มือลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต  โดยจัด
กิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นในแต่ละระดับชั้นตามที่โรงเรียนก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ
ชีวิต  โดยโรงเรียนก าหนดให้จัดกิจกรรมบูรณาการกับท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการกับ ๘ 
สาระการเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ๗ ส เป็นต้น 

๒. กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านทักษะอาชีพ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

๓. กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้านรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม 

จากแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเสริสร้างทักษะชีวิต ทางโรงเรียนด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร น าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กรที่สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้เป็นการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best practices) ในเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
ส่วนที่ ๒ รายละเอียด Best Practices 

จากการกระบวนการก าหนดและพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  ได้น ามาพัฒนา
ระบบหลัก  “การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ”  โดยน าระบบสนับสนุนเป็นตัวขับเคลื่อนลงสู่การจัดมวลกิจกรรม
ลูกเสือให้เกิดคุณภาพ การน านโยบายและหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรโดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จนเกิดเป็นภาพความส าเร็จของการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรม
ลูกเสือโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ดังนี้ 

๑. วิธีด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนได้ก าหนดวิธีด าเนินการพัฒนา
ทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือ ที่สอดคล้องกับระบบหลักในระบบที่ ๔ การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ การมีส่วนร่วมของผู้ก ากับลูกเสือในการวิเคราะห์หลักสูตรลูกเสือที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ชีวิตตามประเภทของลูกเสือ ทางโรงเรียนจัดท าหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ โดยการจัดประชุมผู้บริหาร  ผู้ก ากับ
ลูกเสือ ลูกเสือ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ เพ่ือ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น  

โดยผู้ก ากับลูกเสือแต่ละระดับชั้นร่วมกันวิเคราะห์วิเคราะห์หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตร
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต และจัดท าแผนการบูรณาการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ในแต่ละช่วง
ชั้นตามจุดเน้น  ในแต่ละระดับชั้นดังนี้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หน่วยที่ ๑๑ คุณธรรมจริยธรรรม แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๑๔ เรื่องปฎิบัติตามค าปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
๑๕ เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  



๖ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หน่วยที่ ๕ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๔ การใช้เวลาหลังเลิกเรียน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๕ การประหยัด  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยที่ ๖ อนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๗ การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๗ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๙ การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น 

ผลจากการวิเคราะห์แต่ละระดับชั้น พบว่า กิจกรรมที่เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร คือ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ ด้านทักษะอาชีพ และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้าน
คุณธรรมน าความรู้  ด้านอาชีพสุจริตและ มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้มี
การบูรณาการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม และบูรณาการ
โครงการของกลุ่มงานต่างๆ  

ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมที่เน้นการการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับแผนการจัดการเรียนรู้  ที่  ๗ การอนุรักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นการบูรณการในหน่วยที่ ๕ รักและศรัทธา สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่อง 
จากด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการพระราชด าริ รักษ์ต้นน้ าปากพนัง และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น  

๑.๒  การน านโยบายและแนวทางในการจัดมวลกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
มาใช้ประกอบการจัดมวลกิจกรรม  ทางโรงเรียนได้น านโยบายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมลูกเสือและแนวทางการ
จัดมวลกิจกรรม ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และตอบสนองนโยบายที่ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  เช่น 
ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือต้านยาเสพติด ลูกเสือประชาธิปไตย เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมวลกิจกรรมของลูกเสือ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ได้บูรณาการ
ตามจุดเน้นกับหลักสูตรของกลุ่มสาระต่างๆ โครงการของโรงเรียนและ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรใน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดแผนการบูรณาการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมลูกเสือกับ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงงาน ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยการร่วมมือ
กับวัดพระมหาธาตุ วัดธาราวงและวัดท่าไทร ในการจัดกิจกรรม  

๒. ด้านทักษะอาชีพ จัดกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพแก่ลูกเสือ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร การ
ท าเกษตร การแกะสลักผลไม้ การจัดท าลูกประคบ เป็นต้น โดยมีผู้น าท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการจัดการสอนบูรณาการกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๓. ด้านพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น ขับเคลื่อนด้วยโครงการรักษ์  
ต้นน้ าปากพนัง โดยร่วมมือกับ หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินตก ทางโรงเรียนจัด
กิจกรรมอย่าง 



๗ 
 

๑.๓ การออกแบบกิจกรรม สื่อ วิธีการวัดผลที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบทักษะชีวิต  จากการ
วิเคราะห์หลักสูตรและก าหนดจุดเน้น จึงได้ออกแบบกิจกรรม สื่อ วิธีการวัดผล ที่เน้นการปฎิบัติให้เกิดทักษะ
ชีวิต และการบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ทางโรงเรียนได้ออกแบบ
กิจกรรมหลักดังนี้ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น การแต่งกายที่ถูกระเบียบ การท า
ความเคารพครู การจัดกิจกรรมน้องไหว้พ่ี การรับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการ และน ามาประเมินในกิจกรรมของ
ลูกเสือตามสภาพจริง  

การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้ออกแบบกิจกรรม ที่เน้นการ
สร้างทักษะอาชีพ โดยก าหนดให้ลูกเสือมีโครงงานอาชีพและเชื่อมโยงกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
ทักษะอาชีพที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากคลุ้ม การแปรรูปอาหาร การท าปุ๋ยชีวภาพ การขยายพันธ์พืช 
และประเมินจากชิ้นงานตามเกณฑ์ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ออกแบบกิจกรรมการรักษ์ต้น
น้ าปากพนัง ภายใต้แนวคิดลูกเสือรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการด าเนิน
กิจกรรม จึงได้จัดการอบรมลูกเสือรักษ์ต้นน้ าปากพนัง การปลูกป่า การสร้างฝาย และได้ประเมินในรูปแบบ
ของบูรณาการกับกิจกรรมชุมชน และการบ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ คุณครูสุวิมล ไชยถาวรและคณะ ได้
ออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการในการน าทักษะชีวิตทั้ง ๓ ด้านที่ก าหนดไว้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
บูรณาการกับกิจกรรมสภานักเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรม ๗ ส กิจกรรมค่าย
เยาวชนรักษ์ต้นน้ าปากพนัง กิจกรรมพ่ีชวนน้องรักษ์น้ า และได้ประเมินผลบูรณาการกับทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

๑.๔ การจัดกิจกรรม และประเมินผลคุณลักษณะของลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบตามจุดเน้นในแต่ละระดับ ในด้านการประเมินคุณลักษณะของลูกเสือได้น าเกณฑ์
การประเมินโดยบูรณาการกับงานต่าง ๆ และใช้กระบวนการนิเทศ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม และด าเนินการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แต่ละแผน ดังตัวอย่าง เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗  เรื่อง บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ .การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวทางดังนี้ 

การวัดผล วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
๑.ด้านความรู้ การทดสอบ แบบทดสอบจ านวน ๑๐ ข้อ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๒.ด้านทักษะ/กระบวนการ การสังเกต แบบประเมินผลการปฏิบัติจริง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๓.ด้านคุณลักษณะ การสังเกต แบบประเมินผลคุณลักษณะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

 
๑.๕ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการความรู้ 

และการนิเทศติดตาม โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้น าข้อมูลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสือ และผลจากการนิเทศแบบคู่สัญญา จากการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาให้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนเกิดผลส าเร็จที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ โดยมีแนวคิดที่ส าคัญท่ีเกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ 



๘ 
 

๑. ควรน ากิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตมาบูรณาการกับโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
เพราะมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดกับของโรงเรียนคุณธรรม จะท าให้กิจกรรมลูกเสือที่หลากหลายมากขึ้น 

๒. การน ากิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตไปต่อยอดกับสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือ
น าเสนอการปฎิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จะสร้างคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ
มากขึ้น และสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๑๐ 
ปฏิบัติตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. โรงเรียนมีกิจกรรม ๗ ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมและมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ควรน ากิจกรรมลูกเสือมาเป็นแกนน าในการแยกขยะเพ่ือพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียน
ปลอดขยะต่อไป ในแผนการจัดการเรียนรู้ ที ๑๐ ขยะนี้มีคุณค่า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๔. ในการจัดกิจกรรมของลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีหน่วยการเรียนรู้โครงการ
พระราชด าริ โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองพระราชด าริ โดยการจัดท าโครงการลูกเสือรักษ์ต้นน้ า
ปากพนัง เพราะเป็นการรักษาสภาพต้นน้ าในท้องถิ่น และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ จิตอาสาและบริการ ใน
ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๕. โรงเรียนมีกิจกรรมโครงงานทักษะอาชีพของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ควรน ามา
บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อให้ลูกเสือเกิดแนวทางในการสร้างอาชีพของตัวเอง โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น การเพาะเห็ด การท าเหรียญโปรยทาน การถนอมอาหาร 
เป็นต้น  

จากแนวคิดดังกล่าว น ามาสู่การจัดโครงการที่ส าคัญดังนี้ โครงการรักษ์ต้นน้ าปากพนัง โครงการ
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม ๗ ส สู่โรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งทุก
โครงการมีผลส าเร็จเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

๑.๖ การน าข้อมูล ความสนใจ และความต้องการของลูกเสือมาใช้ในการจัดมวลกิจกรรม
ลูกเสือ  โรงเรียนได้ประเมินผลการจัดกิจกรรม และน าข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง นักเรียน มาเป็นแนวทางใน
การจัดมวลกิจกรรมของลูกเสือให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอท่ีส าคัญของผู้ปกครองและลูกเสือมา
จัดมวลกิจกรรม  เริ่มจาก ศึกษาความต้องการของลูกเสือในการจัดมวลกิจกรรม วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
และ น าข้อเสนอความต้องการที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนามวลกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน  

สรุปจากแนวคิด ความต้องการของลูกเสือ ผนวกกับผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอปัญหา 
อุปสรรคในการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ พบว่า การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ควรจัดร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว แต่ให้ลูกเสือน าไปปฎิบัติในการจัดมวลกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลงาน
ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น กิจกรรมทักษะอาชีพ กิจกรรม ๗ ส กิจกรรมรักษ์ต้นน้ าปากพนัง กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม เป็นต้น  

๑.๗ การจัดท าข้อมูล  สารสนเทศ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การที่นักเรียนมีทักษะชีวิตมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมลูกเสือบูรณาการ โรงเรียนมีการ
ด าเนินการจัดท าข้อมูล สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ได้แก่ สารสนเทศหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต สารสนเทศแผนงานโครงการ สารสนเทศผู้เรียนลูกเสือ สารสนเทศการวัดประเมินผล ซึ่งโรงเรียนน า
สารสนเทศทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เช่น การจัดท าแผนงาน โครงการ
หลักสูตรการอบรม แผนการประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  



๙ 
 

๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต   โรงเรียนได้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จใน ๓ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาและรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น  โดยมีตัวชี้วัดและผลการประเมินดังนี้ 

ข้อ ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปี  ๕๘ ปี  ๕๙ ปี  ๖๐ 
๑ ร้อยละของลูกเสือที่มีความพึง

พอใจการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ
ของสถานศึกษา 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๕ ที่มีความพึง
พอใจการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา 

๙๐ ๙๒ ๙๕ 

๒ จ านวนชิ้นงาน / ผลงานที่ลูกเสือ
สร้างสรรค์จากการพัฒนาตาม
ความถนัดและความสนใจ 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๕ ที่มชีิ้นงาน / 
ผลงานที่ลูกเสือสร้างสรรค์จากการ
พัฒนาตามความถนัดและความสนใจ 

๘๐ ๘๕ ๘๘ 

๓ ร้อยละของลูกเสือที่มีดัชนีมวลกาย
ระดับอ้วนกับระดับปกติ 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๘ มีดัชนีมวลกาย
ระดับอ้วนกับระดับปกติ 

๙๕ ๙๗ ๙๘ 

๔ จ านวนลูกเสือที่ลาป่วยและ
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล  

ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่ลาป่วย
และเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล  

๖ ๖ ๔ 

๕ จ านวนลูกเสือที่แสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าว รุนแรงและทะเลาะวิวาท 

ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงและ
ทะเลาะวิวาท 

๕ ๔ ๔ 

๖ จ านวนลูกเสือที่มีพฤติกรรมติดเกม 
หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่
เหมาะสม 

ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่มี
พฤติกรรมติดเกม หรือใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไม่เหมาะสม 

๔ ๔ ๓ 

๗ จ านวนลูกเสือที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาทางเพศ 

ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทาง
เพศ 

๔ ๓ ๒ 

๘ จ านวนลูกเสือที่เกิดอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่เกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

๓ ๒ ๑ 

๙ ร้อยละของลูกเสือที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม  มี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๘ เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคมมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
ผู้อื่นทั้งในและนอกถานศึกษา 

๙๕ ๙๗ ๙๘ 

๑๐ จ านวนลูกเสือที่มาสาย ลูกเสือไม่เกินร้อยละ ๓ ที่มาสาย ๘ ๗ ๖ 
๑๑ จ านวนลูกเสือที่ขาดเรียน   ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ที่ขาดเรียน   ๗ ๗ ๕ 
๑๒ จ านวนลูกเสือที่ ติด 0 ลูกเสือ ไม่เกินร้อยละ ๒ ที่ 

มีผลการเรียน 0 
๔ ๒ ๑ 



๑๐ 
 
๑๓ ร้อยละของลูกเสือมีคุณธรรม

จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๘ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๙๔ ๙๕ ๙๖ 

๑๔ ร้อยละของลูกเสือมีด้านทักษะ
อาชีพ 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๘ มีทักษะอาชีพ ๘๐ ๘๓ ๘๕ 

๑๕ ร้อยละของลูกเสือร่วมกิจกรรมด้าน
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

ลูกเสือ ร้อยละ ๙๘  ร่วมกิจกรรม
ด้านพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น 

๙๒ ๙๕ ๙๘ 

 
๓. ปัจจัยความส าเร็จ จากการด าเนินกิจกรรมหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต พบว่ า

ความส าเร็จที่เกิดข้ึนเชิงประจักษ์ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มาจากปัจจัยหลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
๓.๑ การบริหารจัดการ เกิดจากการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบกิจการลูกเสือ ที่เน้น

การพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ส่ งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ  และได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยน ากิจกรรมลูกเสือมาเป็นตัวบ่งชี้ในการประกัน
คุณภาพ ในรอบที่ ๔  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ก าหนดให้มี
ตัวบ่งชี้  พัฒนาการจากการประเมินลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม คือ การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้หลักการเทียบเคียง (Benchmarking)  

๓.๒ การส่งเสริมการพัฒนาผู้ก ากับลูกเสือ ก าหนดให้มีส่วนร่วมของผู้ก ากับลูกเสือในการจัดท า
แผนพัฒนาผู้ก ากับลูกเสือที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และ
แผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่ก าหนดของผู้ก ากับลูกเสือ พัฒนาแหล่งการสืบค้นข้อมูล 
และจัดท าทะเบียนข้อมูลอย่างมีระบบ สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันสมัย การสนับสนุนเข้า
รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ร่วมพิจารณาการ
จัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และทะเบียนลูกเสือต่างๆ อย่างครบถ้วนเป็นระบบ 

๓.๓ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  ผู้ปกครองและชุมชนร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัด
กิจกรรมลูกเสือเสริมทักษะชีวิตของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือเสริมทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะการมีส่วนร่วม มี ๓ รูปแบบ คือ  ๑) รูปแบบการเป็นวิทยากร 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนา ๓) รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้  โดยทั้ง ๓ 
รูปแบบเน้นการมีส่วนร่วม  

๒ .๔  น โยบายและจุ ด เน้ นตามน โยบายที่ สอดคล้ องกับกิ จกรรมลู ก เสื อ   รั ฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดโครงการในการขับเคลื่อน
กิจกรรมลูกเสืออย่างเป็นรูปธรรม เช่น  กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานด้าน
ลูกเสือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 



๑๑ 
 
ส่วนที่ ๓ บทเรียนที่ได้รับ   

๑. การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประสบความส าเร็จ
ประเด็นส าคัญ มาจากการจัดการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ที่เชื่อมโยงเนื้อหาตาม
หลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และเกิดทักษะชีวิตอย่างแท้จริง เนื่องจากการสอนให้เกิดทักษะในกิจกรรม
ลูกเสือไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะเวลาที่มีจ ากัดเช่น ด้านทักษะอาชีพ บูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ด้านคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   

๒. การพัฒนาระบบคุณภาพลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ในส่วนของ
ระบบที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาผู้ก ากับลูกเสือ จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องมุ่งเน้นการสร้าง
ความตระหนัก ความรับผิดชอบ และการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เช่น การนิเทศแบบ
คู่สัญญา นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม นวัตกรรมธนาคารใบไม้  เพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้มีการ
ปฎิบัติที่เป็นเลิศ  และส่วนระบบที่ ๓ การมีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ยกระดับคุณภาพของมวลกิจกรรม ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผนการจัดกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

๓. แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โรงเรียนไม่สามารถน ามาใช้ได้ทุกแผนตาม
เวลาที่ก าหนด จึงต้องมีการก าหนดเป้าหมายของมวลกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะชีวิต หรือด้านจิตสาธารณะ ที่ส าคัญต้องจัดกิจกรรม
บูรณาการร่วมกับโครงการของโรงเรียน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
แผนการเรียนรู้ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

๔. ปัญหาส าคัญของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คือ 
การวางแผนการจัดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา นักเรียนขาดความพร้อมในการร่วมกิจกรรมทักษะ
ชีวิต  ดังนั้น การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมต้องมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

๕. ระบบการนิเทศก ากับติดตาม เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่ในทางปฎิบัติไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้การจัดมวลกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

๖. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มี
บทเรียนที่ได้รับด้านภาพความส าเร็จที่น าไปสู่การพัฒนาหรือต่อยอดสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

   ภาพความส าเร็จของโรงเรียน 
๑. รางวัลเหรียญทองแดง  เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้

ทักษะ ๖ คู่ ๓ ด้าน  ในการคัดเลือกผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาค ปี ๒๕๕๙ จากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

๒. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practies) ระดับประเทศ  ปี๒๕๕๙ ด้าน
การพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
ชื่อผลงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



๑๒ 
 

๓. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรยีนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากการประกวดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับธนาคารออมสิน  

๔. โรงเรียนได้รับรางวัล ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี 
๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   

๕. รางวัล MOE AWARDS ระดับประเทศ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๖ . รางวั ล  MOE AWARDS ระดั บ ป ระ เท ศ  ส าขา เทิ ดทู น สถาบั น ช าติ  ศ าสน า แล ะ
พระมหากษัตริย์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี ๒๕๕๙  

๗. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคุณธรรม เรื่องคืนชีวิตผืนป่าด้วยจิตอาสา “สืบสานตาม
รอยพ่อ”  งานมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาพความส าเร็จของครู 
๑. นางสุวิมล ไชยถาวร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 

(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๒. นายไกรทิพย์ จิตอารีย์ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-

เนตรนารี)ประเภทลูกเสือวิสามัญ สถานศึกษาขนาดเล็ก  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ประจ าปี 
๒๕๕๙ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

๓. นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปี 
๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  

๔. นางจันทร์พร ผาดศรี ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอนประจ าปี 
๒๕๕๙ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๕. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน
ประจ าปี ๒๕๕๙ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ภาพความส าเร็จของนักเรียน 
๑. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 
๓. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการร้องเพลงลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 
๔. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทักษะผูกเงื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕. รางวัลนักเรียนผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามโครงการลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๖. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคุณธรรม เรื่องคืนชีวิตผืนป่าด้วยจิตอาสา “สืบสานตาม

รอยพ่อ”  ด้วยกิจกรรมลูกเสือ งานมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 



๑๓ 
 

๗. รางวัลโครงการพ่ีชวนน้องรักษ์น้ า ระดับประเทศ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพ ระบรม
ราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

ส่วนที่ ๔ สิ่งที่จะพัฒนาในอนาคต 
จากภาพความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะ

ชีวิต ด้วยการจัดท าแผนบูรณาการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยการน าแนวคิดการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ 
ซึ่งประกอบด้วย ระบบหลักและระบบสนับสนุน ซึ่งในการปฎิบัติในแต่ละระบบ ได้มีเครื่องมือเทียบระดับ 
(Benchmarking) พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชมวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
พร้อมทั้งวัดและประเมินจากเครื่องมือตรวจสอบตนเอง ท าให้เกิดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน แต่มี
สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 

๑. จัดท าแผนด าเนินงานลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
การจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งหมด เช่น ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือยาเสพติด ลูกเสือประชาธปไตย มาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของแผน กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ด าเนินการ งบประมาณ และการติดตามผล ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยใช้เครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ให้มีความเป็นเลิศใน
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ 

๒. พัฒนาปรับปรุงระบบหลักและระบบสนันสนุน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต  
ของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)  ใช้กระบวนการ PDCALI เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดนวัตกรรมในการเทียบเคียงสมรรถนะกับโรงเรียนที่ใกล้เคียง
กัน พร้อมทั้งก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผน และมีการรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนมีการน าเสนอและ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่ฝ่ายบริหารและครูที่เกี่ยวข้อง โดยมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างานตลอดจนเผยแพร่ผลงานสู่โรงเรียนเครือข่าย  

๓. การพัฒนากิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต  โดยใช้กระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ  เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยครูและบุคลากรของ
โรงเรียน และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาและรับองค์ความรู้ใหม่ๆ และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระดมทรัพยากรในการท างาน ได้แก่ สมาคมลูกเสือแห่งประเทศไทย 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สสส. และชมรมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยอนุรักษ์ต้น
น้ าปากพนัง อบต.ต าบลหินตก ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นต้น 

จากการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา โดยยึดหลัก PLC แน่น 
แม่นระบบ ครบวงจร PDCALI ใส่ใจ Benchmarking ไม่หยุดนิ่งเรื่องคุณภาพ จนเป็นวิถี ปรากฏมี BEST 
Practice  ซึ่งเป็นแนวทางที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพทักษะชีวิตของนักเรียน ให้ได้รับ
ประสบการณ์ องค์ความรู้ ตลอดจนทักษะชีวิตที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายทางการศึกษาที่ต้องการให้กิจกรรมลูกเสือ เป็นต้นแบบของการพัฒนาทักษะชีวิต และสามารถอยู่ ใน
สังคมอย่างมีความสุข  

 


