
 
แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ของส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
------------------------------------------- 

 

 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2564 ด้านการพัฒนาการศึกษา                 
เพ่ือความมั่นคง โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือให้การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา                
มีประสิทธิภาพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์  ส านั กงานลูกเสือเขตพ้ืนที่ การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2                         

จึงก าหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้ สถานศึ กษาทุ กแห่ งถือว่ ากิ จกรรมลูกเสื อ -เนตรนารี  และยุ วกาชาด  เป็ นกิจกรรมหลัก                         

ในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียน             
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒. ให้สถานศึกษาทุกแห่ ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด                    
ตามหลักการท่ีก าหนดในหลักสูตร  

๓. ให้ สถานศึ กษ าทุ กแห่ ง  จั ด ระบบการบริห ารกิ จกรรมลู ก เสื อ  เนตรน ารี  ยุ วกาช าด  และ                           
จัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอ่ืน ๆ พร้อมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ให้พร้อม                      
เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
 4. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ               
เนตรนารี และยุวกาชาด โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
          5. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ                   
ขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม     
และมี วุฒิ ทางลูก เสือ  ทั้ งนี้ ให้ปฏิบั ติ ตามข้อบั งคับคณ ะกรรมการบริหารลูก เสื อแห่ งชาติ  ว่าด้ วยการ                           
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 6 . ให้ มี การนิ เทศ  ก ากับ  ติ ดตามและประเมินผลกิจกรรมลู ก เสื อ -เนตรนารี  และยุ วกาชาด                    
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 7. ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่ งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ   
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และยุวกาชาด 
 

         แนวปฏิบัติ 
๑. สถานศึกษาต้องก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด                      

ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย ขอ งส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ กษ าป ระถม ศึ ก ษ า อุบ ล ราช ธานี  เขต  2                                  
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  และกระทรวงศึ กษ าธิก าร  เพ่ื อ เส ริมส ร้ า งผู้ เรี ยน                                   
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551                          

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ให้แก่ ครู บุคลากร 
ในสถานศึกษา และให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือ -เนตรนารี                   
และยุวกาชาดในสถานศึกษา 
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๓. สถานศึกษาต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา  
๔. สถานศึกษาต้องจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ให้ เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและทันสมัย

สถานศึกษาต้องจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ              
ขั้นความรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน
และรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 

๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม  มีวุฒิทางลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด                  
และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

๘. สถานศึกษาต้องจัดท าก าหนดการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วน 
๙. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ต้องจัดกิจกรรมตามก าหนดการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม  

ตลอดจนด าเนินการวัดประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
๑๐. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ต้องจัดให้มีและใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และจ าเป็นในการฝึกอบรม 
๑๑. สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน 
๑๒. สถานศึกษ าจัดกิ จกรรม เพื่ อพัฒ นาทั กษะชี วิ ต  กิ จกรรมบ า เพ็ ญ ประโยชน์ และจิตสาธารณ ะ                        

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก                     
ของคนไทย ๑๒ ประการ ปีละไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม 

๑๓. สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด                   
ในสถานศึกษา หรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี             
ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรของสถานศึกษา หรือใช้วิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะทาง 

๑๔. ให้สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด                  
ภายในสถานศึกษา โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และก าหนดผู้นิเทศไว้อย่างชัดเจนและจัดท ารายงานประจ าปี                  
ต่อผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามล าดับ 

๑๕. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุน ให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และ                        
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ในสถานศึกษา 

๑๖. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด และหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้ด าเนินการตามมาตรการ                    
และแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
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