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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

แบบเสนองาน/โครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน ้าบ่อ 

1. กลุ่มบริหารงาน   วิชาการ           งาน/กลุ่มสาระ     ปฐมวัย 
2. ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม       ลูกเสือน้อย จิตอาสา 
    เป็นกิจกรรมประเภท                 กิจกรรมหลัก   
3. ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    เป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม       ใหม่ 
4. สอดคล้องและสนองนโยบาย 
 4.1  สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อ
สังคม 

4.2  ยุทธศาสตร์   
  ด้านผู้เรียน   ข้อท่ี 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ

หลักสูตร การ วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  ด้านครู ข้อท่ี 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 
  ด้านการบริหารจัดการ  ข้อท่ี 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.3  จุดเน้นโรงเรียน ข้อท่ี 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 
 4.4  ยุทธศาสตร์ สพป.ภูเก็ต ข้อท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.5  มาตรฐานการศึกษา  

 มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของเด็ก   
1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3  มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  (ข้อท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการ

เรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ) 
 มาตรฐานท่ี  3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
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 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
        ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 4.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3 ห่วง  พอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
  2 เงื่อนไข  ความรู้และคุณธรรม 

5. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฎิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี 
ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเป็นผู้มีวินัย 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การช่วยกันท าความสะอาด การเก็บขยะบริเวณโรงเรียน เป็นต้น การ
แสดงความเคารพ ระเบียบแถวเบื้องต้นได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะปลูกฝังให้กับผู้เรียนในระดับปฐมวัย มีทักษะ
ในการเตรียมลูกเสือส ารอง สู่การเป็นลูกเสือส ารองในระดับช้ันต่อไปได้ 

6. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล  3  มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลีและประวัติการเริ่มกิจกรรม

ลูกเสือส ารองได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3  รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3  รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถว

เบ้ืองต้นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 3  รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 

7. เป้าหมาย    
ด้านปริมาณ  
1.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล  3 จ านวน 41 คน มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลีและประวัติการ

เริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารองได้ 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 จ านวน 41 คน รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือ

ซ้ายได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 จ านวน 41 คน รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และ

ระเบียบแถวเบื้องต้นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 3 จ านวน 41 คน รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 
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ด้านคุณภาพ 
          1. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลีและ
ประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารองได้ 

2.  เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
การจับมือซ้ายได้ 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์
ฮาวล์) และระเบียบแถวเบื้องต้นได้ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 

8. ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ 2565  

9. วิธีด้าเนินการ 
 9.1  ลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 เป็นโครงการท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นิยายเรื่องเมาคลี  การท าความเคารพเป็นหมู่และเป็นรายบุคคล 
ระเบียบแถวเบื้องต้น และการกล่าวค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองได้ 

9.2  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมการ 
ประชุมและช้ีแจงการด าเนินงาน 

 
24 พฤษภาคม 2565 

 
- 

 
ห้องอนุบาล 

 
ครูอุไรทิพย์ 

การด าเนินการ 
ครูประจ าช้ัน อนุบาล 3 จัดการเรียน
การสอนโดยใช้กิจกรรมเตรียมลูกเสือ
ส ารอง ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยให้
ผู้เรียนแต่งชุดลูกเสือ ได้แก้ ผ้าพันคอ 
วอกเกิ้ลและหมวก ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมดังนี ้
1.กิจกรรมเรียนรู้ประวัติและความ
เป็นมาของลูกเสือ 
2.กิจกรรมการแสดงความเคารพตาม
แบบลูกเสือ 
3.กิจกรรมค าปฏิญาณตนและกฎของ
ลูกเสือ 
4.กิจกรรมระเบียบแถวเบื้องต้น 

 
มิถุนายน 2565  
 - มีนาคม 2566 

 
4,000 

 
 

 
ห้องอนุบาล
3/1และ3/2 

โรงเรียน
บ้านอ่าวน้ า

บ่อ 

 
ครูอรพิน 

ครูศานตมล 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ี งบประมาณ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
5.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม (เก็บขยะท าความสะอาด 
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม) 

การประเมินผลติดตามและสรุปผล 
สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
และจัดท ารูปเล่ม 

 
1 กันยายน 2565 

และ  
31 มีนาคม 2566 

 
1,000 

 
ห้องอนุบาล 

 
ครูอุไรทิพย์ 

10. เนื อหาสาระ  
  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กเตรียมลูกเสือส ารอง  ฝึกระเบียบแถว  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตส านึก สร้างความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการแสดงความ
เคารพแบบหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และรายบุคคลได้ 

11. สถานที่ด้าเนินการ 
  ห้องเรียนอนุบาล และบริเวณสนาม โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

12. รายละเอียดกิจกรรมและค้าชี แจงงบประมาณ 
 งบประมาณท้ังโครงการ  จ านวน  5,000  บาท  แยกเป็น 

- เงินอุดหนุนรายหัว  5,000  บาท 

           รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ที่ กิจกรรม งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ
บุคลากร 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 

ปรับปรุง 
ต่อเติม 

1 เตรียมลูกเสือ
ส ารอง 
(หมวก,ผ้าพันคอ,
วอกเกิ้ล,ถุงขยะ) 

   4,000   4,000 ตลอดปี
การศึกษา 

2565 

ครูอุไรทิพย์ 
ครูอรพิน 

ครูศานตมล 
 

2 สรุปรายงานและ
ท ารูปเล่ม 

   1,000   1,000 กันยายน 
2565และ
มีนาคม 
2566 

ครูอุไรทิพย์ 

รวมทั งสิ น 5,000 

**หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ 

14. หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
   โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ และผู้ปกครองนักเรียน 

15. การประเมินผล 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

     1.  ผู้เรียนระดับอนุบาล  3 มีความรู้เกี่ยวกับ
นิยายเรื่องเมาคลีและประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือ
ส ารองได้ 
    2.  ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 รู้ จักการท าความ
เคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายได้ 
    3.  ผู้เรียนระดับอนุบาล 3 รู้จักการท าความ
เคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถว
เบ้ืองต้นได้ 
    4. ผู้เรียนระดับช้ันอนุบาล 3 รู้จักค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือส ารองได้ 

 
-  การตอบค าถามจาก
นิยายท่ีฟังได้ 
-  การแสดงความเคารพ 
-  ระเบียบแถว 
-  การท่องค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือส ารองได้ 

 
-  แบบประเมินการท ากิจกรรม 
-  แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. ผู้รียนร้อยละ 90 มีความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่อง
เมาคลีและประวัติการเริ่มกิจกรรมลูกเสือส ารองได้ 
     2. ผู้เรียนร้อยละ 90  รู้จักการท าความเคารพ
เป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายได้ 
     3. ผู้เรียนร้อยละ 90  รู้จักการท าความเคารพ
เป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถวเบื้องต้นได้ 
     4. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารองได้ 

 
-  การตอบค าถามจาก
นิยายท่ีฟังได้ 
-  การแสดงความเคารพ 
-  ระเบียบแถว 
-  การท่องค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือส ารองได้ 

 
-  แบบประเมินการท ากิจกรรม 
-  แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565            ห น้ า  | 70 
 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวอุไรทิพย์   ช่วยชาติ) 

                      ผู้เสนอโครงการ 

ลงช่ือ............................................................ 
( นางสาวปาริชาติ   วิสุทธิชาติ ) 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 
                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

เหตุผลท่ีไม่อนุมัติ 
.................................................................................... 

 
ลงช่ือ............................................................ 

( นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ 

ผู้อนุมัติโครงการ 


