
1. ช่ือโครงการ : วันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายสมชาย  สมัครเขตรการ 
ตําแหนง : หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
โทรศัพทมือถือ : 063-1459145                      
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

แสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ  โดยใชความรูความสามารถท่ีมีเขารวมแสดงในงาน 
 

2) ดานการมีเหตุผล 
หลักการปฏิบัติมีความสอดคลองกับหลักวิชาการ ดําเนินชีวิตตามวิถีทางของลูกเสือ ซ่ึงเปนแนวทางท่ี

อยูกับความพอเพียง 
 

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
3.1 นักเรียนไดนําความรูท่ีไดมาใชจริง  ทําใหเห็นประโยชนและรักในแนวทางของลูกเสือ 
3.2 เกิดความรักและสามัคคีกันในหมูคณะ  
 

4) เง่ือนไขความรู 
นักเรียนนักศึกษา  ไดใชความรูความสามารถของตน  สามารถแสดงออกถึงความมีน้ําใจ และบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคมตามแนวทางของลูกเสือ 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
แสดงออกซ่ึงความมีน้ําใจ   การเสียสละ และการชวยเหลือสังคม 
 

6) สังคม 
ครู บุคลากร และนักเรียนรวมมือกันในการเตรียมตัวเขารวมงาน    
 

7) เศรษฐกิจ 
มีการกระจายรายไดสูชุมชน  จากการจัดงาน 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
เกิดความสามัคคี เกิดเครือขายของลูกเสือภายในจังหวัด   
 

9) วัฒนธรรม 
9.1 เปนการระลึกถึงบุญคุณขององคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
9.2 เปนการสืบทอดกิจการลูกเสือจากรุนสูรุน 
9.3 ทําใหนักศึกษารูจักการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม 

 

3. หลักการและเหตุผล: 
พระบาทสมเด็จพระมลกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเปนผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ข้ึนเม่ือวันท่ี 1 

กรกฎาคม ของทุกป พระองคทรงพระราชทานคติพจนใหแกคณะลูกเสือแหงชาติวา เสียชีพ อยาเสียสัตย 
กิจการลูกเสือไทยเปนกิจการท่ีรุงเรืองมาโดยลําดับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรง
ดําเนินการดวยพระองคเอง ทรงตามระเบียบขอบังคับการปกครอง ทรงฝกอบรมสั่งสอนดวยพระองคเอง
โดยตลอด พระองคทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแกคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติดังนี้ ทรงจัดตั้ง
สภาคณะกรรมการกลางจัดลูกเสือแหงชาติ และพระองคทรงดํารงตําแหนงสภานายกทรงวางนโยบายใหมี
การจัดตั้งกองลูกเสือข้ึนในโรงเรียนเพ่ือเปนการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูกอตั้ง



คณะลูกเสือแหงชาติข้ึน ทางวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรใหคณะลูกเสือ-เนตรนารีเขารวมกิจกรรมวันคลายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต ิ

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือเปนการแสดงความระลึกถึงบุญคุณของผูท่ีกอตั้งคณะลูกเสือแหงชาติ 
2. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวางพ่ีนองลูกเสือ-เนตรนารี 
3. เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะลูกเสือ-เนตรนารี 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
ลูกเสือ ปวช.1  แผนกชางกลโรงงาน กลุมท่ี 1-2  จํานวน  40  คน และเนตนาร ีปวช.1  แผนก 

พณิชยกรรม  กลุมท่ี  1-2  จาํนวน  80  คน 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เขารวมพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : ลูกเสือ ปวช.1  แผนกชางกลโรงงาน กลุมท่ี 1-2  จํานวน  40  คน และ 

เนตนารี ปวช.1  แผนกพณิชยกรรม  กลุมท่ี  1-2  จํานวน  80  คน 
เชิงคุณภาพ  :    ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เขารวมพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ 
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
นักเรียนนักศึกษาไดแสดงความกตัญูตอครูผูสอน 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ลูกเสือ ปวช.1  แผนกชางกลโรงงาน กลุมท่ี 1-2  จํานวน  40  
คน และเนตนารี ปวช.1  แผนกพณิชยกรรม  กลุมท่ี  1-2  
จํานวน  80  คน 

 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เขารวมพิธีสวนสนามและทบทวนคํา
ปฏญิาณ 

 

เชิงเวลา 1  กรกฎาคม  2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.จัดทําและขออนุมัติโครงการ     ลูกเสือ ปวช.1  
แผนกชางกล
โรงงาน กลุมที่ 
1-2  จํานวน  
40 คน และ

เนตนารี ปวช.1 
แผนก 

พณิชยกรรม  
กลุมที่  1-2  

จํานวน  80  คน 

วิทยาลัยเทคนิค 
อุทัยธาน ี

- - - 1,000.00 

2.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 
 

   

3.ประชุมชี้แจงปรึกษาหารือคณะ
ดําเนินงาน 
- นัดหมายลูกเสือ-เนตรนารี
วิสามัญที่ไดรับมอบหมาย 

    

4.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- ลูกเสือ ปวช.1 แผนกชางกล
โรงงาน กลุมที่ 1-2 จํานวน 40 คน 
- เนตรนารี ปวช.1 แผนกพณิชย
การ กลุมที ่1-2 จํานวน 80 คน 
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 
2 ทาน ดังนี้ 
1. นายสมชาย  สมัครเขตรการ 
2. นายอนุสิทธิ์  มอญอินทร 

    

5.ประเมินและรายงานผล     
รวมเงิน - - - 1,000.00 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 1,000.00 

 


