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ส่วนที ่ 1  สภาพทัว่ไป 
 
 
1.ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  145  หมู่ท่ี  12  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย ์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พทัลุง)  
รหสัไปรษณีย ์  80350  

Website :  http://www  keereeraj.ac.th  Tel : 075-497071    Fax : 075-497166 
e-mail :  keereerat_p@hotmail.com  

 

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 
เดิมโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา สังกดักรมสามญัศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งโรงเรียน 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี  19 กรกฎาคม  2519 คร้ังแรกไดเ้ปิดท าการสอนแบบสหศึกษา 
จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน  37  คน  จ าแนกตามเพศ ชาย 20 คน หญิง 17  คน เม่ือวนัท่ี  15
พฤษภาคม  2519  มีนายโสภาค  วิริโยธิน ต าแหน่งอาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนร่อนพิบูลยเ์กียรติวสุนธรา
ภิวฒัก ์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา เป็นคนแรก  

ปัจจุบนัมีนายณัฐวฒิุ  รัตนอรุณ  ด ารงต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา                
เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พทัลุง)  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน   การศึกษา  คือ รากฐานของชีวติ 
ค าขวญัประจ าโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  เนน้วนิยั  ใฝ่คุณธรรม 
สีประจ าโรงเรียน                   เขียว  -  เหลือง 
ความหมาย     ความสดช่ืน  เยอืกเยน็  มัน่คงประดุจดงัสีเขียว                  

มีคุณธรรมประจ าใจ  ประดุจดงัสีเหลือง 
เคร่ืองหมายประจ าโรงเรียน    วงกลมภายในมีรูปพระบรมธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เบ้ืองหลงัเป็นรูปภูเขาอยูเ่หนืออกัษรยอ่ ค.พ.   
พระบรมธาตุ  หมายถึง  การยดึมัน่ในศาสนา 

                                            ภูเขา  หมายถึง  ความเยอืกเยน็  แขง็แรง มัน่คง                                   
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2.  ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
1)  ช่ือ-สกุลผูบ้ริหาร  นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ  ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา   

วทิยฐานะผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ   วฒิุการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบณัฑิต    สาขาเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา  ตั้งวนัท่ี   20   เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558  จนถึงปัจจุบนั  

2)  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  (ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง)    จ  านวน   -   คน   
3)  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  (แต่งตั้งภายใน)    จ  านวน   5   คน  ดงัน้ี 

3.1  นายสมมารถ  จ  านองวฒิุ  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบณัฑิต   
โทรศพัท ์ 087-8882989   รับผดิชอบกลุ่มบริหารทัว่ไป 

3.2  นายขจร  สายทอง  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร 
การศึกษา  โทรศพัท ์ 089-970 2699  e-mail : Kroojorn@hotmail.com  รับผดิชอบกลุ่มงานบริหารวชิาการ 

3.3  นายไกรทิพย ์ จิตอารีย ์ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
การศึกษา โทรศพัท ์084-844 3956 รับผดิชอบกลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

3.4  นายอนุชา  ส่งทว ี วฒิุการศึกษาสูงสุด  วทิยาศาสตรบณัฑิต  โทรศพัท ์089-7272639    
รับผดิชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

3.5  นางวรางค ์ ราชนิยม วฒิุการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบณัฑิต  โทรศพัท ์081-5363729 
รับผดิชอบกลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน 

 

3.ข้อมูลนักเรียน  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560) 
 

     จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  232 คน  จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 33 27 60 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 27 20 47 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 18 25 43 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  78 72 150 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 12 21 33 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 9 19 28 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 6 15 21 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  27 55 82 

รวม 105 127 232 

mailto:Kroojorn@hotmail.com%20%20รับผิดชอบ
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4.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูประจ าการ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วฒิุ วชิาเอก 

1 นายณฐัวฒิุ รัตนอรุณ 50 ผอ./ชพ. กศ.ม. เทคโนโลยทีางการศึกษา 

2 นายขจร   สายทอง 59 ครู/ชพ. ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
3 นายอนุชา    ส่งทว ี 57 ครู/ชพ. วท.บ วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
4 นายสมมารถ    จ  านองวฒิุ 51 ครู/ชน. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
5 นายไกรทิพย ์   จิตอารีย ์ 52 ครู/ชน. ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
6 นางจนัทร์พร    ผาดศรี 37 ครู/ชน. ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
7 นางตรัยรัตน์    ส่งทว ี 57 ครู/ชพ. วท.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
8 นางขอ้งทิพย ์   มีแกว้ 48 ครู/ชน. กษ.ม. ภาษาไทย 
9 นางวรางค ์    ราชนิยม 53 ครู/ชพ. ค.บ. ภาษาไทย 
10 นางมณฑา   เตม็ไป 59 ครู/ชพ. ค.บ. ภาษาไทย 
11 นายสามารถ กาญจนะแกว้ 54 ครู/ชน. ศษ.บ. สังคมศึกษา 
12 นางทิพวรรณ    สตารัตน์ 50 ครู/ชน. กษ.บ. ภาษาองักฤษ 
13 นางสุวมิล  ไชยถาวร 58 ครู/ชพ. กษ.บ. ภาษาองักฤษ 
14 นางรัชนี   ชิตรัฐฐา 58 ครู/ชน. กษ.บ. ภาษาองักฤษ 
15 นางสาวนิลุบล  ชา้งกลาง 59 ครู/ชน. ค.บ. สังคมศึกษา 
16 นางละอองรัตน์ พรหมปลดั 59 ครู/ชพ. บธ.บ. บริหารงานบุคคล 
17 นางจินตนา   เพช็รคลา้ย 49 ครู/ชน. กษ.บ. เคมี 

 

     ครูอตัราจา้ง 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วฒิุ วชิาเอก 

1 นางสาวสุภาวดี  บุญเดช 29 ครูอตัราจา้ง ค.บ. สังคมศึกษา 

2 นางสาวสุวสิา  เพง็จนัทร์ 26 ครูอตัราจา้ง ค.บ. คณิตศาสตร์ 
3 นางสาวกลัยา   สุขบางนพ 30 ครูอตัราจา้ง ค.บ. คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวสุณิศา  พรหมณาเวช 28 เจา้หนา้ท่ีธุรการ บธ.บ ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
                - จ  านวนครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก     20    คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
                -  จ  านวนครูท่ีสอนตรงตามความถนดั   -ไม่มี-    คน  คิดเป็นร้อยละ  – 
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5.ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
          อาคารเรียนจ านวน  3  หลงั  อาคารประกอบจ านวน  3  หลงั  ส้วม  4 หลงั    สนามฟุตบอล  1  สนาม   
สนามบาสเก็ตบอล  1  สนาม  ลานอเนกประสงค ์ 1  สนาม อาคารเอนกประสงค ์ 1  หลงั 
 
6.  ข้อมูลด้านงบประมาณ  ปีการศึกษา  2559 

การจดัสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
กลุ่มงาน จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร  (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

6.1 กลุ่มบริหารวชิาการ 82,390 50 
6.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 8,238 5 
      งบส ารองจ่าย 25,350 25 
6.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 8,238 5 
6.4  กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 16,477 10 
6.5  กลุ่มบริหารทัว่ไป 49,432 30 

    
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
       1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม  มีประชากรประมาณ  18,000 
คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  สวนผลไม้และสวนยางพารา  อาชีพหลักของชุมชนคือ  
เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทั่วไปคือ
ประเพณีชกัพระ ประเพณีสารทเดือนสิบ 
       2)  ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ป.4  อาชีพหลักคือเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวประมาณ  50,000  บาท  จ  านวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว   2  คน 
        3)  โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน 
                 โรงเรียนอยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้  ไดแ้ก่  ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงบา้นขุนพงั  ศูนยจ์กัรสานบา้นปลาย
ราง   ศูนยอ์นุรักษ์ป่าตน้น ้ าปากพนงั  ศูนยผ์ลิตมงัคุดเพื่อการส่งออก  อยู่ใกลว้ดั  เช่น  วดัวิภาวดีรังสิตาราม  
วดัท่าไทร  วดัถลุงทอง  วดัศรีพิบูลย ์ โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หินตกในการจดัการแข่งขนักีฬาเป็นประจ าทุกปี 
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8.  ภารกจิ อ านาจหน้าทีข่องสถานศึกษา 

                  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืน  โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษา      ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดจนบริบทและ
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2.จดัตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3.พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
4 .จดัการเรียนการสอน   จดัสภาพแวดลอ้ม    บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

5.ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวทางปฏิบติัต่างๆ   ตามกฎหมายก าหนด 
6.ก ากบั ติดตาม  ประเมินงานตามแผน โครงการและประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนการ 

พิจารณาความดีความชอบ  การพฒันาและการด าเนินการทางวนิยักบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน 
ศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

8 .จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหค้วามร่วมมือในการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา   รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9.ส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาและสถาบนัอ่ืนใน 
ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

1 0 .ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 
                  และเพื่อให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบการจดัการศึกษา เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย  เกิดผลดีกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกฝ่าย  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาจึงไดแ้บ่ง
ส่วนราชการภายในหน่วยงานออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ประกอบด้วย งานบริหารวิชาการ   งานบริหาร
งบประมาณ    งานบริหารทัว่ไป  งานบริหารบุคลากร     และงานบริหารกิจการนกัเรียน โดยกลุ่มงานทั้ง 5 
งาน ได้มีการประชุมวางแผนการท างานเชิงบูรณาการ ประสานสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างดี มีการปฏิบติัจริงจงั 
ส่งผลใหส้ถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการบริหารจดัการในทุก ๆ ดา้น    
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9.  โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 
          โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาไดก้ าหนดโครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ดงัน้ี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     

ภาษาไทย 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240(6นก.) 

คณิตศาสตร์ 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240(6นก.) 

วทิยาศาสตร์ 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240(6นก.) 

สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ประวติัศาสตร์ 

ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม 

หนา้ท่ีพลเมืองวฒันธรรมและการด ารงชีวติ 

เศรษฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

หนา้ท่ีพลเมือง 

160(4นก.) 

40(1นก.) 

 

120(3นก.) 

 

 

40(1นก.) 

160(4นก.) 
40(1นก.) 

 
 

120(3นก) 
 
 
 

40(1นก.) 

160(4นก.) 
40(1นก.) 

 
 

120(3นก.) 
 
 
 

40(1นก.) 

320(8นก.) 

80(2นก.) 

 

240(6นก.) 

 

 

80(2นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 120(3นก.) 

ศิลปะ 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 120(3นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 120(3นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240(6นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880(22นก.) 880(22นก.) 880(22นก.) 1,640(41นก.) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 360 (18 นก.) 2200 (55 นก.) 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่นอ้ยกวา่ 1, 200  ชัว่โมง 
รวม 3 ปีไม่นอ้ยกวา่ 

3,600 ชัว่โมง 
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10.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  หอ้งสมุดมีขนาด  160  ตารางเมตร  จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุด 15,154 เล่ม 

                         การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน  ใชร้ะบบ  ดิวอ้ี 
                         จ านวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 50 คน  ต่อวนั   
คิดเป็นร้อยละ40 ของนกัเรียนทั้งหมด 

2)  หอ้งปฏิบติัการ 
  หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์จ านวน   3   หอ้ง 
  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จ านวน   1   หอ้ง 
  หอ้งปฏิบติัการทางภาษาจ านวน   1   ห้อง 
  หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์จ านวน   1   ห้อง 
  หอ้งประวติัศาสตร์จ านวน   1   หอ้ง 
  หอ้งเรียนอจัฉริยะจ านวน   1    หอ้ง 

        3)  คอมพิวเตอร์  จ  านวน 56 เคร่ือง 
                 ใชเ้พื่อการเรียนการสอน    20  เคร่ือง 
                 ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  5  เคร่ือง 
                       จ  านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉล่ีย  20 คนต่อวนั  
คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของนกัเรียนทั้งหมด 
               ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 29 เคร่ือง 
        4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
                 แหล่งเรียนรู้ภายใน 
 

หอ้งสมุด 
ขนาดห้องสมุด 
(ตารางเมตร) 

จ านวนหนงัสือ
ทั้งหมด 
(เล่ม) 

การสืบคน้หนงัสือ 
และการยมื-คืนใชร้ะบบ 

อตัราส่วนนกัเรียนท่ีใช้
หอ้งสมุด 
ก่ีคนต่อวนั 

160 15154 ระบบดิวอ้ี  ยมืคืนใชบ้ตัร 100 : วนั 
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 แหล่งเรียนรู้ภายใน (ยกเวน้หอ้งสมุด) 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน  
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 
เฉล่ียสูงสุดเดือน ต ่าสุด เดือน 

1.  หอ้งจริยธรรม 180 : ปี 18 13 
2.  สวนพุทธศาสน์ 25 : ปี 5 3 
3.  สวนวรรณคดี 25 : ปี 5 4 
4.  สวนหยอ่ม 30 : ปี 11 5 
5.  หอ้งพยาบาล 20 : ปี 9 4 
6.  สหกรณ์ร้านคา้ 15 : ปี 6 2 
7. อุทยานวทิยาศาสตร์ 30 : ปี 11 4 

 

          5)   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช ้

(จ  านวนคร้ัง/ปี) 
เฉล่ียสูงสุดเดือน ต ่าสุด เดือน 

1.  วดัถลุงทอง 4 : ปี 1 1 
2.  วดัท่าไทร 5 : ปี 1 1 
3.  วดัวภิาวดีรังสิตาราม 5 : ปี 1 1 
3.  กลุ่มจกัสานไมค้ลุม้ 12 : ปี 2 2 
4.  กลุ่มมงัคุดเพื่อการส่งออก 12 : ปี 2 2 
5.  สถานีอนามยับา้นขนุพงั 12 : ปี 2 1 
6.  น ้าตกทองนางโยน 12 : ปี 2 1 
7.  ธนาธิปพนัธ์ุไม ้ 12 : ปี 2 1 
8. หน่วยจดัการตน้น ้าปากพนงั 2 : ปี 2 1 
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        6)  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู/นกัเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

 

 
ช่ือ-สกุล 

ปราชญช์าวบา้น หรือ 
ผูท้รงคุณวุฒิ   ฯลฯ 

 
ใหค้วามรู้เร่ือง 

จ านวนคร้ัง 

1.  นายบุญพา  คล้ิงเช้ือ ปราชญช์าวบา้น แพทยแ์ผนไทย 5 
2.  นายจรูญ  เพชรสุภา ผูท้รงคุณวุฒิ สาธารณสุขพื้นฐาน 6 
3.  นายนภิศร  ณ นคร   ผูท้รงคุณวุฒิ วฒันธรรมไทย 12 
4.  นายจ านง  อรชร ปราชญช์าวบา้น การจกัสาน 15 

11.  ภารกจิ อ านาจหน้าทีข่องสถานศึกษา 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  มีหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืน  โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
1.จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษา      ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผน   ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ส านกังานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดจนบริบทและ
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2.จดัตั้งงบประมาณและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3.พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
4.จดัการเรียนการสอน   จดัสภาพแวดลอ้ม    บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

5.ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวทางปฏิบติัต่างๆ   ตามกฎหมายก าหนด 
6.ก ากบั ติดตาม  ประเมินงานตามแผน โครงการและประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนการ 

พิจารณาความดีความชอบ  การพฒันาและการด าเนินการทางวินยักบัครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน 
ศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใชแ้ละจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

8.จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหค้วามร่วมมือในการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา   รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9.ส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาและสถาบนัอ่ืนใน 
ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 
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10.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 

และเพื่อใหก้ารด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีโรงเรียนตอ้งรับผดิชอบการจดัการศึกษา เป็นไป 
ดว้ยความเรียบร้อย  เกิดผลดีกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทุกฝ่าย  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาจึงไดแ้บ่ง
ส่วนราชการภายในหน่วยงานออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ประกอบด้วย งานบริหารวิชาการ   งานบริหาร
งบประมาณ    งานบริหารทัว่ไป  งานบริหารบุคลากร     และงานบริหารกิจการนกัเรียน โดยกลุ่มงานทั้ง 5 
งาน ได้มีการประชุมวางแผนการท างานเชิงบูรณาการ ประสานสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างดี มีการปฏิบติัจริงจงั 
ส่งผลใหส้ถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการบริหารจดัการในทุก ๆ ดา้น    

12.อดุมการณ์เพ่ือการพฒันาสถานศึกษา 

โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันามีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และนโยบายในการพฒันากิจการ 
ลูกเสือของโรงเรียนไวอ้ย่างชัดเจนมีการประชุมผูบ้ริหาร ผูก้  ากบัลูกเสือ ลูกเสือ กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูท้รงคุณวฒิุลูกเสือ เครือข่ายผูป้กครองและชุมชน ท า MOU ร่วมกนัเพื่อก าหนดนโยบาย โครงสร้าง
การบริหารและแผนยทุธศาสตร์   โดยก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีส่งเสริมและพฒันากิจกรรมลูกเสือ ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ (Vision) “ภายในปี 2562 โรงเรียนคีรีราษฏร์พฒันาจดัการศึกษามีคุณภาพตาม 
มาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

พนัธกิจ (Mission) พนัธกิจท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมอนัพึงประสงค ์โดยด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์(Objective) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคบ์น 
พื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผูเ้รียนได้รับการพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

น านโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดการจดักิจกรรมลูกเสือ  
โครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน    และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัมวลกิจกรรมและแนว
ปฏิบติัในการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 

 

จากขอ้มูลพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา เป็นโรงเรียนท่ีมี 
ความ พร้อม ทั้งดา้นนกัเรียน บุคลากร หลกัสูตร ชุมชน และอาคารสถานท่ี   มียุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
ท่ีชดัเจน มีอุดมการณ์ในการพฒันาการศึกษาเพื่อการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั ประกอบกบัมีการปฏิบติัการ
อยา่งจริงจงัในทุกดา้น มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  จึงส่งผลให้โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันามีการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื จนเกิดผลเชิงประจกัษ ์  ดา้นโรงเรียน  ดา้นผูก้  ากบัลูกเสือ และดา้นลูกเสือ  ดงัน้ี  
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  ผลงานด้านโรงเรียน 
1.  รางวลัเหรียญทองแดง เร่ืองรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติ  

โดยใช้ทักษะ 6 คู่  3 ด้าน ในการคัดเลือกผลงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมระดับภูมิภาค ปี  2559            
จากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 

2.  รางวลัสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Tracties) ระดบัประเทศ ปี 2559                  
ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ 
ยวุสถิรคุณ  ช่ือผลงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  รางวลัโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น  ระดบัประเทศ    จากการประกวดของ 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัธนาคารออมสิน 

4.  รางวลัชนะเลิศถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการ 
ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2559 และปี 2560 จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ 

5.  รางวลั MOE  AWARDS  ระดบัประเทศ สาขาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                         
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559 

6.  รางวลั MOE  AWARDS ระดบัประเทศ สาขาเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนาและ 
พระมหากษตัริย ์   ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559 

7.  รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานคุณธรรม เร่ืองคืนชีวติผนืป่าดว้ยจิตอาสา                       
“สืบสานตามรอยพอ่” งานมหกรรมวชิาการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2560 

8.  รางวลัโรงเรียนปลอดขยะยอดเยีย่ม ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  
ประจ าปี 2560 
 ผลงานด้านผู้ก ากบัลูกเสือ 

1. นายไกรทิพย ์ จิตอารีย ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภท 
ครูผูส้อนประจ าปี 2550 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

2.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภท 
ครูผูส้อนประจ าปี 2550 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

3.  นายไกรทิพย ์ จิตอารีย ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ประจ าปี 2550 

4.  นางสุวมิล ไชยถาวร ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ประจ าปี 2550 

5.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผูส้อน 
ประจ าปี 2551 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
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6.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ประจ าปี 2551 

7.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผูส้อน 
ประจ าปี 2554 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

8.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 25 ประจ าปี 2558 จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

 9.  นายไกรทิพย ์ จิตอารีย ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ประเภทลูกเสือวิสามญัสถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา คร้ังท่ี 26 
ประจ าปี 2559 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

10.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ประเภทลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา 
คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 2559 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

11.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูมี้ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระดบัประเทศ  
ประจ าปี 2559 ดา้นพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้าง
ทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง    มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

12.  นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  ไดรั้บคดัเลือกเป็น 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผูส้นบัสนุน   ประจ าปี 2559    จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

13.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผูส้อน 
ประจ าปี 2559  จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

14.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา               
คร้ังท่ี 27 ประจ าปี 2560 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
 ผลงานด้านลูกเสือ 

ปีการศึกษา  2558   
-งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา  คร้ังท่ี 25 ประจ าปี 2560  

จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
1)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            

ม.1  ระดบัชั้น ม.1-ม.3  
2)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
3)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลงลูกเสือ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
 



13 
 

 ปีการศึกษา  2559 
-งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา  คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 2560  

จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
1)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 ม.2  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
2)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง  ระดบัชั้น ม.1-ม.3  
3)  เกียรติบตัรลูกเสือตน้แบบดีเด่น  การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามโครงการลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2559  จาก
โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
  4) รางวลันกัเรียนผูมี้ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ระดบัประเทศ  ประจ าปี 2559   
ดา้นพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

 ปีการศึกษา  2560 
-งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา  คร้ังท่ี 27 ประจ าปี 2560  

จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
1)  รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี     

ม.1  ระดบัชั้น ม.1-ม.3  
2) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            

ม.2  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
3) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            

ม.3  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
4) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลงลูกเสือ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
5) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัการสร้างแบบจ าลอง ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
6) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะการผกูเง่ือน ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

องค์ประกอบที ่1 
ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
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   องค์ประกอบที ่1 ด้านผู้บริหารโรงเรียน   

 

 
ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันามีการพฒันาตนเองใหมี้วุฒิทางลูกเสือ มีการก าหนดนโยบาย    

แผนพฒันาและระบบการบริหารกิจการลูกเสือ ให้การส่งเสริมสนบัสนุน นิเทศติดตามและประเมินผลการ
จดักิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง  ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
ตัวบ่งช้ีที ่ 1  การพฒันาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 

1.1 คุณวุฒิทางลูกเสือ 

นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา    ต าแหน่งทางลูกเสือ   
ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน   ไดมี้การพฒันาตนเองใหมี้วฒิุทางลูกเสือและมีผลงานเชิงประจกัษ ์ดงัน้ี 

1.  เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
2.  เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
3.  เขา้รับการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล  เพื่อขอรับเคร่ืองหมายวดูแบดจ ์ 

2 ท่อน 
ผลการด าเนินกจิกรรม พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฏร์พฒันา มีการพฒันาคุณวฒิุลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันากิจการ 
ลูกเสือของเขตพื้นท่ี   เป็นประธานศูนยพ์ฒันาวิชาการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 12   ร่วมเป็นคณะวิทยากรผูใ้ห้การฝึกอบรมลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือใน
ระดบัหน่วยงานตน้สังกดั   ไดรั้บการคดัเลือกให้รับรางวลัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น  ประเภทผูส้นบัสนุน 
ของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ปี 2559 
 1.2  การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพฒันากจิการลูกเสือ  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
                  ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาไดเ้ขา้ร่วม ประชุม/อบรม/สัมมนา  แลกเปล่ียนความรู้ 
เพื่อพฒันากิจการลุกเสือ ของโรงเรียนและพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อความกา้วหน้าและความส าเร็จ
ของการพฒันาสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจกัษ ์ ดงัน้ี 
 1.  เขา้ร่วมประชุมสัมมนาหลกัสูตรลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต  ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรมห้วยเขาแก้ว   
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มกราคม พ.ศ.2559 
 2.  เขา้ร่วมการประชุมสัมมนาผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ Node 1   ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย  ณ   โรงเรียนคีรีราษฏร์พฒันา อ.ร่อนพิบูลย ์ จ.นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 
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 3.  เขา้ร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดและ
ลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิติ ปีงบประมาณ 2559 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
ระหวา่งวนัท่ี 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ  ศูนยป์ฏิบติัธรรมหว้ยเขาแกว้  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

4.  เป็นวิทยากรอบรมผูบ้ ังคบับัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผูก้  ากับลูกเสือสามญั ขั้นความรู้ชั้นสูง     
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหวา่งวนัท่ี 22-28 มีนาคม พ.ศ.2559  
ณ   ค่ายลูกเสือชัว่คราวโรงเรียนคีรีราษฏร์พฒันา   อ.ร่อนพิบูลย ์ จ.นครศรีธรรมราช 

1.3 เข้าร่วมเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมลูกเสือในระดับกลุ่ม/สหวิทยาเขต
เครือข่าย/ระดับอ าเภอ/ระดับเขตพืน้ที/่ระดับจังหวดั/ระดับภาค  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
  1.3.1ไดรั้บมอบหมายจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 ให้ปฏิบติัหน้าท่ี
ประธานศูนยพ์ฒันากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  สพม.12  ดงัน้ี 
                 1.3.1.1 การแข่งขนัทกัษะลูกเสือในงานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษาของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ใหก้บัโรงเรียนมธัยมศึกษา จ านวน 8 รายการ ดงัน้ี 
   -  การแข่งขนัผกูเง่ือน 
   -  การแข่งขนัร้องเพลง 
   -  การตอบค าถามลูกเสือ ม. 1 
   -  การตอบค าถามลูกเสือ ม. 2 
   -  การตอบค าถามลูกเสือ ม. 3 
   -  การสร้างค่ายพกัแรม 
   -  การสร้างโมเดล 
   -  การสร้างอุปกรณ์เพื่อใหบ้ริการ 

โดยจดัให้มีการแข่งขนัทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนส่งลูกเสือ เนตรนารี เขา้ร่วม
กิจกรรมการแข่งขนั  จ  านวน 79 โรงเรียน ครู 102 คน นกัเรียน 325 คน 
      1.3.1.2  การจดัอบรมใหก้บัลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนต่าง ๆ ใน สพม.12 ดงัน้ี 
   -  การจดัอบรมกิจกรรมค่ายลูกเสือช่อสะอาด ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 จ านวน 70  โรงเรียน ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือจ านวน 82 คน ลูกเสือ -เนตรนารี                              
จ  านนวน 545 คน  ณ ค่ายลูกเสือชัว่คราวโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา ระหวา่งวนัท่ี  2-4  กนัยายน พ.ศ. 2559 
   -  การจดัอบรมสภานักเรียนโดยใช้หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 จ านวน 43 โรงเรียน ครู จ านวน 51 คน    นกัเรียนจ านวน  
46 คน    

1.4  เข้าร่วมเป็นคณะวทิยากรผู้ให้การฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ก ากบัลูกเสือในระดับต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน
ต้นสังกดัหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
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          1.4.1  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผูบ้ ังคับบญัชาลูกเสือหลักสูตรโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือหลกัสูตรลูกเสือช่อสะอาดและลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิติ ปีงบประมาณ 2559 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ระหว่างวนัท่ี 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ  ศูนยป์ฏิบติั
ธรรมหว้ยเขาแกว้  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
         1.4.2  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือหลกัสูตรหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั 
ขั้นความรู้ชั้นสูง ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหวา่งวนัท่ี 22-28 
มีนาคม  พ.ศ.2559 ณ   ค่ายลูกเสือชัว่คราวโรงเรียนคีรีราษฏร์พฒันา  อ.ร่อนพิบูลย ์ จ.นครศรีธรรมราช 
         1.4.3  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมสัมมนาผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตของ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย   ณ ศูนยป์ฏิบติัธรรมห้วยเขาแกว้ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ระหวา่งวนัท่ี 7-9 มกราคม พ.ศ.2559 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2  ก าหนดนโยบาย แผนพฒันาและระบบการบริหารกจิการลูกเสือ   

ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา  มีวสิัยทศัน์โดยเนน้การพฒันาท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้ง 
กบับริบทกระตุน้และพฒันาภาวะผูน้ าของบุคลากรโดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความสามารถเตม็ท่ีมีความ
รับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพฒันาสถานศึกษาชัดเจนมีการวางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบน า
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาสถานศึกษาและสนบัสนุนปัจจยัต่างๆอยา่งเต็มท่ีชุมชนให้การ
ยอมรับ  การบริหารอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
แผนปฏิบติัราชการระยะ 3 ปี แผนปฏิบติัราชการประจ าปี มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มี
มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระงาน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ ท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน มีการด าเนินงานพัฒนาเทคโนโยลี
สารสนเทศและการส่ือสารดา้นบริหารทัว่ไปและการส่ือสารดา้นการจดัการเรียน การพฒันากิจกรรมลูกเสือ
เพื่อพฒันาและปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัแผนพฒันากิจการลูกเสือของโรงเรียน  ดงัน้ี 
 2.1 ความสามารถและการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดงัน้ี 
  2.1.1 ไดมี้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การวางแผนพฒันากิจการลูกเสือของโรงเรียน 

2.1.2  มีวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และนโยบายในการพฒันากิจการลูกเสือของโรงเรียน 
ไวอ้ย่างชดัเจนมีการประชุมผูบ้ริหาร ผูก้  ากบัลูกเสือ ลูกเสือ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูท้รงคุณวุฒิ
ลูกเสือ เครือข่ายผูป้กครองและชุมชน ท า MOU ร่วมกนัเพื่อก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารและแผน
ยทุธศาสตร์ โดยก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีส่งเสริมและพฒันากิจกรรมลูกเสือ ดงัน้ี 

วิสัยทศัน์ (Vision) “ภายในปี 2562 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนาจดัการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

  พันธกิจ (Mission)พันธกิจท่ี 1 พัฒนาผู ้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์โดยด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  เป้าประสงค ์(Objective) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคบ์น
พื้นฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผูเ้รียนได้รับการพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  น านโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดการจดักิจกรรมลูกเสือ 
โครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน    และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาจดัมวลกิจกรรมและแนว
ปฏิบติัในการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 
                       คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 
   1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
   2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
   3.  มีวนิยั 
   4.  ใฝ่เรียนรู้ 
   5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
   6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
   7.  รักความเป็นไทย 
   8.  มีจิตสาธารณะ 
  ขอบข่าย 
   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินยัและกฎเกณฑ์เพื่อ
การอยูร่่วมกนั ให้รู้จกัการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวติในระบอบมีความคิดริเร่ิมและ
น าเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพฒันากิจการลูกเสือโดยการจดัท าแผนปฏิบติังาน โครงสร้างเก่ียวกบั
กิจกรรมของลูกเสือไวอ้ยา่งชดัเจน 
  แนวคิดการจัดกจิกรรม 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรานารีมีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout 
Method) ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 
  1.  ค  าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค  ามัน่สัญญาวา่จะปฏิบติัตามกฎ
ของลูกเสือ 
  2.  เรียนรู้จากกระท า เป็นการพฒันาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ท่ี
การกระท าของตนเอง ท าใหมี้ความรู้ท่ีชดัเจนและสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตวัเองได ้
  3.  ระบบหมู่ เป็นรากฐานอนัแทจ้ริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกนั การ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เป็นการใชป้ระชาธิปไตยเบ้ืองตน้ 
  4.  การใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั ฝึกใหมี้ความเป็นหน่ึงเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี 
ดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายการท าความเคารพ รหสั ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ 
ค  าขวญั ธง เป็นตน้ 
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  5.  การศึกษาธรรมชาติ คือส่ิงส าคญัอนัดงัหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ การปีนเขา ตั้งค่ายพกัแรม
ในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพกัแรม ตามกฎระเบียบ ถา้ขาดส่ิงส่ิงน้ีแลว้ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิต
แบบลูกเสือ 
  6.  ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้ เด็กท าต้องให้ มี
ความกา้วหนา้และดึงดูดใจ สร้างใหเ้กิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท า 
  7.  การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกตอ้งให้แก่เด็กเพื่อให้เขาเกิด
ความมัน่ใจในการท่ีจะติดสินใจ 

2.1.3  มีความคิดริเร่ิม และน าเทคนิค  วธีิการใหม่ๆมาใชใ้นการพฒันากิจการลูกเสือใน 
โรงเรียน ปรับปรุงให้เหมาะสมกบัแผนพฒันากิจการลูกเสือของโรงเรียนท าให้มีการรายงานรวดเร็ว ถูกตอ้ง
แม่นย  า และฝึกให้นักเรียนได้ท าแบบรายงานผลแก่ ผูป้กครองได้อย่างต่อเน่ือง ประชาสัมพนัธ์การจดั
กิจกรรมทางลูกเสือ ผ่านจดหมายข่าวคีรี   ประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์โรงเรียน  ผ่าน facebook  ใช้ขอ้มูล
สารสนเทศในการประเมินคุณภาพและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ลูกเสือ-เนตรนารีอย่างต่อเน่ืองนิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร  พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน          
8 กลุ่มสาระควบคู่กนั   โดยใช้กระบวนการลูกเสือในการร่วมพฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดต่้อเน่ือง  ท าใหน้กัเรียนมีอตัราการ
ออกกลางคนัลดลงอย่างต่อเน่ือง   ผูป้กครองและชุมให้ความร่วมมือในการพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน และนกัเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันามีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด   
  2.1.4  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือในการ
พฒันากิจกรรมลูกเสือ   มีแนวทางการด าเนินการดงัน้ี คือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือในระดบัต่าง ๆ เพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มพูนทกัษะลูกเสือในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเพิ่มมากข้ึน เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ เช่น 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ใหร้างวลั ใหค้วามดีความชอบ เป็นตน้ สนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษและจดั
ฝึกอบรมทบทวนให้แก่ลูกเสือในโรงเรียน ก ากบั ติดตาม สรุปรายงานผลการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรม
ลูกเสืออยา่งสม ่าเสมอ 

2.2  โครงสร้างและการมอบหมายงาน   (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
  โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา มีการจดัตั้ งกองหรือกลุ่มลูกเสือท่ีเป็นไปตามข้อบังคบัคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ  แต่งตั้ งผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือท่ีถูกต้องตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  จัดท าค าสั่ง
โรงเรียนมอบหมายผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนท่ีตรงตามวุฒิท่ีผ่านการฝึกอบรม และมี
โครงสร้างการบริหารกองลูกเสือของโรงเรียนเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ     คณะครู
ร่วมกนัพิจารณาทบทวน และร่างโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง
ส่วนราชการท่ีสังกดั และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัก าหนดภาระงาน บทบาทหน้าท่ีของบุคลากร 
และผูเ้ก่ียวขอ้งตามโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ความชดัเจน  จดัท าโครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือของ
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โรงเรียนตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติและจดัท าแผนผงัสายงานผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียน 
 

  แผนผงั  โครงสร้างการบริหารกองลูกเสือโรงเรียนครีีราษฎร์พฒันา 

 

2.3  การบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน 
 2.3.1  มีการบริหารจดัการตามแผนการบริหารงานกองลูกเสือโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารจดัการตามแผนการบริหารงานกอง 

ลูกเสือของโรงเรียน   สนบัสนุนการจดักิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม
ลูกเสืออยา่งหลากหลายส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ือ
และเทคโนโลย ีส าหรับจดักิจกรรมลูกเสือ และ สนบัสนุนให้มีคู่มือและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบักิจการลูกเสือ
ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  2.3.2  มีการจดักิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมลูกเสือ 
  1)  ประชุมครูและบุคลากรจดัท าแผนปฏิบติัราชการระยะ 3 ปี และการจดัท าแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี 
  2)  ก าหนดโครงการและกิจกรรมท่ีสนองต่อกลยุทธ์ระดบัองค์กรและตวับ่งช้ีความส าเร็จ
ของแต่ละโครงการ 
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  3)  มอบหมายให้กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน งาน กลุ่มสาระ ร่วมกนัเขียนโครงการและกิจกรรม
สนองกลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
  4)  น ากลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  และแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ 
  5)  จดัพิมพ์กลยุทธ์ แผนปฏิบติัราชการระยะ 3 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี เพื่อใช้
เป็นกรอบในการพฒันาการศึกษา รวมถึงใชใ้นการก ากบั ติดตามและประเมินผลส าเร็จ 
  6)  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง น าข้อมูลและผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาระบบงานบริหารจดัการโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีระบบการตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบติัตามแผน จดัท ารายงานประเมินตนเอง การบริหารงานจะใหค้วามส าคญัต่อครูและบุคลากร
ทุกคนโดยยดึหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีความยืดหยุน่ ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินการพฒันาคุณภาพของ
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  7)  ร่วมจดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 12 ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  8)  ร่วมจดัตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในการจดั
กิจกรรมลูกเสือเสริมทกัษะชีวติอยา่งต่อเน่ือง 
  9)  ร่วมพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมทักษะชีวิตของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของนักเรียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรโดยก าหนดจุดเนน้ของเป้าหมายในดา้นทกัษะชีวติในแต่ละระดบัชั้น ดงัน้ี 
  (1)  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จุดเนน้คือดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
  (2)  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จุดเนน้คือดา้นทกัษะอาชีพ 
  (3)  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จุดเน้นคือด้านพฒันาและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 
  (4)  หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จุดเน้นคือด้านคุณธรรม
จริยธรรม ดา้นทกัษะอาชีพและดา้นพฒันาและรักษาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 
  2.3.3  มีการพฒันาอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ือและเทคโนโลยี
ส าหรับจดักิจกรรมลูกเสือ  มีการด าเนินการดงัน้ี 
  -  ร่วมจดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดักิจกรรม
ลูกเสือ 
  -  การจดัแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเพื่อใหกิ้จกรรมลูกเสือไดเ้รียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยอนุรักษต์น้น ้ า
ปากพนงั น ้าตกคลองนางโยน แปลงขยายพนัธ์ยาง สวนผลไม ้กลุ่มจกัสานไมค้ลุม้ เป็นตน้ 



22 
 

 
2.3.4  ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้คู่มือและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบักิจการลูกเสือตามขอ้บงัคบั 

คณะลูกเสือแห่งชาติอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
  ผูก้  ากบัลูกเสือใชคู้่มือและแผนการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีเนน้ทกัษะชีวติ มีการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยบูรณาการกิจกรรมลูกเสือท่ีเนน้ทกัษะชีวติเขา้กบัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา เป็นตน้ โดยมีจุดเน้นตามหลกัสูตรลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตในแต่ละระดบั โดยน า
ระบบลูกเสือมาเป็นกลไกการพฒันานกัเรียนถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ทกัษะชีวิต
ไดดี้   โดยมีผลงานเชิงประจกัษท่ี์สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ ดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จุดเน้นคือดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ภาพความส าเร็จ คือโรงเรียนไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดบัประเทศ จากการประกวดของ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัธนาคารออมสิน 
  2.  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จุดเน้นคือด้านทกัษะอาชีพ ภาพ
ความส าเร็จ คือรางวลัสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติท่ี เป็นเลิศ (Best Practies) ระดับประเทศ ปี 2559                 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ                  
ยวุสถิรคุณ ช่ือผลงาน  โครงการลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จุดเน้นคือด้านพฒันาและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ภาพความส าเร็จ คือ รางวลัเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคุณธรรม เร่ือง
คืนชีวติผืนป่าดว้ยจิตอาสา “สืบสานตามรอยพ่อ” งานมหกรรมวชิาการระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12 ปีการศึกษา 2560 
  4.  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จุดเนน้คือดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านทกัษะอาชีพและด้านพฒันาและรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถ่ิน ภาพความส าเร็จ คือ
รางวลั MOE AWARDS ระดบัประเทศ สาขาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ า 2559 
ตัวบ่งช้ีที่   3  ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเน่ือง 
(เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
                                3.1 บทบาทและความรอบรู้ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือโรงเรียนอยา่ง 
สม ่าเสมอ      ให้ความส าคญัและตระหนกัในบทบาทของตนเองในฐานะผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนและเขา้
ร่วมกิจกรรมส าคญัขอลูกเสือทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง     มีการส่งเสริมการจดัมวลกิจกรรม
ลูกเสือและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือมีการนิเทศติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือ น า
หลักการ Benchmarking ของลูกเสือมาใช้ด าเนินงานพัฒนานวตักรรมเพื่อเป้าหมายความส าเร็จ โดย
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ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานมีนวตักรรมเพื่อการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น นวตักรรมการนิเทศแบบคู่สัญญา 
นวตักรรมศุกร์น้ีมีรัก นวตักรรมกิจกรรม 7 ส และท่ีส าคญัครูและบุคลากรตระหนกัในความส าคญั ยกระดบั
ความสามารถของตนเองเพื่อให้แข่งขนัได ้มีการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยเคร่ืองมือคือ 
Benchmarking และโรงเรียนมีนวตักรรมในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของโรงเรียน นกัเรียน
และชุมชน มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆท่ีต้องเช่ือมโยงเน้ือหาตาม
หลกัสูตรเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และเกิดทกัษะชีวิตอยา่งแทจ้ริง เช่น ดา้นทกัษะอาชีพบูรณาการกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ด้านการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   มีการประเมินผล สรุปรายงานผล    และเผยแพร่ผลของการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นจดหมายข่าวคีรี ทุกเดือน 
  3.2  การพฒันาศักยภาพลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
         ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือในระดบัต่างๆ  เพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มพูนทกัษะลูกเสือในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือเพิ่มมากข้ึนเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ เช่น ยกยอ่งเชิดชู
เกียรติให้รางวลั ให้ความดีความชอบเป็นตน้สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษและจดัฝึกอบรม
ทบทวนให้แก่ลูกเสือในโรงเรียนก ากบัติดตาม สรุปรายงานผลการปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสืออยา่ง
สม ่าเสมอ  มีความส าเร็จเชิงประจกัษอ์ยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1.  นายไกรทิพย ์ จิตอารีย ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผูส้อน 
ประจ าปี 2550 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

2.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผูส้อน 
ประจ าปี 2550 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
  3.  นายไกรทิพย์  จิตอารีย์  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน     
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ประจ าปี 2550 
  4. นางสุวิมล  ไชยถาวร  ได้ รับคัด เลือกเป็นครูดี เด่น  ก ลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน        
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ประจ าปี 2550 

5.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผูส้อน 
ประจ าปี 2551 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
  6.  นางสุวิมล  ไชยภาวร  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดี เด่น ก ลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน      
(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวชิาการมธัยมศึกษา ประจ าปี 2551 

7.  นางสุวมิล  ไชยถาวร  ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผูส้อน 
ประจ าปี 2554 จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

8.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
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(ลูกเสือ-เนตรนารี) งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังท่ี 25 ประจ าปี 2558 จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

 9.  นายไกรทิพย ์ จิตอารีย ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ประเภทลูกเสือวิสามญัสถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา คร้ังท่ี 26 
ประจ าปี 2559 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
   10.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ประเภทลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา 
คร้ังท่ี 26 ประจ าปี 2559 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
  11.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ได้รับคดัเลือกเป็นผูมี้ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระดับประเทศ 
ประจ าปี 2559 ดา้นพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้าง
ทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง    มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

12. นายณฐัวฒิุ  รัตนอรุณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาไดรั้บคดัเลือกเป็น 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผูส้นบัสนุน   ประจ าปี 2559    จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

13.นางจนัทร์พร  ผลผาดศรีไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผูส้อน 
ประจ าปี 2559  จากส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
  14.  นางจนัทร์พร  ผาดศรี  ได้รับคดัเลือกเป็นครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา               
คร้ังท่ี 27 ประจ าปี 2560 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

นอกจากน้ียงัไดมี้การสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษ และจดัฝึกอบรมทบทวน 
ให้แก่ลูกเสือในโรงเรียน    เพื่อให้ลูกเสือไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมการเรียนรู้ทางลูกเสือมากยิ่งข้ึน
และช่วยเป็นการกระตุน้ความสนใจ  ในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของลูกเสืออย่างหลากหลาย โดยการเขา้รับการ
อบรมและร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน เช่น 
  -การอบรมหลกัสูตรลูกเสือช่อสะอาดของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
  -การจดัอบรมกิจกรรมค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 12 
  การด าเนินกิจกรรมทางลูกเสือมีการก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการ
และประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้หาแนวทางการ
พฒันาต่อไป  ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบใหค้รูลูกเสือเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
มีลกัษณะการด าเนินการดงัน้ี 
  1)  จดัระบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาเพื่อยกระดบัการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ 
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  2) ครูน าเสนอผลงานประกวดผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) สาขากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนของงานมหกรรมวิชาการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนลูกเสือ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 12 
ตัวบ่งช้ีที ่4   การสร้างความ สัมพนัธ์กบัชุมชน    (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 

 4.1  การให้บริการชุมชน  
                            ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันามีการวางแผนในการจดักิจกรรมการให้บริการแก่ชุมชน 
อนุรักษธ์รรมชาติ พฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีการสนบัสนุนงบประมาณ / บุคลากรในการจดักิจกรรมการใหบ้ริการ
แก่ชุมชน การอนุรักษธ์รรมชาติ และการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้มีกิจกรรมโดยให้บุคลากรทางลูกเสือ
ของโรงเรียนน าลูกเสือและเนตรนารี จิตอาสาเขา้พฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ฝึกให้มีนิสัยรัก
ธรรมชาติเกิดการหวงแหน และสร้างระเบียบวนิยัใหก้บัลูกเสือ-เนตรนารีทุกคน  แลว้ใหผู้ก้  ากบัทุกคนบนัทึก
ประเมินผล  สรุปและรายงานผลตลอดกิจกรรม   ซ่ึงมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. ร่วมวางแผนและจดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกบักรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรในโรงเรียน ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ตลอดจน
บริบทและความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  2.  ร่วมจดัตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษาในการจดั
กิจกรรมลูกเสือในการเสริมสร้างเสริมทกัษะชีวติใหก้บัลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 
  3.  ร่วมพฒันาหลกัสูตร  การจดัมวลกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมทกัษะชีวติของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของนักเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรโดยก าหนดจุดเนน้ของเป้าหมายในดา้นทกัษะชีวติในแต่ละระดบัชั้น ดงัน้ี 
      3.1  หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จุดเน้น คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
      3.2  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จุดเนน้ คือ ดา้นทกัษะอาชีพ 
      3.3  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จุดเนน้ คือ ดา้นพฒันาและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 
      3.4  หลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 จุดเน้น คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ดา้นทกัษะอาชีพ  และดา้นพฒันา  รักษาดูแลสภาพแวดลอ้มทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

4.  ร่วมจดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดักิจกรรม
ลูกเสือเสริมทกัษะชีวติอยา่งต่อเน่ือง มีกิจกรรมดงัน้ี 
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      4.1  ผูน้  าทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จดักิจกรรมการฝึกทกัษะอาชีพแก่ลูกเสือ ไดแ้ก่ การ
แปรรูปอาหาร การท าเกษตร การแกะสลกัไม ้การจดัท าลูกประคบ เป็นตน้ 
      4.2  ร่วมกบัหน่วยอนุรักษ์ตน้น ้ าปากพนงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินตก จดักิจกรรม
อบรมการรักษ์ต้นน ้ า การสร้างฝาย การปลูกป่า การบวชป่า และการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ตลอดจนใหค้วามรู้ดา้นเยาวชนกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
    4.3  การจดัแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  เพื่อให้กิจกรรมลูกเสือไดเ้รียนรู้ ไดแ้ก่ หน่วยอนุรักษ์
ตน้น ้าปากพนงั น ้าตกคลองนางโยน แปลงขยายพนัธ์ยาง สวนผลไม ้กลุ่มจกัสานไมค้ลุม้ เป็นตน้ 

4.2  การระดมทรัพยากร 
       ผูบ้ริหารโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันามีการวางแผนจดักิจกรรม การน าทรัพยากรของชุมชน
ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เพื่อพฒันากิจการลูกเสือโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกภาคส่วน เช่น ลูกเสือ
ชาวบา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินตก  ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นในเขตรับผดิชอบมาร่วมพฒันากิจการลูกเสือ 
โดยโรงเรียนสนบัสนุนงบประมาณ/บุคลากรในการจดักิจกรรม  รวมทั้งจดักิจกรรมท่ีให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันากิจการลูกเสือของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  มีการน าทรัพยากรของชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาช่วยในการเสริมสร้างทกัษะทางดา้นลูกเสือ เช่น ลูกเสือกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผกั
สวนครัวร้ัวกินได ้  การท าบญัชีรายรับ รายจ่าย  ลูกเสือกบัการปฏิบติัศาสนกิจกบัวดัท่าไทร  ลูกเสือจิตอาสา
กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินตก เป็นตน้ 

ผลจากการจดักิจกรรมท่ีผา่นมา    ผูป้กครองและชุมชนใหก้ารสนบัสนุนโรงเรียนอยา่งเตม็ 
ความสามารถและเห็นความส าคญัของกิจการลูกเสือโรงเรียน    และโรงเรียนก็ไดย้กระดบัคุณภาพการศึกษา
เพิ่มข้ึน นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  ส่งผลใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถและเป็นท่ียอมรับจาก
ชุมชนในดา้นกิจการลูกเสือเพิ่มมากข้ึน และหลงัจากจดักิจกรรมไดมี้การประเมินผล สรุปรายงานผลและ
เผยแพร่ผลของการจดักิจกรรมจากการน าทรัพยากรของชุมชนมาพฒันากิจการลูกเสือของโรงเรียน   ส่งผล
ให้โรงเรียนมีความพร้อมทางดา้นงบประมาณ  บุคลากร และองค์กร เกิดการพฒันาอย่างเป็นระบบและมี
ความย ัง่ยนืจนประสบความส าเร็จไดรั้บรางวลัระดบัชาติและรางวลัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 

1) รางวลัเหรียญทองแดง เร่ืองรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติ  

โดยใช้ทักษะ 6 คู่  3 ด้าน ในการคัดเลือกผลงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมระดับภูมิภาค ปี  2559            
จากส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
  2)  รางวลัสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Tracties) ระดับประเทศ ปี 2559 
ดา้นการพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง    มูลนิธิ 
ยวุสถิรคุณ    ช่ือผลงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3)  รางว ัลโรงเรียนส่งเส ริมคุณธรรมดีเด่น  ระดับประเทศ จากการประกวดของ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัธนาคารออมสิน 
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  4)  รางวลัชนะเลิศถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาก
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2559 และปี 2560 จากส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ 
  5)  รางวลั MOE AWARDS ระดบัประเทศ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559 
  6)  รางว ัล  MOE AWARDS ระดับประเทศ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559 
  7)  รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานคุณธรรม เร่ืองคืนชีวติผืนป่าดว้ยจิตอาสา “สืบสาน
ตามรอยพอ่) งานมหกรรมวชิาการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ปีการศึกษา 2560 
  8) รางวลัโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ประจ าปี 2560 
 

การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนของโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา    มีความย ัง่ยนื   เกิดจาก 
ความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน ผูก้  ากับลูกเสือ ลูกเสือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูท้รงคุณวุฒิลูกเสือ  เครือข่ายผูป้กครองและชุมชน ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสภาพปัญหา แนวทางการแกไ้ข 
และความตอ้งการอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพและแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    ร่วมมือกนัแบบกลัยาณมิตรไมตรี  ในการจดัท าแผนอยา่งเท่าเทียมและสมดุล รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงาน เครือข่ายผูป้กครองและชุมชน บริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน 
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เกิดผลงาน             
เชิงประจกัษเ์ป็นท่ียอมรับของโรงเรียนต่างๆ 
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องค์ประกอบที ่5 
ด้านผลงานดเีด่น 
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องค์ประกอบที่ 5  ด้านผลงานดเีด่น 

 

 
การบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีความย ัง่ยืน    

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ทั้ งกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จนส่งผลให้ลูกเสือ  
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา   ประสบความส าเร็จเชิงประจกัษ ์ท าให้ไดรั้บรางวลั 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ทั้งในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดบัภาคและระดบัชาติ  ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่1   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมลูกเสือจนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  ระดับเขตพื้นที ่ 
ระดับภาคและระดับประเทศ  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 
    ปีการศึกษา  2558  

1)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            
ม.1  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

2)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
3)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลงลูกเสือ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

     ปีการศึกษา 2559 

1)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 ม.2  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

2)  รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างแบบจ าลอง  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
3)  ลูกเสือตน้แบบดีเด่น  การด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามโครงการลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2559  
  4) รางวลันกัเรียนผูมี้ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ระดบัประเทศ  ประจ าปี 2559   
ดา้นพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

         ปีการศึกษา  2560 
1)  รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี     

ม.1  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
2) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            

ม.2  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
3) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัตอบค าถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี            

ม.3  ระดบัชั้น ม.1-ม.3  

52 
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4) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลงลูกเสือ ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
5) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัการสร้างแบบจ าลอง ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
6) รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะการผกูเง่ือน ระดบัชั้น ม.1-ม.3 

ตัวบ่งช้ีที ่2 ด้านการพฒันาส่งเสริมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจนได้รับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขต
พืน้ที ่ ระดับภาคและระดับประเทศ  (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 

     ปีการศึกษา  2558 
1) รางวลัวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เหรียญทอง ชนะเลิศอนัดบั 1  ประเภทกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

ประจ าปี 2558  จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 
                             2)  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ของสมาคมลูกเสือจงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
ประเภทครูผูส้อน 

  ปีการศึกษา  2559 
           1) รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ประเภทครูผูส้อนดีเด่น  กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
(ลูกเสือ-เนตรนารี)  ประเภทลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  2559 

               2) ครูผูส้อนดีเด่นกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)  ประเภทลูกเสือวิสามญั   
สถานศึกษาขนาดเล็ก  งานมหกรรมวิชาการมธัยมศึกษา  คร้ังท่ี26   ประจ าปี 2559  จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
               3) ครูผูมี้ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ระดบัประเทศ ประจ าปี 2559  ด้านพฒันาการเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จากศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

 4) ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2559  
ประเภทครูผูส้อน 

5) ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2559  
ประเภทผูส้นบัสนุน 

 ปีการศึกษา  2560 
             1) รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  ประเภทครูผูส้อนดีเด่น  กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

(ลูกเสือ-เนตรนารี)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สถานศึกษาขนาดเล็ก   ประจ าปีการศึกษา  2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียน  จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที ่ 
ระดับภาคและระดับประเทศ (เอกสารอ้างองิ ภาคผนวก) 

  ปีการศึกษา  2558 
              1) เกียรติคุณบตัร ในฐานะด าเนินงานศูนยพ์ฒันากิจกรรมลูกเสือจนบงัเกิดผลดีต่อ 

สถานศึกษา  ปี 2558 จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 12 
  ปีการศึกษา  2559 
         1) รางวลัเหรียญทองแดง  เร่ือง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิต โดยใช้

ทกัษะ 6 คู่ 9 ดา้น  ในการคดัเลือกผลงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวตักรรมระดบัภูมิภาค ปี 2559   จากส านกังาน
เลขาธิการคุรุสภา 

        2) รางว ัลสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศ (Best Practies) ระดับประเทศ  ปี  2559          
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ       
ยวุสถิรคุณ    ช่ือผลงาน โครงการลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

        3) รางว ัลโรงเรียน ส่ งเส ริม คุณ ธรรม ดี เด่น    ระดับประเทศ    จากการประกวดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบัธนาคารออมสิน  
                     4) รางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จากการ
ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต ประจ าปี 2559  จากส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
                     5) รางว ัล MOE AWARDS ระดับประเทศ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี  2559 
                     6) รางวลั MOE AWARDS ระดบัประเทศ สาขาเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559 

 ปีการศึกษา  2560 
            1) รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  โครงงานคุณธรรม เร่ือง คืนชีวิตผืนป่าดว้ยจิตอาสา “สืบสานตาม
รอยพอ่”  งานมหกรรมวชิาการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12   ปีการศึกษา 2560 
                  2 ) รางวลัโรงเรียนปลอดขยะยอดเยีย่ม  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12   ประจ าปี  
2560 
                   3)  รางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
จากการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซ่ือสัตย์สุจริต ประจ า ปี 2560 จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

    4) รางวลั MOE AWARDS ระดบัภาค  สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี 2560 
                  5 )  ร า ง ว ั ล โ ร ง เ รี ย น ดี ไ ม่ มี อ บ า ย มุ ข   จ า ก เล ข า ธิ ก า ร คุ รุ ส ภ า    ป ร ะ จ า ปี  2560
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ภาพกจิกรรม 
ตามโครงการพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2559   
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นายสมมารถ จ านองวุฒิ    ผูก้  ากบักองลูกเสือโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 
 เขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  

หลกัสูตรวชิาลูกเสือช่อสะอาดและหลกัสูตรลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวติ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


