
โครงการลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา 
Macro Flow Chart 1: ระบบคุณภาพลูกเสือทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.การบริหารจัดการโครงการ 
กระบวนการ วิธีปฏิบัต ิ ระบบสารสนเทศ 

๑.ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง
การบริหารกิจการลูกเสือใน
โรงเรียน 

ประชุมผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือ และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกเสือ ก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร และ
แผนยุทธศาสตร์ 

-บันทึกการประชุม 
-ผังโครงสร้างการบริหาร 
-แผนยุทธศาสตร ์

๒.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการโดยให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

-บันทึกการประชุม 
-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๓.การบริหารจัดการ การ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน นิเทศ
ก ากับติดตาม การจัดกิจกรรม
ลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 

-ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณงานลูกเสือ 
-ผู้บริหารมีการนิเทศก ากับติดตาม ตามแบบการ
นิเทศท่ีก าหนด 
-ผู้บริหารประเมินสภาพจริงการปฏิบัติงาน 

-บันทึกการประชุม 
-บันทึกการนิเทศงาน
ลูกเสือ 

๔.การประเมินแผนพัฒนา
คุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

-ผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมพิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ในการ 
บูรณาการทักษะชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ 
-ผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือร่วมและลูกเสือพิจารณา
แผนปฏิบัติการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจบ
ภาคเรียนที่ ๑,๒ 

-บันทึกการประชุม 
-แบบบันทึกผลการ
วิเคราะห์ 
-บันทึกการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๕.การจัดระบบสารสนเทศ -ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือ จัดท าข้อมูลงาน
สารสนเทศ ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
 

ข.ผลลัพธข์องโครงการ 
 ๑.ร้อยละ ๘๐ ลูกเสือมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.ร้อยละ ๘๐ ของลูกเสือ สร้างเครือข่ายการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ร้อยละ ๘๐ ของผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือ ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการลูกเสือเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การน าและ
การบริหาร
จัดการ 

ระบบสนบัสนุน 

 
การพัฒนาผู้ก ากับ
ลูกเสือ 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ระบบหลัก 

-หลักสูตรลูกเสือ 
 ทักษะชีวิต 
-ปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 (กระบวนการ 
  บูรณาการ) 

ผลลัพธ์ 

 

 

-ลูกเสือสามัญ 
 รุ่นใหญ ่
-ลูกเสือวิสามัญ 



 

 
๒ 

๒.ผู้ก ากับลูกเสือ 
Macro Flow Chart 2: ระบบคุณภาพลูกเสือทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.การบูรณาการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กระบวนการ วิธีปฏิบัต ิ ระบบสารสนเทศ 
๑.ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร
ลูกเสือทักษะชีวิต และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชุมผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือ 
วิเคราะห์มวลกิจกรรมหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อน
เปิดภาคเรียนที่ ๑ 

-บันทึกการประชุม 
-บันทึกการวิเคราะห์มวล
กิจกรรมลูกเสือ 

๒.การน านโยบาย โครงสร้าง
การบริหารกิจการลูกเสือของ
โรงเรียน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาจัดมวลกิจกรรม 

๑.รวมรวบข้อมูลจากหน่วยงาน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 
๒.ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ 

-โครงสร้างขับเคลื่อนการ
จัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
 

๓.การออกแบบกิจกรรมและ
จัดท าแผนกิจกรรมแบบบูรณา
การ 

๑.น ากรอบมวลกิจกรรมลูกเสือมาบูรณาการจัดเป็น
หน่วยการเรียนรู้ 
๒.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-แผนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือแบบบูรณาการ 
-แบบบันทึกการสอน 
-สื่อการสอน 

๔.จัดกิจกรรมตามระบบของ
ลูกเสือ โดยวิธีการของลูกเสือ 

การประชุมกองลูกเสือ ประกอบด้วย ๑.พิธีเปิด  ๒.
เพลง/เกม ๓.กิจกรรมตามหลักสูตร ๔.เรื่องสั้นที่
เป็นคติ ๕.พิธีปิด 

-บันทึกการสอน 
-สื่อการสอน 

๕.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
ใช้ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการนิเทศติดตาม 

ผู้บริหาร ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมพิจารณา
การปฏิบัติตามแผนกิจกรรมฯ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หลังจบภาคเรียนที่ ๑,๒ 

-บันทึกการประชุม 
-แบบประเมินความพึง
พอใจ 

๖.การจัดระบบสารสนเทศ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ จัดท าข้อมูลงาน
สารสนเทศ  ภาคเรียนที่ ๑, ๒ 

-ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 

การพัฒนา    
ผู้ก ากับลูกเสือ 

ระบบสนบัสนุน 

-หลักสูตรลูกเสือ 
-ทักษะชีวิต 
-ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ  
พอเพียง 
(กระบวนการ 

   บูรณาการ) 
 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ระบบหลัก 

๑.พิธีเปิด (ชักธงขึ้น 
   สวดมนต์ สงบน่ิง    
   ตรวจ แยก) 
๒.เพลง/เกม 
๓.กิจกรรมตาม 
    หลักสูตร 
๔.เรื่องสั้นท่ีเป็นคต ิ
๕.พิธีปิด (นัดหมาย   
    ตรวจ ชักธงลง  
    เลิก) 

ผลลัพธ์ 

 

 

 

ลูกเสือมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ระบบพอเพียง) 



 

 
๓ 

ข.ผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน 
 - ร้อยละ ๘๐ ลูกเสือมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ลูกเสือ 
Macro Flow Chart 3: ระบบคุณภาพลูกเสือทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.การมีส่วนร่วมของลูกเสือในการท าโครงการ 

กระบวนการ วิธีปฏิบัต ิ ระบบสารสนเทศ 
๑.ก าหนดยุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมของลูกเสือ 

๑.ลูกเสือเข้าร่วมการประชุมในการก าหนดนโยบาย 
โครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน และ
การวิเคราะห์หลักสูตร 

-บันทึกการประชุม 
-ผังโครงสร้างการบริหาร 
-แผนยุทธศาสตร์ 
-บันทึกมวลกิจกรรม 

๒.จัดท าแผนปฏิบัติการและการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

๑.เข้าร่วมการจัดท าก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรลูกเสือ 
๒.เข้าร่วมจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-โครงสร้างขับเคลื่อนการ
จัดมวลกิจกรรม 
แผนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือแบบบูรณาการ 
-แบบบันทึกการสอน 

๓.จัดกิจกรรมตามระบบของ
ลูกเสือ โดยวิธีการของลูกเสือ 

การประชุมกองลูกเสือ ประกอบด้วย ๑.พิธีเปิด  ๒.
เพลง/เกม ๓.กิจกรรมตามหลักสูตร ๔.เรื่องสั้นที่
เป็นคติ ๕.พิธีปิด 

-บันทึกการสอน 
-สื่อการสอน 

๔.การสร้างเครือข่ายพอเพียง จัดท าแผนปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายระดับ
โรงเรียนและชุมชน 

-แผนปฏิบัติการ
เครือข่ายพอเพียง 

๕.การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ 

๑.ร่วมพิจารณาการปฏิบัติตามแผนกิจกรรมฯ โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจบภาคเรียนที่ ๑,๒ 
๒.ก าหนดแผนปฏิบัติการลูกเสือพอเพียงดีเด่น 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-คู่มือปฏิบัติการลูกเสือ
พอเพียงดีเด่น 

๖.การจัดระบบสารสนเทศ ร่วมจัดท าข้อมูลงานสารสนเทศ  ภาคเรียนที่ ๑, ๒ -ข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 

 
ลูกเสือ 

ระบบสนบัสนุน 

๑.พิธีเปิด (ชักธงขึ้น 
   สวดมนต์ สงบน่ิง    
   ตรวจ แยก) 
๒.เพลง/เกม 
๓.กิจกรรมตาม 
   หลักสูตร 
๔.เรื่องสั้นที่เป็นคติ 
๕.พิธีปิด (นัดหมาย   
    ตรวจ ชักธงลง เลิก) 

 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

ระบบหลัก 

 

 
 
การจัดกิจกรรม
ลูกเสือเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์ 

 

 

 

-การสร้างเครือข่าย 
ระดับโรงเรยีนและ
ชุมชน 
-การยกย่องเชิดชู
เกียรติลูกเสือ
พอเพียงดีเด่น 



 

 
๔ 

ข.ผลลัพธ์กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นเลิศ 
 ๑.ร้อยละ ๘๐ ลูกเสือมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.ร้อยละ ๖๐ ลูกเสือสร้างเครือข่ายการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.ลูกเสือระดับช่วงชั้นละ ๒ คน ได้รับการเชิดชูเกียรติลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


