
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

  1. แนวคิดเกี่ยวกับลูกเสือและกิจการลูกเสือ 

   1.1 ความหมายของลูกเสือและกิจการลูกเสือ 

   1.2 ความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือ 

   1.3 สาระสําคัญของลูกเสือ 

   1.4 ประเภทของลูกเสือ 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญ 

   2.1 กระบวนการบริหารงานลูกเสือสามัญ 

   2.2 ความสําคัญของการบริหารงานลูกเสือสามัญ 

  3. การบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน 

   3.1 ดานการวางแผน 

   3.2 ดานการจัดบุคลากร 

   3.3 ดานการจัดการเรียนการสอน 

   3.4 ดานงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ 

   3.5 ดานการประเมินผล 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

แนวคิดเก่ียวกับลูกเสือและกิจการลูกเสือ 

 

 ความหมายของลูกเสือและการลูกเสือ 

  ลูกเสือ เปนบุคคลซึ่งไดรับการอบรมใหเปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ

เปนบุคคลที่พรอมที่จะทําประโยชนใหกับสังคมและพรอมที่จะชวยเหลือสังคมตลอดเวลา ลูกเสือเปนบุคคล

ที่พรอมที่จะเสียสละเพื่อประโยชนของสังคม 
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 สํานักงานลูกเสอืแหงชาติ (2551 : 23) ไดกลาววา ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหวาง 

8 – 25 ป ที่รับการฝกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ วิธีการ และวัตถุประสงค

ของการลูกเสืออยางเครงครัดตามพระราชบญัญติัลกูเสอื พ.ศ. 2551 และขอบังคับคณะลูกเสือ พ.ศ. 2509 

ไดกําหนดประเภทและเหลาลูกเสือวา ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ วิสามัญ 

และอาจจัดใหมีลูกเสือเหลาสมทุร และลูกเสือเหลาอากาศได สําหรับลูกเสือที่เปนหญิง อาจใชช่ือเรียกวา 

เนตรนารี หรือช่ืออื่นซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติใหหมายถึง ลูกเสือ

ที่เปนหญิงดวย 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2555 : 741) ไดกลาววา ลูกเสือ หมายถึง นักเรียนหรือบุคคลที่ไดรบั

การอบรมใหเปนพลเมืองดี มีอุดมคติ มีความรับผิดชอบ  

 เปลื้อง ณ นคร (2556 : 19) ไดกลาววา ลูกเสือ หมายถึง สมาชิกแหงองคการที่มีวัตถุประสงค

ในการฝกหดั อบรม บมนิสัย เด็กชายใหเปนพลเมืองดีตามจารตีประเพณี มีอุดมคติและความรบัผดิชอบ

ตัวเอง และตอผูอื่น 

 สุเวศน กลับศร ี(2556 : 28) ไดกลาววา ลูกเสือ หมายถึง เด็กที่อยูในองคการ ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ฝกหัดอบรมเด็กใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น  

 สุเวศน กลับศรี (2556 : 28) ไดกลาววา การลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รูจัก

การเปนผูนําและผูตาม มีความอดทน มีน้ําใจ มีชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข มีเปาหมาย

ในการอบรมสั่งสอน และฝกฝนใหเด็กเปนพลเมืองดี 

 สํานักงานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติ (2549 : 30) ไดกลาววา การลูกเสือ หมายถึง 

กิจกรรมที่จัดข้ึน เพื่อพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นได 

เปนกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง และไมกีดกั้นเรื่องศาสนาและเช้ือชาติ 

 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2555 : 12) ไดกลาววา การลูกเสือ หมายถึง เปนขบวนการทาง

การศึกษาสําหรับเยาวชน ที่มีวัตถุประสงคจะสรางบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมใหกับเยาวชน

เพื่อใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยใชวิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและคําปฏิญาณ การเรียนรู

โดยการกระทําเนนการปฏิบติักิจกรรมกลางแจง การใชระบบหมู และความกาวหนาของบุคคล โดยใช

หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

 สํานักงานลูกเสอืภาคพืน้เอเชียแปซิฟก (2556 : 27) ไดกลาววา การลูกเสือ หมายถึง การลูกเสอื

คือ การใหการศึกษาแกเยาวชนผานกระบวนการ ทางหลักศีลธรรมจากกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ 

เพื่อชวยสรางโลกที่ดี ที่ซึ่งมีบุคคลมีหนาที่แกสังคม โดยการใหเยาวชนไดรับการศึกษา ใชกระบวนการ

ที่ทําใหเยาวชนเปนคนที่พึ่งตนเองได สนับสนุนสังคม และมีความรับผิดชอบ ใหการชวยเหลือ เสริมสราง

หลักศีลธรรม ตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ 
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 องคการลูกเสือโลก (2551 : 4) ไดกลาววา การลูกเสือ หมายถึง เปนการอาสาสมัครทํางาน

ใหการศึกษาพัฒนาเยาวชนโดยทั่วไป ไมมีการแบงแยกกีดกันในเรื่องเช้ือชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิ

ทางศาสนาใด ๆ และไมอยูภายใตอิทธิพล หรือเกี่ยวของกับการเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณ

ของผูใหกําเนิดลกูเสอืโลกอยางมัน่คง วงการศึกษาทัว่โลกถือวาการลกูเสอื เปนขบวนการที่ใหการศึกษา

แกเยาวชนนอกระบบโรงเรยีนภายใตพื้นฐาน โดยมีหนาที่ตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีความจงรักภักดี

ตอชาติบานเมือง มีความรับผดิชอบในการพฒันาตนเอง เขารวมในการพฒันาสงัคมดวยการยกยองและ

เคารพในเกียรติของบุคคลอื่น ชวยเสริมสรางสันติภาพความเขาใจอันดี เพื่อความมั่นคงเปนอันหน่ึง

อันเดียวกันทั่วโลก 

 จากขอความดังกลาวสรุปไดวา ลูกเสือ คือ ผูที่ไดรับการอบรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ

รับการฝกอบรมตามหลกัสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลกัการ วิธีการ และวัตถุประสงคของการลูกเสือ

อยางเครงครัด สวนการลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อชวยเสริมสรางบุคคลใหเปนพลเมืองดี 

มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 ความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือ 

 กิจกรรมลูกเสือ เปนกิจกรรมทีส่ามารถพฒันาเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติใหเปนผูที่มี

ระเบียบวินัย เปนบุคคลที่มคุีณภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข และสามารถทําใหสงัคมสงบสขุ

ไดดวยกิจกรรมทางลูกเสือ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 12) ไดกลาววา กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนในโรงเรียนน้ัน กิจกรรม

ลูกเสือเปนกิจกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญ เพราะวิธีการฝกอบรมเปนกระบวนการ และมีข้ันตอนในการ

พัฒนาใหกาวสูงข้ึน  

 พิชัย รัตตกุล (2556 : 6) ไดกลาววา กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึนสามารถแกไขปญหาของเด็ก

และเยาวชนที่เกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมโลกในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได 

การแกไขปญหาเด็กและเยาวชนมีหลายวิธี และวิธีการทางลูกเสือก็นับเปนวิธีการหน่ึงที่ทั่วโลกยอมรับ

วาสามารถแกปญหาเยาวชนไดอยางดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายแนนอนที่จะใชกิจกรรมลูกเสือ

เปนเครื่องมือสําคัญในการแกปญหาดานจิตใจของเด็กและเยาวชนไทย 

 วิทยา วรรณมะกอก (2546 : 18) ไดกลาววา กิจกรรมที่จดัข้ึนเพื่อใหผูเรียนมีพฒันาทางกาย 

สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมอืงดี มีความรับผดิชอบ ชวยสรางสรรคสงัคมใหมีความเจริญ 

กาวหนา ความสงบสขุ และความมัน่คงของประเทศชาติ จึงตองปลูกฝงใหมีคุณลักษณะโดยใหมีความรู 

ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือ มีทักษะการสังเกต จดจํา 

การใชมือ เครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต มีความ

กลาหาญ อดทน เช่ือมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ
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บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจและพัฒนาเรื่อง

ของธรรมชาติ 

 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2555 : 12) ไดกลาววา เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา 

จิตใจและศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดีมีความรบัผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและ

เจริญกาวหนา ทั้งน้ีเพื่อความสงบสขุ และความมัน่คงของประเทศชาติตามแนวทางโดย ใหมีนิสัยในการ

สังเกต จดจํา เช่ือฟง และพึ่งตนเองใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น ใหรูจักบําเพ็ญ

ตนเพื่อสาธารณประโยชนใหรูจกัทําการฝมอื และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสมใหรูจัก

รักษาและสงเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา กิจกรรมลูกเสือ จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนพลเมืองดี

มีคุณภาพ รูจักกระทําตนใหเปนประโยชนตอสังคมและชาติบานเมือง ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความ

เจริญกาวหนา ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกับ

ผูอื่นไดอยางสงบสุข นอกจากน้ีกิจกรรมลูกเสือยังชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไดอีกดวย 

 สาระสําคัญของลูกเสือ 

 สาระสําคัญของลูกเสือเปนแกนเน้ือแท และหัวใจของลูกเสือที่บงบอกความเปนลูกเสือดวย

หลักการวัตถุประสงคและวิธีการทางลูกเสือ ซึ่งสํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2553) ไดกลาวถึงสาระสําคัญ

ของลูกเสือวาประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค และวิธีการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 หลักการ (Principle) 

 หลักการของลกูเสอื ไดแก มีศาสนาเปนหลกัยึดเหน่ียวจติใจ จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพ

นับถือและพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริง มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน 

พรอมกับการสงเสรมิและสนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกนั ความรวมมือซึ่งกัน

และกัน นับแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติเขารวมในการพัฒนาสังคม ยอมรับและ

ใหความเคารพในเกียติและศักด์ิศรีของผูอื่นและเพื่อนมนุษยทุกคน รวมทั้งการยอมรับและใหความเคารพ

ในความถูกตอง และความเปนธรรมตอธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก มีความรับผิดชอบตอการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ลูกเสือทุกคนตองยึดมัน่ในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ซึ่งบัญญัติไวในภาษา

ของแตละประเทศ ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน 

 ระเบียบวินัย 

 การดํารงชีวิตที่ดีมีความสุขเกิดจากการปฏิบัติตนที่ดีมีหลักการเปนผูยึดถือระเบียบวินัย

ของสังคม ทําใหเปนคนที่สมบรูณแบบการเปนคนที่ดีมีความสมบูรณแบบ หรือเปนพลเมืองที่ดีของชาติ

ยอมไดรับการฝกฝนมาแตเยาววัย ไดรับการกํากับดูแลอยางดีจากพอแม ผูปกครองมาเปนลําดับ จึงทําให

เปนคนที่เต็มคนในที่สุด ในการปฏิบัติตามขอบังคับ ตามระเบียบแบบแผน สิ่งน้ันคือ วินัย ซึ่งแสดงให

เห็นวาหากเยาวชนมีวินัยยอมเปนเยาวชนที่ดีมีความประพฤติดี แตตรงกันขามหากขาดวินัย ขาดความ
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สมบูรณแบบในความเปนคน เด็กทั้งหลายตองฝกฝนความมีระเบียบวินัย ต้ังแตเยาววัยจึงจะถูกตอง

เพื่อใหเปนพลเมืองทีดี่ในอนาคตตอไป ฉะน้ันใครขอกลาวถึงความหมายของวินัย วิธีการสงเสริมใหเด็ก

เกิดระเบียบวินัย วินัยมีความจําเปนอยางไร 

 ความหมายของวินัย 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของวินัยไววา วินัย หมายถึง 

การอยูในระเบียบ แบบแผน และขอบังคับ 

 ตามความหมายดังกลาว วินัยแมวาจะเปนเรื่องของขอบังคับที่จะตองปฏิบัติโดยเครงครัด 

แตหากกระทาํบอย ๆ  จนเกิดเปนนิสยัและความเคยชินก็จะเปนเรื่องที่งาย ไมเปนเรื่องที่ยากแตอยางใด 

โดยเฉพาะกองลูกเสือ หากผูบังคับบัญชาลูกเสือฝกฝนใหลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบใหเกิด

ความสมัครใจมากที่สุด เพราะวินัยเปนหนาที่ของลูกเสือทุกคน และผูบังคับบัญชาลูกเสือตองใหความสนใจ

จะละเลยไมไดเหมือนดังที่บคุคลตาง ๆ  ไดกลาวไว กลไกสําคัญแหงการรักษาวินัยขาราชการน้ันไมไดอยู

ที่การกําหนดบทวินัยใหสมบูรณในกฎหมาย แตอยูที่การปฏิบัติการรักษาวินัย ผูบังคับบัญชาควรใหบุคคล

ในหนวยงานมีความสมัครใจที่จะรักษาวินัยและปฏิบัติตามระเบียบวินัย การรักษาวินัยจึงเปนหนาที่

ของทุกคนในหนวยงาน ซึ่งตองใหความสนใจและจะละเลยเสียมิได 

 สมชัย วุฒิปรีชา (2554 : 14) ไดใหความสนใจเกี่ยวกับวินัยทางการศึกษาหลายประการ

โดยเนนวา อยากใหมีการสอนนักเรียนประถมศึกษาในแนวทางการสรางคนใหเปนพลเมืองดี มีระเบียบ

วินัยแตคิดวาปญหาใหญของการสรางเด็กน้ันอยูที่ระบบการกํากับ ดูแล การติดตาม และคุณภาพของ

ผูบริหารโรงเรียน 

 กมล พันธุมีเชาวน (2555 : 55) ไดใหความหมายวินัย หมายถึง การเช่ือฟงและการปฏิบัติ

ตามคําสั่งสอนของผูบงัคับบญัชาและปฏิบัติภารกจิหนาที่ดวยความรบัผดิชอบ ชาติจะรุงเรอืงไดพลเมอืง

ตองมีวินัย สวนรวมจะมีวินัยดีจะตองทําใหบุคคลแตละคนมีวินัยดีเสียกอน 

 จากความหมายของวินัย และขอคิดเห็นของบคุคลตาง ๆ ดังกลาว จะเห็นไดวาวินัยจะเกิดข้ึนได

ดวยการปฏิบัติที่สําคัญที่สดุ คือ วินัยจะตองเกิดข้ึนดวยความสมัครใจอยางไรก็ตามจะตองฝกฝน กิจกรรม

ตาง ๆ ที่สงเสริมใหเกิดวินัยกอนแลวการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ หรือโดย

สมัครใจน้ันเอง ทั้งน้ี วินัยที่เกิดข้ึนไดอยูที่การจดัการกํากับ ดูแล ติดตามผล ก็คือระบบบรหิารของโรงเรยีน 

คือ กองลูกเสือที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือรบัผดิชอบในการฝกฝนอบรมบมนิสัยใหลูกเสือเปนคนดีในอนาคต 

ลูกเสือหรือเยาวชนมีความสําคัญอยางย่ิงหากไดฝกฝนแตเยาววัย โตข้ึนจะเปนคนไมมีคุณภาพเหมือน

คํากลาวที่วา ประเทศใดละเลยไมฝกอบรมระบบวินัยแกเยาวชนของชาติประเทศน้ัน จะมีประชาชน

และทหารที่ขาดสมรรถภาพ และผลิตพลเมืองที่ช่ัวรายอีกดวย เมื่อประชาชนขาดระเบียบวินัย สมบัติ

ของชาติก็จะพินาศไปอยางรวดเร็วและไรประโยชน ประเทศชาติจะหาความสงบสุขไมได ฉะน้ันผูบังคับบัญชา



16 

ลูกเสือจะตองกวดขันในเรื่องระเบียบวินัย และการเช่ือฟงปฏิบัติตามคําสั่งอยางรวดเร็ว เข็มแข็ง และ

เครงครัด แมแตเรื่องเล็กนอยที่จะกอใหเกิดการเสียระเบียบวินัยก็ไมควรปลอยปะละเลย 

 วัตถุประสงค (Purpose) 

 พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการลกูเสอื

คือ พัฒนาลูกเสือทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและชวย

สรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และความเจริญกาวหนา ทั้งน้ีเพื่อความสงบสุขและความมั่นคง

ของประเทศชาติตามแนวทางดังน้ี ใหมีนิสัยในการสังเกต ใหมีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัยและ

เห็นอกเห็นใจผูอื่น อีกทั้งใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน ใหรูจักการฝมือ และฝกฝนการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

 จุดมุงหมายหรืออุดมการณของคณะลูกเสือแหงชาติ 

 สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (2551) ไดกําหนดจุดหมายในการพัฒนา

ลูกเสือแตละคนไว 8 ประการ พรอมเสนอแนะกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาลูกเสือ (พ.ร.บ. ลูกเสือ) 

  1. พัฒนาทางกาย (Physical Development) มีกิจกรรมของกองลูกเสือที่ชวยสงเสริม

พัฒนาการทางกายของลูกเสือ เชน การเลนเกม การเดินทางไกล การอยูคายพักแรม การวายนํ้า การเลน

กีฬา การเดินสํารวจ 

  2. พัฒนาการทางสติปญญา (Mental Development) พัฒนาการทางสติปญญาทําได

โดยผานการปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือที่เราใจ ซึ่งลูกเสือจะไดรับการกระตุนใหเปนผูมีความคิด

สรางสรรค เชน การใชความคิดแหงตน แสดงออกโดยคําพูดของตนเอง และแสดงออกตามวิถีทางของ

ตนเอง 

  3. พัฒนาการทางจิตใจ (Spiritual Development) กิจกรรมการสวมมนต ไหวพระ 

การปฏิบัติทางศาสนกิจ เด็กจะผานระยะที่มีความคิดไดแตรูปธรรม และเริ่มเขาใจแนวความคิดทาง

นามธรรมที่สามารถที่จะพัฒนาแนวคิดทางศาสนา เชน การเช่ือในพระรัตนตรัย 

  4. พัฒนาการสรางคานิยมและเจตคติ (Establish Values and Attitude) กิจกรรมและ

ประสบการณชีวิตภายในกองลูกเสือ ทําใหลูกเสือรูสึกถึงคานิยม เจตคติ และมาตรฐาน เมื่อไดรับการ

สนับสนุนจากผูกํากับลูกเสือ สิ่งเหลาน้ีก็จะปลูกฝงลงในตัวเด็กและเปนของเด็กเอง 

  5. พัฒนาการสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Pcrsonal Relationship) ผูกํากับลูกเสือ

จะชวยเหลืออยางสม่ําเสมอใหลูกเสอืสรางสัมพันธภาพฉันทมิตรกับผูอื่น ความสามารถที่จะติดตอสัมพันธ

กับลูกเสือแตละคนน้ัน เปนสวนหน่ึงของทักษะของผูกํากับลูกเสืออยูแลว ในขณะเดียวกันลูกเสือก็พัฒนา

ทักษะของตนเองในการสรางสมัพันธกับผูกํากับลูกเสือ ยังทดสอบความสามารถในการผูกมิตรเด็กชาย 

เด็กหญิงในวัยเดียวกัน กองลูกเสือจะชวยสรางสิง่แวดลอมที่ดีและปลอดภัย ซึ่งจะทําใหลูกเสือมั่นใจวา

จะไมมีใครเยยหยันหรือสิ้นศรัทธาในตัวลูกเสือ 
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  6. พัฒนาการสัมพันธภาพทางสังคม (Social Development) ในขณะที่เปนสมาชิกคนหน่ึง

ในหมู หมูที่มีสมาชิกรุนราวคราวเดียวกันและมีความสนใจคลายกัน ลูกเสือสามารถทํางาน เลน และ

ทดลองใชทักษะในการทํางานกลุมเล็ก ๆ ที่จะชวยใหเขาดําเนินชีวิตไดอยางดีในโรงเรียน ที่บาน และ

ตอไป เมื่อเขาทําการงานแลว 

  7. พัฒนาสัมพันธภาพในชุมชน (Community Relationship) ในทํานองเดียวกันที่ทาน 

ลอด เบเดน โพเอลล ไดพูดถึงการบําเพ็ญประโยชน เมื่อ 60 ป มาแลว ผูกํากับลูกเสือทุกวันน้ีก็ยังคง

กระตุนเตือนลูกเสือไดเขาไปมีสวนรวมในชุมชนอยางเข็มแข็งตอไป ไมวาจะเปนการบําเพ็ญประโยชน

ประจําวันเฉพาะตัว หรือปฏิบัติการรวมกันทั้งหมูในโครงการบําเพ็ญประโยชน เจตคติดังกลาวจะมี

ประโยชนอยางกวางขวาง ตอเมื่อลูกเสือไดนําไปชวยสังคมในอนาคต 

  8. พัฒนาความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม (Environment Responsibility) ประชากร

ทั่วโลกในปจจุบันไดตระหนักถึงสัญญาณอันตรายจากสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยู อันเน่ืองมาจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในโลกอยางผิด ๆ และการใชอยางฟุมเฟอยเกินความจําเปน ชาติตาง ๆ ได

ตระหนักถึงความตองการอยางเรงดวนในการอนุรกัษธรรมชาติ อันเปนเรื่องตองรบีปฏิบัติเพื่อความอยูรอด

และเพื่อความเปนอยูที่ดี มีคุณคาของชีวิตในปจจุบันและอนาคต 

 จุดประสงคของขบวนการลูกเสอืก็คือ เปนเหตุผลและสาํคัญสาํหรับความดํารงอยูของขบวนการ

จุดประสงคของขบวนการลูกเสือ แสดงถึงวัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือ และเปนการชวยพัฒนา

ศักยภาพของเยาวชนรายบุคคลใหบรรลุถึงการพัฒนาอยางสมบูรณซึ่งรางกาย สติปญญา จิตใจ และ

ศีลธรรม เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบในฐานะที่เปนสมาชิกในสังคมในทองถ่ิน ในชาติ และ

ในสังคมนานาชาติ 

 ขบวนการลูกเสือ เปนเพียงปจจัยประการหน่ึงในจําพวกหลาย ๆ ปจจัยที่มีสวนการพัฒนา

เยาวชน ฉะน้ันขบวนการลูกเสือมิไดมุงหวังจะทําหนาที่แทนครอบครัว โรงเรียน วัด มัสยิด และสถานศึกษา 

 คําวา “มีความรับผิดชอบ” น้ัน ควรจะเขาใจอยางกวาง ๆ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบน้ัน

เปนเรื่องสําคัญ จึงควรฝกเยาวชนใหเปนผูมีความรับผิดชอบในงานการตามหนาที่ของตน ใหแลวเสร็จ

อยางดีที่สุด 

 เวลาเดียวกันการรบัผิดชอบน้ันยอมหมายถึง สิทธิ (Rights) และหนาที่ (Obligations) ของตนเอง

ดวยภายในสังคมหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เขาเปนสมาชิกอยู 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา วัตถุประสงคของคณะลกูเสือแหงชาติ คือ การฝกอบรมบมนิสัยลูกเสือ

ใหเปนพลเมืองดีตามจารีตประเพณี บานเมือง และอุดมคติ ดังใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เช่ือฟงและ

พึ่งตนเอง ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเหน็ใจผูอื่น ใหรูจักบําเพญ็ตนเพือ่สาธารณประโยชน 

ใหรูจักทําการฝมือ ใหมีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม  
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 หลักการของขบวนการลูกเสือ (Principles of The Scout Movement) 

 ขบวนการลูกเสือน้ัน ไดกําเนิดมาจากหลกัการอันกวางใหญ 3 ประการ ซึ่งปรากฏวาอยูในกฎ

และความเช่ือ (Fundamental Laws and Belief) คือ 

  1. ภารกิจตอพระผูเปนเจา (Duty To God) 

  2. ภารกิจตอบุคคลอื่น (Duty To Othcrs) 

  3. ภารกิจตอตัวเอง (Duty To Self) 

 ภารกิจตอพระผูเปนเจา (Duty To God) คือ การสอนใหมีความจงรักภักดีตอพระผูเปนเจา

อันเปนความคิดเห็น ของ B.P. เรื่องพลังงานอยางหน่ึงที่อยูเหนือมนุษยเปนแนวคิดเห็นข้ันพื้นฐานของ

ขบวนการลูกเสือ แตในคําอธิบายเรื่องปจจัยพื้นฐานมิไดใชคําวาพระผูเปนเจา (God) เลย ซึ่งแตกตาง

กับหัวขอขางบน แตมิไดหมายถึงความจงรักภักดีตอศาสนาเทาน้ัน 

 ภารกิจตอตนเอง (Duty To Self) จะเห็นไดวา ขบวนการลกูเสอืน้ันในหลักการมิไดสอนเรื่อง

การปฏิบัติกิจตอพระผูเปนเจา และตอผูอื่นเทาน้ัน แตสอนใหปฏิบัติภารกิจตอตนเองดวยแนวความคิดน้ี

สอดคลองกับจุดประสงคในทางการศึกษาของขบวนการลูกเสือ ซึ่งต้ังจุดประสงควา จะพัฒนาเยาวชน

อยางเต็มที่เพื่อใหเขาแตละคนเต็มไปดวยศักยภาพอันงาม 

 การยอมรับเอาซึ่งคําปฏิญาณและกฎ คําปฏิญาณและกฎเทาน้ัน เปนหลักการเกี่ยวกับจิตใจ

และศีลธรรม เปนเสมือนกฎเกณฑและความเช่ือข้ันพื้นฐานของคน คําปฏิญาณและกฎน้ี ขบวนการลูกเสือ

ถือเปนหลักการสําคัญ จึงกําหนดใหคณะลูกเสือของประเทศตาง ๆ ไดพัฒนาเยาวชนไปตามหลักการ 

สมาคมลูกเสือของชาติตาง ๆ ตองมีคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือฉบับเดิมที่ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก ไดเขียนข้ึนสําหรับเยาวชน

ชาวอังกฤษ เมื่อตนศตวรรษที่ 20 สมาคมลูกเสือแหงชาติของแตละประเทศควรไดพิจารณาวา ควรปรับปรุง

คําปฏิญาณและกฎน้ีดวยภาษา และความนึกคิดที่เปนปจจุบัน เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

และความรุงเรืองของแตละประเทศ แตขณะเดียวกันขอใหคงรักษาไวและซื่อตรง (Faithful) ตอปจจัย

ข้ันพื้นฐานของขบวนการลูกเสือดวยการจัดหาหรือปรับปรุงคําปฏิญาณและกฎใหม จําตองไดรับความ

เห็นชอบจากองคการลูกเสือโลกกอนจึงจะใชได 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การยอมรับเอาซึ่งคําปฏิญาณและกฎ คําปฏิญาณและกฎเทาน้ัน 

เปนหลักการเกีย่วกับจติใจและศีลธรรม เปนเสมือนกฎเกณฑและความเช่ือข้ันพื้นฐานของคน จึงกําหนดให

คณะลกูเสือของประเทศตาง ๆ ไดพัฒนาเยาวชนไปตามหลักการ สมาคมลูกเสือของชาติตาง ๆ ตองมี

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เพื่อจะพัฒนาเยาวชนอยางเต็มที่ เพื่อใหเขาแตละคนเต็มไปดวยศักยภาพ

อันงาม 
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 วิธีการของลูกเสือ (Scout Method) 

 คําวาวิธีการน้ัน อาจนิยามไดวา คือ ข้ันตอนที่ใชปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรืออีก

นัยหน่ึงอาจนิยามไดวา วิธีการของการลกูเสือน้ัน เปนระบบการศึกษาดวยตนเองที่กาวหนา (Progressive 

Self Education) วิธีการน้ันมีตาง ๆ กันดังตอไปน้ี 

  1. คําปฏิญาณและกฎ 

          2. เรียนรูดวยการกระทํา 

          3. การเปนสมาชิกในกลุมเล็ก ๆ  เชน ในระบบหมูภายใตการแนะแนวของผูใหญเกี่ยวพัน

ถึงการคนพบทีก่าวหนาและยอมรับรูเรือ่งการรบัผิดชอบ และการฝกอบรมเพื่อรูจักปกครองตนเอง มุงหวัง

ถึงการพัฒนา ความประพฤติและลักษณะนิสัยดวยการฝกใหรูจกัพึ่งตนเอง สามารถทาํงานรวมกบัผูอืน่

และนําผูอื่นไดดวย 

 วิธีการของลูกเสือ คือ ระบบการศึกษาดวยตนเองใหเกิดความกาวหนาตามลําดับข้ัน โดยอาศัย

ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การเรียนรูดวยการกระทํา และระบบหมูหรือกลุมยอย โดยมีผูใหญเปน

ผูแนะนํา สั่งสอน ฝกอบรม ใหมีความรับผดิชอบทีละนอย แลวเพิ่มความรบัผดิชอบใหมากข้ึนตามลาํดับ

อายุ ฝกใหรูจักปกครองตนเอง จนเปนลักษณะนิสยัประจําตัว เพื่อใหมีความสามารถพึ่งตนเองได เปนผูนํา

และเปนผูใหความรวมมือที่ดี มีการทดสอบความกาวหนา ตามลําดับข้ันตอน ปรับระดับของการฝกอบรม

ลูกเสือใหสูงข้ึนตามลําดับอายุ มีการกําหนดระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ (Proficiency Badge System) 

มีการจัดทําหลักสูตรของการฝกอบรมเด็กและวิชาที่เรียน ใหจัดตามความสนใจของผูเรียนเปนหลัก 

เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกิดความกาวหนาเปนรายบุคคล ใชเพลง การเลน การเลานิทาน ประกอบในการ

ฝกอบรมลูกเสือ มีการกาํหนดพิธีการตาง ๆ  ในการฝกอบรมลูกเสือ รวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือตามแบบ

ฉบับที่คณะลูกเสือแหงชาติกําหนด เนนการใชชีวิตกลางแจง ธรรมชาติศึกษา การชุมนุมรอบกองไฟ 

และการฝกทักษะที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิต เพื่อใหการบริการตอชุมชน ฝกใหเยาวชนนิยมชีวิต

กลางแจง ใหสัมผัสธรรมชาติโดยใชกิจกรรมกลางแจงเปนสวนใหญ 

 นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาตองยึดมั่นในวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ

แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับที่ 3 พ.ค. 2528 (มาตรา 7) และปฏิบัติตามขอบังคับคณะ

ลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดังน้ี คณะลูกเสือแหงชาติ

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองที่ดี มีความ

รับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนาเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของประเทศชาติ 

โดยใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เช่ือฟง และพึ่งตนเอง ใหมีความซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และ

เห็นอกเห็นใจผูอื่น ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน รูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจกรรม

ตาง ๆ ตามความเหมาะสม ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของ

ประเทศชาติ ทั้งน้ีโดยไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมือง 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา สาระสําคัญของลกูเสอื ประกอบดวยหลกัการ คือ ลูกเสือจะตองยึดมั่น

ในกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ มีวัตถุประสงค คือ พัฒนาลูกเสือใหมีความเจรญิทางดานรางกาย สติปญญา

และจิตใจ และมีวิธีการ คือ เรียนรูจากการกระทําโดยใชระบบหมูเปนตัวชวย ซึ่งลูกเสือแตละประเภท

มีหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการฝกที่แตกตางกันออกไป 

 ประเภทของลูกเสือ 

 ลูกเสือ (Scout) ไดแก เยาวชนชายและหญิง อายุระหวาง 8 – 23 ป ที่รับการฝกอบรมตาม

หลักสูตรวิชาลกูเสอื โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค (Purpose) 

และวิธีการลูกเสือ (Scouting) โดยอุดมการณของลูกเสืออยูที่การปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎ

ของลูกเสือ เพื่อความสะดวกในการฝกอบรม และการจัดกิจกรรมของลูกเสอืใหบรรลตุามหลักการ วิธีการ 

และวัตถุประสงคของลูกเสือ คณะลูกเสือแหงชาติจึงไดแบงประเภทของลูกเสือออกเปน 4 ประเภท 

โดยยึดระดับอายุของเด็กเปนเกณฑ และคํานึงพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็กเปนพื้นฐาน

ในการจัดหลักสูตร และกิจกรรมในการฝกอบรมเพื่อใหเหมาะสมกับวัยของเด็กโดยธรรมชาติ คือ 

 ลูกเสือสํารอง (Cub Scout) 

 ลูกเสือสํารอง (Cub Scout) มีอายุต้ังแต 8 – 11 ป กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1 – 3 การฝกอบรมและกจิกรรมลกูเสอืสาํรองจะจัดใหเหมาะสมกบัวัยของเด็ก โดยคํานึงถึงพฒันาการ

ทางรางกาย และจิตใจเปนพื้นฐาน ไมวาเด็กน้ันกําลังเรียนอยูช้ันใด ระดับใดก็ตามจะเปนนักเรียนหรือไม

เปนนักเรียนก็ตาม  

 วัตถุประสงคของกองลูกเสอืสาํรอง คือ เพื่อชวยเหลือเด็กแตละคนใหพัฒนาทั้งทางกาย สติปญญา 

จิตใจและศีลธรรม ภายในบรรยากาศเหมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งน้ีโดยการชวยเหลือใหเด็กไดรับความรู

ที่เปนพื้นฐานและเกิดความมั่นใจในการปรับปรุงตนเอง เพื่อวาเติบโตข้ึนจะสามารถผจญกับความตองการ

ของสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและจะไดมีสวนในการเสริมสรางสังคมใหดีข้ึน  

 วิธีการฝกอบรมลูกเสือสํารอง คือ เรียนโดยการกระ ผูกํากับแนะนําความสนใจของลูกเสือ

สํารองใหสูแผน กิจกรรมตาง ๆ  ที่แปลกใหม หรือมีการผจญภัยตามลักษณะและความตองการของเด็ก 

ในเด็กแตละคนจะไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาทักษะ และการแสดงออกตามวิธีการที่กําหนดการ

ฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือสํารอง คือ หลักสูตรเตรียมลูกเสือสํารอง เครื่องหมายดาวดวงที่ 1 ดาวดวง

ที่ 2 ดาวดวงที่ 3 และเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ สอดคลองกับความตองการของเด็กวัย 8 – 11 ป 

 กองลูกเสือสํารอง ประกอบดวย หมูลูกเสืออยางนอย 2 หมู และไมเกิน 6 หมู หมูหน่ึงมีลูกเสือ 

4 – 6 คน รวมทั้งหมดนายหมูและรองนายหมูดวย คติพจน “ทําดีที่สุด” (Do Your Best) คําปฏิญาณ

จะกลาวถึง ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการยึดมั่นในกฎของลูกเสือสํารอง

และบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นทุกวัน กฎของลูกเสือสํารองมี 2 ขอ คือ ทําตามลูกเสือรุนพี่ และไมทํา

ตามใจตนเองและกองลูกเสอืสาํรองจะแบงออกเปนหมู ๆ  ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู
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ดวยน้ัน ในการแบงเชนน้ีก็เพือ่ความสะดวกในการบริหารเปนสวนใหญ นายหมู รองนายหมูที่มีอายุมาก

จะเรียนรูในเรื่องความรับผิดชอบเลก็ ๆ  นอย ๆ ซึ่งไมเหมือนกับระบบหมูในกองลูกเสือสามัญ การเปน

ผูนํายังอยูในมือของผูใหญ 

 เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธจะชวยนําใหลูกเสือสํารองเขาไปสูการเปนลูกเสือสามัญทีละนอย ๆ 

ในชวงสุดทายที่ยังเปนลูกเสือสํารองอยู 

 มีแสดงความเคารพ 2 แบบ คือ การแสดงความเคารพเปนรายบุคคลดวยการทาํวันทยาหัตถ 

ดวย 2 น้ิว คือ ยกมือขวาข้ึน แยกน้ิวช้ีกับน้ิวกลางออกเหยียดตรงรูปตัว V แลวแตะน้ิวที่กระบังหมวก

ตอขอบหมวก และการแสดงความเคารพเปนหมู คือ การทําแกรนดฮาวล  

 ลูกเสือสามัญ (Boy Scout)  

 ลูกเสือสามัญ (Boy Scout) มีอายุต้ังแต 11 – 16 ป กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 

ลูกเสือสามัญเริ่มไดรับการฝกอบรมใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน เริ่มใชชีวิตกลางแจงและการผจญภัย 

เนนระบบหมูและการเปนผูนํา รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชนโดยทั่วไป 

 กองลูกเสือสามัญ ประกอบดวย หมูลูกเสืออยางนอย 2 – 6 หมู ๆ หน่ึงมีลูกเสือ 6 – 8 คน 

รวมทั้งนายหมูและรองนายหมูดวย คติพจน “จงเตรียมพรอม” (Be Prepared) คําปฏิญาณมี 3 ขอ 

ซึ่งกลาวถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การชวยเหลือผูอื่น และการปฏิบัติตามกฎ

ของลูกเสือ ซึ่งกฎลูกเสือสามัญ มี 10 ขอ 

  1. ลูกเสือมีเกียติเช่ือถือได 

  2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ 

  3. ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือ 

  4. ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 

  5. ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 

  6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 

  7. ลูกเสือเช่ือฟงคําสั่งของบิดามารดาและผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 

  8. ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอ 

  9. ลูกเสือเปนผูมีมัธยัสถ 

  10. ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 

 วัตถุประสงคของกองลูกเสือสามัญ มีแผนการฝกอบรมกเ็พื่อสงเสริมการพัฒนาของเด็กแตละคน

ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม โดยมีการกระทํากิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งสวนใหญเปนการ

กระทํากลางแจง 
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 หลักการของการฝกอบรมลกูเสือสามญั คือ ระบบหมู โดยใหลูกเสือเปนผูวางแผนและดําเนิน

กิจกรรมของตนเอง สวนผูใหญมีหนาที่เพียงคอยใหความชวยเหลือแนะนําเทาที่จาํเปน เพื่อความปลอดภัย

และใหลูกเสือทุกคนไดรับประโยชนมากที่สุด 

 ดังน้ัน กองลูกเสือสามัญ หนวยที่สําคัญ คือ หมู ซึ่งมีลูกเสือ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมูและ

รองนายหมูดวยนายหมูไดรับมอบหมายหนาทีค่วามรับผิดชอบใหเปนผูนํา และฝกอบรมสมาชิกของตน

ที่ประชุมนายหมูเปนผูวินิจฉัยวา แตละหมูจะประกอบกิจกรรมอะไรบาง หลังจากน้ันนายหมูมีบทบาท

สําคัญในการดําเนินงานของหมู ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกองลูกเสือสามัญอยูที่วิธีการของผูกํากับ

ในการใชประโยชนจากที่ประชุมนายหมูและระบบหมูเปนสวนใหญ ในการน้ีผูกํากับจะตองเขาใจเด็ก

และรูจักวิธีการสงเสริมเด็กใหสามารถวางแผนงาน ซึ่งประกอบดวยแนวความคิดที่มีจินตนาการรูจัก

ตัดสินใจและทาํหนาที่ความรับผดิชอบ แมวากิจกรรมจะเปนเรือ่งสําคัญแตคุณคาสวนใหญในการฝกอบรม

อยูที่การพัฒนาใหหมูและกองลูกเสอื ไดเปนกลุมเด็กแตละคนไดเรียนรูในการชวยเหลือกันทํางานใหไดผล

ในหมูลูกเสือน่ันเอง ที่กอใหเกิดผลในหมูลูกเสือน่ันเอง ที่กอใหเกิดโอกาสสําหรับการพัฒนาทางกาย 

สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมของลูกเสือแตละคน 

 การฝกอบรมลกูเสือสามัญ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก และวิชา

พิเศษ เพื่อมุงหมายที่จะสงเสรมิการพฒันาเด็กเปนรายบคุคล ตามขอบังคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 ลูกเสือสามัญใหมจะตอง

ศึกษาวิชาลูกเสอืตรีตามหลกัสตูรตามหลักสูตรที่กําหนดไว เพื่อเปนการศึกษาวิชาลูกเสือสามัญเบื้องตน 

เมื่อสอบวิชาลูกเสือตรีไดแลว จึงไดทําพิธีเขาประจํากอง และมีสิทธ์ิประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี 

หลังจากน้ันก็ไดรบัการฝกอบรมวิชาลกูเสอืโทและวิชาพิเศษตามหลักสตูรตอไป ในการฝกอบรมในระดับ

ลูกเสือตรีและลูกเสือโทน้ี ควรเปนหนาที่และอยูในความรับผิดชอบของนายหมู โดยยึดหลักใหการเรียนรู

ในการกระทําจริง สนุกสนาน และจัดใหเปนกิจกรรมกลางแจงใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได ผูที่เปน

ลูกเสือโทแลวจะตองฝกอบรมวิชาลูกเสือเอกและเลือกเรียนวิชาพิเศษตาง ๆ ตามหลักสูตรที่กําหนดไว

ในการฝกอบรมระดับลูกเสือเอกน้ี ควรกระทําเปนหมู และผูกํากับจะตองดูแลการปฏิบติังานของลูกเสือ

และนายหมูใหอยูในความรับผิดชอบอยางใกลชิด 

 กิจกรรมของลกูเสอืสามัญ สวนใหญคือ การอยูคายพักแรมและการสํารวจ กิจกรรมผจญภัย 

โดยเฉพาะกิจกรรมทางนํ้าและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูเขา โครงการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น เรื่องที่

ลูกเสือสนใจ และงานอดิเรกของแตละบุคคล   

 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนรากฐานของบรรดากิจกรรมตาง ๆ ของลูกเสือโดยวิธีการใช

ระบบหมู ลูกเสือสามัญที่มีอายุมากยอมมีความตองการที่จะไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษที่เหมาะสม

แกอายุของเขา โดยจัดการฝกอบรมนอกเหนือไปจากหมูของเขาใหเหมาะสมเปนราย ๆ ไป ทั้งน้ีตอง
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พิจารณาอยางระมดัระวังดวยความรอบคอบ นอกจากน้ันยังตองเตรียมแผนงานไวสําหรับลูกเสือสามัญ

ที่อายุยังนอย เพื่อเตรียมสมัครเขาเปนลูกเสือสามัญรุนใหญตอไป 

 การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญมี 2 วิธี คือ ทาแสดงความเคารพสวนบุคคล เรียกวา 

การทําวันทยหัตถ โดยการยกมือขวาข้ึน น้ิวหัวแมมือกดน้ิวกอยไว เหยียดน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนางชิดกัน 

ใหขอสุดทายของปลายน้ิวช้ีแตะที่ขอบหมวกปก ประมาณตรงหางค้ิวขวา ถาสวมหมวกทรงออน (แบรเรต) 

ถามิไดสวมหมวก ใชปลายน้ิวช้ีแตะที่หางค้ิวขวา ถาอยูในแถว ผูบังคับบัญชาลูกเสือจะเปนผูสั่งเชน 

“แถวตรง” และการทาํวันทยาวุธ หรือเคารพทาพลอง เปนการแสดงความเคารพเมื่อลูกเสือถือไมพลอง 

 ลูกเสือสามัญรุนใหญ (Senior Scout)  

 ลูกเสือสามัญรุนใหญ (Senior Scout) มีอายุต้ังแต 14 – 18 ป กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที ่1 – 3 ลูกเสือสามัญรุนใหญน้ีมีความรบัผดิชอบสูง การฝกอบรมและกิจกรรมเนนเรื่อง

ระบบหมูและการเปนผูนําในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฝกการใชชีวิต

กลางแจง การผจญภัยและทกัษะวิชาการลกูเสือ ฝกอบรมความรูพื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทัง้

การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นมากข้ึน 

 กองลูกเสือสามัญรุนใหญ ประกอบดวย หมูลูกเสืออยางนอย 2 หมู ไมเกิน 6 หมู หมูหน่ึงมี

ลูกเสือ 4 - 8 คน รวมทั้งนายรวมและรองนายหมู แตละกองควรมีลกูเสือเสือ 48 คน ประกอบดวยหมู 

2 – 6 หมู ๆ ละ 4 – 8 คน รวมทั้งนายหมูและรองนายหมูคติพจน “มองไกล” (LooK Wide) คําปฏิญาณ 

กฎ และการเคารพของลูกเสือสามัญรุนใหญ คําปฏิญาณ กฎ และการเคารพลูกเสือสามัญรุนใหญเปน

เชนเดียวกับลูกเสือสามัญ 

 กองลูกเสือสามัญรุนใหญมุงหมายใหแตละกองกําหนดแผนงานของตนเอง การปกครองตนเอง 

และคิดวาตนเองเปนผูใหญแลว หลักการน้ีเปนสวนสําคัญในการดําเนินงานของกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และชวยใหเยาวชนรูจักจัดการเรื่องราวของตนเอง เพื่อตอไปจะไดมีสวนเสริมสรางสังคมใหดีข้ึน 

 วิธีที่ดีที่สุด กองลูกเสอืสามญัรุนใหญจะเลอืกคณะกรรมการบรหิารของเขาเอง ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารมีหนาที่เลือกวางแผนงาน และดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตาง ๆ ของกอง ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ

ในการรักษามาตรฐานและการดําเนินงานของกองดวย 

 ดังน้ัน กองลูกเสอืสามญัรุนใหญตาง ๆ  จึงแตกตางกันมากในวิธีการจัดการ และในเรื่องกิจกรรม

ตาง ๆ แตแผนงานควรจะมีสัดสวนที่ประกอบดวยกิจกรรมทั้งภายในอาคาร และกิจกรรมกลางแจง 

เปดโอกาสใหลูกเสือไดบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น พรอมทั้งมีกิจกรรมทาทายและจูงใจใหลูกเสือสามัญ

รุนใหญไดมีประสบการณอยางกวางขวาง กองลูกเสือสามัญรุนใหญบางกองมุงในเรื่องวิชาใดวิชาหน่ึง

โดยเฉพาะ และมีหลายกองที่ทํางาน ใกลชิดกับกองเนตรนารีสามัญรุนใหญ การดําเนินงานของกอง

ลูกเสือรุนใหญจะมีความยืดหยุนปรับตามสถานการณ และความจําเปนที่แตกตางกันออกไป 
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 การฝกอบรมควรจัดใหมโีครงการสอบเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสําหรบัลกูเสือสามัญรุนใหญ

ไดแก เครื่องหมายสายยงยศ เครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ และเครื่องหมาย

ลูกเสือหลวง เพื่อใชเปนโครงสรางในการวางแผนงาน และฝกอบรมเพื่อสงเสริมใหลูกเสือสามัญรุนใหญ

ไดมีโอกาสศึกษาคนควาหาทางไปสูประสบการณใหม ๆ  และเพื่อจะไดมีทกัษะหรอืความชํานาญในเรื่อง

ใหม ๆ ดวย 

 ในเรื่องตาง ๆ  เหลาน้ี ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ มีบทบาทสําคัญที่จะตองแสดงออกซึ่ง

เปนเรื่องที่ไมงายนัก งานของผูกาํกับคือ ชวยใหความสะดวกแกกองลกูเสอืสามัญรุนใหญ เปนรายบคุคล

เทาที่จําเปน พรอมทั้งสงเสรมิการพัฒนาของลูกเสือสามัญรุนใหญเปนรายบุคคลทั้งในทางกาย สติปญญา 

จิตใจ และศีลธรรม 

 ลูกเสือวิสามัญ (Rever Scout) 

 ลูกเสือวิสามัญ (Rever Scout) มีอายุต้ังแต 16 - 25 ป กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 – 6 (หรือระดับช้ันอาชีวศึกษา อุดมศึกษา) ลูกเสือวิสามัญเปนวัยของหนุมสาว ดังน้ัน การฝกอบรม

ลูกเสือวิสามัญจึงมั่นที่จะเตรียมใหคนหนุมสาวเหลาน้ี พรอมที่จะใชชีวิตเปนผูใหญอยางถูกตอง และ

สมบูรณแบบ ใหเปนพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบตอไป การฝกอบรมจะเนนการเปนผูนําในระบอบ

ประชาธิปไตยทีม่ีพระมหากษัตรยิเปนประมุข การวางแผนโครงงาน และการปฏิบติังานตามโครงการฝก

ใหนิยมชีวิตกลางแจง การใหบรกิารแกผูอืน่และสงัคมเปนชีวิตจิตใจตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2528 มาตรา 35 รูวา ลูกเสือที่เปนหญิงอาจใชช่ือเรียกวา เนตรนารี หรือช่ืออื่น ซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการบรหิารลูกเสอืแหงชาติ และบรรดาคําวาลูกเสือในพระราชบัญญัติน้ี ใหหมายถึง

ลูกเสือที่เปนหญิงดวยหลักการสําคัญของลูกเสือ 4 ประเภท 

 กองลูกเสือวิสามัญ ประกอบดวย ลูกเสือวิสามัญอยางนอย 10 คน และไมเกิน 40 คน โดย

จะแบงออกเปนชุดหรือหมู ตามความตองการก็ได และควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ 4 – 6 คน 

รวมทั้งนายหมูและรองนายหมู คติพจน “บริการ” (Service) คําปฏิญาณ กฎ และการเคารพของลูกเสือ

วิสามัญ เชนเดียวลูกเสือสามัญ 

 กองลูกเสือวิสามัญมีความมุงหมายที่จะฝกอบรมเด็กหนุมใหเปนพลเมืองดี สืบเน่ืองจากการ

เปนลูกเสอืสาํรอง ลูกเสือสามญั และลูกเสือสามญัรุนใหญ ตามลําดับ มีขอบเขตกวางขวางย่ิงข้ึนตามวัย 

หลักการที่ดีที่สุด คือ การสงเสริมใหเด็กหนุมนิยมชีวิตกลางแจง สงเสริมใหมีอาชีพ และการบริการตอ

ชุมชน เด็กหนุมเหลาน้ีตองสํารวจตัวเองเสียกอนวา มีความพรอมในชีวิตแลวหรือยังในการที่จะไปใช

เจตคติแหงชีวิตดวย “บริการ” เมื่อเขาไดรับความสําเร็จในการสํารวจตัวเองแลว เขาก็จะไดรับโอกาส

ฝกฝนอบรมอันเปนแนวทางที่จะทําใหเขาไดรับการพัฒนาทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม 

 กองลูกเสือวิสามัญอาจแบงออกเปนชุดหรือหมูตามความจําเปนและความตองการก็ได หมูลูกเสือ

เปนหนวยในการจัดกิจกรรมทั้งปวง กองลูกเสือวิสามัญที่มีลูกเสือมาก อาจต้ังกรรมการประจํากองข้ึน 
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ซึ่งประกอบดวย ผูกํากับ ลูกเสือ หัวหนานายหมูลูกเสอื นายหมูลกูเสือ รองนายหมูเสอืวิสามัญ และลูกเสือ

วิสามัญที่ไดรับคัดเลือก ลูกเสือวิสามัญตองสํานึกไวเสมอวา การฝกอบรมอยางดีของเขาน้ันตองบริการ

แกชุมชนอยางกวางขวาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย 

 การกลาวถึงลูกเสือประเภทตาง ๆ น้ัน จะหมายรวมเอาเนตรนารเีขาไปดวย เพราะเนตรนารี

ไดถูกระบุตามกฎหมายวาเปน ลูกเสือหญิง (เด็กนักเรียนหญิงที่มีช้ันปการศึกษาและอายุตามเกณฑ

ในการเปนลูกเสอื) จะตางกันที่เครื่องแบบ และวิชาการฝกบางวิชาเทาน้ัน ลูกเสือหญิงที่แทจริงแลวคือ

ระดับผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ตองผานการฝกอบรมตามข้ันตอน สวนมากเปนครู อาจารยของโรงเรียน 

ที่มีกองลูกเสือต้ังอยู หรือบุคคลภายนอก (ประชาชนทีส่นใจ) ที่เขารับการอบรมเพื่อเปนเจาหนาที่ลูกเสือ 

ดวยการสมัครจนผานการอบรม จากน้ันจึงจะไดการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

เครื่องแบบของลูกเสอืหญงิน้ีจงึเหมือนกับลกูเสือทุกประการ ยกเวน กระโปรง ถุงเทา ฯลฯ ที่สวมใสได

เฉพาะผูหญิงเทาน้ัน 

 ลูกเสือเหลาสมุทรและลูกเสือเหลาอากาศ 

 คณะลูกเสือแหงชาติสงเสริมใหกองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ และกองลูกเสือ

วิสามัญ เปนลูกเสอืเหลาสมทุรและลกูเสอืเหลาอากาศ ซึ่งกองลูกเสือเหลาน้ีอาจจัดใหมีกิจกรรมทางนํ้า

และอากาศในเมื่อสามารถจะทําได 

 อน่ึง หมูลูกเสอืเหลาสมุทรและลกูเสอืเหลาอากาศ ก็อาจไดรับอนุญาตใหจัดต้ังข้ึนกองลูกเสือ

สามัญธรรมดาได ในเมื่อสามารถจัดหาผูสอนที่ทรงคุณวุฒิมาทําการฝกอบรมใหได 

 การลูกเสือประเภทพิเศษ 

 เด็กพิการอาจสมัครเขาเปนลูกเสือในกองลูกเสือสํารอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญ

รุนใหญ และกองลกูเสือวิสามัญได สําหรับเด็กในโรงพยาบาลหรอืสถาบนัอื่น ๆ อาจมีการจัดต้ังกองลูกเสือ

สํารองหรือกองลูกเสือสามัญ ประเภทพิเศษเพื่อเปนการใหโอกาสแกเด็กที่มีขอบกพรองทางรางกาย

หรือทางการศึกษาสมัครเขาเปนกองลูกเสือ ถาพอใจที่จะเขาใจความหมายของคําปฏิญาณ ในการน้ี

เปนหนาที่ของทุกฝายที่จะแสวงหาเด็กทุกคนที่อาจไดรับประโยชนจากการลูกเสือ 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประเภทของลูกเสือ มีความแตกตางกันทั้งในเรือ่งของอายุ เครื่องแบบ 

การแตงกาย หลักสูตร วิธีการปฏิบัติ เพื่อใหลูกเสือแตละประเภทไดปฏิบัติตามอยางเหมาะสมกับประเภท

ลูกเสือน้ัน ๆ  จะเห็นไดวาลูกเสือมีทัง้หมด 4 ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ

รุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือทั้ง 4 มีกฎที่ปฏิบัติเหมือนกัน 10 ขอ ยกเวนลูกเสือสํารองปฏิบัติ

ตามกฎเพียง 2 ขอ สวนคติพจนจะแตกตางกันตามประเภทของลูกเสือน้ัน ดังน้ัน ลูกเสือแตละประเภท

จะมีประสิทธิภาพไดน้ัน กองลูกเสือแตละกองจะตองมีแนวทางในการบริหารที่มีประสิทธิภาพเชนกัน 
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แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญ 

 

 การบริหารเปนการกระทําที่นําไปสูความสําเร็จในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งนักวิชาการ

แตละคนไดใหความหมายของการบริหารไว ดังน้ี 

 นพพงษ บุญจิตราดุลย (2549 : 3) ไดกลาววา การบริหาร คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลต้ังแต

สองคนข้ึนไป ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงที่บุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการ

อยางมีระเบียบ และใชทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2553 : 20) ไดกลาววา การบริหาร คือ กระบวนการอันเกิดจากบุคคล

หรือกลุมบุคคลรวมมือกนั กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค บุคคลหรือกลุม

บุคคลน้ันไดกําหนดไวทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 สมคิด บางโม (2549 : 29) ไดกลาววา การบริหาร คือ ศิลปะในการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณ

ขององคกร และนอกองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 สมนึก นนธิจันทร (2549 : 31) ไดกลาววา การบริหาร คือ กระบวนการในการดําเนินงาน

ของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป เพื่อการทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว โดยมีระเบียบแบบแผน หลัก

ปฏิบัติ มีการใชทรัพยากรและเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหน่ึง โดยมีการวางแผน 

การจัดการ การสั่งการและการควบคุม มีเทคนิคการใชคนต้ังแตสองคนข้ึนไป การใชเงิน การใชวัสดุ

ทรัพยากร และกระบวนการทางการบริหารดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารงานลกูเสอืสามัญ หมายถึง การชวยเหลือหรืออํานวยการใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ในโรงเรียนสามารถบริหารงานไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจการลูกเสือ ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ การบังคับบัญชา การจัดโครงสรางการบริหารงานลูกเสือ

การประสานงาน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  

 ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญติัลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ระบุวา คณะลูกเสอืแหงชาติ 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจรญิกาวหนาเพื่อความสงบสขุและความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักการสําคัญของการลูกเสือ ตองมีศาสนา มีความจงรักภักดีในมิตรภาพ และเปนพี่นองของลูกเสือ

ทั่วโลก มีความศรัทธาในมิตรภาพและเปนพี่นองของลูกเสือทั่วโลก การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น 

การยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ การเขาเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ 

มีความเปนอิสระตออิทธิพลทางการเมือง มีกําหนดการพิเศษสําหรับการฝกอบรม 

 ขอบังคับของลูกเสือสามัญ เปนเด็กอายุ 11 – 16 ป หรือกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษา

ตอนปลาย (ป. 5 – 6) แตละกองควรมีเด็ก 48 คน ในกองลูกเสือ 2 – 6 หมู ๆ ละ 6 – 8 คน  
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 วัตถุประสงคของกองลูกเสือสามัญ มีแผนการฝกอบรมกเ็พื่อสงเสริมการพัฒนาของเด็กแตละคน

ทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม โดยมีการกระทํากิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งสวนใหญเปนการ

กระทํากลางแจง 

 หลักการของการฝกอบรมลกูเสือสามญั คือ ระบบหมู โดยใหลูกเสือเปนผูวางแผนและดําเนิน

กิจกรรมของตนเองสวนผูใหญมีหนาที่เพียงคอยใหความชวยเหลือแนะนําเทาที่จําเปน เพื่อความปลอดภัย

และใหลูกเสือทุกคนไดรับประโยชนมากที่สุด 

 ดังน้ัน กองลูกเสือสามัญหนวยที่สําคัญ คือ หมู ซึ่งมีลูกเสือ 6 - 8 คน รวมทั้ง นายหมูและ

รองนายหมูดวยนายหมูไดรับมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหเปนผูนําและฝกอบรมสมาชิกของตน

ที่ประชุมนายหมูเปนผูวินิจฉัยวา แตละหมูจะประกอบกิจกรรมอะไรบาง หลังจากน้ันนายหมูมีบทบาท

สําคัญในการดําเนินงานของหมู ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกองลูกเสือสามัญอยูที่วิธีการของ

ผูกํากับในการใชประโยชนจากที่ประชุมนายหมูและระบบหมูเปนสวนใหญ ในการน้ีผูกํากับจะตองเขาใจ

เด็ก และรูจักวิธีการสงเสริมเด็กใหสามารถวางแผนงาน ซึ่งประกอบดวยแนวความคิดที่มีจินตนาการ 

รูจักตัดสินใจและทําหนาที่ความรับผิดชอบ แมวากิจกรรมจะเปนเรื่องสําคัญแตคุณคาสวนใหญในการ

ฝกอบรมอยูที่การพัฒนาใหหมู และกองลูกเสือไดเปนกลุมเด็กแตละคนไดเรียนรูในการชวยเหลือกัน

ทํางานใหไดผลในหมูลกูเสอืน่ันเอง ที่กอใหเกิดผลในหมูลกูเสอืน่ันเอง ที่กอใหเกิดโอกาสสาํหรับการพัฒนา

ทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมของลูกเสือแตละคน 

 การฝกอบรมลกูเสือสามัญ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก และวิชา

พิเศษ เพื่อมุงหมายที่จะสงเสรมิการพฒันาเด็กเปนรายบุคคล ตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวย

การปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 ลูกเสือสามัญใหมจะตอง

ศึกษาวิชาลูกเสอืตรีตามหลกัสตูรตามหลักสูตรที่กําหนดไว เพื่อเปนการศึกษาวิชาลูกเสือสามัญเบื้องตน 

เมื่อสอบวิชาลูกเสือตรีไดแลว จึงไดทําพิธีเขาประจํากองและมสีิทธ์ิประดับเครื่องหมายลูกเสือตร ีหลังจากน้ัน

ก็ไดรับการฝกอบรมวิชาลูกเสือโทและวิชาพิเศษตามหลักสูตรตอไป ในการฝกอบรมในระดับลูกเสือตรี

และลูกเสือโทน้ี ควรเปนหนาที่และอยูในความรับผิดชอบของนายหมู โดยยึดหลักใหการเรียนรูในการ

กระทําจริง สนุกสนาน และจัดใหเปนกิจกรรมกลางแจงใหมากทีสุ่ดเทาที่จะกระทําได ผูที่เปนลูกเสือโท

แลวจะตองฝกอบรมวิชาลูกเสอืเอกและเลือกเรียนวิชาพิเศษตาง ๆ ตามหลักสูตรที่กําหนดไวในการฝก 

อบรมระดับลกูเสอืเอกน้ี ควรกระทําเปนหมูและผูกํากับจะตองดูแลการปฏิบัติงานของลูกเสือ และนายหมู

ใหอยูในความรับผิดชอบอยางใกลชิด 

 กิจกรรมของลกูเสอืสามัญสวนใหญ คือ การอยูคายพักแรมและการสํารวจ กิจกรรมผจญภัย 

โดยเฉพาะกิจกรรมทางนํ้าและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูเขา โครงการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น เรื่องที่

ลูกเสือสนใจและงานอดิเรกของแตละบุคคล คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนรากฐานของบรรดา

กิจกรรมตาง ๆ  ของลูกเสือ โดยวิธีการใชระบบหมูลูกเสือสามัญที่มีอายุมากยอมมีความตองการที่จะไดรบั
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การฝกอบรมเปนพิเศษที่เหมาะสมแกอายุของเขา โดยจัดการฝกอบรมนอกเหนือไปจากหมูของเขา

ใหเหมาะสมเปนราย ๆ ไป ทั้งน้ีตองพิจารณาอยางระมัดระวังดวยความรอบคอบ นอกจากน้ันยังตอง

เตรียมแผนงานไวสาํหรบัลกูเสือสามญัทีอ่ายุยังนอย เพื่อเตรียมสมัครเขาเปนลกูเสือสามัญรุนใหญตอไป 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การชวยเหลือหรืออํานวยการใหผูบังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน

สามารถบริหารงานไดประสบผลสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของกิจการลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือจะตอง

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ การบังคับบญัชา การจัดโครงสรางการบริหารงานลูกเสือ การประสานงาน

ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โดยใชระบบหมูใหลูกเสือเปนผูวางแผน และดําเนินกิจกรรม

ของตนเองสวนผูใหญมีหนาที่เพียงคอยใหความชวยเหลือแนะนําเทาที่จําเปน เพื่อความปลอดภัยและ

ใหลูกเสือทุกคนไดรับประโยชนมากที่สุด 

 กระบวนการบริหาร 

 กระบวนการบริหาร เปนเทคนิคที่ผูบริหารใชในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลวัุตถุประสงคผูบริหาร

จําเปนตองมคีวามรูความเขาใจถึงกระบวนการเปนอยางดี คือ ตองรูข้ันตอนในการบริหาร รวมทั้งสามารถ

ดําเนินการในแตละข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว

หลายทาน โดยนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

 Fayol (1916 อางถึงใน อเนก ปทมพงศา, 2550 : 9) ไดเสนอองคประกอบพื้นฐานในการบริหาร

วามี 5 ประการ คือ POCCC ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับ

บัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) 

 ตอมา กูลิค และเออรวิค (Gulick and Urwick) ไดนําหลักฟาโยลมาประยุกตใชกับการบริหารงาน

ราชการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2550 : 23) โดยไดขยายเปน 7 ประการ คือ POSDSCORB 

ไดแก Planning (การวางแผนงาน) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน

ไวลวงหนา ผูจัดการองคกรตองวางแผนงานทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน Organizing (การจัดหนวยงาน) 

หมายถึง การกําหนดโครงสรางอํานาจหนาที ่การแบงสวนงานและการจัดสายงาน Staffing (การจัดตัว

บุคคล) หมายถึง การบริหารงานดานบุคลากร ไดแก การจัดอัตรากําลงั การสรรหา และพัฒนาบุคลากร 

การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การสงเสริมขวัญและกาํลังใจ สวัสดิการ และการเสริมสรางบรรยากาศ

ในการทํางาน “คน” ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ที่สงผลใหงานสําเร็จหรือลมเหลว Directing 

(การอํานวยการ) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารในฐานะหัวหนาหนวยงาน หัวหนาตองมอบหมาย หนาที่ใหลูกนองแตละคนตามลําดับ 

โดยใหสัมพันธและสอดคลองกับความรับผดิชอบแตละตําแหนงประกาศใชระเบียบใหปฏิบัติตาม มีการ

ตัดสินใจ สั่งการอยางถูกตองและรวดเร็ว Coordinating (การประสานงาน) หมายถึง การประสาน

กิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน เพื่อใหเกิดมีการรวมมือที่ดีและนําไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน 

Reporting (การรายงาน) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับตาง ๆ ในหนวยงาน 
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เพื่อใหผูบริหารและสมาชิกหนวยงานไดรับทราบความเคลื่อนไหว และความคืบหนาของกิจการอยาง

สม่ําเสมอ Budgeting (การบริหารงบประมาณ) หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใช

จายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงินและทรัพยสิน 

 จากแนวทางการบริหารของนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ สรุปไดวา กระบวนการบริหาร

ใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกรหรือหนวยงาน 

การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม การจัดตัวบุคลากร การอํานวยการ การรายงาน และ

การบริหารงบประมาณ 

 ความสําคัญของการบริหาร 

 สุทธิพงษ จุรุเทียบ (2555 : 69) สรุปใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารไวดังตอไปน้ี 

  1. การบริหารน้ันไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดํารงชีวิตของมนุษย และเปนสิ่งที่ชวย

ใหมนุษยดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางผาสุก 

  2. จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลทําใหองคการตาง ๆ ตองขยายงาน

ดานบริหารใหกวางขวางย่ิงข้ึน 

  3. การบริหาร เปนเครื่องบงช้ีใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคมความกาวหนา

ทางวิทยาการ (Technology) ในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม ทําใหการบริหารเกิดการ

เปลี่ยนแปลง และกาวหนาอยางรวดเร็วย่ิงข้ึน 

  4. การบริหารเปนมรรควิธีที่สําคัญในอันที่จะนําสังคม และโลกไปสูความเจริญกาวหนา 

  5. การบริหารจะชวยช้ีใหทราบถึงแนวโนมทั้งในดานความเจริญ และความเสื่อมของสังคม

ในอนาคต 

  6. การบริหารลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในสังคม ฉะน้ันความสําเร็จของ

การบริหารจึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมทางการเมืองอยูเปนอันมาก 

  7. การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจําเปนตอง

คํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ  และการวินิจฉัยสั่งการน้ีเองเปนเครื่องมือแสดงใหทราบถึงความสามารถ

ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 

  8. ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาจะในสํานักงานหรือในครอบครวัยอมมีสวนเกี่ยวพันกับ

การบริหารอยูเสมอ ดังน้ัน การบริหารจึงเปนเรื่องที่นาสนใจและจําเปนตอการดํารงชีพอยางฉลาด 

  9. การบริหารกับการเมืองเปนสิ่งคูกัน ดังที่กลาวกันวา การเมืองกับการบริหารนั้น

เปรียบเสมือนคนละดานของเหรียญอันเดียวกัน เพราะฉะน้ันการศึกษาวิชาการบริหารจึงตองคํานึงถึง

สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมทางการเมืองดวย 
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 พะยอม วงศสารศรี (2554 : 35) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการบริหารไวดังน้ี 

  1. การบริหารการจัดการเปนสมองขององคการ การที่องคการจะประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนดไวน้ัน จําเปนตองมีกระบวนการที่ดี เชน มีการวางแผนและตัดสินใจโดยผานการ

กลั่นกรองจากฝายจัดการที่ไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ  อยางใชดุลยพินิจ ใชสติปญญาพิจารณาผลกระทบ

ตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนกับองคการน้ัน 

  2. การบริหารการจัดการเปนเทคนิควิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการเกิดจิตสํานึกรวมกัน

ในการปฏิบัติงาน มีความต้ังใจ เต็มใจชวยเหลือในองคการประสบผลสําเร็จ ทั้งน้ีเพราะมีกระบวนการ

ในการสรางขวัญ และกําลังใจในการทํางาน นําทางใหองคการไปสูความสําเร็จ 

  3. การบริหารจัดการเปนการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองคการไมให

ซ้ําซอนกัน ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  4. การบริหารจัดการเปนการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใหองคการเกิด

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2558 : 22) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารวา เปนการลงมือ

กระทําหลงัจากวางหลักการบริหารแลว ในข้ันตอนน้ีตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อที่จะนําเอาทรพัยากร

ที่มีอยูทั้งบุคลากร วัสดุ งบประการ มาจัดการตามหลักการที่วางไว โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อทําให

เกิดความสําเร็จเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคที่วางไว มีหัวใจของการบริหารที่เดน คือ ผูบริหารไมได

เปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายตามการคิด และตัดสินใจ

ของผูบริหาร การบริหารจะอยูภายใตเงื่อนไข คือ วัตถุประสงค บุคคล ทรัพยากร กระบวนการ การบริหาร

ตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของบุคลากรอยางเต็มใจ จึงจะนําไปสูกลุมที่มีพลังในการขับเคลื่อนงาน

ไปสูความสําเร็จ ทั้งที่ตองอาศัยทักษะของผูบริหารที่จะปลุกและกระตุนใหกลุมมีพลังตามที่ตองการ

การบริหารแมไมมีตัวตนแตทรงอิทธิพล ปรากฏผลที่จับตองไดแสดงใหเห็นถึงทักษะและความสามารถ

ของผูบริหารที่สามารถประเมินคุณภาพไดจากผลงาน 

 สรุปไดวา ความสําคัญของการบรหิาร สืบเน่ืองมาจากการที่มนุษย เปนสัตวสังคมจึงมีธรรมชาติ

ของการอาศัยรวมกันเปนกลุม และทํางานรวมกันในองคการหรอืสถาบันสังคม ซึ่งมีภารกิจหลากหลาย 

จึงตองมีการจดัระบบวาดวยการทํางานรวมกนัอันเปนรูปแบบของการบริหาร และการที่มนุษยมีสญัชาตญาณ

แหงความทะเยอทะยาน ตองการเสาะแสวงหาสิง่ทีดี่กวา โดยไมมีที่สิ้นสุดทําใหมนุษยใชความพยายาม

ที่จะรับปรงุและพัฒนาระบบและวิธีการบรหิารใหดีย่ิงข้ึน โดยการศึกษาวิจัย คนควา ทดลอง หาวิธีการ

ทํางานใหม ๆ  ที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เทคนิคและวิธีการบรหิารจึงพัฒนาโดยไมหยุดย้ัง ความเจริญหรือ

ความเสื่อมถอยขององคการจึงเปนผลโดยตรงจากความสามารถ และวิธีการบริหารของหัวหนางาน

เปนสําคัญ 
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การบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน 

 

 การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนสามารถชวยเหลือหรืออํานวยการใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ในโรงเรียนสามารถบริหารงานไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจการลูกเสือ ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือจะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ การบังคับบัญชา การจัดโครงสรางการบริหารงานลูกเสือ

การประสานงาน ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนและการควบคุมติดตามผล ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของนักวิชาการทีก่ลาวมาขางตน สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลจะมีลูกเสือ 2 ประเภท คือ ลูกเสือ

สํารองและลูกเสือสามัญ แตละโรงเรียนจะตองมีการบริหารงานในกองลูกเสือใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน

ของระเบยีบขอบงัคับของลกูเสอืแหงชาติ การศึกษาในครัง้น้ีผูวิจัยไดศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ซึ่งไดกําหนดไว 5 ดาน 

คือ ดานการวางแผน ดานการจัดบุคลากร ดานการจัดการเรยีนการสอน ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

ดานการประเมินผล 

 ดานการวางแผน 

 การวางแผน เปนกระบวนการทํางานข้ันตอนแรกเพื่อใหงานออกมามีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการ

แตละคนไดใหความหมายไวหลายความหมายดังน้ี 

 สุรพล บัวพิมพ (2557 : 1) ไดกลาววา การวางแผนวาเปนภารกจิสําคัญประการหน่ึงของการ

บริหารหรือจัดการ การวางแผนจะทําใหทุกคนในองคการรูวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ รวมทั้ง

รูวิธีการปฏิบัติงานไปสูความสําเรจ็อยางครบวงจร การวางแผนชวยใหทกุคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ในรูปแบบของกลุม การวางแผนเปนกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายรวมทั้ง การกําหนดแนวปฏิบัติ

เพื่อบรรลุภารกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว  

 เดช กาญจนางกูร (2556 : 63) ไดกลาวไววา การวางแผน คือ กระบวนการวิเคราะหและ

ตัดสินใจ เพื่อกําหนดวัตถุประสงคความตองการของหนวยงานใหชัดเจน เพื่อเลือกสรรวิธีการที่ดีที่สุด

จะนําไปสูแผนการดําเนินงาน และการนําแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตรงกับความตองการ

อยางมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนเปนกระบวนการหน่ึงซึ่งบุคคลหรือองคการทําการตัดสินใจไวลวงหนา 

เกี่ยวกับงานบางอยางที่จะทําในอนาคต มีกระบวนการบริหารงานโดยกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการ

ดําเนินการไวลวงหนาเพื่อปฏิบัติงานใหลุลวงไป โดยใชความรูทางวิชาการในการกําหนดสิ่งที่พึงปฏิบัติ

ในอนาคต เพื่อใหการบริหารน้ันเปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552 : 19) ไดกลาววา องคประกอบในการ

วางแผนที่ดีวา การวางแผนที่ดีตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ และวัตถุประสงค

น้ันตองแนนอน เขาใจงาย มีความสอดคลองและชัดเจน สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดมาใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความยืดหยุน สามารถนําไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได

ใหโอกาสในการมีสวนรวมของบคุคลหลากหลายในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการและ

การประเมินผล มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจนตามขอบเขตภารกิจที่กําหนดไว คํานึงถึง
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ปจจัยข้ันพื้นฐาน อันไดแก ขอมูลพื้นฐาน ปญหาและความตองการขององคการ คํานึงถึงประสิทธิภาพ

โดยเนนการมีระบบควบคุม แบบใหสามารถดําเนินการไปไดอยางถูกตอง 

 จากที่กลาวมา การวางแผน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห ตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมายตามความตอการขององคกร เพื่อเลือกวิธีการปฏิบัติงานทีดี่ที่สดุและนําไปสูความสาํเรจ็ และมี

ประสิทธิภาพ การวางแผนที่ดีน้ันจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร วัตถุประสงค

ที่กําหนดข้ึนจะตองชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และเหมาะสม

กับสถานการณและโอกาส มีการดําเนินการตามแผน มีการประเมินผล มีการกําหนดบทบาทหนาที่

ของบุคลากรอยางชัดเจน 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงกิจกรรมลูกเสือวา เปนกิจกรรมบังคับและถือเปนกิจกรรม

นักเรียนประเภทหน่ึง การจัดกิจกรรมลกูเสือจะตองยึดหลกัการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยทั่วไปในเรื่องน้ี

กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมลกูเสือไว 11 ประการ โดยกลาววาตองเปนไป

ตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อสงเสริมความเจรญิและความมั่นคง

ของชาติ ตองเปนไปเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

ตองเปนไป เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีระเบียบวินัยในตนเองตองเปนไป เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางนักเรียนและคร ูตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตองมีโครงการและระเบียบ

ขอบังคับของกิจกรรมซึ่งเปนของสถานศึกษา กิจกรรมทุกกิจกรรมตองมีครู – อาจารย ในโรงเรียนเขารวม

รับผิดชอบดําเนินการบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมจะตองเปนบุคคลที่ปจจบุันอยูในสถานศึกษาน้ัน 

ยกเวนแตวิทยากรใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา การจัดใหมีกิจกรรมใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจ

ของผูบรหิารสถานศึกษาใหสถานศึกษาควบคุมเรื่องการจายเงินหรอืพัสดุอื่น ๆ  ใหเปนการประหยัดและ

เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ ในกรณีที่ผูบริหาร

สถานศึกษาพิจารณาเห็นวากิจกรรมใดไมเหมาะสม มีการกระทําหรืออาจนํามาซึ่งภัยอันตรายตอความ

มั่นคงของชาติ ใหผูบริหารสถานศึกษาสั่งยกเลิกกิจกรรมน้ันเสีย 

 หลักเกณฑดังกลาว เมื่อนํามาปรับใชกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรยีนจะไดองคประกอบ

ที่ควรพิจารณาอยู 5 ประเด็น คือ 1) การกําหนดอุดมการณหรือวัตถุประสงค ซึ่งหมายถึงการจัดกิจกรรม

ลูกเสือน้ันมุงฝกอบรมใหเด็กมีการพัฒนาการที่มีประโยชนตอตนเอง และสังคมน้ันควรจะปรากฏอยู

ในลักษณะใด 2) การจัดองคกร การกําหนดตัวบุคคล ถือวาเปนปจจัยหน่ึงในการบริหารงานกิจรรม

ลูกเสือใหมีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาหลักสูตร เปนสวนหน่ึงที่มีสวนเกี่ยวของกับเน้ือหาสาระหรือ

ความรูที่มุงใหนักเรียนไดรับจากการฝกอบรม รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดวย 

4) การพัฒนาบคุลากร เปนสวนหน่ึงของการบริหารที่กระตุนหรือเสริมแรงใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัด

กิจกรรมลูกเสือไดสามารถปฏิบติัหนาที่ไดอยางมปีระสทิธิภาพ 5) การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

ดานวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย บริเวณอาคารสถานที่ตาง ๆ เปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการบริหารงาน

ลูกเสือในโรงเรียน 
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 การวางแผนงานในกองลกูเสือสามญั กลาวไดวา เปนกระบวนการวิเคราะห วัตถุประสงคและ

เปาหมายใหสอดคลองกับบรบิทของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาผูเรยีนใหมีพัฒนาการที่เกิดประโยชน

ตนเองและสังคม รูจักแกปญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปสู

ความสําเร็จ และประสิทธิภาพของงาน การวางแผนที่ดีจะตองสนับสนุนเปาหมาย และวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติลกูเสอื พ.ศ. 2507 แกไขโดยพระราชบัญญัติลูกเสือ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528 ระบุวา คณะลูกเสือแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา 

จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดีมีความรบัผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนาเพื่อ

ความสงบสขุ และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังน้ี ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เช่ือฟง และ

พึ่งตนเองใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่นใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 

ใหรูจักทําการฝมอื และฝกฝนใหทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามความเหมาะสม ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีต

ประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งน้ีโดยไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใด 

 นอกจากน้ัน การวางแผนงานในกองลกูเสอืสามญั เปนวิธีการนโยบายสาํคัญในการที่จะฝกอบรม

ลูกเสือไปสูจดุหมายหรืออุดมการณที่ไดวางไว วิธีการน้ันใหเปนไปเพื่อสนองความตองการของเด็กใหเรยีนรู

ดวยการกระทํา ใชวิธีฝกอบรมดวยหมูเล็ก ๆ  (ระบบหมู) ยึดคําปฏิญาณและกฎ เปนหลกัประจําใจ และ

ใชในชีวิตประจําวัน มีเครื่องแบบเฉพาะ บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น จัดใหมีการฝกอบรมที่กาวหนา ทาทาย

และดึงดูดใจ ใหมีความสนุกในการฝกอบรม เชน มีการเลนเกม รองเพลง ชุมนุมรอบกองไฟ ฯลฯ สงเสริม

เครื่องหมายวิชาพิเศษ มุงเนนกิจกรรมกลางแจงเปนหลักในการฝกอบรม 

 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมลูกเสือตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

 ลูกเสือสามัญ คือ ลูกเสือที่เรียนอยูในระดับ ชวงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมปที่ 4 - 6) ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตองเรียนรูกิจกรรมลูกเสือสามัญ ดังน้ี 

  ช้ัน ป.4 เรียนรูหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือตรี 

  ช้ัน ป.5 เรียนรูหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือโท 

  ช้ัน ป.6 เรียนรูหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเอก 

 หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 

 ในฐานะที่คณะลูกเสือแหงชาติ (The National Scout Organization of Thailand : NSOT) 

เปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก (World Organization of The Scout Movement : WOSM) 

จะตองปฏิบัติตามวัตถุประสงค หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องคการลูกเสอืโลกไดกําหนด

ไวอยางเครงครัด แลวคณะลูกเสือแหงชาติยังยึดมั่นในวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ ตาม

พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เดิมเปนกิจกรรม

เลือก ตอมาไดแกไขเปนกิจกรรมบังคับ และแกไขอีกครั้งเปนวิชาบังคับเรียน แตเมื่อประเมินผลแลว

เห็นวาไมประสบผลสําเร็จ จึงแกไขเปนกิจกรรมบังคับเลือก จนถึง พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ 
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จึงไดกําหนดใหสถานศึกษาใชหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2546 

เปนตนไป โดยกําหนดใหกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน อยูในกลุมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

 

โครงสรางหลักสูตร 

 

ประเภท ระดับชั้น วิชาแกน วิชาพิเศษ 

สํารอง 

(อายุ 8 - 11 ป) 

ป.1 – ป.3 เตรียมลูกเสือสํารอง ดาวดวงที่ 1 - 3  

- การฝกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ

สํารองจะตองจัดใหเหมาะสมกับวัย

ของเด็ก โดยคํานึงถึงพัฒนาการ  

ทั้งรางกายและจิตใจเปนพื้นฐาน  

ไมวาเด็กจะอยูช้ันใดก็ตาม 

วิชาพิเศษ 18 วิชา ใชวิธี

บูรณาการเขากับวิชาสามัญ

ในหลักสูตร 

สามัญ 

(อายุ 11 - 16 ป) 

ป.4 – ป.6 ลูกเสือตร-ีโท-เอก  

- เริ่มฝกอบรมใหมีความรับผิดชอบ

มากข้ึน เริ่มมีกิจกรรมใชชีวิตกลางแจง

และการผจญภัย เนนระบบหมู  

การเปนผูนํา รวมทั้ง การบําเพ็ญ

ประโยชนทั่วไป  

วิชาพิเศษ 54 วิชา ใชวิธี

บูรณาการเขากับวิชาสามัญ

ในหลักสูตร 

สามัญรุนใหญ 

(อายุ 14 - 18 ป) 

ม.1 – ม.3 ลูกเสือโลก ลกูเสือช้ันพิเศษ และลูกเสือ

หลวง 

- การฝกอบรมและกจิกรรมเปนระบบ

หมู ฝกใหมีความรบัผิดชอบสงูข้ึน 

เปนผูนําในระบอบประชาธิปไตย 

ฝกการใชชีวิตกลางแจง การผจญภัย 

ทักษะลูกเสือ ฝกอบรมความรูพื้นฐาน

ทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้งการ

บําเพ็ญประโยชน  

วิชาพิเศษ 76 วิชา   

เรียนนอกเวลา หรือ    

ในเวลาเรียน 

วิสามัญ 

(อายุ 16 - 25 ป) 

ม.4 – ม.6 เตรียมลูกเสือวิสามัญ สํารวจตนเอง    

พิธีเขาประจํากอง งานบริการ บําเพ็ญ

ประโยชน 

วิชาพิเศษ 12 วิชา ใชเวลา

เรียนนอกเวลา ตามแต  

สถานศึกษาเปนผูจัด 
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 โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พัฒนาผูเรียนในแตละระดับช้ันตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กิจกรรมแนะแนว       

กิจกรรมนักเรียน       

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 60 ช่ัวโมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 

 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ี

 วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ 

 วิชาพิเศษ คือ วิชาที่กําหนดข้ึนเพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ นอกเหนือ 

จากการเรียนตามหลักสูตรลูกเสือแตละประเภท 

 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค เพื่อฝกอบรมใหการศึกษา 

และพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ีเปนไปตามความมุงประสงค 

หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกไดกําหนดไว 

 ปจจุบันกระบวนการลูกเสือ ถือเปนกระบวนการทางการศึกษาสวนหน่ึง ซึ่งมุงพัฒนาสมรรถภาพ

ของบุคคลทั้งทางสมอง รางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อใหเปนบุคคลที่มคีวามประพฤติดีงาม ไมกระทาํ

ตนใหเปนปญหาตอสังคม และดํารงชีวิตอยางมีความหมายและสุขสบาย 

 หลักการ 

 กระบวนการลูกเสือมีหลักการสําคัญ ดังน้ี 

  1. มีศาสนาเปนหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติ

ศาสนกิจดวยความจริงใจ 

  2. จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมดวยการสงเสริมและ

สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความรวมมือซึ่งกันและกัน ต้ังแตระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  3. เขารวมพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผูอื่น และ

เพื่อนมนุษยทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

  4. มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
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  5. ลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 วัตถุประสงค 

 พระราชบัญญัติลกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรมลูกเสือ

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ

ชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา ทั้งน้ีเพื่อความสงบสุขและความมั่นคง

ของประเทศชาติตามแนวทาง ดังตอไปน้ี 

  1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เช่ือฟง และพึ่งตนเอง 

  2. ใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

  3. ใหรูจักบําเพ็ญประโยชนเพื่อสาธารณประโยชน 

  4. ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

  5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารตีประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

 ขอบขาย 

 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงระเบียบวินัยและกฎเกณฑ เพื่อการอยู

รวมกัน ใหรูจักการเสยีสละและบาํเพ็ญประโยชนแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการ

จัดกิจกรรมลกูเสือ เนตรนาร ีใหเปนไปตามขอบงัคับของสาํนักงานลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดหลักสูตรเปน 4 ประเภท 

ดังน้ี 

  1. ลูกเสือสํารอง  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 

  2. ลูกเสือสามัญ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 

  3. ลูกเสือสามัญรุนใหญ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 – 3 

  4. ลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 – 6 

 แนวการจัดกิจกรรม 

 การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ีมีแนวทางการจดักิจกรรมตามวิธีการลกูเสอื (Scout Method) 

ซึ่งมีองคประกอบ 7 ประการ คือ 

  1. คําปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑที่ลูกเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญา วาจะปฏิบัติ

ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใหลกูเสอืเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทํา หรือ “บังคับ” 

ใหทํา แตถา “ทํา” ก็จะเกิดผลดีแกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเช่ือถือได  

  2. เรียนรูจากการกระทํา เปนการพฒันาสวนบุคคล ความสําเร็จหรอืไมสําเรจ็ของผลงาน

อยูที่การกระทําของตนเอง ทําใหมีความรูที่ชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทาย

ความสามารถของตนเอง 
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  3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพื้นฐานของการอยูรวมกัน 

การยอมรับซึง่กนัและกัน การแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ การชวยเหลอืซึง่กันและกัน ซึ่งเปนการเรียนรู 

การใชประชาธิปไตยเบื้องตน 

  4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหน่ึงเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือเนตรนาร ี

ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัส คําปฏิญาณ กฎ 

คติพจน คําขวัญ ธง เปนตน วิธีการน้ีจะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ

ลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยูทั่วโลกและเปนองคกรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 

  5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสําคัญอันดับหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปรงใส

ตามชนบท ปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนที่ปรารถนาอยางย่ิงในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ 

การปนเขา ต้ังคายพักแรมในสดุสปัดาหหรอืตามวาระของการอยูคายพักแรม ตามกฎระเบียบเปนที่เสนหา

แกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งน้ีแลว ก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

  6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดใหเด็กทําตองใหมคีวามกาวหนา

และดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากที่จะทํา และวัตถุประสงคในการจดัแตละอยางใหสมัพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนที่สนุกสนาน การแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและ

เปนการจูงใจที่ดี 

  7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูที่ช้ีแนะหนทางทีถู่กตองใหแกเด็ก เพื่อใหเขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทาํสิ่งใดลงไป ทั้งคูมีความตองการซึ่งกันและกัน เด็กก็ตองการใหผูใหญ

ชวยช้ีนํา ผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางที่ดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด จึงเปน

การรวมมือกันทั้งสองฝาย 

 เง่ือนไข 

  1. เวลาในการเขารวมกิจกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรในแตละ

ระดับช้ัน สถานศึกษาอาจจัดเวลาไดตามความเหมาะสม สวนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชา

พิเศษของลูกเสือ เนตรนารี แตละประเภทอาจใชในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได 

  2. การจัดกิจกรรม 

   2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดใหมีการเปดประชุมกอง

ทุกครั้ง เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี พิธีเปด (ชักธงข้ึน 

สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) เกมหรอืเพลง เรียนตามหลักสูตร การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน พิธีปด 

(นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 

   2.2 กิจกรรมการอยูคายพักแรม การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม มีวัตถุประสงค

เพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยตนเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจน

เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสอืจาํเปนตองวางแผนนําลกูเสือไปเดินทางไกล และอยูคาย
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พักแรมไวใหพรอมกอนและเน่ิน ๆ  ดังน้ัน บทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสอืมหีนาที่รบัผดิชอบตอลกูเสือตอ

งานการอยูคายพักแรม และตามหนาที่ของตนเองจึงจําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาส

ในการอยูคายพักแรมเสมอ ใหผูกํากับลูกเสือนําลกูเสือไปฝกเดินทางไกลและอยูคายพักแรมปหน่ึงไมนอย

กวา 1 ครั้ง ครั้งหน่ึงใหอยูคายพักแรมอยางนอย 1 คืน 

   2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เชน พิธีเขาประจํากอง 

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน เพื่อให

ลูกเสือมีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในการเปนลูกเสือ 

   2.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหลูกเสือได

บําเพ็ญประโยชนตามอุดมการณของลูกเสือ 

  3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ควรผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบื้องตนในแตละ

ประเภท  

  4. สถานศึกษาควรใหมีการจัดต้ังกลุมหรือกองลูกเสอืตามขอบังคับคณะลกูเสือแหงชาติ 

 การประเมินกิจกรรม 

 การประเมนิกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ

ดานตาง ๆ ของผูเรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลวตองพิจารณาดาน

ความประพฤติ พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมิน

ที่หลากหลาย และการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน 2 สวน คือ 

  1. กิจกรรมบังคับ เปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑ

การตัดสิน เลื่อนช้ันหรอืจบหลกัสตูร โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมนิตามเกณฑทีส่ถานศึกษา

กําหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ป โดยวิธีการสังเกตการณเขารวมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบ

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกําหนดผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” 

   ผาน  หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและ 

มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

   ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกจิกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรมหรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

  2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชา ใชวิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

 หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6) 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 (ลูกเสือตรี) 
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 รายการ 

  1. แสดงวามีความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 

   1.1 ประวัติสังเขปของ Lord Baden Powell 

   1.2 พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

   1.3 วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 

   1.4 การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซาย และคติพจนของลูกเสือ 

  2. คําปฏิญาณและกฎของเสอืสามัญ เขาใจและยอมรบัคําปฏิญาณและกฎของเสือสามญั 

  3. กิจกรรมกลางแจง มีสวนรวมในกิจกรรมของหมูหรือกองลูกเสือนอกสถานที่ 

  4. ระเบียบแถว ทามือเปลา ทาถือไมพลอง การใชสัญญาณมือและนกหวีด การต้ังแถว

และการเรียกแถว 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 (ลูกเสือโท) 

 รายการ 

  1. การรูจักดูแลตนเอง 

  2. การชวยเหลือผูอื่น 

  3. การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ 

  4. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 

  5. งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ 

  6. คําปฏิญาณแลกฎของลูกเสือ 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (ลูกเสือเอก) 

  รายการ 

  1. การพึ่งตนเอง 

  2. การบริการ 

  3. การผจญภัย 

  4. วิธีการของลูกเสือ 

  5. ระเบียบแถว 

 เครื่องหมายวิชาพิเศษ (54 วิชา) 

 รายการ 

  1. นักจักรสาน 

  2. ชางไม 

  3. ชางหนัง 

  4. ชาวนา 
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  5. ชาวสวน 

  6. ชาวไร 

  7. นักเลี้ยงสัตวเล็ก 

  8. นักจักรนายสองลอ 

  9. นักวายนํ้า 

  10. ผูชวยคนดับเพลิง 

  11. ผูชวยเหลือผูประสบภัย 

  12. ผูใหการปฐมพยาบาล 

  13. นักสังเกตและจํา 

  14. การพราง 

  15. ชาวคาย 

  16. ผูประกอบอาหารในคาย 

  17. ลาม 

  18. นักดนตร ี

  19. นักผจญภัยในปา 

  20. นักสํารวจ 

  21. มัคคุเทศก 

  22. ชางเขียน 

  23. นักสัญญาณ 

  24. นักบุกเบิก 

  25. นักธรรมชาติศึกษา 

  26. ชางเบ็ดเตล็ด 

  27. ผูบริบาลคนไข 

  28. นักจับปลา 

  29. ผูชวยตนเดน 

  30. นักพายเรือ 

  31. นายทายเรือบด 

  32. นักกระเชียงเรือ 

  33. นักแลนเรือใบ 

  34. นักดาราศาสตรเบื้องตน 

  35. นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
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  36. ยามอากาศเบื้องตน 

  37. นักเครื่องบินเล็กเบื้องตน 

  38. นักสะสม 

  39. บรรณารักษ 

  40. นักกรีฑา 

  41. นักข่ีมา 

  42. มวยไทยเบื้องตน 

  43. มวยสากลเบื้องตน 

  44. กระบี่กระบองเบื้องตน 

  45. นักยิงปนเบื้องตน 

  46. การอนุรักษธรรมชาติ 

  47. การหามิตร 

  48. มารยาทในสังคม 

  49. นิเวศวิทยา 

  50. การพัฒนาชุมชน 

  51. การใชพลังงานทดแทน 

  52. ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลาฯ 

  53. ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลาฯ 

  54. สายยงยศ เรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใชวิธีบูรณาการเขากับกลุมสาระการ

เรียนรู 

 แผนกําหนดการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 หลักสูตรลูกเสือตร ี

 

สัปดาหท่ี เน้ือหาวิชา / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

เตรียมความพรอม จัดหมู, กอง 

ระเบียบแถว 1 

ทามือเปลา  

1. ทาตรง  

2. ทาพัก 

3. ทาหันอยูกับที ่

4. ทาเดิน และทาหยุด 
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สัปดาหท่ี เน้ือหาวิชา / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

วันสําคัญ 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

ระเบียบแถว 2 

ทาถือไมพลอง 

1. ทาตรง ทาพัก  

2. ทาวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ 

3. ทาแบกอาวุธ - เรียบอาวุธ 

ระเบียบแถว 3 

1. สัญญาณมือ  

2. สัญญาณนกหวีด 

ระเบียบแถว 4 

การต้ังแถวและการเรียกแถว 

ซอมการสวนสนาม และทบทวนคําปฏิญาณ 

ศึกษารายละเอียด จากคูมือการฝกระเบยีบแถวลูกเสอืของสํานักงาน 

คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ 

1 กรกฎาคม ของทุกป วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 1 

ประวัติลอรด เบเดน โพเอลล 

ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 2 

ประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 3 

วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสอืไทย 

ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 4 

การทําความเคารพ การแสดงรหสั การจบัมือซาย และคติพจน 

ของลูกเสอื 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 1 

ความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 2 

การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 

กิจกรรมกลางแจง 1 

1. หลักการบริการ  

2. กิริยามารยาทของผูใหบริการ 

3. การวางแผนปฏิบัติกิจกรรมบริการ 
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14 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

17 - 33 

 

 

 

 

วันสําคัญ 

34 

 

กิจกรรมกลางแจง 2 

1. ปฏิบัติกิจกรรมบริการนอกโรงเรียน 

2. การบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมบริการ 

สอบวิชาลูกเสือตร ี

การสอบวิชาลูกเสือทุกช้ัน ใหผูกํากับกองลกูเสอืเปนผูดําเนินการสอบ 

การสอบวิชาลูกเสือตร ีลูกเสอืจะตองสอบวิชาตามที่กําหนดไว 

ในหลักสูตรลูกเสอืตรีใหไดครบทกุวิชา จึงไดเขา พิธีประจํากอง และ 

ใหไดรับการฝกอบรมช้ันสูงตอไปตามลําดับ 

พิธีเขาประจํากองลกูเสือสามัญ 

ศึกษารายละเอียดพิธีการ จากขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวย 

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

ลูกเสือสามัญ ทีก่ําลงัเรียนหลักสูตรลูกเสือโท ลูกเสอืเอก อาจสอบ 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญไดตามทีห่ลกัสูตรกําหนดไว วิชาพิเศษเหลาน้ี 

มุงหมายใหลูกเสือสามัญไดแสดงออกซึ่งทักษะและความสนใจของตนเอง 

กับเพือ่ใหไดมสีวนในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น ๆ ดวย 

ในการจัดใหมีการสอน และสอบวิชาพิเศษลูกเสอืสามัญ ผูกาํกบัลกูเสือ  

ควรวางแผนใหมีวิชาวิชาพิเศษตอไปน้ี รวมอยูดวย 

ก. นักผจญภัยในปา นักสํารวจ นักบกุเบิก 

ข. ชาวคาย ผูประกอบอาหารในคาย นักธรรมชาติศึกษา 

นักดาราศาสตรเบือ้งตน นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 

25 พฤศจิกายน ของทุกป พิธีราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมรปูรัชกาลที่ 6 

การเดินทางไกลและแรมคืน 

ในการนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืน ผูกํากบัลูกเสอืตอง 

ปฏิบัติตามขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตร

และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 273 ถึงขอ 279 อยางเครงครัด 

ใหผูกํากบัลูกเสือ นําลกูเสือไปฝกเดินทางไกล และแรมคืนในปหน่ึง 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหน่ึงใหพักแรมอยางนอยหน่ึงคืน 
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35 

 

 

36 

 

 

37 - 40 

การเดินทางไกลของลกูเสือ ตองไดรบัความยินยอมจากผูปกครอง 

ของลูกเสอืกอน b หากจะแรมคืนดวย ตองไดรับอนุญาต ดังน้ี 

1. ผูปกครอง 

2. หนวยราชการทีส่ังกัด 

3. เลขาธิการคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการ 

ลูกเสือจังหวัด หรือผูอํานวยการลูกเสืออําเภอแลวแตกรณี 

การขออนุญาตตองแจงความประสงค บอกรายละเอียด เชน 

การตระเตรียมตาง ๆ ตลอดจน การเตรียมการฝก เปนตน 

ผูกํากับลูกเสือตองระวังดูแลลูกเสืออยางใกลชิด เพื่อมิใหเกิดอันตราย

แกลูกเสือข้ึนได 

เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแลว ไดปฏิบัติอยางไร ไดผล

เปนอยางไร ใหผูกํากับลูกเสือทํารายงานที่ไดกระทําไป โดยละเอียด

เสนอตอผูสั่งอนุญาต  

ผูบังคับบญัชาลูกเสือไมควรอนุญาตใหลูกเสอืลงเลนนํ้าในแมนํ้า  

ลําคลอง หรือสระ เวนแตไดมีการควบคุมอยางใกลชิด 

พิธีประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ 

กองลกูเสือสามัญ ควรจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ใหแก 

ลูกเสือสามัญ ตามความเหมาะสม 

พิธีสงลกูเสือสามัญไปเปนลูกเสอืสามัญรุนใหญ 

ศึกษารายละเอียดพิธีการ จากขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวย 

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 

บําเพ็ญประโยชน 

กองลกูเสือสามัญ ควรจัดใหลกูเสือสามัญไดบําเพ็ญประโยชนตาม

ความเหมาะสม เพือ่สงเสรมิใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จนเกิดเปนนิสัย 
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 แผนกําหนดการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

 หลักสูตรลูกเสือโท 

 

สัปดาหท่ี เน้ือหาวิชา / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

วันสําคัญ 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

เตรียมความพรอม จัดหมู, กอง 

ระเบียบแถว 1 

ทบทวน ทามือเปลา 

ระเบียบแถว 2 

ทบทวน ทาถือไมพลอง 

ระเบียบแถว 3 

ทบทวน การใชสญัญาณมือ และสญัญาณนกหวีด 

ระเบียบแถว 4 

ทบทวน การต้ังแถว และการเรียกแถว 

ซอมการสวนสนาม และทบทวนคําปฏิญาณ 

ศึกษารายละเอียดจากคูมอืการฝกระเบยีบแถวลูกเสอื ของสาํนักงาน 

คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ 

1 กรกฎาคม ของทุกป วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

การรูจักดูแลตนเอง 1 

1. การบรรจุสิง่ของตาง ๆ ลงในเครื่องหลงัสําหรบัการไปอยูคาย

พักแรม 

2. การเตรียมเครื่องปจจุบันพยาบาลเปนสวนตัว สําหรบัการเดิน

ทางไกล 

การรูจักดูแลตนเอง 2 

1. การกอไฟ 

2. การปรุงเครื่องด่ืมรอน 

การรูจักดูแลตนเอง 3 

การปรุงอาหารอยางงาย ๆ 

การรูจักดูแลตนเอง 4 

1. การกางเต็นทสําหรบัพักแรมในการเดินทางไกล 

2. การอยูคายพักแรม 

การชวยเหลือผูอื่น 1 

1. การปฐมพยาบาลเมือ่ถูกแมลงหรือสัตวมีพิษกัดตอย 

2. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแดดเผา ไฟลวก นํ้ารอนลวก และเปนตน 
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12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

การชวยเหลือผูอื่น 2 

สถานที่สําคัญในทองถ่ิน 

การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ 1 

1. ทิศและการใชเข็มทิศ 

2. การวางแผนที่ใหถูกทิศทาง 

การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ 2 

1. การใชแผนที ่

2. มาตราสวน เครื่องหมาย และเสนทางที่กําหนดบนแผนที ่

การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ 3 

1. การเดินทางไกล 

2. กฎและเครื่องหมายจราจร 

3. ใหลูกเสือเดินทางไกลระยะทาง 10 กม. โดยใชเวลานอกเวลาเรียน 

แลวใหลูกเสือกลับมารายงาน 

พิธีเขาประจํากองลกูเสือสามัญ 

ศึกษารายละเอียดพิธีการ จากขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 

ทักษะในทางวิชาลูกเสอื 1 

การใชและเก็บรักษามีดและขวาน 

1. ชนิดของมีดและขวาน 

2. วิธีใชและเก็บรักษามีดและขวาน 

3. การใชมีดเหลาสมอบก 

4. การใชขวานตัด และผาไมเพื่อกอไฟ 

ทักษะในทางวิชาลูกเสอื 2 

การผกูเงือ่น 

1. ประโยชนของเชือกในชีวิตประจําวัน 

2. การใชเชือกขนาดตาง ๆ 

3. การผูกเงื่อนโดยใชเชือกที่มีขนาดเดียวกัน เชน เงื่อนประมง 

เงื่อนผูกรน เงื่อนผูกคนลาก 

 



47 

สัปดาหท่ี เน้ือหาวิชา / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

19 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

วันสําคัญ 

23 

 

24 

 

 

 

25 

ทักษะในทางวิชาลูกเสอื 3 

การผกูเงือ่น 

1. การผูกเงื่อนโดยใชเชือกที่ขนาดตางกัน เชน เงือ่นขัดสมาธิ 

เงื่อนขัดสมาธิ 2 ช้ัน 

2. การผูกเงื่อนโดยใชเชือกกับวัสดุอยางใดอยางหน่ึง เชน เงื่อนผูก

ซุงเงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้ง 

ทักษะในทางวิชาลูกเสอื 4 

การผกูแนน 

1. การผูกประกบ 2 ทอน และประโยชน 

2. การผูกประกบ 3 ทอน และประโยชน 

3. การผูกตอไมพลองทําเสาธงลอย 

ทักษะในทางวิชาลูกเสอื 5 

การผกูแนน 

1. การผูกแทยงและประโยชน 

2. การผูกกากบาทและประโยชน 

3. การผูกตอมอเสาสะพาน 

ทักษะในทางวิชาลูกเสอื 6 

กาลอากาศ 

1. การเกิดฤดูกาลตาง ๆ ในประเทศไทย 

2. สัญญาณหรือสาเหตุที่ทําใหลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลง 

3. ลมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

25 พฤศจิกายนของทุกป พิธีราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 

งานอดิเรกและเรือ่งทีส่นใจ 

งานอดิเรกและเรือ่งทีลู่กเสอืสนใจ ไดทําอยูที่บานและที่โรงเรียน 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

1. คําปฏิญาณของลูกเสือสามญั 

2. กฎของลูกเสือสามัญ 

3. การวางแผนปฏิบัติงานเพือ่ความเจริญกาวหนา 

สอบวิชาลูกเสือโท 
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27 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

ลูกเสือสามัญ ทีก่ําลงัเรียนหลักสูตรลูกเสือโท ลูกเสอืเอก อาจสอบ 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญไดตามทีห่ลกัสูตรกําหนดไว วิชาพิเศษเหลาน้ี 

มุงหมายใหลูกเสือสามัญไดแสดงออกซึ่งทักษะ และความสนใจของตนเอง

กับเพือ่ใหไดมสีวนในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น ๆ ดวย 

ในการจดัใหมีการสอนและสอบวิชาพเิศษลูกเสอืสามญั ผูกํากบัลกูเสอื 

ควรวางแผนใหมีวิชาวิชาพิเศษตอไปน้ี รวมอยูดวย 

ก. นักผจญภัยในปา  นักสํารวจ  นักบุกเบิก 

ข. ชาวคาย ผูประกอบอาหารในคาย นักธรรมชาติศึกษา 

นักดาราศาสตรเบือ้งตน นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม จากขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 

การเดินทางไกลและแรมคืน 

ในการนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืน ผูกํากบัลูกเสอืตอง 

ปฏิบัติตาม ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตร

และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 273 ถึงขอ 279 อยางเครงครัด 

ใหผูกํากบัลูกเสือ นําลกูเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืนในปหน่ึง 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหน่ึงใหพักแรมอยางนอยหน่ึงคืน 

การเดินทางไกลของลกูเสือ ตองไดรบัความยินยอมจากผูปกครอง 

ของลูกเสอืกอนหากจะแรมคืนดวย ตองไดรบัอนุญาต ดังน้ี 

1. ผูปกครอง 

2. หนวยราชการทีส่ังกัด 

3. เลขาธิการคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการ

ลูกเสือจังหวัด หรือผูอํานวยการลูกเสืออําเภอแลวแตกรณี 

การขออนุญาตตองแจงความประสงค บอกรายละเอียด เชน  

การตระเตรียมตาง ๆ ตลอดจนการเตรียมการฝก เปนตน 

ผูกํากับลูกเสือตองระวังดูแลลูกเสืออยางใกลชิด เพื่อมิใหเกิดอันตราย

แกลูกเสือข้ึนได 

เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแลว ไดปฏิบัติอยางไร ไดผล

เปนอยางไร ใหผูกํากับลูกเสือทํารายงานที่ไดกระทําไปโดยละเอียด 

เสนอตอผูสั่งอนุญาต 
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35 

 

 

36 

 

 

37 - 40 

 

 

ผูบังคับบญัชาลูกเสือไมควรอนุญาตใหลูกเสอืลงเลนนํ้าในแมนํ้า 

ลําคลอง หรือสระ เวนแตไดมีการควบคุมอยางใกลชิด  

พิธีประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ 

กองลกูเสือสามัญ ควรจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ใหแก 

ลูกเสือสามัญ ตามความเหมาะสม 

พิธีสงลกูเสือสามัญไปเปนลูกเสอืสามัญรุนใหญ 

ศึกษารายละเอียดพิธีการ จากขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 

บําเพ็ญประโยชน 

กองลกูเสือสามัญ ควรจัดใหลกูเสือสามัญไดบําเพ็ญประโยชน ตาม

ความเหมาะสม เพือ่สงเสรมิใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จนเกิดเปนนิสัย 

 

 

 แผนกําหนดการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 หลักสูตรลูกเสือเอก 

 
สัปดาหท่ี เน้ือหาวิชา / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

เตรียมความพรอม จัดหมู, กอง 

ระเบียบแถว 1 

ทบทวน ทามือเปลา ทาถือไมพลอง 

ระเบียบแถว 2 

ทบทวน การใชสญัญาณมือ และสญัญาณนกหวีด การต้ังแถว และ

การเรียกแถว 

ระเบียบแถว 3 

การต้ังรูปขบวนในการเดินสวนสนาม การทําความเคารพของผูเชิญธง 

และผูถือปาย 

ระเบียบแถว 4 

ฝกการต้ังรูปขบวน และการเดินสวนสนาม 

ซอมการสวนสนาม และทบทวนคําปฏิญาณ 

ศึกษารายละเอียด จากคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของสํานักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
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วันสําคัญ 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

1 กรกฎาคม ของทุกป วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

การพึ่งตนเอง 1 

การอยูคายพักแรม 

1. การจัดของใชสวนตัวลงเครื่องหลงั 

2. การเตรียมการเพื่อไปอยูคายพักแรม 

3. การเลอืกที่ต้ังคายพักแรม 

4. การสรางที่พกัแรมช่ัวคราว 

5. การวางแผนการอยูคายพักแรมใหครบ 15 คืน 

การพึ่งตนเอง 2 

การอยูคายพักแรม 

1. การปรงุอาหารแบบชาวปา 

2. การปรงุอาหาร 2 อยาง สําหรับ 2 คน 

การพึ่งตนเอง 3 

1. การใชตะเกียง เตา และเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

2. การดูแลรกัษา และระมัดระวัง อันตรายจากการใชตะเกียง เตา 

และเครือ่งใชไฟฟาตาง ๆ 

การบริการ 1 

1. การปฐมพยาบาลผูปวยที่มีเลือดออกภายนอก 

2. การปฐมพยาบาลผูปวยที่มีอาการช็อค 

การบริการ 2 

1. การเคลือ่นยายผูปวย 

2. การขอความชวยเหลือเมื่อมีอุบติัเหตุ 

การผจญภัย 1 

การเดินทางไกล 

1. การเตรียมอุปกรณสําหรับใชเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 

2. การเตรียมตัวในการเดินทางไกล 

3. ใหลูกเสือเดินทางไกลดวยเทาหรอืโดยทางเรอืดวยความสามารถ

ของตนเอง เปนระยะทางไมนอยกวา 10 กม. หรือโดยรถจกัรยาน 

เปนระยะทางไมนอยกวา 20 กม. และบันทึกรายงานการเดินทาง 

โดยยอทั้งน้ีใหจัดเปนโครงการในวันหยุด 

 

 



51 

สัปดาหท่ี เน้ือหาวิชา / กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

การผจญภัย 2 

แผนที่และเข็มทิศ 

1. การใชเข็มทิศซลิวา 

2. การใชเข็มทิศในที่กลางแจง และการหาทิศ 

การผจญภัย 3 

แผนที่และเข็มทิศ 

1. แผนที่ทหาร 

2. ระบบเสนช้ันความสงู 

3. ระบบพิกัดกริด ในแผนที่ของกรมแผนทีท่หาร 

วิชาการของลูกเสอื 1 

การผจญภัย 

1. กิจกรรมกลางแจง 

   - การเขารวมกิจกรรมกลางแจง กับหมูลูกเสือ 1 ครั้ง 

2. การเยือนสถานที่ที่นาสนใจ 

   - การเดินทางไปศึกษาสถานที่ที่นาสนใจตามลําพังหรอืกบัเพื่อน 

1 คน 

พิธีเขาประจํากองลกูเสือสามัญ 

ศึกษารายละเอียดพิธีการจากขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวย

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 

วิชาการของลูกเสอื 2 

การผจญภัย 

1. การผูกเชือกพันหลกัและการไตเชือก 

   - การพายเรือคนเดียว 1,600 เมตร หรือผูกเชือกพันหลัก แลวไตลง

ตามเสนเชือก ระยะความสูงไมนอยกวา 5 เมตร 

2. รายงานการอยูคายพกัแรม 

   - อยูคายพักแรม 1 วัน กับหมูลูกเสือ 

3. รวมกันสรุป แลวจัดทําโครงการโดยใชนอกเวลา ปฏิบัติกจิกรรม 

ผจญภัยที่ลูกเสือเลอืกไว 2 อยาง ใหสําเร็จ 

วิชาการของลูกเสอื 3 

1. การบุกเบิก 

2. อุปกรณที่ใชในการบุกเบิก 

3. การจัดทําโครงการบุกเบิก 
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19 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

 

วันสําคัญ 

23 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

 

วิชาการของลูกเสอื 4 

การจัดทําหุนจําลอง ตามแผนที่กําหนด โดยใชการผูกแนนอยางนอย  

2 วิธี และหรือใชรอกประกอบเชือก 

วิชาการของลูกเสอื 5 

การผกูเงือ่น 

1. เงื่อนบวงสายธนู และประโยชน 

2. เงื่อนบวงสายธนู 2 ช้ัน และประโยชน 

3. เงื่อนบวงสายธนู 3 ช้ัน และประโยชน 

วิชาการของลูกเสอื 6 

1. เงื่อนบวงสายธนูพันหลัก และประโยชน 

2. เงื่อนเกาอี้ และประโยชน 

วิชาการของลูกเสอื 7 

การปรุงอาหารแบบชาวปา 

1. การปง ยาง 

2. การเผาปลา 

3. การอบ 

4. การทอดไขบนแผนหิน 

25 พฤศจิกายน ของทุกป พิธีราชสดุดี ถวายบังคมพระบรมรปูรัชกาลที่ 6 

วิชาการของลูกเสอื 8 

การสรางคายพักแรมช่ัวคราว 

วิชาการของลูกเสอื 9 

ขวานและเลื่อย 

1. การใชขวานและเลื่อย 

2. การเกบ็รักษาขวานและเลือ่ย 

วิชาการของลูกเสอื 10 

งานอดิเรกและเรือ่งทีส่นใจ 

1. การจัดทําอนุทินธรรมชาติเกี่ยวกบัสัตวหรือพืช 

2. การจัดทําสถิติกาลอากาศประจําวัน 

3. การสํารวจสถานทีส่ําคัญ 
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26 

 

 

 

27 

 

 

28 

 

29 

30 - 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาการของลูกเสอื 11 

1. เครื่องหมายวิชาพิเศษ 

2. โครงการอนุรักษธรรมชาติ 

3. รายละเอียดวิธีการทํางาน การปฏิบัติงานที่เลือกใหสําเร็จ 2 อยาง 

วิชาการของลูกเสอื 12 

1. คําปฏิญาณของลูกเสอืสามญั 

2. กฎของลูกเสือสามัญ 

วิชาการของลูกเสอื 13 

การสมัครเขาเปนลูกเสือสามญัรุนใหญ 

สอบวิชาลูกเสือเอก 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญสายยงยศ 

หลักสูตร 

1. ไดลูกเสอืเอกมาแลว 

2. สอบวิชาพิเศษลูกเสอืสามัญได 6 วิชา ซึ่งมีวิชาพิเศษตอไปน้ี 

ในขอ ก. 1 วิชา ขอ ข. 1 วิชา รวมอยูดวย 

ก. นักผจญภัยในปา  นักสํารวจ  นักบุกเบิก 

ข. ชาวคาย ผูประกอบอาหารในคาย นักธรรมชาติศึกษา 

นักดาราศาสตรเบือ้งตน นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 

สายยงยศ ทําดวยเชือกสเีขียวถักเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอินทรธนู 

ปลายสายรวมติดที่ดุมใตปกกระเปาเสื้อขางขวา ใชไดเฉพาะลูกเสือสามัญ 

ที่สอบไดวิชาลูกเสือเอกกับสอบไดวิชาพิเศษตามที่กําหนดในหลักสูตร 

การเดินทางไกลและแรมคืน 

ในการนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืน ผูกํากบัลูกเสอืตอง 

ปฏิบัติตามขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตร 

และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 273 ถึงขอ 279 อยางเครงครัด 

ใหผูกํากบัลูกเสือ นําลกูเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืนในปหน่ึง 

ไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหน่ึงใหพักแรมอยางนอยหน่ึงคืน 

การเดินทางไกลของลกูเสือ ตองไดรบัความยินยอมจากผูปกครอง 

ของลูกเสอืกอน 
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35 

 

 

36 

 

 

37 - 40 

หากจะแรมคืนดวย ตองไดรับอนุญาต ดังน้ี 

1. ผูปกครอง    

2. หนวยราชการทีส่ังกัด 

3. เลขาธิการคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการ 

ลูกเสือจังหวัด หรือผูอํานวยการลูกเสืออําเภอแลวแตกรณี 

การขออนุญาตตองแจงความประสงค บอกรายละเอียด เชน 

การตระเตรียมตาง ๆ ตลอดจนการเตรียมการฝก เปนตน 

ผูกํากับลูกเสือตองระวังดูแลลูกเสืออยางใกลชิด เพื่อมิใหเกิดอันตราย 

แกลูกเสือข้ึนได 

เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแลว ไดปฏิบัติอยางไร ไดผล

เปนอยางไร ใหผูกํากับลูกเสือทํารายงานที่ไดกระทําไป โดยละเอียด 

เสนอตอผูสั่งอนุญาต 

ผูบังคับบญัชาลูกเสือไมควรอนุญาตใหลูกเสอืลงเลนนํ้าในแมนํ้า 

ลําคลอง หรือสระ เวนแตไดมีการควบคุมอยางใกลชิด 

พิธีประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ 

กองลกูเสือสามัญ ควรจัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ใหแก 

ลูกเสือสามัญ ตามความเหมาะสม 

พิธีสงลกูเสือสามัญไปเปนลูกเสอืสามัญรุนใหญ 

ศึกษารายละเอียดพิธีการ จากขอบงัคับคณะลกูเสือแหงชาติ วาดวย 

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 

บําเพ็ญประโยชน 

กองลกูเสือสามัญ ควรจัดใหลกูเสือสามัญไดบําเพญ็ประโยชน ตาม

ความเหมาะสม เพือ่สงเสรมิใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จนเกิดเปนนิสัย 
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การต้ังชื่อหมูลูกเสือสามัญ  

  

ท่ี ชื่อของสัตว แถบส ี ท่ี ชื่อของสัตว แถบส ี

1 หมูจระเข เขียว - นํ้าตาล 24 หมูพังพอน นํ้าตาล - สม 

2 หมูคางคาว ดํา - นํ้าเงิน 25 หมูนาก นํ้าตาล - ขาว 

3 หมูหมี นํ้าตาล - ดํา 26 หมูนกเคาแมว นํ้าเงนิออน - นํ้าเงนิออน 

4 หมูนกกระยาง เทา - เขียว 27 หมูเสือเหลือง เหลือง - เหลือง 

5 หมูเหย่ียวชวา นํ้าเงิน - เขียว 28 หมูนกยูง เขียว - นํ้าเงิน 

6 หมูวัวกระทิง แดง - นํ้าตาล 29 หมูนกกระทุง เทา - มวง 

7 หมูวัว แดง - แดง 30 หมูไกฟา นํ้าตาล - เหลือง 

8 หมูแมว เทา - นํ้าตาล 31 หมูแกะ นํ้าตาล - นํ้าตาล 

9 หมูงูเหา สม - ดํา 32 หมูกา ดํา - ดํา 

10 หมูไก นํ้าตาล - แดง 33 หมูแรด นํ้าเงินแก - สม 

11 หมูนกกานํ้า ดํา - เทา 34 หมูนกนางนวล นํ้าเงินออน - แดง 

12 หมูนกกาเหวา เทา - เทา 35 หมูนกปากซอม นํ้าเงินแก - เลือดหม ู

13 หมูนกพิราบ เทา - ขาว 36 หมูกระรอก สม - นํ้าตาล 

14 หมูนกอินทรี เขียว - ดํา 37 หมูกวาง มวง - ดํา 

15 หมูชาง มวง - ขาว 38 หมูหงส เทา - เลือดหม ู

16 หมูสุนัขจิ้งจอก เหลือง - เขียว 39 หมูเสือ ดํา - สม 

17 หมูนกกระตอยตีวิด สม - เทา 40 หมูหมูปา เทา - ชมพู 

18 หมูเหย่ียว ชมพู - ชมพู 41 หมูนกหัวขวาน แดง - ขาว 

19 หมูนกกระสา เทา - เทา 42 หมูนกเขา นํ้าเงิน - เทา 

20 หมูมา ดํา - ขาว 32 หมูกา ดํา - ดํา 

21 หมูหมาใน เทา - ดํา 33 หมูแรด นํ้าเงินแก - สม 

22 หมูนกกินปลา นํ้าเงิน - นํ้าเงิน 34 หมูนกนางนวล นํ้าเงินออน - แดง 

23 หมูสิงโต เหลือง - แดง 35 หมูนกปากซอม นํ้าเงินแก - เลือดหม ู

 

 จากที่กลาวมา พอสรุปไดวา การบริหารงานลกูเสอืสามัญดานการวางแผน หมายถึง เปนการ

กําหนดวัตถุประสงคทีก่ําหนดข้ึน ตองมีความชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด อีกทั้งตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณและโอกาสเปนสําคัญ ดังน้ัน การดําเนินงาน

ตามแผนจําเปนย่ิงที่ตองการประเมินผล และการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจน เพื่อตอบสนอง
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นโยบายของรัฐและระเบียบของทางราชการ ซึ่งวางบนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย และความสัมพันธอันดีกับคร ูนอกจากน้ีประการสําคัญของการจัด

กิจกรรม ทุกกิจกรรมจะตองมีโครงการรองรับ มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ซึ่งผูรับผิดชอบที่วาน้ีจะตอง

อยูในสถานศึกษา มีการควบคุมการเบกิจายเงินพัสดุ ใหเปนไปอยางประหยัด คุมคาและถูกตามระเบยีบ 

มีการจัดต้ังองคกรและกําหนดตัวบุคคล มีการพัฒนาหลักสูตร และกระตุนเสริมแรงใหบุคลากรไดปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีกิจกรรมทุกกจิกรรมทีเ่สนอข้ึนไปน้ันตองใหอยูในดุลยพินิจและผานการเห็นชอบ

ของหัวหนาสถานศึกษา 

 ดานการจัดบุคลากร 

 การบริหารงานลูกเสอืในโรงเรียนจะตองมีผูบังคับบญัชาที่เหมาะสมกับจาํนวนลกูเสอืในโรงเรียน 

ตําแหนงตาง ๆ ที่ปรากฏตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหงชาติกําหนดใหมีในโรงเรียนน้ัน 

จึงตองไดรับการแตงต้ังใหเพียงพอกับจํานวนลูกเสือในโรงเรียน และจะตองมีคุณสมบัติที่ถูกตองตาม

ขอบังคับของลูกเสือแหงชาติดวย จึงถือวาการแตงต้ังน้ันถูกตอง ดังน้ัน การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน

จึงมีความจาํเปนที่จะตองจดัใหถูกตองตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือแหงชาติ ขอบังคับ

คณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดังน้ี 

  1. กองลูกเสือสามัญ ประกอบดวย หมูลูกเสืออยางนอย 2 หมู และไมเกิน 6 หมู หมูหน่ึง

มีลูกเสือ 6 – 8 คน รวมทั้งนายหมู และรองนายหมูลูกเสือดวย 

  2. หมูลูกเสือเปนหนวยในการจัดกิจกรรมทั้งปวง ผูกํากับ รองผูกํากับลูกเสือสามัญ 

มีคุณสมบัติ คือ เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหนังสือสําหรับเด็กชาย คูมือลูกเสือสํารอง พระราชบัญญัติลูกเสือ

แหงชาติ มีผูบังคับบัญชาลูกเสือต้ังแตผูกํากับกลุมลูกเสือข้ึนไปรับรองวาเปนผูมีนิสัยดี และมีความประพฤติ

เรียบรอยสมควรเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก เปนผูมีศาสนา เปนผูมีอาชีพเปนหลักฐาน เปนผูเสียสละอุทิศตน

เพื่ออบรมเด็ก ผูกํากับลูกเสือสามัญตองไดรับการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูเบื้องตนมาแลว 

  3. ผูกํากับลูกเสือสามัญ มีหนาที่บังคับบัญชา ฝกอบรม และรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือ

ของตน ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูกํากับกลุมลูกเสือ เปนที่ปรึกษาในการประชุม นายหมูลูกเสือรับผิดชอบ

ในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจายเงินของกองลูกเสือ ฝกอบรมนายหมูลูกเสือ 

  4. กองลูกเสอืสามัญ ใหมีผูกํากับ 1 คน เปนหัวหนา และมีรองผูกาํกับลกูเสอื 1 คน หรือ

หลายคนเปนผูชวย 

  5. ผูกํากับลูกเสือสามัญ อาจแตงต้ังหัวหนานายหมู 1 คน เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือก็ได 

ทั้งน้ี ใหหารือที่ประชุมนายหมู หัวหนานายหมู มีคุณสมบัติ คือ มีความสามารถในการเปนผูนํามีอายุ

ไมนอยกวา 15 ป เคยเปนนายหมูมาแลวไมนอยกวา 2 เดือน เปนลูกเสือเอก มีความรูเกี่ยวกับหนังสือ

การลูกเสือสําหรับเด็กชายตามสมควร 
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  6. ผูกํากับลูกเสือสามญัเปนผูแตงต้ังนายหมูลกูเสือ โดยหารือลูกเสือในหมูน้ันหรือผูกํากับ

ลูกเสือเลือกนายหมูลูกเสือเอง โดยหารือที่ประชุมนายหมู สวนรองนายหมูใหกํากับแตงต้ัง โดยหารือ

นายหมูของหมูน้ัน ในกรณีที่ยังไมมีประชุมนายหัว (ต้ังกองใหม) ใหผูกํากับหารือลูกเสือในหมูน้ัน เพื่อ

แตงต้ังนายหมูข้ึน นายหมูควรมีความสามารถในการเปนผูนํา และสอบไลไดวิชาลูกเสือเอก สวนรอง

นายหมูสอบไลไดวิชาลูกเสือโท 

  7. นายหมูมีหนาที่วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู รวมทั้งการไปอยูคายพักแรม โดยมี

รองนายหมูเปนผูชวย ผูกํากับลูกเสือเปนผูใหคําแนะนํา 

  8. ที่ประชุมนายหมูลูกเสือ ประกอบดวย หัวหนานายหมูลูกเสอื (ถามี) และนายหมูลูกเสือ 

บางกรณีอาจเชิญรองนายหมูลูกเสือเขารวมประชุมดวย เวนแตการประชุมที่เกี่ยวกับวินัยหากผูบังคับบัญชา

ลูกเสือเขารวมประชุมดวยควรทําหนาที่แตเพียงที่ปรึกษา 

  9. เด็กชายจะสมัครเขาลูกเสือสามัญไดตองมีอายุต้ังแต 11 ป ไมเกิน 17 ป บริบูรณ อาจรับ

เด็กเขาเปนลูกเสือสามัญกอนอายุ 11 ป แตตองมีอายุไมนอยกวา 10 ป 6 เดือน ทั้งน้ีอยูในดุลยพินิจ

ของผูกํากับลูกเสอืสามัญ ผูกํากับกลุมที่จะพิจารณาถึงพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจของเด็ก แตถา

เด็กน้ันเปนลูกเสือสํารองอยูแลว การพิจารณาเชนวาน้ัน ใหเพิ่มผูกํากับลูกเสือสํารองเขารวมดวย ลูกเสือ

สามัญที่มีอายุถึง 15 ป ตองไดรับการฝกอบรมและการปฏิบัติเปนพิเศษใหเหมาะสมกับวัย ในกลุมลูกเสือ

ที่มีกองลุกเสือหรือหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ อาจจัดใหลูกเสือสามัญที่มีอายุต้ังแต 15 ป แตยังไมถึง 17 ป

บริบูรณ เปนลูกเสือสามัญรุนใหญได โดยสังกัดกองลูกเสือสามัญน้ันลูกเสือสามัญควรออกจากกองลูกเสือ

เมื่ออายุครบ 17 ปบริบูรณ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูกํากบักลุมหรือผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญใหคงอยู

ตอไป แตเมื่อครบ 18 ปบริบูรณแลวจะอยูในกองลูกเสือสามัญไมได 

  10. ช้ันของลูกเสือ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท และลูกเสือเอกเมื่อลูกเสือ

ไดเขาพิธีประจํากองแลว ใหไดรับการอบรมวิชาลูกเสอืโท ลูกเสือเอก เมื่อเปนลูกเสือโทแลว อาจเลือก

เรียนวิชาพิเศษได 

 นอกจากน้ัน การบริหารงานลูกเสือสามัญ ดานการจัดบุคลากร หมายรวมถึง การที่สถานศึกษา

มีการกําหนดจํานวนหมู และจํานวนคนภายในกองลูกเสือ แตงต้ังผูกํากับ รองผูกํากับ นายหมู กําหนด

หนาที่ของผูกํากับ รองผูกํากับ นายหมู และรองนายหมู ทั้งน้ีในสวนของผูกํากับและรองผูกาํกับภายใน

กองลูกเสือตองกําหนดใหเพียงพอกับจํานวนลกูเสอืในโรงเรียน และใหมีบุคลากรทางลูกเสือที่มีความรู

ความสามารถ และคุณวุฒิทางลกูเสอืที่เหมาะสมตามวุฒิทางลูกเสอืที่ไดรับจากการฝกอบรมวิชาผูกํากับ

ลูกเสือ ดังน้ี  

  1. ขั้นความรูท่ัวไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน ไดรับ

วุฒิบัตร ไมแยกประเภท ไมมีตัวอักษรยอ 
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  2. ขั้นความรูเบ้ืองตน ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ไดรับวุฒิบัตร และหวงกิลเวลล 

(Gillwell Woggle) หากอบรมกอนป พ.ศ. 2522 ใชตัวอักษรยอ P.T.C. ในปจจุบัน ใชตัวอักษรยอ 

B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเปน 4 ประเภท คือ 

   2.1 ผูกํากับลูกเสือสํารอง C.B.T.C. 

   2.2 ผูกํากับลูกเสือสามัญ S.B.T.C. 

   2.3 ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ S.S.B.T.C. 

   2.4 ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C. 

  3. ขั้นความรูชั้นสูง ระยะเวลาอบรม 7 วัน 6 คืน หรือ 8 วัน 7 คืน ไดรับวุฒิบัตร 

ใชตัวอักษรยอ A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเปน 4 ประเภท (ยังไมไดรับ

เครื่องหมายวูดแบดจ 2 ทอน และผาผูกคอกิลเวลล) คือ 

   3.1 ผูกํากับลูกเสือสํารอง C.A.T.C. 

   3.2 ผูกํากับลูกเสือสามัญ S.A.T.C. 

   3.3 ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ S.S.A.T.C. 

   3.4 ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ R.A.T.C. 

  4. ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 2 ทอน โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสอืตามประเภทที่ผาน

การฝกอบรมข้ันความรูช้ันสูง ไมนอยกวา 4 เดือน ไมเกิน 2 ป และผานการตรวจข้ันที่ 5 ข้ันปฏิบัติการ

และประเมินผล จากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ก็จะไดรับวุฒิบัตรใหมีสิทธ์ิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ 

2 ทอน มีสิทธ์ิใชผาผูกคอกิลเวลล ใชตัวอักษรยอ W.B. แยกเปน 4 ประเภท คือ 

   4.1 ผูกํากับลูกเสือสํารอง C.W.B. 

   4.2 ผูกํากับลูกเสือสามัญ S.W.B. 

   4.3 ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ S.S.W.B. 

   4.4 ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ R.W.B. 

  5. การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 

ระยะเวลาอบรม 7 วัน 6 คืน ไดรับวุฒิบัตร ไมแยกประเภท ใชตัวอักษรยอ A.L.T.C. (Assistance Leader 

Trainers Course) (ยังไมไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 3 ทอน) 

  หมายเหตุ A.L.T.C./A.L.T. (สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูชวยผูใหการฝกอบรม – กรณี

จะไปเปนวิทยากร/ผูอํานวยการฝกข้ัน B.T.C.) 

  6. ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 3 ทอน หลังจากฝกอบรม ไมนอยกวา 1 ป มีผลงาน

เปนวิทยากรฝกอบรมวิชาผูกํากับลกูเสือ 6 ครั้ง อนุโลมใหใชผลงานการฝกอบรมลูกเสือได 3 ครั้ง นําเสนอ

ผลการปฏิบัติงาน ไดรับวุฒิบัตรใหมีสิทธ์ิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ 3 ทอน ใชตัวอักษรยอ A.L.T. 
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  7. การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 

อบรม 7 วัน 6 คืน ไดรับวุฒิบัตร ไมแยกประเภท ใชตัวอักษรยอ L.T.C. (Leader Trainers Course) 

(ยังไมไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 4 ทอน) 

  หมายเหตุ L.T.C./L.T. (สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูใหการฝกอบรม – กรณีจะไปเปน

วิทยากร/ผูอํานวยการฝกอบรมทุกหลักสูตร) 

  8. ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 4 ทอน หลังจากฝกอบรม ไมนอยกวา 1 ป มีผลงาน

เปนผูอํานวยการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบื้องตน 2 ครั้ง และเปนวิทยากรฝกอบรมวิชา 

ผูกํากับลูกเสือข้ันความรูช้ันสูง 4 ครั้ง นําเสนอผลการปฏิบัติงาน ไดรับวุฒิบัตรใหมีสิทธ์ิประดับเครื่องหมาย

วูดแบดจ 4 ทอน ใชตัวอักษรยอ L.T. 

  9. สําหรับผูใหญท่ีเปนผูนําสนใจและสงเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผูนํา Adult Leader 

Training Course) ไดรับวุฒิบัตร ผานการสอบสัมถาษณ ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 2 ทอน (W.B) 

วุฒิที่มีการอบรมมีเทาน้ี นอกจากน้ันก็เปนวิชาพิเศษอื่น ๆ เชน ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่ - เข็มทิศ 

การจัดการคาย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท 

 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การบริหารงานลกูเสอืสามัญ ดานการจัดบุคลากร หมายถึง การวาง

กรอบคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาลกูเสือก็ตองเปนไปตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ คือ เปนผูมี

ความรูเกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กผูชาย และผูกํากับกลุมข้ึนรับรองวาเปนผูมีนิสัยดี ประพฤติตน

เรียบรอย มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ มีอาชีพเปนหลกัฐานเปนผูเสียสละ และอุทิศตนเพื่ออบรม

เด็กใหไดรับการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูเบื้องตนมาแลว การประชุมนายหมู การกําหนด

เกณฑอายุของลูกเสือสามัญ มีการกําหนดช้ันของลูกเสือสามัญ สวนผูที่จะเปนหัวหนานายหมูก็ตองมี

คุณสมบัติ คือ มีความสามารถในการเปนผูนําอายุไมนอยกวา 15 ป เคยเปนนายหมูมาแลวไมนอยกวา 

2 ป เปนลูกเสือเอก และเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชายพอสมควร และ

เปนบุคลากรทางในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถ และคุณวุฒิทางลูกเสือที่เหมาะสมตามวุฒิทาง

ลูกเสือที่ไดรับจากการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือน้ัน ๆ 

 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนลูกเสือถือ วาเปนหัวใจของการศึกษาและมีความจําเปนตอผูเรียน เพราะ

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนวิธีทางที่จะนําไปสูจุดประสงคของการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน

การสอนที่จัดใหกับลูกเสือมีอยูมากมายกลายชนิด ผูสอนควรใหความสําคัญและทราบแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนใหไดประโยชนดวยการเรียนการสอนของลูกเสือมากที่สุด 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 10) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนเปนกิจกรรมระหวางครู

กับนักเรียน โดยมีสื่อการเรียนการสอนเขามามสีวนชวยใหเกิดการเรยีนรูไดอยางสมบรูณตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรวางไว และถือวาการสอนเปนขบวนการพัฒนาหลักสูตรในข้ันตอนของการนําสื่อไปใช 
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ครู คือ หัวใจสําคัญของหลักสูตรและมีบทบาทสําคัญย่ิง นอกเหนือจากปจจัยอื่น ๆ เชน การบริหาร

เปนตน เพราะหลักสูตรจะสัมฤทธ์ิผลตอเมื่อครูมีประสิทธิภาพในความเปนครู และประสิทธิภาพ

ของการสอนมากนอยเพลงใดเปนประการสาํคัญ และประสิทธิภาพการสอนของครู อยูที่การที่ครูมี

ความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานของคร ู

 ลําพอง บุญชวย (2550 : 10) ไดกลาววา องคประกอบของการเรียนการสอนไว 7 ประการ 

คือ ครผููสอน ผูเรียน หลักสูตร วิธีสอน วัตถุประสงคของการสอน สื่อการสอน การประเมินผล กิจกรรม

ลูกเสือ เปนกิจกรรมมุงปลุกฝงความมีระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันในสังคม ซึ่งกระบวนการ

จัดกิจกรรมลกูเสอืใหเปนไปตามขอบังคับของคณะลกูเสือแหงชาติ จะสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยกําหนดหลักสูตรการจัดกิจกรรมไวดังน้ี 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมรีะเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางาน

รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน เอื้ออาทรและ

สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนใหไดปฏิบัติ

ดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผนปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการ

ทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและ

บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน 

 นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 40 ช่ัวโมงตอป และมีแนว

ทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมีองคประกอบ 7 ประการ คือ 

  1. คําปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลกัเกณฑทีลู่กเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตาม

กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติไมได “หาม” ทําหรือ “บังคับให” ทําแตถา “ทํา” 

ก็จะทําใหเกิดผลดีแกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติเช่ือถือได ฯลฯ 

  2. เรียนรูจากการกระทํา เปนการพฒันาสวนบุคคลความสําเร็จหรือไมสําเร็จของผลงาน

อยูที่การกระทําของตนเองทําใหมีความรูที่ชัดเจนและสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดตัวเอง และทาทาย

ความสามารถของตนเอง 

  3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลกูเสอืเปนพื้นฐานในการอยูรวมกนัการยอมรับ

ซึ่งกันและกัน การแบงหนาที่รบัผิดชอบการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนการเรียนรูการใชประชาธิปไตย

เบื้องตน 

  4. การใชสัญญาลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหน่ึงเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือ

เนตรนารี ดวยการใชสัญญาลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัส 

คําปฏิญาณ กฎ คติพจน คําขวัญ ธง เปนตน วิธีการน้ีจะชวยใหผูเรียนตระหนัก และภาคภูมิใจในการ
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เปนสมาชิกขององคการลูกเสือแหงโลก ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกและเปนองคกรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด

ในโลก 

  5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสําคัญอันดับ 1 ในกิจกรรมของลูกเสือธรรมชาติ อนัโปรงใส

ตามชนบทปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนที่ปรารถนาอยางย่ิงมีการในการทํากิจกรรมกับธรรมชาติ

การปนเขาต้ังคายพักแรมในสุดสปัดาห หรือตามวาระของการอยูคายพักแรมตามกฎระเบยีบเปนที่เสนาหา

แกเด็กทุกคน ซึ่งถาขาดสิ่งน้ีแลวก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

  6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม โดยกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหเด็กทําตองใหมี

ความกาวหนาและดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรน อยากที่จะทําและวัตถุประสงค ในการจัด

แตละอยางใหสมัพันธกับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนที่สนุกสนาน การแขงขันกัน

ก็เปนสิ่งดึงดูดใจ และเปนการจูงใจที่ดี 

  7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูช้ีแนะหนทางที่ถูกตองใหแกเด็ก เพื่อใหเขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไปทั้งคูมีความตองการซึ่งกันและกัน เด็กก็ตองการ

ใหผูใหญนําพาไปสูหนทางที่ดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด จึงเปนการรวมมือกันทั้งสอง

ฝาย 

 ลูกเสือทีไ่ดรับการพัฒนาจะตองมคีวามมีระเบียบวินัย ความสนใจ ความสนุก ความภาคภูมิใจ 

ความตระหนักในคุณคา และความสุขในการเปนลูกเสือ เรียนรู มีทักษะดานสัญลักษณลูกเสือ ปฏิบัติ

ตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ชวยเหลือผูอื่น ชุมชน ชาติบานเมือง และสังคมโลก 

 ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ควรจัดใหมีการเปดประชุมกองทุกครั้งกอนที่จะมี

การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  1. พิธีเปด (เชิญธงข้ึน สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

  2. เกมหรือเพลง ทําใหเกิดความสนุกสนานเปนการอบอุนรางกายกอนปฏิบัติกิจกรรม 

อาจใชอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยาง 

  3. การปฏิบัติกิจกรรม เนนการปฏิบัติเปนฐาน โดยใชระบบหมูเพื่อสะดวกตอการเรียน

การสอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไข 

  4. การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน ควรเนนเรื่องงาย ๆ และสรุปใหลูกเสือเขาใจวา 

มีประโยชนอยางไร สวนใหญจะเปนเรื่องของคุณธรรมตาง ๆ เชน ความสามัคคี ความซื่อสัตยสุจริต 

ความเสียสละ ความกลาหาญอดทน ฯลฯ 

  5. พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของลูกเสือจะแบงออกเปน การเรียนการสอนตามเน้ือหา

ในหลักสูตรวิชาลูกเสอืและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ไดแก พิธีเขาประจํากองลูกเสือ พิธีประดับเครื่องหมาย

ลูกเสือโลก พิธีสงตัวลูกเสือ พิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ พิธีประดับเครื่องหมาย วิชาพิเศษ
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ลูกเสือ การรวมกิจกรรมกบัหนวยงานอื่น ๆ  การรวมพธีิวันสําคัญทางศาสนา การทัศนศึกษา เย่ียมเยียน 

การบําเพ็ญประโยชน และการเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 

 ศาสตราวุธ บุงทอง (2550 : 24) ไดกลาววา แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ การฝกอบรม

ที่เบเดน โพเอลล เปนผูกําหนดแบบอยางไวน้ันใชเสนห 3 ประการ คือ 1) กิจกรรมกลางแจง 2) ความสําเร็จ 

และ 3) การรับใชผูอื่น กิจกรรมลูกเสือ ก็คือการเลน (Scouting is Game) และสิ่งที่เด็กตองการ 5 ประการ 

คือ การผจญภัย (Adventure) ไดเพื่อน (Friendship) เถ่ือนธาร (The Outdoor World) การสนุก 

(Good Fun) และ สุขสม (A Feeling of Achievement) โดยสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แหงชาติ (2551 : 19 - 20) ไดกําหนดกุศโลบายในการฝกอบรมลูกเสือ ไดแก 1) เครื่องแบบลูกเสือ 

2) คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 3) การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น 4) การฝกอบรมที่ตอเน่ืองกันและ

กาวหนาสูงข้ึน 5) ระบบหมู 6) ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 7) กิจกรรมกลางแจง 8) การเลนเกมหรือ

การเลนของลูกเสือ 9) การรองเพลงและการชุมนุมรอบกอง  

 แนวทางการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ คือ 1) การพัฒนาทางกาย 2) การพัฒนาทางสติปญญา 

3) การพัฒนาทางจิตใจและศีลธรรม 4) การพัฒนาในเรื่องการสรางคานิยมและเจตคติ 5) การพัฒนา

สัมพันธภาพระหวางบุคคล 6) การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม 7) การพัฒนาสัมพันธภาพตอชุมชน 

และ 8) การพัฒนาทางดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

 วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสอื เบเดน โพเอลล ไดใชกลวิธีการฝกอบรมลูกเสือที่เรยีกวา “การเรยีน

ปนเลน” ซึ่งดูเสมือนวาเปนกลวิธีที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ มากที่สุด โดยผสมผสานกิจกรรมกลางแจงที่มี

การเตรียมการไวลวงหนาอยางเหมาะสม วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือที่จะกอใหเกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค

ของคณะลูกเสือแหงชาติไวดังน้ี 1) จัดใหมีระบบการฝกอบรมที่สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ กาวหนา

โดยอาศัยคําปฎิญาณและกฎของลูกเสอื 2) ใหเด็กชายไดปฏิบัติกิจกรรมที่ตนถนัดในที่กลางแจงเปนสวนใหญ

และใหบําเพญ็ประโยชนตอผูอื่นดวย 3) ใหฝกหัดความรับผดิชอบตอตนเองและผูอื่นเปนข้ัน ๆ  และเพิ่ม

การฝกอบรมใหกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อวาจะไดเกิดความสามารถ ความเช่ือมั่นในตนเอง มีนิสัยใจคอดี 

เปนที่ไววางใจ สามารถในการเปนผูนําและปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น โดยมีวิธีการลูกเสือ ซึ่งมีองคประกอบ 

7 ประการ คือ 1) คําปฏิญาณและกฎ 2) เรียนรูจากการกระทํา 3) ระบบหมู 4) การใชสัญลักษณรวมกัน 

5) การศึกษาธรรมชาติ 6) ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม และ 7) การสนับสนุนโดยผูใหญ การต้ัง

กลุม กอง และแตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 1) รับสมัครเด็กที่เปนลูกเสือ 

เนตรนารี กรอกรายละเอียดในแบบ ลส.3 2) ผูอํานวยการโรงเรียน กรอกขอความและลงนามในแบบ 

ลส.1 3) ผูสมัครเปนผูบงัคับบญัชาลกูเสอืกรอกขอความในแบบ ลส.2 ผูสมัคร 1 คน สามารถดํารงตําแหนง

ทางลูกเสือไดเพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน ผูกํากับกองลูกเสือกองละ 1 คน และรองผูกํากับกองลูกเสือ

อีก 1 คน หรือหลายคนเปนผูชวย 4) รวบรวม แบบ ลส.1 ลส.2 พรอมแนบสําเนาวุฒิทางลูกเสือ หรือ

สําเนาวุฒิบัตรผานการฝกอบรมฯ ทําอยางละ 3 ฉบับ เก็บไวที่โรงเรียน 1 ฉบับ สงสํานักงานลูกเสือ



63 

เขตพื้นที่การศึกษา 2 ฉบับ 5) เจาหนาที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกตอง 

และจัดทําหนังสือขออนุญาต เสนอผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณา โดยเสนอผานผูอํานวยการลูกเสือ

เขตพื้นที่การศึกษา 6) เมื่อผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดลงนามใบอนุญาตต้ังกลุม (ลส.11) กอง (ลส.12) 

แตงต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสอื (ลส.13) และหนังสืออนุญาตเรียบรอยแลว สงกลับมายังสํานักงานลูกเสือ

เขตพื้นที่การศึกษาทีเ่สนอขออนุญาต 7) สํานักงานลกูเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษานําสงโรงเรียนทีข่ออนุญาต  

 การยกยองเชิดชูเกียรติลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เปน

เครื่องราชอิสริยาภรณไวสําหรับพระราชทานแกลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ 

กรรมการลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ ผูมีความดีความชอบ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มี 3 ช้ัน ดังน้ี 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญช้ันที่ 1 เหรียญลูกเสือสรรเสริญช้ันที่ 2 และเหรียญลูกเสือสรรเสริญช้ันที่ 3 

เหรียญลูกเสือสดุดี ไดแก เหรยีญลูกเสือสดุดีช้ันที่ 1 จะพระราชทานแกผูที่มีอุปการคุณตอกิจการลูกเสือ

ถึงขนาด หรือที่ไดอุทิศกําลังกายหรือกําลังความคิดในการประกอบกิจใหบังเกิดคุณประโยชนแกการ

ลูกเสืออยางย่ิง เหรียญลูกเสือสดุดีช้ันที่ 2 จะพระราชทานแกผูที่บริจาคเงินหรือทรัพยสิ่งของตาง ๆ 

ครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา 100,000 บาท หรือเปนเจาของโครงการ หรือ

ผูที่รับผิดชอบโครงการในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ ซึ่งอาจจะเปนโครงการเดียวหรือหลายโครงการ 

รวมกันเปนวงเงินไมนอยกวา 500,000 บาท ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

ระดับที่ 1 วิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบือ้งตน หรือข้ันความรูช้ันสูง โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรม

ไมนอยกวา 50 ครั้ง หรือระดับที่ 2 การใหการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรม

วิชาผูกํากับลูกเสือ หรือข้ันหวัหนาผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรม

ไมนอยกวา 20 ครั้ง ชวยเหลือกิจการลูกเสือดานอื่น ๆ จนเกิดผลดีแกการลูกเสือติดตอกันมาไมนอยกวา 

5 ป และในปหน่ึง ๆ ไมนอยกวา 10 ครั้ง หรือชวยเหลือและสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะลูกเสือ

ไทยกับคณะลูกเสือตางประเทศเปนอยางดีย่ิง เหรียญลูกเสือสดุดีช้ันที่ 3 จะพระราชทานแกผูบริจาคเงิน

หรือทรัพยสิง่ของตาง ๆ  เพียงครั้งเดียวหรอืหลายครั้งรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวา 50,000 บาท หรือ

เปนเจาของโครงการ หรือผูที่รับผิดชอบโครงการในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ ซึ่งอาจจะเปน

โครงการเดียวหรือหลายโครงการ รวมกันวงเงินไมนอยกวา 250,000 บาท ชวยเหลือเปนอยางดี

ในการฝกอบรมผูบงัคับบัญชาลกูเสือ ระดับที่ 1 วิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบื้องตนหรือข้ันความรูช้ันสูง 

โดยอยูประจาํตลอดการฝกอบรมไมนอยกวา 25 ครั้ง หรือระดับที่ 2 การใหการฝกอบรมผูบังคับบัญชา

ลูกเสือข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสอื หรือข้ันหัวหนาผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 

โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมไมนอยกวา 10 ครั้ง ชวยเหลือเปนอยางดีในการฝกอบรมวิชานายหมู

ลูกเสือ หรือวิชาลูกเสือประเภทตาง ๆ โดยอยูประจําตลอดการฝกอบรมครั้งละ 3 วัน ไมนอยกวา 50 ครั้ง 

ชวยเหลือกิจการลูกเสอืดานน้ัน ๆ  จนเกิดผลดีแกการลูกเสือติดตอกันมาไมนอยกวา 3 ป และปหน่ึง ๆ 

ไมนอยกวา 5 ครั้ง หรือชวยเหลือและสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือ
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ตางประเทศเปนอยางดีย่ิง เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนมีไวสําหรับมอบใหแกลูกเสือ เพื่อเปนการสงเสริม

การที่ไดบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ และยกยองลูกเสือที่ไดบําเพ็ญประโยชนอยางดีเดน ดังน้ี เข็มลูกเสือ

บําเพ็ญประโยชนช้ันที่สามจะมอบใหแกลูกเสอืผูมีคุณลักษณะครบทั้งหาขอ ดังน้ี 1) เปนลูกเสือมาแลว

ไมนอยกวาหน่ึงป 2) บําเพ็ญตนเปนลูกเสือที่ดีสมควรเปนตัวอยางแกลกูเสอือื่น ๆ  3) ชวยเหลือบิดามารดา

หรือผูปกครองในกิจการตาง ๆ เปนอยางดีโดยสม่ําเสมอ 4) ชวยเหลือกิจการลูกเสือของกองลูกเสือ

ของตนเปนอยางดีโดยสม่ําเสมอ 5) บําเพ็ญประโยชนเปนที่ประจักษตอโรงเรียนของตนหรือตอผูอื่น 

หรือกิจการที่เปนสาธารณประโยชน เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนช้ันที่สอง มอบใหแกลูกเสือผูมีคุณลักษณะ 

ดังน้ี 1) ไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนช้ันที่สามมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป 2) นับต้ังแตไดรับเข็มลูกเสือ

บําเพ็ญประโยชน ช้ันที่สามมาแลวไดบําเพ็ญตนตามคุณลักษณะที่ไดกําหนดไวในการขอเข็มลูกเสือ

บําเพ็ญประโยชนช้ันที่สามขอ 2, 3, 4, 5 และบําเพ็ญประโยชนอยางดีเปนที่ประจักษตอโรงเรียนของตน

หรือตอผูอื่น หรือกิจการที่เปนสาธารณประโยชนไมนอยกวาหน่ึงป เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนช้ันที่หน่ึง

จะมอบใหแกลูกเสือ ผูมีคุณลักษณะดังน้ี 1) ไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนช้ันที่สองมาแลวไมนอย

กวาหน่ึงป 2) นับแตไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนช้ันที่สองมาแลวไดบําเพ็ญตนตามคุณลักษณะ

ที่ไดกําหนดไวในการขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชนช้ันที่สามขอ 2, 3, 4, 5 และบําเพ็ญประโยชนอยางดีย่ิง

เปนที่ประจักษตอโรงเรียนของตนหรอืตอผูอื่นหรือกจิการที่เปนสาธารณประโยชน โดยตอเน่ืองไมนอย

กวาหน่ึงปรายไดและการเงินลูกเสือ คณะลูกเสือแหงชาติอาจมีรายไดดังตอไปน้ี 1) เงินอุดหนุนจาก

งบประมาณแผนดิน 2) เงินคาบํารุงลกูเสือ 3) เงินผลประโยชนตาง ๆ ของคณะลูกเสือแหงชาติ 4) เงินและ

ทรัพยสินซึ่งมผีูอุทศิใหแกคณะลกูเสือแหงชาติ 5) รายไดอื่น ๆ  ซึ่งไมขัดตอวัตถุประสงคของคณะลูกเสือ

แหงชาติ การเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือ เก็บคนหน่ึงไมเกินปละ 5 บาท เงินคาบํารุงประจําปของผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสอื กรรมการลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ กําหนดปละ 10 บาท เมื่อชําระครบ 

10 ป แลวถือวาเปนสมาชิกตลอดชีพหรือจะชําระเงินคาบํารุงตลอดชีพครั้งเดียวเปนเงิน 100 บาท 

การแบงเงินคาบํารุงลูกเสือ ใหแบงดังน้ี คณะลูกเสือแหงชาติจะตองเสียเงินคาบํารุงใหแกสํานักงาน

ลูกเสือโลกตามจาํนวนลกูเสอื และเจาหนาทีลู่กเสอืในอัตราคนหน่ึงปละ 50 สตางค ไดนําเสนอการแบง

เงินคาบํารุงที่เหลือสําหรับเปนคาใชจายในกลุมหรือกองลูกเสือ  

 สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงานเทศบาล สํานักลูกเสือจังหวัด สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค และสํานักลูกเสอืแหงชาติพิธีการลกูเสอื มีพิธีการตาง ๆ  ของลูกเสือน้ันเปนไปอยางงาย ๆ 

สั้น ๆ และดวยจริงใจ “พิธีการ” เปนเรื่องทําจริงไมใชสิ่งสมมติ ผลที่ไดจากพิธีการน้ัน คือ 1) ความมี

ระเบียบวินัยในตัวเอง (ความเครงครัดและมีกฎเกณฑของพิธีทําใหเกิดวินัย) 2) ใหลูกเสือไดมีโอกาส

ระลึกถึงและรักษาคํามั่นสัญญาอยูเสมอ 3) ทําใหเกิดความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางผูกํากับกับลูกเสือ 

4) ทําใหลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ไดรับในพิธีน้ัน ๆ ไดเสนอพิธีการลูกเสือที่สําคัญ ๆ ไวดังน้ี 

1) แนวปฏิบัติวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 1 กรกฎาคม 2) แนวปฏิบัติพิธีถวายราชสดุดี
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เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 3) พิธีเปด

และปดประชุมกอง 4) การประชุมรอบเสาธงในตอนเชาในระหวางการฝกอบรม 5) พิธีการลูกเสือสํารอง 

ประกอบดวย การทําแกรนดฮาวล พิธีเปดประชุมกองลูกเสือสํารอง พิธีปดประชุมกองลูกเสือสํารอง 

พิธีเขาประจํากองลูกเสอืสํารอง พิธีประดับดาวดวงที่ 1 พิธีประดับดาวดวงที่ 2 พิธีประดับดาวดวงที่ 3 

พิธีสงลูกเสอืสํารองไปเปนลูกเสอืสามัญ 6) พิธีการลูกเสอืสามัญ ประกอบดวย พิธีเขาประจํากองลูกเสือ

สามัญ พิธีสงลูกเสือสามัญไปเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ 7) พิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ ประกอบดวย 

พิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ 8) พิธีการลูกเสือวิสามัญ ประกอบดวย แนวการปราศรัยเกี่ยวกับ

พิธีสํารวจตัวเอง การสํารวจตัวเองของผูที่เขาเปนลูกเสือวิสามัญ พิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ 

 การตรวจข้ันที่ 5 ข้ันปฏิบัติการและประเมินผล มีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 1) เมื่อผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ไดผานการฝกอบรม 4 ข้ัน มาแลว ใหนําความรูและทักษะที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวทั้ง 4 ข้ัน ไป

ดําเนินการในกองลูกเสือของตนเปนเวลาอยางนอย 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดการฝกอบรมข้ันความรู

ช้ันสูง ในระหวางน้ันใหทําคําตอบในแบบคําถามการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝกอบรม ฉบับที่ 3 

ใหแลวเสร็จ เมื่อพรอมที่จะรับการตรวจแลวน้ัน ใหเสนอรายงานขอใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาตรวจ

ประเมินผลดังกลาว จะตองกระทําภายในกําหนดเวลา 2 ป นับจากวันสิ้นสุดการฝกอบรมข้ันความรู

ช้ันสูง 2) เมื่อจะใหมีการตรวจข้ันปฏิบัติการและประเมินผลเมื่อใด ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือที่เกี่ยวของ

ทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาที่ตนสังกัด ขอเชิญใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจข้ันปฏิบัติการและ

ประเมนิผล ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนถึงวันใหไปทําการตรวจในหนังสือน้ันใหระบุไวดวยวา

จะใหไปตรวจในวันใด 3) เมื่อผูอํานวยการลุกเสือจังหวัดไดรับเรื่องเสนอแลว ก็มอบหมายใหผูทรงคุณวุฒิ

ของจังหวัดที่ไดรับการแตงต้ังแลวไปดําเนินการตรวจและประเมินผลข้ันที่ 5 เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดไปปฏิบัติ

หนาที่แลว รายงานผลใหผูอาํนวยการลกูเสอืจงัหวัดทราบ เพื่อเสนอเรื่องถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติพิจารณาตอไป  

 นอกจากน้ัน การดําเนินงานของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่ไปตรวจรวมทั้งหลักฐาน

การบริหารงานในกองลูกเสอืตามประเภทของลูกเสือที่ขอตรวจ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใชในการ

ฝกอบรม ตรวจการสาธิตการเปดประชุมกอง ตรวจการประชุมนายหมูหรือการประชุมคระกรรมการ

ดําเนินงาน หรือการประชุมคณะกรรมการประจํากอง ตามประเภทลูกเสือที่ขอตรวจ ตรวจการสาธิต

การสวนสนาม การสัมภาษณผูขอรับการตรวจข้ันที่ 5 วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือ 

วินัยที่ดีเกิดจากความรักความเลือ่มใสศรัทธา เด็ก ๆ ยอมเช่ือฟงและเคารพเลื่อมใสผูที่ฉลาดกวาตน มีอายุ

มากกวาตน รูปรางใหญกวาตน ผูกํากับลูกเสือจึงเปนกุญแจดอกสําคัญในการสรางสมวินัยใหเกิดข้ึน

ในตัวเด็ก ผูกํากับลูกเสือจึงตองวางตัวใหดีที่สุด มีบุคลิกภาพที่นานับถือ ย้ิมแยมแจมใสพูดจากชัดถอย

ชัดคํา เด็กก็จะเกิดความสนใจ รักใครนับถือนิยมชมชอบและเลื่อมใสศรัทธา เด็กก็จะใหความรวมมือ

ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งผลที่สุด การปฏิบัติตามคําสั่งหรือปฏิบัติตัวใหอยูในระเบียบ
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วินัยของลูกเสอืก็จะดูเปนของงาย และผูกํากับลกูเสอืกค็วรจะกวดขันในเรือ่งวินัย และการเช่ือฟงปฏิบัติ

ตามคําสั่งดวยความรวดเร็ว และเครงครัดแมในเรื่องเล็ก ๆ นอย ก็ไมควรปลอยเลยไป กองลูกเสือใด

มีระเบียบวินัยที่ดีแลว กองลูกเสือน้ันก็จะมีความสุขประสบผลสําเร็จในกิจการตาง ๆ  ไดโดยงาย ไดนําเสนอ

เน้ือหาเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือไทย คติพจนของลูกเสือทั้ง 4 คติพจนของลูกเสือทุกประเภท การแสดง

ความเคารพ รูปแบบการทําความเคารพของลูกเสอื (ยกเวนลกูเสอืสาํรอง) เมื่ออยูในเครื่องแบบ มีวิธีทํา

ความเคารพ 2 วิธี คือ วันทยหัตถ วันทยาวุธ การแสดงรหัสลูกเสือ เปนเครื่องหมายที่แสดงใหรูกันเฉพาะ

ในวงการลูกเสือเทาน้ัน ซึ่งลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นรหัสน้ี ก็จะรับรูและเขาใจความหมายซึ่งกันทันทีวา 

“เราเปนพวกเดียวกัน” การจับมือทักทายกันของลูกเสือน้ันใชจับดวยมือซาย และปฏิบัติตอกันเชนน้ี

ในหมูลูกเสือทั่วไป ทําไดโดยตางคนตางย่ืนมือซายออกไปแลวจับกันเหมือนกับการจับมือขวาตามธรรมดา 

การใชสัญญาณมอื เปนคําสั่งแถวสําหรบัการฝกประจําวันหรือในโอกาสทีผู่บังคับบัญชาอยูหางไกลลูกเสือ 

ใชสัญญาณประเภทอื่นไมสะดวกกอ็าจใชสัญญาณนกหวีดแทน รูปแบบของการต้ังแถวมีดังน้ี แถวหนา

กระดานแถวเด่ียว แถวตอนเรียงหน่ึง แถวตอนหมู แถวหนากระดานหมูปดระยะ แถวหนากระดานหมู

เปดระยะ แถวรูปครึ่งวงกลม แถวรูปวงกลม แถวสี่เหลี่ยมเปด และแถวรัศมี หรือลอเกวียน และการ

สวนสนามซึ่งเปนระเบียบแถวอยางหน่ึงที่ใชในพิธีการที่สําคัญของกิจการลูกเสือ เปนการรวมลูกเสือ

จํานวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เน่ืองในโอกาสสําคัญตาง ๆ เชน วันคลายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแหงชาติ (1 กรกฎาคม ของทุกป) รูปแบบการจัดแถวสวนสนาม มี 2 รูปแบบ ดังน้ี 1) การจัด

แถวสวนสนาม แถวตอนหมู 2) การจัดแถวสวนสนาม แถวหนากระดานหมู การเดินทางไกลและแรมคืน 

เปนกิจกรรมสาํคัญของลูกเสอื เจตนาเพื่อฝกใหลกูเสือมีความอดทนอยูในระเบยีบวินัย รูจักชวยตนเอง 

รูจักการทํางานในระบบหมูพวก ตลอดจนเรยีนวิชาลกูเสือเพิ่มเติม และสอบวิชาพิเศษลกูเสอืสามญัรุนใหญ

ไดอีกทางหน่ึงดวย ฉะน้ัน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ผูกํากับกลุมลูกเสือหรือผูกํากับลกูเสือ

หรือผูที่เกี่ยวของตองปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอบังคับคณะลกูเสอืแหงชาติทีไ่ดระบุไวอยางเครงครัดต้ังแต

วันเดินทางไปจนถึงวันเดินทางกลับ โดยควรมีความมุงหมาย ดังน้ี ฝกความอดทน อยูในระเบียบวินัย

และเสริมสรางพลานามัย สนองความตองการของเด็กในดานการผจญภัย การเดินทางสํารวจ ฯลฯ 

เพื่อสอบวิชาพเิศษลูกเสอื ทดสอบวิชาที่เรยีนมาแลวและเรยีนเพิ่มเติม เปนการฝกเพื่อสรางเจตนารมณ

แหงความเปนครอบครัวเดียวกัน การรูจักชวยตนเอง การรูจักทํางานรวมกับคนอื่น และความมีวินัย

ในตนเอง ฝกใหลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ฝกใหลูกเสอืเขาใจในหลกัการของลกูเสือ ลดความเห็นแกตัวเขากับสงัคมได ลูกเสือจะไดนําเอาหลักการ

และวิธีการไปใชในระหวางการเดินทางไกล ไดนําเสนอเกี่ยวกับการขออนุญาตพาลูกเสือและยุวกาชาด

ไปเดินทางไกลและอยูคายพักแรมทุกครัง้ ขอใหแจงเรื่องการขออนุญาตไปยังสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่

การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด การนําลูกเสือไปเดินทางไกลและอยูคายพักแรมเพื่อฝกอบรมวิชา

ลูกเสือ ทดสอบวิชาลูกเสอืตามหลกัสตูร หรือทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือก็ดี เพื่อความสะดวกตอการควบคุม 
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ดูแลความปลอดภัย ตลอดจนเรื่องที่พักอาศัย การจัดอาหาร และยานพาหนะ รวมทั้งการชักธงเขียวใหญ 

และการตรวจในการอยูคายพักแรมแผนที่และเข็มทิศ ไดนําเสนอความหมาย การแบงชนิดของพื้นที่

โดยทั่วไปการแบงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใชงาน การอานแผนที่ ที่ต้ัง (Location) หลักในการ

อานพิกัดตารางในแผนทีร่ะยะทาง (Distance) และการใชสมุดสนาม รวมทั้ง การฝกปฏิบัติเดินทาง

โดยใชเข็มทิศตามใบกิจกรรมการบุกเบกิ ลูกเสือสามัญรุนใหญเปนลูกเสือที่กาวข้ึนสูวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลง

หลาย ๆ อยาง ทั้งดานรางกายจิตใจและสงัคม ตองการความเปนอิสระเปนตัวของตนเอง ไมชอบคําสั่ง 

ตองการที่จะเผชิญภัย ฉะน้ัน ผูนําหรือผูกํากับลูกเสือจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาในความ

เปลี่ยนแปลงของลกูเสอืสามัญรุนใหญอยางถองแท เพื่อจะไดหากิจกรรมที่ทาทายความตองการของลูกเสือ

ใหเหมาะสมแกวัยและความตองการของเขา และจะไดเปนแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนและแนวทาง 

การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพในภายหนา  

 การบุกเบกิก็จดัวา เปนกิจกรรมที่ทาทายลกูเสือสามัญรุนใหญทั้งในดานรางกายและความคิด

สรางสรรค สงเสริมความคิดที่กาวหนา รวมทั้งการพึ่งตนเองและชวยเหลือผูอื่นดวย การจะมอบกิจกรรม

ใด ๆ ใหกับลูกเสือสามัญรุนใหญ หรือไมวาลูกเสือประเภทใดก็มีหลักเกณฑที่คลายคลึงกัน คือ กิจกรรม

น้ัน ๆ ตองกาวหนาอยูเสมออยางไมหยุดย้ัง และมีกฎเกณฑงาย ๆ ไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความหมาย 

ความสําคัญ หลักการสรางงานบุกเบิก หลักการมอบกิจกรรม วิธีการสรางงานบุกเบิก และตัวอยางใบ

กิจกรรมบุกเบิก 

 การผจญภัย เปนกิจกรรมที่ใหความสนุกสนานและรูจักการตัดสินใจอยางฉับพลันในปญหา

เฉพาะหนา กิจกรรมผจญภัยสําหรบัเยาวชนมีการฝกการทดสอบกําลงัใจคลายทหารแตเปนเพียงกจิกรรม

เบื้องตนและเหมาะสมกบัวัยเทาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาดวยความรวดเร็ว กลาตัดสินใจและมีไหวพริบ รูจักนําความรู ความสามารถและ

ความชํานาญในวิชาลูกเสือมาใชอยางผสมกลมกลืน เชน การใชแผนที่และเข็มที่ การเดินทางสํารวจ 

บุกเบิก การเดินทางไกล กอใหเกิดความสนุกสนานและเปนการออกกําลังกาย ไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ

หลักการจัดกิจกรรมผจญภัยเบือ้งตน ประเภทของกิจกรรมการผจญภัย 3 ประเภท ไดแก กิจกรรมทางนํ้า 

กิจกรรมทางบก กิจกรรมทางอากาศ วิธีจัดกิจกรรมผจญภัย ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง

ตัวอยางฐานผจญภัย และตัวอยางใบกิจกรรม การชุมนุมรอบกองไฟการใหลูกเสือมาประชุมพรอมกัน

รอบกองไฟในเวลากลางคืนในระหวางที่ไปอยูคายพักแรม หรือในระหวางการฝกอบรมที่ตองคางคืนน้ัน 

เปนกิจกรรมพิเศษอยางหน่ึงของลูกเสือ ซึ่ง ลอรด เบเดน โพเอลล หรือ บี.พี. ไดเปนผูริเริ่มนํามาใช

ในการนําเด็ก ซึ่งอาจเรียกวาเปนลูกเสือรุนแรกของโลก ไปอยูคายพักแรมที่ เกาะบราวนซี ประเทศ

อังกฤษ ในป ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ในภาษาอังกฤษเรียกการชุมนุมรอบกองไฟวา Camp Fire 

อันอาจกลาวไดวา เปนบทเรียนหรือวิธีการฝกอบรมลูกเสืออยางหน่ึง ไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับความ

มุงหมาย บริเวณการชุมนุมรอบกองไฟกองไฟและการจัดที่น่ังรอบกองไฟ การเตรียมการ และข้ันตอน
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การชุมนุมรอบกองไฟ ไดแก กําหนดกิจกรรมและมอบหมายภารกิจ การนัดหมาย หนาที่ของพิธีกร 

พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ ลําดับการชุมนุมรอบกองไฟ การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม ในกรณี

ที่จะมีบุคคลมาเย่ียมเปนหนาที่พิธีกรจะจดัที่น่ังอันเหมาะสมให และขอทราบความประสงค แลวจัดให

นําสิ่งของมอบใหในระหวางจบการแสดงของหมูหน่ึงหมูใด โดยมอบใหกับประธานในพิธีซึ่งประธาน

อาจรับไว แลวใหผูแทนของหมูรับตอไป พิธีกรจัดใหมีผูแทนกลาวชมเชยตามแบบลูกเสือ ขอหามและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม พรอมทั้งตัวอยางคํากลาวเปดการชุมนุมรอบกองไฟ การรองเพลง เพลงลูกเสือ 

หมายถึง เพลงที่มีลักษณะสั้นจํางาย มีทํานองเปนที่รูจักกันทั่วไป มีเน้ือรองปลุกใจและสนุกสนาน ใชทาทาง

ประกอบ แฝงดวยบทเรียน คติธรรม ระเบียบวินัย ประเพณีวัฒนธรรม คําสอนตาง ๆ บี.พี. เมื่ออายุได 

31 ป ไดยศรอยเอกไดรับคําสั่งใหไปปราบกบฎพวกซูลู ในแอฟริกาซึ่งมี “ดินิซูลู” เปนหัวหนา แตจับ

ไมไดเพราะ “ดินิซูล”ู หนีไปเสียกอน ในการปราบกบฏครั้งน้ี บี.พี. ไดรับความรูนํามาใชในกิจการลูกเสือ 

คือ บทเพลง “อินกอนยามา” มาสอนเด็ก ๆ ไดรวบรวมเพลงของลูกเสือไวจัดเปนหมวด ๆ คือ 1) หมวด

เพลงปลุกใจ 2) หมวดเพลงอวยพร 3) หมวดเพลงกิจการลูกเสอื และระเบียบวินัย 4) หมวดเพลงรําวง 

5) หมวดเพลงที่ไดรับความนิยมทั่วไป 6) หมวดเพลงนานาชาติ ไดนําเสนอตัวอยางเพลงลูกเสือแตละ

ประเภท รวมทั้งคุณประโยชนของเพลงลูกเสอื การเลนเกม เปนภาระของผูกํากับลูกเสือที่จะเลือกการเลน

อยางระมัดระวัง มีจุดประสงคอยูในสมอง ตองทํากําหนดการใหมีการเลนแตละอยางไดสัดสวนกัน ไมใช

เอาการเลนมาใช เพื่อเปนเครื่อง “ฆาเวลา” เพื่อที่จะใหไดคุณคาเต็มที่ การเลนตองใหมีความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน การเลนที่มีเสียงเอะอะอึกทึกเกิดโทษ ใหคุณคานอย เด็กจะมองเห็นประเด็นน้ีไดโดยเร็ว 

ถาจะใหการเลนกอใหเกิดความเพลิดเพลนิสนุกสนาน กติกา ขอบังคับ และวินัยของผูเลนแตละคนเปน

ของจําเปน ความสําคัญของความยุติธรรม ความไมเห็นแกตัว และการชวยเหลือผูที่เล็กกวา ออนแอกวา

ซึ่งกติกาเหลาน้ีจะปรากฏแกเด็ก และเด็กจะมีความประทับใจ ไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับชนิดของการ

เลนเกม ขอแนะนําบางประการที่พึงจําเมื่อเตรียมการเลน รวมทั้งเกมตาง ๆ การเลานิทาน มีจุดมุงหมาย

เพื่อสรางความสนุกสนานเพลดิเพลินใหแกผูฟง ฝกผูฟงใหมีจินตนาการไปตามเรื่องที่ฟง การสอดแทรก

ขอคิด คติธรรม หรือเรื่องราวใด ๆ แฝงเขาไปในเรื่อง จะทําใหผูฟงซึมซับไปโดยไมรูตัว การเลานิทาน

จึงเปนกิจกรรมทีเ่ด็ก ๆ  ช่ืนชอบมาก จึงเปนการกระตุนเราใหเด็กรักการอาน และเปนการปลูกฝงความรัก 

ความซาบซึ้งในวรรณกรรมและวรรณคดีตาง ๆ ในปจจุบันครูและบรรณารักษจึงใชการเลานิทานเปน

กิจกรรมประกอบการสอนและกิจกรรมสงเสริมการอาน แตการเลานิทานที่จะสรางความเพลิดเพลิน

หรือความประทบัใจในเรื่องใหผูฟงติดตามเรื่องไปจนจบอยางไมรูเบื่อน้ัน ผูเลาจะตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการเลานิทานและเทคนิคในการเลาอยางเหมาะสม ไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับรูปแบบ

การเลานิทาน สรุปไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ  คือ การเลาแบบปาก การเลาโดยใชหนังสือภาพ และการเลา

นิทานโดยใชสื่อหรืออุปกรณอื่น ๆ  ประกอบการเลา เทคนิคการเลานิทาน ไดแก การเลือกนิทาน/เลอืก

เรื่องการฝกฝน ความแมนยําในเรือ่งที่จะเลา การใชเสียงและทาทางประกอบการเลานิทาน การฝกซอม 
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 แนวการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการ

ลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมีองคประกอบ 7 ประการ คือ 

  1. คําปฏิญาณและกฎ ถือเปนหลักเกณฑที่ลูกเสือทุกคนใหคํามั่นสัญญา วาจะปฏิบัติตาม

กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสอืมีไวใหลูกเสือเปนหลักในการปฏิบัติ ไมได “หาม” ทํา หรือ“บังคับ” ใหทํา 

แตถา “ทํา” ก็จะทําใหเกิดผลดีแกตัวเอง เปนคนดี ไดรับการยกยองวาเปนผูมีเกียรติ เช่ือถือได ฯลฯ 

  2. เรียนรูจากการกระทํา เปนการพฒันาสวนบคุคล ความสําเร็จหรอืไมสําเรจ็ของผลงาน

อยูที่การกระทําของตนเองทําใหมีความรูที่ชัดเจน และสามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวเองได และทาทาย

ความสามารถของตนเอง 

  3. ระบบหมู เปนรากฐานอันแทจริงของการลูกเสือ เปนพื้นฐานในการอยูรวมกันการยอมรับ

ซึ่งกันและกัน การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนการเรียนรู การใช

ประชาธิปไตยเบื้องตน 

  4. การใชสัญลักษณรวมกัน ฝกใหมีความเปนหน่ึงเดียวในการเปนสมาชิกลูกเสือเนตรนาร ี

ดวยการใชสัญลักษณรวมกัน ไดแก เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัสคําปฏิญาณ กฎ 

คติพจน คําขวัญ ธง เปนตน วิธีการน้ีจะชวยใหผูเรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคการ

ลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยูทั่วโลกและเปนองคกรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 

  5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสําคัญอันดับหน่ึงในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอนัโปรงใส

ตามชนบท ปาเขา ปาละเมาะ และพุมไม เปนที่ปรารถนาอยางย่ิงในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ 

การปนเขา ต้ังคายพักแรมในสดุสปัดาหหรอืตามวาระของการอยูคายพักแรมตามกฎระเบียบ เปนที่เสนหา

แกเด็กทุกคน ถาขาดสิ่งน้ีแลว ก็ไมเรียกวาใชชีวิตแบบลูกเสือ 

  6. ความกาวหนาในการเขารวมกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ  ที่จัดใหเด็กทําตองใหมคีวามกาวหนา

และดึงดูดใจ สรางใหเกิดความกระตือรือรนอยากที่จะทํา และวัตถุประสงคในการจดัแตละอยางใหสมัพันธ

กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเลนที่สนุกสนานการแขงขันกันก็เปนสิ่งดึงดูดใจและ

เปนการจูงใจที่ดี 

  7. การสนับสนุนโดยผูใหญ ผูใหญเปนผูที่ช้ีแนะหนทางทีถู่กตองใหแกเด็ก เพื่อใหเขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป ทั้งคูมีความตองการซึ่งกันและกันเด็กก็ตองการใหผูใหญ

ชวยช้ีนําผูใหญเองก็ตองการนําพาใหไปสูหนทางที่ดี ใหไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและดีที่สุด จึงเปน

การรวมมือกันทั้งสองฝาย 

 ลักษณะของกองและหมู 

 กองลูกเสอืของโรงเรยีนจะมลีูกเสอืประเภทตาง ๆ  แตกตางกันไปตามสภาพของโรงเรียน เชน 

โรงเรยีนระดับประถมศึกษา ก็จะมีลูกเสอืสาํรองและลกูเสือสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจะมีลกูเสอื

สามัญรุนใหญ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกบัวิทยาลยัอาชีวศึกษาก็จะมีลูกเสือวิสามัญ แตอยางไร
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ก็ตาม กองลูกเสือของทุกโรงเรียนก็จะตองประกอบดวยหมูลูกเสือต้ังแต 2 หมูข้ึนไป จึงจะต้ังเปนกอง

ลูกเสือได ยกเวนลูกเสือวิสามัญตองมีลูกเสือต้ังแต 10 คนข้ึนไป จึงจะต้ังเปนกองลูกเสือได 

 หมูลูกเสือแตละประเภทอาจมีจํานวนไมเทากัน เชน หมูลูกเสือสํารอง มีลูกเสือ 4 – 8 คน

หมูลูกเสอืสามัญ และสามัญรุนใหญ มีจํานวนลูกเสือ 6 – 8 คน สําหรับลูกเสือวิสามัญแบงเปนหมูหรือชุด 

เพราะเปนลกูเสอืที่โตแลว ชุดละ 4 – 6 คน ทุกหมูจะตองมีนายหมูเปนหวัหนา และรองนายหมูเปนรอง

หัวหนา โดยแตละกองลูกเสอืของทุกประเภท จะตองมีผูกํากับลกูเสือควบคุมดูแล กองละ 1 คน และมี

รองผูกํากับลูกเสือ อยางนอยกองละ 1 คนเปนผูชวย 

 การต้ังกองลูกเสือ 

 การขอต้ังกองลูกเสือน้ัน เปนหนาที่ของผูกํากับลูกเสือ ถากองลูกเสืออยูในสวนกลางจะตอง

ขอต้ังกองจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ แตถาอยูในสวนภูมิภาคใหขอต้ังกองที่

จังหวัดที่กองลูกเสือน้ัน ๆ ต้ังอยู 

 การขอดําเนินการขอต้ังกองลูกเสือ 

  1. ผูกํากับลูกเสอืรวบรวมใบสมัครของลูกเสือ (ลส.3) อยางนอย 2 หรือลงทะเบียน (ลส. 8) ไว 

  2. ผูกํากับลูกเสอืและรองผูกํากบัลกูเสือ เขียนใบสมัครเปนผูบงัคับบญัชาลูกเสือ (ลส. 2) 

  3. ผูกํากับลูกเสือเขียนใบขอต้ังกองลูกเสือ (ลส.1) 

  4. ผูกํากับลูกเสอืทําหนังสอืราชการขอต้ังกองลูกเสือ ถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแหงชาติหรือจังหวัด แลวแตกรณี โดยแนบ ลส.1 และ ลส.2 ไปดวย ผูบริหารโรงเรียนเปนผูลงนาม

ในหนังสือ 

  5. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการบริหารฯ หรือจังหวัด อนุมัติใหจัดต้ังกองลูกเสือได ก็จะสง

ใบต้ังกองลูกเสือ (ลส. 12) และใบต้ังผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ลส. 13) มาใหโรงเรียนก็เปนอันวา การต้ัง

กองลูกเสือเรียบรอยแลว 

 การดําเนินการสอนวิชาลูกเสือ 

 เมื่อไดขอต้ังกองลูกเสือเรียบรอยแลว ผูกํากับลูกเสือตองดําเนินการสอนลูกเสือ ดังน้ี 

  1. นําหลักสูตรวิชาลูกเสือมาศึกษาวา ลูกเสือที่ตนจะทําการสอนและฝกอบรมน้ัน มีวิชา

อะไรบาง แตละข้ันตอนมีกี่วิชา โดยทําโครงการสอนตลอดปไว และกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบไว

โดยเฉพาะ 

  2. จัดหาอุปกรณที่จะตองใชใหครบ เพื่อจะไดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ เชน หีบ

อุปกรณ โดยมีอุปกรณใสไวในหีบ 

  3. การสอนวิชาลูกเสือตองคําน่ึงถึงการฝกกลางแจงใหมากที่สุด และฝกแบบเรียนโดยการ

ปฏิบัติจริงเสมอ 
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  4. การสอนวิชาพิเศษ เน่ืองจากวิชาลูกเสือเปนวิชาที่ตองการใหเด็กไดแสดงออกถึง

ความสามารถตามอัตภาพของตน จึงสงเสริมใหเด็กเรียนและสอบวิชาพิเศษตามข้ันตอน เพื่อรับและ

ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถของตน เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาจะตองจัดสอนวิชาพิเศษ 

เพื่อสนองความตองการของลูกเสือใหมากที่สุด เพราะตองใหเด็กมีโอกาสเลือกตามความถนัด 

 การจัดทําสมุดบันทึกการประชุมผูบังคับบัญชาลูกเสือ และสมุดบันทึกการประชุมนายหมู

ลูกเสือ 

  1. การประชุมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ควรจะมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ

ทบทวนและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ของแตละคน ตลอดทั้งเพื่อชวยแกปญหาตาง ๆ 

ที่เกิดข้ึน การประชุมตองมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรลงช่ือผูเขารวมประชุมไวดวย มติตาง ๆ 

ที่ไดกําหนดไวในที่ประชุมถือวาเปนขอยุติดําเนินการตามน้ันทุกประการ (การประชุมทกุครัง้ตองมีประธาน

และเลขานุการบันทึกการประชุม) 

  2. การประชุมนายหมูลกูเสอื เพื่อเปนการฝกใหลกูเสือกลาแสดงออกแบบประชาธิปไตย 

ชวยกันแกปญหา และหาทางสงเสริมลูกเสือดวยกันเอง แตเน่ืองจากนายหมูยังเปนเด็ก อาจทําอะไร

ไมถูกตอง จึงตองมีผูบังคับบญัชาลูกเสอืเปนที่ปรกึษา คอยแนะนําใหถูกตองตามขอบังคับของคณะลูกเสือ

แหงชาติ แตเวลาประชุมแสดงความคิดเหน็ปลอยใหลูกเสอืดําเนินการกันเอง โดยมีการเลอืกต้ังประธาน 

เลขาธิการ ตลอดทั้งการจัดที่ประชุม และพิธีการเปด – ปดการประชุม ผูบังคับบัญชาตองแนะนําพิธีการ

ทั้งหมดโดยตลอด แลวคอยเสนอแนะ เมื่อลูกเสือดําเนินการผดิตอขอบังคับ ฯ หรือกฎเกณฑตาง ๆ เทาน้ัน 

และจะตองมีสมุดบันทึกรายงานการประชุมของนายหมูลูกเสือ เชนเดียวกับของผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ทุกประการ การประชุมของนายหมูลูกเสือ ควรมีการประชุมทุกครั้งที่มีการเรียนวิชาลูกเสือ 

 บัตรประจําตัวลูกเสือ (ลส.15, 16 และ17) 

 ลูกเสือทุกคน ควรมีบัตรประจําตัวจะบันทึกการสอบวิชาพิเศษไวทุกวิชาที่ลูกเสือผูน้ันสอบผาน 

จึงเทากับเปนบตัรแสดงความสามารถที่ลกูเสือผูน้ันมีความภาคภูมิใจ ซึ่งผูบังคับบัญชาจะตองทําใหกับ 

ลูกเสือทุกคน 

 ตามขอบังคับคณะลกูเสือแหงชาติกําหนด ใหนักเรียนระดับ ป.1 - 3 เปนลูกเสือสํารอง ป.4 - 6 

เปนลูกเสือสามัญ ม.1 - 3 เปนลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 หมายเหตุ 1. คําวา “ลูกเสือ” ใหหมายถึงเนตรนารีดวย 

    2. แบบ ลส. ตาง ๆ ( ลส. 1 – ลส. 19) สั่งซื้อไดที่รานศึกษาภัณฑ 

 การจัดหนวยลูกเสือ  

 ใหจัดแบงลูกเสือ ดังน้ี  

 กลุมลูกเสือ ประกอบดวย กองลูกเสือ 4 ประเภท ประเภทละ 1 กอง เปนอยางนอย คือ 
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  - ลูกเสือสํารอง  

  - ลูกเสือสามัญ 

  - ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

  - ลูกเสือวิสามัญ 

 หรือประกอบดวยลูกเสือประเภทเดียว ต้ังแต 4 กองข้ึนไป 

 หรือถามีลูกเสือ 2 – 3 ประเภท ตองมีประเภทละ 2 กองข้ึนไป 

 หมายเหตุ  กลุมลูกเสือ ประกอบดวย กองลูกเสือ 4 ประเภท เรียกวา “กลุมลูกเสือที่สมบูรณ”

    กองลูกเสือ ประกอบดวย ลูกเสือต้ังแต 2 – 6 หมู 

    หมูลูกเสือ สํารอง 4 - 6 คน สามัญ 6 - 8 คน สามัญรุนใหญ 4 - 8 คน 

 ผูบังคับบัญชา 

  1. ผูกํากับและรองผูกํากับลูกเสอื ลูกเสือกองหน่ึง ๆ  มีผูกํากับได 1 คน สวนรองผูกํากับ

มีไดต้ังแต 1 คนข้ึนไป 

  2. ผูกํากับกลุมและรองผูกํากับกลุม จํานวนเชนเดียวกับขอ 1 

  3. ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน แตงต้ังจากผูบริหาร

และรองผูบริหารสถานศึกษา 

 คุณสมบัติของผูท่ีจะขอแตงต้ังเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

 ขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

พ.ศ. 2553 กําหนดกรแตงต้ังไวดังน้ี 

  ขอ 4 “ผูบังคับบัญชาลูกเสือ” หมายความวา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนโรงเรียน 

รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ผูกํากับกลุมลูกเสือ รองผูกํากับกลุมลูกเสือ ผูกํากับกองลูกเสือ รองผูกํากับ

กองลูกเสือ นายหมูลูกเสือ และรองนายหมูลูกเสือ 

  ขอ 5 ผูบังคับบัญชาลูกเสือตองมีคุณสมบัตร ดังตอไปน้ี 

   1. เปนผูสุภาพเรียบรอย มีความประพฤติดี สมควรเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก 

   2. เปนผูมีศาสนา 

   3. เปนผูซึ่งไมมีโรคเปนที่รังเกียจแกสังคม 

   4. เปนผูมีสัญชาติไทย หรือไมมีสัญชาติไทยตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบรหิาร

ลูกเสือแหงชาติ 

   5. เปนผูมีความเขาใจในวัตถุประสงค หลักการและวิธีการของลูกเสือ 

   6. เปนผูมีอาชีพเปนหลักฐานไมขัดตอศีลธรรมอันดี 

   7. มีอายุและผานการฝกอบรม ดังน้ี 
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    7.1 ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ใหแตงต้ังจากผูอํานวยการสถานศึกษาน้ัน

และตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ใหแตงตั้งจากผูอํานวยการ

สถานศึกษาน้ัน และตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ ผูอํานวยการสถานศึกษาที่ยังไมไดรับเครื่องหมาย

วูดแบดจ ใหรักษาการตําแหนงผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนไปกอน และตองไดรับการฝกอบรมเพื่อให

ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจภายในหน่ึงป นับจากวันที่ไดรับตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

    7.2 ผูกํากับกลุมลกูเสอื มีอายุไมนอยกวา 28 ปบริบูรณ และตองไดรับเครื่องหมาย

วูดแบดจ รองผูกํากับกลุมลูกเสือ มีอายุไมนอยกวา 25 ปบริบูรณ และตองไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 

    7.3 ผูกํากับกองลูกเสอืวิสามัญ มีอายุไมนอยกวา 25 ปบริบูรณ และตองไดรับ

เครื่องหมายวูดแบดจประเภทลูกเสือวิสามัญ รองผูกํากับกองลูกเสือวิสามัญ มีอายุไมนอยกวา 23 ป

บริบูรณ และตองไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน 

    7.4 ผูกํากับกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ มีอายุไมนอยกวา 23 ปบริบูรณ และตอง

ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ มีอายุ

ไมนอยกวา ๒๑ ปบริบูรณ และตองไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรู

เบื้องตน 

    7.5 ผูกํากับกองลูกเสือสามัญ มีอายุไมนอยกวา 20 ปบริบูรณ และตองไดรับ

เครื่องหมายวูดแบดจประเภทลูกเสือสามญั รองผูกํากับกองลูกเสือสามัญ มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ 

และตองไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน 

    7.6 ผูกํากับกองลูกเสือสํารอง มีอายุไมนอยกวา 20 ปบริบูรณ และตองไดรับ

เครื่องหมายวูดแบดจประเภทลูกเสือสํารอง รองผูกํากับกองลูกเสือสํารอง มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ 

และตองไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง ข้ันความรูเบื้องตน 

    7.7 นายหมูลูกเสือ อายุของนายหมูลูกเสือและรองนายหมูลูกเสือเปนไปตาม

ประเภทลูกเสือน้ัน ๆ 

 การต้ังนายหมูและรองนายหมูลูกเสือ 

  1. ผูกํากับลูกเสือสาํรอง เปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือเพื่อทําหนาที่เปนหัวหนาหมู สวนรอง

นายหมูลูกเสือใหผูกํากับแตงต้ังโดยหารอืนายหมูลูกเสือของหมูน้ัน รองนายหมูลูกเสือทําหนาที่ชวยเหลือ

นายหมูลูกเสือ และทําหนาที่แทนเมื่อนายหมูลูกเสือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

  2. ผูกํากับลูกเสือสามัญ เปนผูแตงต้ังนายหมูลูกเสือ โดยหารือลูกเสือนายหมูน้ันหรือผูกํากับ

ลูกเสือเลือกนายหมูลูกเสือเองโดยหารือที่ประชุมนายหมู สวนรองนายหมูใหผูกํากับแตงต้ัง โดยหารือ

นายหมูของหมูน้ัน ในกรณีที่ยังไมมีที่ประชุมนายหมู (ต้ังกองใหม) ใหผูกํากับหารือลูกเสือในหมูน้ัน เพื่อ

แตงต้ังนายหมูข้ึน นายหมูควรมคีวามสามารถในการเปนผูนํา และสอบไลไดวิชาลูกเสือเอก สวนรอง

นายหมูสอบไลไดวิชาลูกเสือโท 
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  3. ผูกํากับลูกเสอืสามญัรุนใหญ เปนผูแตงต้ังนายหมูโดยหารอืลูกเสือในหมูน้ันหรือผูกํากับ

ลูกเสือ เลือกนายหมูลูกเสือเองโดยหารือที่ประชุมนายหมู สวนรองนายหมูใหผูกํากับแตงต้ังโดยหารือ

นายหมูของหมูน้ัน ในกรณีที่ยังไมมีการประชุมนายหมู (ต้ังกองใหม) ใหผูกํากับหารือลูกเสือในหมูน้ัน

เพื่อแตงต้ังนายหมูข้ึน นายหมูควรมีความสามารถในการเปนผูนํา และสอบไลวิชาลูกเสือเอก สวนรอง

นายหมูสอบไลไดวิชาลูกเสือโท 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

  1. ผูกํากับลูกเสือ 

   1.1 บังคับบัญชาฝกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตน ทั้งตองปฏิบัติ 

ตามคําแนะนําของผูกํากับกลุมลูกเสือ 

   1.2 เปนที่ปรึกษาในการประชุมนายหมูลูกเสือ 

   1.3 รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจายเงินในกองลูกเสือ 

   1.4 ฝกอบรมนายหมูลูกเสือ 

  2. รองผูกํากับลูกเสือ มีหนาที่เปนผูชวยและทําหนาที่แทน เมื่อผูกํากับลูกเสือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 

  3. ผูกํากับกลุมลูกเสือ 

   3.1 ปรับปรุงกลุมลกูเสอืใหเปนกลุมที่สมบูรณ เวนแตมีความจําเปนที่ไมอาจทําเชนน้ันได

   3.2 ดูแล แนะนํา และประสานงานของกลุมลูกเสือทุกประเภท 

   3.3 ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมกลุม 

   3.4 เสนอแตงต้ังกรรมการกลุม และตนเองเปนกรรมการรวมดวย 

  4. รองผูกํากับกลุมลูกเสอื มีหนาที่เปนผูชวย และทําหนาที่แทนเมื่อผูกํากับกลุมลูกเสือ

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

  5. ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน มีหนาที่อํานวยการลูกเสือทั่วไปในโรงเรียน 

  6. รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน มีหนาที่เปนผูชวย และทําหนาที่แทนเมื่อผูอํานวยการ

ลูกเสือโรงเรียนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

  7. นายหมูลูกเสือ มีหนาที่วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู รวมทั้งการไปอยูคายพักแรม

โดยมีรองนายหมูเปนผูชวยผูกํากับลูกเสือเปนผูใหคําแนะนํา 

 การโอนทะเบียน 

 เมื่อลูกเสอืผูใดจะยายจากกองหน่ึงไปเขาอีกกองหน่ึง ใหกองลูกเสือกองเดิมลงรายการในใบโอน

ทะเบียนแลวใหมอบใหแกลูกเสือผูน้ัน นําไปยังกองใหมพรอมกับบัตรประจําตัวลูกเสือ 

 การจําหนายทะเบียน 

 การจําหนายลูกเสือออกจากทะเบียนยอมทําได ดวยเหตุใดเหตุหน่ึงตอไปน้ี 
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  1. ลาออก 

  2. ตาย 

  3. โอนทะเบียน 

  4. ถูกลงโทษคัดช่ือออกจากทะเบียน 

 การทดสอบของลูกเสือ 

  1. การทดสอบเพ่ือเลื่อนชั้นตามปรกติ ใหเปนหนาที่ของผูกํากับลูกเสือ เปนผูดําเนินการ

สอบ 

  2. การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ การสอบวิชาลูกเสือใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ

สอบ โดยแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนกรรมการสอบ ใหรายงานผลการสอบตอเลขาธิการ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (ในสวนกลาง) หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด (ในสวนภูมิภาค) 

เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายน้ัน ๆ ในการทํารายงาน ใหแนบผลการสอบ

และสําเนาขอสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปดวย 

  3. การทอสอบเพ่ือเลื่อนชั้นหรือวิชาพิเศษลูกเสือ อาจทําในขณะที่ไปอยูคายพักแรม 

และจะจัดใหมีข้ึนปละกี่ครั้งก็ได 

  4. การทดสอบใหดําเนินตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวแตละวิชา โดยมุงถึงคุณภาพและ

การปฏิบัติไดจริงจังเปนสําคัญเมื่อลูกเสือคนใดสอบได ก็ใหกรรมการสอบลงนามรับรองในสมุดประจําตัว

ลูกเสือ และเมื่อเสร็จการสอบแลวใหผูกํากับกรอกผลการสอบลงในทะเบียนลูกเสือใหตรงกันดวย 

  5. การทดสอบเพ่ือเลื่อนชั้น เมื่อมีการสอบไดวิชาใดแลว ใหเก็บผลการสอบวิชาน้ันไว 

เมื่อไดครบทุกวิชาก็ใหเลื่อนช้ันได สวนวิชาพิเศษลูกเสือน้ันไมมีการเก็บผลไวถาสอบไมไดก็ใหสอบใหม

ทุกคราว 

  6. ตองมีความรูอยางดีกอน ผูกํากับลูกเสือตองการฝกสอนลูกเสือใหเด็กตามหลักสูตร 

และมั่นใจวา ลูกเสือผูน้ันมีความรูความสามารถในวิชาน้ัน ๆ เปนอยางดีแลว จึงอนุญาตใหเขาทดสอบ 

 วินัยลูกเสือ 

  1. บรรดาลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และหนาที่

ลูกเสือพึงปฏิบัติตามวินัย และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

  2. โทษผิดวินัยที่ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ผูกํากับ

กลุมลูกเสอืรองผูกาํกับกลุมลกูเสอื ผูกํากับลูกเสอื รองผูกํากับลกูเสอื จะลงโทษแกลกูเสอืม ี3 สถาน คือ 

   2.1 ตักเตือน 

   2.2 ทําโทษ 

   2.3 คัดช่ือออกจากทะเบียน 
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  ตักเตือน คือ การวากลาวใหรูสึกผิดและชอบ ในการน้ีจะบันทึกรวมเรื่องไวดวยก็ได 

  ทําโทษ คือ การทําการอยางใดอยางหน่ึงที่สมควรแกความผิด และวัยของผูรับโทษเฉพาะ 

เปนการปลูกนิสัยที่ดี ในการน้ีจะบันทึกรวมเรื่องไวดวยก็ได คัดช่ือออกจากทะเบียน คือ การสั่งใหขาด

จากการเปนลูกเสือ 

 3. โทษผิดวินัยที่จะลงแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจาหนาที่

ลูกเสือสถานใดน้ัน ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ เปนผูพิจารณาตามความเหมาะสมโทษ “คัดช่ือออกจาก

ทะเบียน” จะลงแกลูกเสือผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 

 การอบรมลูกเสือสูการพัฒนา 

 ในการฝกอบรมลูกเสือ ผูกํากับลูกเสือจะตองต้ังเปาหมายใหชัดเจนโดยมุงใหเยาวชนพัฒนา

ทางกายสติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมี

ความเจริญกาวหนา มีความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงตองปลูกฝงใหมีคุณลักษณะ

ดังน้ี 

  1. ใหลูกเสือมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน

ของลูกเสือสามัญรุนใหญ 

  2. ใหลูกเสือมีทักษะการสังเกต จดจํา การใชเครื่องมือ การแกปญหา และทักษะในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

  3. ใหลูกเสอืมีความซื่อสัตยสุจริต มีความกลาหาญ อดทน เช่ือมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย 

มีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ บําเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน 

  4. ใหลูกเสอืมีการพัฒนาอยูเสมอ สรางสรรคงานฝมือ สนใจ และพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

การสอนลกูเสอืจะใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายดังกลาวน้ี ผูกํากับลูกเสอืควรจะไดนําลูกเสือออก

บริการชุมชน บําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะเมื่อมีโอกาส และเทศกาลตาง ๆ ทั้งน้ี ผูกํากับลูกเสือจะตอง

ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดี โดยเฉพาะการสรางระเบียบวินัยใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก 

 การพัฒนาลูกเสือสงเสริมระเบียบวินัย 

  1. การแตงเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกตอง ผูกํากับตองกวดขันและเครงครัดในเรื่องน้ี 

  2. พิธีการตาง ๆ เชน พิธีเขาประจํากอง พิธีประชุมรอบเสาธงตอนเชา พิธีเปดประชุมกอง 

พิธีสวนสนาม การฝกระเบียบแถว เปนตน 

 ในการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการตาง ๆ  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามข้ันตอน ความสํารวม เปนสิ่งจําเปน

ในขณะทําพิธีจะตองใหเด็กอยูในความสงบ 

 แนวทางของผูบริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือ 

  1. ควรเขารับการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสืออยางนอยข้ันความรูช้ันสูง 

  2. สงเสริมใหผูบังคับบัญชาลูกเสือเขารับการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือทุกคน 
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  3. จัดหาเงิน อุปกรณในการฝกอบรม 

  4. ช่ัวโมงหรือคาบที่มีการสอนลูกเสือใหนับเปนช่ัวโมง การสอนเหมือนวิชาอื่น ๆ  

  5. สรางขวัญและกาํลงัใจแกผูบังคับบัญชาลกูเสอื โดยพิจารณาความดีความชอบสําหรับ

ผูที่ทุมเทในกิจการลูกเสือ และไปเย่ียมเยียน เมื่อมีการนําลูกเสือไปอยูคายพักแรม 

 เง่ือนไข 

  1. เวลาในการเขารวมกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรในแตละ

ระดับช้ัน สถานศึกษาอาจจัดเวลาไดตามความเหมาะสม สวนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชา

พิเศษของลูกเสือ เนตรนารีแตละประเภท อาจใชในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได 

  2. การจัดกิจกรรม 

     2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดใหมีการเปดประชุมกอง

ทุกครั้ง เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 

    2.1.1 พิธีเปด (ชักธงข้ึน สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

    2.1.2 เกมหรือเพลง 

    2.1.3 เรียนตามหลักสูตร 

    2.1.4 การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน 

    2.1.5 พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)  

   2.2 กิจกรรมการอยูคายพักแรม การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม มีวัตถุประสงค

เพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจน

เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสอืจาํเปนตองวางแผนนําลกูเสือไปเดินทางไกล และอยูคาย

พักแรมไวใหพรอมกอนและเน่ิน ๆ ดังน้ัน บทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีหนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ

ตองานการอยูคายพักแรม และตามหนาที่ของตนเองจึงจําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาส

ในการอยูคายพักแรมเสมอใหผูกํากับลูกเสือ นําลูกเสือไปฝกเดินทางไกล และอยูคายพักแรมปหน่ึง

ไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหน่ึงใหอยูคายพักแรมอยางนอย 1 คืน 

   2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เชน พิธีเขาประจํา

กองพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายตาง ๆ เปนตน 

เพื่อใหลูกเสือมีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในการเปนลูกเสือ 

   2.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหลูกเสือได

บําเพ็ญประโยชนตามอุดมการณของลูกเสือ 

  3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ควรผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบื้องตน

ในแตละประเภท 

  4. สถานศึกษาควรใหมีการจัดต้ังกลุมหรือกองลูกเสือตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 
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 พิธีการลูกเสือสามัญ 

 พิธีเปดประชุมกองลูกเสือสามัญ  

 เปด ชักธง – สวดมนต - สงบน่ิง - ตรวจ - แยก 

  1. เปด ผูกํากับยืนอยูหนาเสาธง หางจากเสาธงประมาณ 3 กาว เรียกลูกเสอืเขาแถวรปู

ครึ่งวงกลม มีรองผูกํากับยืนอยูหลังเสาธงหลังผูกํากับ ผูกํากับสั่ง “จัดแถว” ลูกเสือจัดแถว “นิ่ง” 

“ตามระเบียบพัก” 

  2. ชักธงขึ้น ใหจัดลูกเสือที่เปนหมูบริการ 2 คน เปนผูชักธง ผูกํากับสั่ง “ตัวแทนหมู

บริการชักธงชาติ” ลูกเสือสองคนที่จัดไว ฝากไมพลองไวกับเพื่อน แลวว่ิงเขาไปหางจากเสาธงประมาณ 

2 กาว เทาชิด แสดงความเคารพทาวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือลง คนที่อยูขวามือเขาไปแกเชือกที่ผูกธง 

โดยกาว 2 กาวเทาชิด แลวถอยหลัง 2 กาวเทาชิด คลี่เชือกธงออกแลวสงใหคนทางซายมือผูกํากับเปน

ผูสั่ง “กอง วันทยาวุธ” ลูกเสือทําวันทยาวุธพรอมกัน (ผูกํากับและรองผูกํากับ วันทยหัตถ 3 น้ิว) ตัวแทน

หมูบริการนํารองเพลงชาติ เมื่อจบเพลงลูกเสือที่อยูขวามือ รวบเชือกธง นําเขาไปผูกที่เสาธง 2 กาวเทาชิด 

อีกคนหน่ึงยืนในทาตรง เมื่อผูกเชือกเรียบรอยแลวใหถอยหลัง 2 กาวเทาชิด ทั้งสองคนทําวันทยหัตถ

พรอมกันลดมือลง (ขณะน้ีทุกคนในแถวยังอยูในทาวันทยาวุธ สวนผูกํากับและรองผูกํากับลดมือลงพรอมกับ

ลูกเสือสองคนที่มาชักธงทําความเคารพแลว) ผูชักธงทั้งสองคนลดมือลงแลวกลับไปเขาที่เดิมพรอมกับ

รับไมพลองจากเพื่อนแลวทําวันทยาวุธเหมือนลูกเสือในแถว ผูกํากับสั่ง “เรียบอาวุธ”  

  3. สวดมนต ผูกํากับสั่ง “ตัวแทนหมูบรกิารนําสวดมนต ถอดหมวก” ลูกเสือยกไมพลอง

วางไวที่กึ่งกลางเทาทั้งสองขาง พิงปลายไมพลองไปทางซายมือ มือซายงอศอกรับไมพลอง ทุกคนถอด

หมวก โดยจับที่เชิงหมวกดานหนาดวยมือขวา ลดมือลง มือซายประกบพนมมือ เครื่องหมายดอกจัน

หันไปขางหนา ขางในหมวกหันไปทางซายมือ 

  4. สงบน่ิง ผูกํากับสั่ง “สงบน่ิง” มือขวาจับเชิงหมวกจากทาไหวพระ หยอนมือลงมา

ดานลางแขนตึง มือซายกุมหลังมอืขวา กมหนาเล็กนอย ระลึกถึงผูมีพระคุณ ประมาณ 1 นาที ผูกํากับ

สั่ง “สวมหมวก ” การตรวจในข้ันตอนน้ีใหตรวจ รางกาย เล็บ ฟน ผม ความสะอาด โดยผูกํากับเปน

ผูกําหนด  

 วิธีการตรวจ 

 ในกรณีที่ผูกํากับจะใหรองผูกาํกับเปนผูตรวจ รองผูกํากบัเมื่อไดรับมอบหมายใหไปตรวจลูกเสือ

หมูใด ใหกาวเขาไปในแถวแลวทําความเคารพผูกํากับกอน แลวจึงไปตรวจหมูลูกเสือ เมื่อรองผูกํากับ

มาถึงหมูใด ใหยืนหางจากหมูลูกเสือประมาณ 3 กาว นายหมูลูกเสือหมูน้ัน สั่งลูกเสือในหมูของตนวา 

“หมู......ตรง วันทยาวุธ” นายหมูคนเดียวลดมือลง กาวไปขางหนา 1 กาว ทําวันทยาวุธ แลวรายงานวา 

“หมู........พรอมที่จะไดรับการตรวจแลวครับ” เมื่อรายงานจบ “เรียบอาวุธ” ถอยหลังเขาที่เดิมสั่ง 

“เรียบอาวุธ” ผูตรวจจะตรวจนายหมูกอน แลวจึงตรวจสมาชิกในหมูตอไป ขณะที่ผูตรวจ ตรวจสมาชิก
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ในหมู ใหนายหมูตามไปดวย เพื่อรับฟงคําแนะนําและขอบกพรองของสมาชิกในหมูของตน เมื่อครบ

ทุกคนแลว นายหมูกลับเขาที่ สั่งทําวันทยาวุธ แลวกลาววา “หมู....ขอขอบคุณครับ” “เรียบอาวุธ”

หลังจากน้ัน นายหมูสั่ง “ตามระเบียบพัก” รองผูกํากับที่ตรวจเสร็จแลว ใหรายงานผูกํากับไดทันที 

ไมตองรอกัน โดยยืนอยูที่หนาหมูที่ตนเองไปตรวจ  

 ในกรณีที่ผูกํากับใหนายหมูเปนผูตรวจ เมื่อนายหมูไดยิน ผูกํากับ วา “ใหนายหมูเปนผูตรวจ” 

ใหนายหมูทําวันทยาวุธ แลวกาวออกมาหนาหมูตนเอง 3 กาว รองนายหมูว่ิงออมดานหลงัหมูตนเองไป

ยืนแทนที่นายหมู ทําหนาที่แทนนายหมู (วิธีการตรวจทําเหมือนรองผูกํากับตรวจ) เมื่อตรวจเสร็จแลว

ใหยืนรออยูกอน จนเห็นวาทุกหมูตรวจเรียบรอยแลว จึงว่ิงไปเขาแถวหนากระดานหนาผูกํากับ นายหมู

หมูบริการอยูหัวแถว เพื่อรายงานการตรวจ การรายงานใหรายงานทีละคน คนไหนจะรายงานใหกาว

มาขางหนา 1 กาว พรอมกับทําวันทยาวุธ แลวรายงานผลการตรวจเสรจ็แลวเรียบอาวุธ ถอยหลังเขาที่ 

จนครบทุกคนแลว ผูกํากับสั่ง “นายหมูกลบัเขาที”่ ใหนายหมู วันทยาวุธ ทําขวาหัน ว่ิงกลับหมูของตนเอง 

เมื่อนายหมูกลับมาถึงใหรองนายหมูกลับที่เดิม ผูกํากับสั่ง “กอง แยก” ใหลูกเสือทุกคนทําขวาหัน 

 พิธีปดประชุมกองลูกเสือสามัญ ใหปฏิบัติดังน้ี  

  1. นัดหมาย ผูกํากับเรยีก ลูกเสือเขาแถวรูปครึง่วงกลม ผูกํากับนัดหมาย สั่งการ แนะนํา 

ตักเตือน เพื่อใหการเรียนการสอนในครั้งตอไปสมบูรณมากข้ึน 

  2. ตรวจ การตรวจในตอนปดประชุมกองน้ี จะเปนการตรวจความเรียบรอยของเครื่องแตงกาย

เทาน้ัน เพราะเหตุวาลูกเสือเรียนมาเปนเวลานานแลว เครื่องแตงกายยอมไมเรียบรอย และจะตองแตง

เครื่องแบบกลับบานผานที่ชุมชนหลายแหง ถาไมเรียบรอยอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสูกองลูกเสือ

ของตนได 

  3. ชักธงลง ปฏิบัติเชนเดียวกับตอนเปดประชุมกอง แตไมตองรองเพลงชาติ และไมตอง

เปานกหวีด 

  4. เลิก เมื่อชักธงลงแลว ผูชักธงถอยเขาที่เสร็จเรียบรอย ผูกํากับสั่ง “เรียบอาวุธ” ผูกํากับ

สั่ง “กอง-เลิก” ลูกเสือทุกคนทําวันทยาวุธตอผูกํากับ (ผูกํากับทําวันทยหัตถตอบ) เรียบอาวุธ แลวทํา

ขวาหัน แยกยายกันกลับได 

 พิธีสงลูกเสือสามัญไปเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 จัดลูกเสือใหเขาแถวรูปครึ่งวงกลม 2 วง คือ ลูกเสือสามัญวงหน่ึง และลูกเสือสามัญรุนใหญ

อีกวงหน่ึง หันหนาเขาหากันระยะหางกันพอสมควร ตรงกลางระหวางแดนทั้งสองน้ันจะมีผูกํากับกลุม

ลูกเสือ ผูกํากับลูกเสือสามัญ และผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญยืนอยู ถาไมมีผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ

จะใหรองผูกาํกับลกูเสอืสามัญรุนใหญแทนก็ได และมีนายหมูลกูเสอืสามัญรุนใหญที่จะรับตัวลูกเสือใหม

ยืนอยูดวย ในการน้ีจะจัดใหมีธงประจํากองลูกเสือสามัญ และธงประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญอยูทาง

แดนของตนดวยก็ได ผูกํากับลูกเสอืสามญันําลูกเสอืทีจ่ะมอบตัวใหเปนลูกเสอืสามญัรุนใหญมายืนตรงหนา
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ผูกํากับลูกเสอืสามญัรุนใหญแลวกลาววา “ขานํา (ออกนามลูกเสือ) ซึ่งไดเปนลูกเสือสามัญหลายปแลว 

มามอบใหอยูในกองลูกเสอืสามญัรุนใหญ ทานจะรับไวไดหรือไม” ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญตอบวา

“ขาพรอมที่จะรับ (ออกนามลูกเสือ) ไวในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ” แลวหันไปพูดกับลูกเสือใหมวา

“ขณะน้ี เจามีอายุที่จะเปนลูกเสือสามัญรุนใหญแลว เจาเต็มใจที่จะเปนลูกเสือสามัญรุนใหญในกอง

ของเราหรือ” ลูกเสือใหม “ขาเต็มใจ” ผูกํากับกลุมลูกเสือพูดกับลูกเสือใหม “การที่เจาจะเปนลูกเสือ

สามัญรุนใหญน้ัน เจามีหนาที่สําคัญอีกข้ันหน่ึงที่จะตองปฏิบัติตอไป ขาไดเห็นผลงานอันดีที่เจาไดปฏิบัติ

มาแลว และภูมิใจที่จะไดเห็นความสาํเร็จของเจาในกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญในอนาคต” ผูกํากับลูกเสือ

สามัญรุนใหญพูดกับลูกเสือใหม “ในนามของลูกเสือสามัญรุนใหญ ขายินดีรับเจาเขาไวในกองของเรา”

กลาวแลวสัมผัสมือกับลูกเสือใหมแลวนําไปมอบตัวกับนายหมู นายหมูนําลูกเสือใหมไปยังหมูของตน 

 การบริหารงานลูกเสือสามัญดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การที่สถานศึกษาไดมี

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนรวมกันระหวางครกูับผูเรียน โดยมีสื่อการสอนเขามาเปนตัวชวยใหเกดิ

การเรียนรูที่สมบูรณตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยตองคํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน 7 ประการ คือ ครูผูสอน ผูเรียน หลักสูตร วิธีสอน วัตถุประสงคของการสอน สื่อการสอน 

และประเมินผล ทั้งน้ีครูผูสอนถือเปนหัวใจสําคัญของหลักสูตร กลาวคือ ครูตองเปนผูมีความรูความเขาใจ 

มีความรับผิดชอบและมีสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวทางในการจัดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

เรื่องคําปฏิญาณและกฎ เรียนรูจากการกระทํา ระบบหมู การใชสัญญาณรวมกัน การศึกษาธรรมชาติ 

ความกาวหนาในการรวมกิจกรรม และการสนับสนุนจากผูใหญ  

 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การบริหารงานลูกเสือดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

การเรียนรูลูกเสือจะตองเปนผูทีมีระเบียบวินัย มีความสนใจ สนุก ภาคภูมใิจ ตระหนักในคุณคามีความสุข

ในการเปนลูกเสือ นอกจากน้ีก็ตองเปนผูมีทักษะทางลูกเสือ ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

สามารถชวยเหลือผูอื่น ชุมชน ชาติบานเมืองและสังคมโลก โดยในการจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหา

หลักสูตร แตละครั้งจะตองมีการเปดประชุมกองทุกครั้ง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนซึ่งเริ่มตนดวยพิธีเปด 

ตอดวยเกมหรือเพลง จากน้ันการเลาเรื่องสั้นและสุดทายก็เปนพิธีปด ที่สําคัญจะตองมีกิจกรรมเสริม

หลักสูตร เชน พิธีเขาประจํากองลูกเสือ พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก พิธีสงตัวลูกเสือ พิธีสงตัว

ลูกเสือ พิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ การรวมกิจกรรม

กับหนวยงานอื่น ๆ การรวมพิธีวันสําคัญทางศาสนา การทัศนศึกษาเย่ียมเยียน การบําเพ็ญประโยชน 

และการเขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 

 ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

 การบริหารงานลกูเสอืจาํเปนอยางย่ิงที่จะตองใชงบประมาณและวัสดุอุปกรณเขามาชวยเพื่อ 

ใหการดําเนินงานในกองลูกเสือของโรงเรียนก็จะไมสามารถดําเนินการไปได 
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 งบประมาณ 

 งบประมาณหรือการเงิน เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรม การที่จะใหลูกเสือน้ันไดมี

ประสบการณโดยตรงน้ัน เงินหรืองบประมาณมีความจําเปนมาก เพราะทําใหลูกเสือมีโอกาสฝกฝนตนเอง

เกี่ยวกับการดําเนินการจบัจายใชสอยใหเกิดประโยชนสงูสดุ ในการบริหารดานงบประมาณในกิจกรรม

ลูกเสือ 

 ขอบังคับคณะลูกเสอืแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ไดกําหนดไว

เกี่ยวกับเงินบํารุงลูกเสือ ดังน้ี การไดมาของเงินประมาณลูกเสือไดมาใน 4 ลักษณะ คือ งบประมาณ

ของโรงเรียนและเงินบาํรุงลูกเสือ เงินผลประโยชนตาง ๆ  ที่กองลูกเสือจัดหารายได โดยไมขัดตอวัตถุประสงค

ของคณะลูกเสือแหงชาติ และเงินและทรัพยสินซึ่งผูมีจิตศรัทธาบริจาค 

 การเก็บเงินลกูเสอื มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเงินมาใชจายในกิจการลูกเสอื ใหลูกเสือ ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือทะนุบํารุงองคกรของตนดวยความเสียสละ

และฝกอบรมลูกเสือใหรูจักการทํางาน เพื่อใหไดเงินมาดวยนํ้าพักนํ้าแรงของตนเองโดยสุจริต โดยจะเก็บ

จากลูกเสือทุกปที่เก็บไมเกิน คนละ 5 บาทตอป ผูบังคับบัญชาลูกเสอืและผูที่เกี่ยวของ คนละ 10 บาท

ตอป หรือคนละ 100 ตลอดชีพก็ได โดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูบังคับบัญชาเปนผูเก็บก็ได ซึ่งในการ

เก็บเงินจะตองออกใบเสร็จใหทุกครั้ง และจะตองใหเสร็จสิน้ภายในเดือนสิงหาคมทุกป การแบงเงินคาบํารุง

ลูกเสือใหดําเนินการตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ ขอที่ 25  

 ดังน้ัน การบริหารงบประมาณ หมายถึง การที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งเงินมาใชจาย

ในกิจการลูกเสือของสถานศึกษา ไดแก รับเงิน เบิกเงิน จายเงิน สงเงิน การกอหน้ีผูพัน การเก็บรักษา 

การจัดซื้อจัดจาง การลงบัญชี เอกสารทางการเงิน การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

 วัสดุอุปกรณหรือสื่อการสอนลูกเสือ  

 องคประกอบสําคัญประการหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนที่นอกเหนือไปจากที่ครูสอน 

และการประเมินผล ก็คือ สื่อการสอน ทั้งน้ีเพราะวา สื่อการสอนชวยเพิ่มพูนประสบการณความรูใหม

ใหแกผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแขงขัน ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึน และใชเวลา

ในการเรียนนอยลง นอกจากน้ีสื่อการสอนยังชวยแกปญหาหรือขอจํากัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนไดเปนอยางดี เชน ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหงายข้ึน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 23 – 24) ไดมีการกําหนดถึงลกัษณะของสือ่การเรียนรู ที่นํามาใช

ในการจัดการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 วาควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ 

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยสงเสริมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ 

ชวนติดตาม เขาใจงาย และรวดเรว็ข้ึน เพื่อใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู 

ซึ่งไดกําหนดใหผูที่มีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําและจัดหา

สื่อที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลอง



82 

กับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน 

และสําหรับเสริมความรูของผูเรียน ศึกษาวิธีการเลือก และการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมหลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทํา

ข้ึนเอง และเลือกนําสื่อมาใชประกอบการเรียนรูจัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู จัดใหมีเครือขาย

การเรียนรู จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อเปนระยะ 

 ดังน้ัน วัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่จะชวยนําความรูจากผูสอนและ

แหลงเรียนรูไปสูผูเรยีน เพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบงออกเปนสื่อประเภท

วัสดุ ประเภทอุปกรณ และประเภทเทคนิค วิธีการ 

 การบริหารงานลูกเสือสามัญดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ หมายถึง การที่สถานศึกษา

ดําเนินการเพื่อใหไดซึ่งเงินสําหรับในคาใชจายในกิจการลูกเสือของสถานศึกษา ไดแก การรับเงิน การเบิกเงิน 

จายเงิน การสงเงนิ การกอหน้ีผกูพนั การเก็บรกัษา การจัดซื้อจัดจาง การลงบญัชี เอกสารทางการเรยีน 

การควบคุม และการจําหนายพัสดุ และการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเปนสิง่ที่ชวย

นําความรูจากผูสอนและแหลงเรียนรูไปสูผูเรียน  

 รายการวัสดุอุปกรณใชในกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ สถานที่ กองอํานวยการ และที่พัก 

เต็นทใหญ จํานวน 3 หลัง โตะ (ไมกา) 8 อัน เกาอี้พลาสติก 40 ตัว ชุดรับแขกไม 1 ชุด เต็นทลูกเสือ  

จํานวน 6 หลัง 

 ระบบไฟฟา/เครื่องเสียง สาย ไฟฟา (เสนใหญ) 50 เมตร ชุดหลอดไฟฟา 8 จุด สปอรตไลต  

2 อัน เครื่องขยายเสียง 1 ชุด และไมค เครื่องดนตรี (กลองทอม ฉิง ฉาบ ฆอง กลองชุด) โทรโขงหรือ

เครื่องขยายแบบเคลื่อนที่ได 1 อัน 

 บริการ /สวัสดิการ เครื่องครัว และอุปกรณทําครัวตามเหมาะสม ถังอาบนํ้า 14 ถัง ขันนํ้า 

20 อัน ถังนํ้านํ้าด่ืม 30 ถัง ถังนํ้า (แบบคูเลอร) ขนาดใหญ 1 อัน ถังนํ้ารอน /กาตมนํ้ารอน 1 ถัง แกวนํ้า 

2 ลัง ชุดกาแฟ 2 โหล กะละมัง 2 ใบ 

 อุปกรณอื่น ๆ  ในกิจกรรมลกูเสือคายพักแรมลกูเสอื ปายกิจกรรมคายพักแรม 3 ผืน ธงชาติใหญ

พรอมสายธงยาว 1 ชุด ธงเขียวใหญพรอมสายธงยาว 1 ชุด ธงเขียวเล็ก 18 ผืน ธงลูกเสือพรอมเสาธง 

2 ชุด ธงชาติพรอมเสา 6 ชุด พระบรมรูปราชการที่ 6 กระถางธูป และเชิงเทียน โตะที่ต้ัง พระบรมรูป

ราชการที่ 6 ใหญ และผาปูโตะ พระบรมฉายาลักษณราชกาลที่ 6 พระบรมฉายาลักษณราชกาลที่ 9 

(ชุดลูกเสือ) BP เชือกลูกเสือ (รัดชิง) 200 เสน เชือกลูกเสือ มะลิลา 22 มิลลิเมตร 6 เสน เข็มทิศ 30 อัน 

ชุดแผงเงื่อน 10 แผง ชุดสื่อการสอน เพลงลูกเสือ ผูจัดการคายพักแรม ผูชวยคนครัว ผูชวยพยาบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง เครื่องพิมพ 1 เครื่อง 
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 พยาบาลและเหตุฉุกเฉิน กระเปาพยาบาลและผูดูแลงานพยาบาล 1 คน รถใชบริการในคาย

พักแรมพรอมพนักงานขับรถ 1 คน 

 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา การบริหารงานลูกเสือสามัญ ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 

หมายถึง เพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบงออกเปน สื่อประเภทวัสดุ ประเภท

อุปกรณ และประเภทเทคนิค วิธีการ ทั้งน้ีสื่อที่ดีน้ันจะตองเหมาะสมกับเน้ือหา จุดมุงมายของการเรียน

การสอน รูปแบบการเรยีนการสอน ผูเรียน สภาพแวดลอมและมีความหลากหลาย นาสนใจ เขาใจงาย

โดยผูที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการ ดังน้ี จดัหาและจัดทําสื่อ วิจัยและพัฒนาสื่อ ศึกษาการใชสื่ออยางมี

ประสิทธิภาพ วิเคราะหและประเมินคุณภาพสื่อ จัดใหมีแหลงเรยีนรู จัดใหมีเครือขายการเรียนรู ตลอดจน

กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับสื่ออยางตอเน่ือง 

 ดานการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 

 การวัดและประเมินผลเปนสิ่งที่ตองทําควบคูกันไป และมีความสําคัญตอการศึกษาเปนตัวบงช้ี

ใหทราบถึงสถานภาพของระบบการศึกษา ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทั้งผูเรียน

และผูสอน และการบรหิารการศึกษา ฉะน้ันกอนที่จะกลาวถึงหลกัการวัดผลและประเมินผลน้ัน จะตอง

เขาใจความหมายของการวัดผลและประเมินผล จะทําใหเขาใจการวัดผลและประเมินผลมากข้ึน 

 หวน พินธุพันธ (2558 : 53) ใหความหมายไววา การวัดผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลที่ได

จากการเรียนรูกับมาตรฐานอันหน่ึงที่ยึดถืออยู เพื่อแสดงวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงไร จากที่ได

เรียนมาแลว และอาจบอกไดวาหลังจากการสอนแลวนักเรียนไดคะแนนจากการวัดผลเทาไร สวนการ

ประเมนิผลเปนการกําหนดคาหรอืราคาจากคะแนนการวัดผลน้ันสรุปวาเกงหรอืไมเกง โดยเปรียบเทียบ

กับคนอื่นในหองเรียนเดียวกัน ฉะน้ันการวัดประเมินผลจึงตองสัมพันธกันดวย 

 ใจทิพย เช่ือรัตนพงษ (2551 : 13) ใหความหมายไววา การวัดผล หมายถึง กระบวนการ

เพื่อใหไดมาซึ่ง ตัวเลข หรือสัญลักษณ ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช

เครื่องมือทีม่ีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิง่ทีวั่ดวามีจํานวนหรือปรมิาณเทาใด เชน การวัดสวนสูงของเด็ก

เปนการแปลงคุณลักษณะดานความสูงออกมาเปนตัวเลขวาสูงกี่เซนติเมตร หรือนักเรียนสอบวิชา

คณิตศาสตรได 20 คะแนน ก็เปนการแปลงคุณภาพดานความสามารถในวิชาคณิตศาสตรออกมาเปน

ตัวเลข โดยใชแบบทดสอบ เปนตน 

 ทิวัตถ มณีโชติ (2553 : 24) การวัดผล เปนกระบวนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณแทน

ปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัด โดยสิ่งที่ตองการวัดน้ันเปนผล

มาจากการกระทําหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน เชน การวัดผลการเรียนรู 

สิ่งที่วัด คือ ผลที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียน  

 ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2551 : 41) ใหความหมายไววา การวัดผล หมายถึง การที่ผูใชหลักสูตร

จะตรวจสอบหรอืทราบวาผลเกิดจากการเรียนการสอนเปนอยางไร มีสิ่งใดบางตองปรับปรุงแกไข และ



84 

ผูเรียนไดบรรลุหรอืพฒันาความกาวหนาตรงตามจดุประสงคการเรียนการสอนที่ต้ังไวหรือไมเพียงใดน้ัน 

ก็ตองมีการวัดและประเมนิผล การเรยีนรูของผูเรยีน การวัดและประเมินผลการเรียนจึงเปนสิ่งที่จําเปน

และขาดเสียมิได 

 ไพศาล หวังพานิช (2551 : 21) ไดกลาววา การวัดผลการศึกษา คือ กระบวนการในการกําหนด

หรือหาจาํนวนปรมิาณ อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล

โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัดและโดยทั่วไป การวัดผลจะมีอยู 2 อยาง คือ การวัดผลทางกายภาพศาสตร 

(Physical Science) ซึ่งเปนการวัดเพือ่หาจํานวนปรมิาณของสิ่งตาง ๆ  ที่เปนรูปธรรม เชน นํ้าหนักมักมี

เครื่องมอืที่ใหผลเช่ือถือไดและมีหนวยการวัดแนนอน และการวัดผลทางสังคมศาสตร (Social Science) 

ซึ่งเปนการวัดเพื่อหาจํานวนหรือคุณภาพของสิ่งที่เปนนามธรรม ไมมีตัวตนแนนอน เชน ความรู และ

เครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเภทน้ีมักใหผลเช่ือถือไดตํ่า เน่ืองจากไมมีหนวยการวัดที่แนนอน และ

สิ่งที่วัดจะเปลี่ยนแปลงไดงาย ผลการวัดอาจเกิดความผิดพลาด (Errors) ไดมากกวาการวัดผลทาง

กายภาพศาสตร 

 อุทุมพร ทองอุไทย (2552 : 36) ใหความหมายไววา การวัด หมายถึง เปนกระบวนการที่นํา

ตัวเลขหรือสัญลักษณมาเกี่ยวของกบัลกัษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุ คน หรือสิ่งของที่จะวัด การวัดจึง

ตองมีลักษณะดังน้ี 1) ตองมีกลุมของวัตถุ คน หรือสิ่งของ 2) มีคุณสมบัติของลักษณะที่จะวัด 3) มีการ

กระทําเปนตัวเลขหรือสัญลักษณกับลักษณะของวัตถุ คน หรือสิ่งของน้ัน และ 4) ตองพิจารณาถึงธรรมชาติ

ตลอดจนนําตังเลขหรือสัญลักษณเหลาน้ันไปใช 

 จากความหมายและคํานิยามตาง ๆ  ขางตนน้ี พอสรุปไดวา “การวัด” คือ กระบวนการกําหนดคา 

ตีคาคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือของบุคคลเปนตัวเลข โดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัดสวน และ

กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของวัตถุ คน สิ่งของ หรือการดําเนินงาน กิจกรรมวาบรรลุความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด หรือมีดีหรือเลวเพียงใด โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวัด

เปนหลัก 

 การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

 การประเมนิกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ

ดานตาง ๆ ของผูเรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูตามทฤษฎีแลวตองพิจารณาดาน

ความประพฤติ พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมที่เนนทักษะและการปฏิบัติตาง ๆ ดวยวิธีการประเมิน

ที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบงการประเมินผลออกเปน 2 สวน คือ 

  1. กิจกรรมบังคับ เปนการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนผานเกณฑ

การตัดสิน เลื่อนช้ันหรอืจบหลกัสตูร โดยการเขารวมกิจกรรมและผานการประเมนิตามเกณฑทีส่ถานศึกษา

กําหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ป โดยวิธีการสังเกตการเขารวมกิจกรรมการซักถาม การทดสอบ

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกําหนดผลการประเมินเปน “ผาน” และ “ไมผาน” ผาน หมายถึง ผูเรียน
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มีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

   1.1 สังเกต 

           1) ความสนใจ 

           2) การเขารวมกิจกรรม 

     1.2 ซักถาม  

     1.3 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแตละวิชา ใชวิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑในขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

   2.1 ผาน (ผ.) 

   2.2 ไมผาน (มผ.) 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 การประเมินการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เปนการประเมินโดยผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 หลักการ 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผูเรียนเปนระยะอยาง

ตอเน่ือง มุงเนนใหผูเรียนคนหาศักยภาพของตน สะทอนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การทํางานกลุม 

และการมีจิตสาธารณะ โดยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมิน 

 แนวทางการประเมิน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดังน้ี สถานศึกษา

ควรกําหนดแนวทางทีชั่ดเจนในการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน 2 ประการ คือ การประเมินกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อการตัดสิน 

  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม 

   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

    1.1 ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 
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    1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากการปฏิบัติกจิกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดดวยวิธีการที่หลากหลาย เนนการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของในการปฏิบัติกิจกรรม 

    1.3 ผูเรียนที่มีเวลาการเขารวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/

คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เปนผูผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม 

และนําผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

    1.4 ผูเรียนที่มีผลการประเมินไมผานในเกณฑเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ 

กิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ครูหรือผูรับผิดชอบตองดําเนินการ

ซอมเสริมและประเมนิจนผาน ทั้งน้ีควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในปการศึกษาน้ัน ๆ ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย

ใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา 

  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือการตัดสิน 

   การประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนเพือ่ตัดสนิเลือ่นช้ันและจบระดับการศึกษาเปนการ

ประเมินการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายป/รายภาค เพื่อสรุปผลการผานในแตละกิจกรรม สรุป

ผลรวม เพื่อเลื่อนช้ันและประมวลผลรวมในปสุดทาย เพื่อการจบแตละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการ

ดังกลาวมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

    2.1 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนของผูเรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 

    2.2 ผูรับผิดชอบสรุป และตัดสินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียน

เปนรายบุคคลตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด เกณฑการจบแตละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดน้ัน

ผูเรียนจะตองผานกิจกรรม  

    กิจกรรมสําคัญ ดังน้ี 

     2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 

     2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก 

      1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษา

วิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 

      2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

     2.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

    2.3 ผูรับผิดชอบเสนอผลการประเมินตอคณะอนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรู

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหความเห็นชอบ 

    2.4 ผูรับผิดชอบเสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา เพื่ออนุมัติผลการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบแตละระดับการศึกษา 
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 เกณฑการตัดสิน 

 ผูเรียนจะตองไดรับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด 

โดยกําหนดเกณฑในการประเมินอยางเหมาะสม ดังน้ี 

  1. กําหนดคุณภาพหรือเกณฑในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนด ไว 2 ระดับ คือ ผาน และไมผาน 

  2. กําหนดประเด็นการประเมินใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในแตละกิจกรรม และกําหนด

เกณฑการผานการประเมิน ดังน้ี 

   2.1 เกณฑการตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 

    ผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑ ปฏิบัติกิจกรรมและ

มีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

      ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมครบตามเกณฑ ไมผานการปฏิบัติ

กิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

   2.2 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายป/รายภาค 

       ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ในกิจกรรมสําคัญทั้ง 3 ลักษณะ 

คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

       ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” ในกิจกรรมสําคัญ

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจาก 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน 

   2.3 เกณฑการตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อจบระดับการศึกษา 

    ผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ผาน” ทุกช้ันปในระดับการศึกษาน้ัน 

    ไมผาน หมายถึง ผูเรียนมีผลการประเมินระดับ “ไมผาน” บางช้ันป ในระดับ

การศึกษาน้ัน 

 แนวทางการแกไขกรณีไมผาน 

 กรณีที่ผูเรียนไมผานกิจกรรมใหเปนหนาที่ของครูหรือผูรับผิดชอบกิจกรรมน้ัน ๆ ที่จะตอง

ซอมเสริม โดยใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมน้ัน แลวจึงประเมินใหผานกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเวนมีเหตุสุดวิสัย

ใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อดําเนินการชวยเหลือผูเรียนอยางเหมาะสมเปนรายกรณีไป 

 ขอเสนอแนะ 

 การประเมินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
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  1. ผูเรียนมีเวลาการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดโดย

สถานศึกษาควรกําหนดเวลาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนแตละกิจกรรม สําหรับกิจกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ผูเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสรางเวลาเรียน 

  2. ผูเรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลกัษณะตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด โดยอาจจัดใหผูเรียนแสดงผลงาน แฟมสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 

  3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอ หรือไมสามารถ

จัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือโครงการ

ตาง ๆ เชน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน ซึ่งสถานศึกษาสามารถ

ประเมนิผลการเขารวมกิจกรรมดังกลาว และนํามาเปนสวนหน่ึงในการประเมินกจิกรรมพัฒนาผูเรียนได 

  4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรมีองคประกอบในการดําเนินการ ดังน้ี 

   4.1 มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดําเนินกิจกรรม 

   4.2 มีหลักฐาน ช้ินงาน หรือแฟมสะสมงาน 

   4.3 มีผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม 

   4.4 มีรายงานแสดงการเขารวมกิจกรรม 

 เกณฑการประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 

 องคประกอบท่ี 1 ดานลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 1 ความมีระเบียบวินัย ความสนใจ ความสนุก ความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณคา 

และความสุขในการเปนลูกเสือ เรียนรู/มีทักษะดานสัญลักษณลูกเสือ 

 เกณฑการพิจารณา 

  - ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ระเบียบของกองลูกเสือ/โรงเรียน/สังคม/กระทําความดี

ประจําวัน (Good Turn) 

  - เขารวมกิจกรรมลูกเสือดวยความสนใจ ความสนุก มีความภาคภูมิใจ และมีความสุข

ในการเปนลูกเสือ 

  - สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณลูกเสือตามประเภท เรียนรูและปฏิบัติกิจกรรม ตามเน้ือหา

สาระในหลักสูตร 

 ตัวบงช้ีที่ 2 การปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

 เกณฑการพิจารณา 

  - ประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมตามคําปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และ

หลักคําสอนของศาสนา 

  - กระทํากิจกรรมชวยเหลืองานสถานศึกษา งานบาน และเคารพเช่ือฟงพอแม ครู อาจารย 
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  - กระทํากิจกรรมที่กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ระหวางคนในชาติ และความเปนพี่

นองกันของลูกเสือ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ตัวบงช้ีที่ 3 การชวยเหลือผูอื่น ชุมชน ชาติบานเมือง และสังคมโลก 

 เกณฑการพิจารณา 

  - ชวยแกปญหาและพัฒนาเพื่อนพี่นองลูกเสือ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  - ชวยเหลือและใหบริการคร ูอาจารย บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผูสงูอายุที่ขาด

การดูแล 

  - ชวยพัฒนาสิ่งแวดลอม อนุรักษธรรมชาติ แกปญหาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน 

รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก 

 องคประกอบท่ี 2 ดานผูบริหาร 

 ตัวบงช้ีที่ 1 การพัฒนาตนเองทางดานลูกเสือ 

 เกณฑการพิจารณา 

  - มีอุดมการณ และวิสัยทัศนในกิจการลูกเสือ 

  - เขารับการอบรมเพื่อใหมีคุณวุฒิและเพิ่มทักษะทางลูกเสือ 

  - เขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาการกิจการลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 2 การบริหาร สงเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 เกณฑการพิจารณา 

  - กําหนดใหมวิีสัยทศัน พันธกิจ ยุทธศาสตร นโยบาย แผนพัฒนา และระบบการบริหาร

จัดการกิจการลูกเสือ 

  - สงเสรมิ สนับสนุนบคุลากรลูกเสอื และนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลกูเสอื 

  - สงเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีสวนรวมในกิจกรรมลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 3 การสรางความสัมพันธกับชุมชน การชวยเหลือผูอื่น ชุมชนชาติบานเมือง และ

สังคมโลก 

 เกณฑการพิจารณา 

  - มีสวนรวมในการบริการชุมชน อนุรักษธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหมี

การชวยเหลือ และใหบริการบุพการีและบุคคลทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุที่ขาดการดูแล 

  - สงเสริมใหมีการนําทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสือ สถานศึกษา 

  - มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย วัฒนธรรมและสังคมโลก 

 องคประกอบท่ี 3 ดานผูกํากับลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 1 การพัฒนาตนเองทางดานลูกเสือ 
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 เกณฑการพิจารณา 

  - มีอุดมการณและวิสัยทัศนในกิจการลูกเสือ 

  - เขารับการอบรมเพื่อใหมีคุณวุฒิ และเพิ่มทักษะทางลูกเสือ 

  - เขารวมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาการกิจการลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 2 การวางแผนและการจัดกิจกรรม 

  - วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค หลักการ

และวิธีการ และหลักสูตร 

  - ชวยเหลือ หรือเขารวมการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษา และนําทรัพยากร

ในชุมชนเขามารวมพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

  - ศึกษา คนควา วิจัย และประเมนิผล เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และมีสวนชวย

ในการแกปญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 3 การบริหารงานในกองลูกเสือ 

  - ดําเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียน การเงิน บัญชีและการเก็บคาบํารุง ลูกเสือ

ตามระเบียบ 

  - ดําเนินการจัดต้ังระบบและพัฒนา หมู กอง ลูกเสือ รวมทั้งจดัทํารายงานและประชาสัมพันธ

กิจการลูกเสือ 

  - บริหารจัดการอาคาร สถานที ่วัสดุครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เกี่ยวกับกิจการ

ลูกเสือ 

 องคประกอบท่ี 4 ดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 ตัวบงช้ีที่ 1 กิจกรรมสัญลักษณลูกเสือ 

 เกณฑการพิจารณา 

  - มีการฝกอบรมใหความรู และทักษะในดานระเบียบวินัย การประกอบพิธีทางลูกเสือ 

และเน้ือหาสาระตามหลักสูตร 

  - มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยูคายพักแรมตามวัตถุประสงค และวิธีการทางลูกเสือ

ฝกอบรมทักษะลูกเสือตามประเภท ใหสามารถนําไปใชชวยตัวเองและผูอื่น 

  - มีการฝกอบรม และทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรและวิชาพิเศษ 

 ตัวบงช้ีที่ 2 กิจกรรมตามคําปฏิญาณและกฎ 

 เกณฑการพิจารณา 

  - มีการฝกอบรมและการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมตามคําปฏิญาณ กฎ

ของลูกเสือ และหลักธรรมคําสอนของศาสนา 
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  - มีการจัดกิจกรรมฝกอบรมใหชวยเหลือครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ และรวมกระทํากิจกรรมเกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย

เปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 

  - มีการฝกอบรมใหมีความรู ความสามารถในการบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือเพื่อน

ผูอื่น บุคคลที่ทุพลภาพ ผูสูงอายุที่ขาดการดูแล กระทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี 

ความสมานฉันท ระหวางคนในชาติ และความเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก 

 ตัวบงช้ีที่ 3 กิจกรรมโครงการเพื่อการแกปญหาและพัฒนา 

  - มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแกปญหา สงเสริมสุขภาพกายและใจ และเพื่อการชวยเหลือ 

แกปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

  - มีการจัดกิจกรรมโครงการใหบริการชุมชนเพื่อแกปญหา และพัฒนาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 

  - มีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีสวนรวมในงานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย และ

เสริมสรางความมัน่คงของชาติ รวมทั้งการฝกอบรมวิชาพิเศษเพื่อสงเสรมิการศึกษาตอในสถาบันทหาร

และตํารวจ 

 เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี ้

 จัดใหมีการประเมิน 2 ลักษณะ คือ  

  1. การประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   เชิงปริมาณ 

ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก 

จํานวนตํ่ากวา 

รอยละ 50 

จํานวน 

รอยละ 50 - 74 

จํานวน 

รอยละ 75 - 89 

จํานวน 

รอยละ 90 ข้ึนไป 

   เชิงคุณภาพ       

    1) มีความถูกตองสมบูรณเปนแบบอยางที่ดี 

    2) การมองเห็นคุณคา 

    3) การปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองกัน 

    4) การมีประสิทธิภาพ 

    5) การสัมฤทธ์ิผล 

  2. การประเมินความกาวหนา 
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  เปนการประเมินใหเห็นระดับความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากตนเอง

และกิจกรรมตามเกณฑที่กาํหนดในชวงเวลาหน่ึง การประเมินความกาวหนา มีแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

   2.1 จัดใหมีการประเมินความกาวหนาอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

   2.2 จัดใหมีการประเมินทั้งตนเอง กลุม และกิจกรรม ตามเกณฑที่กําหนด 

   2.3 จัดใหมีการประเมนิเปรยีบเทียบความเปลีย่นแปลง ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

   2.4 จัดใหมีการประเมินสาเหตุปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง 

   2.5 จัดใหมีการประเมินความมุงมั่นที่จะพัฒนางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

 วิธีการและเครื่องมือในการประเมิน 

 การประเมินสามารถดําเนินการได ดวยวิธีการและเครื่องมือ ดังตอไปน้ี 

  1. แบบทดสอบ 

  2. สัมภาษณ 

  3. สังเกต 

  4. ทดสอบ 

  5. นิทรรศการและสาธิต 

  6. รายงาน 

  7. เอกสาร หลักฐาน 

  8. ประเมินการปฏิบัติจริง ทั้งกิจกรรมและผลที่เกิดข้ึน 

  9. ช้ินงานหรือผลงาน 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน มีความสําคัญตอผูบริหาร

และผูที่มีสวนเกี่ยวของทกุฝายในโรงเรียน ทําใหการบรหิารงานกิจกรรมลกูเสอืในโรงเรียนดําเนินไปตาม

ข้ันตอนกระบวนการที่ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งยังครอบคลุมหลักสูตรของ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งทําใหเกิดผลแกผูเรียนอยางชัดเจน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาเกี่ยวกบัการบรหิารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดนําเสนอการศึกษาและงานวิจัยทั้งภายในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ

ดังน้ี  

 งานวิจัยในประเทศ  

 สนิท ณ ระนอง (2551 : 66 – 74) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน จังหวัดระนอง และ

เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน จังหวัด

ระนอง จําแนกตามขนาดโรงเรียนและคุณวุฒิของผูบังคับบัญชา ซึ่งไดทําการศึกษาปญหาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญใน 5 ดาน ไดแก ดานครูผูสอน ดานหลักสูตรและเน้ือหา

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานอุปกรณและสื่อการเรียน และดานการประเมินผล เครื่องมือที่ใช

คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาใชเก็บขอมูลทางไปรษณีย วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรปู จากการวิเคราะหขอมลู พบวา ปญหาการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนอยูในระดับปานกลาง 

และมือเปรียบเทยีบปญหาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียน

ที่มีขนาดตางกัน ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางกัน จําแนกตามวุฒิของครูผูสอน

พบวา ครูที่มีวุฒิตางกันปญหาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  

 สุทธิพร เทือกสุบรรณ (2550 : 72) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการลูกเสือของกองลูกเสือ

สามัญรุนใหญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา 

สภาพการบรหิารงานกจิการลูกเสือสามญัรุนใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ดานการวางแผน ทําแผนปฏิบัติการ การแตงต้ัง มอบหมายงาน ในกองลูกเสือ มีการแตงต้ัง

กองลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีการวางแผนการอยูคายพักแรมลูกเสือทุกป ดานการจัดสรรงบประมาณ

สวนไดจากการเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือประจําป ดานการบริหารงานบุคคล ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตง

เครื่องแบบลกูเสอืในวันทีม่ีการจดัการเรียนการสอนวิชาลกูเสือ ดานการบรหิารงานวิชาการ มีการจัดทํา

หลักสูตรวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ และหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ ดานการบริหารงาน

ปกครองงานสัมพันธชุมชน มีคําสั่งแตงต้ังมอบหมายงานชัดเจน งานสัมพันธชุมชนของกองลูกเสือปฏิบัติ

คอนขางนอย ดานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจัดใหมีการสอนวิชาลูกเสือสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง 

ตลอดปการศึกษา การใชวิธีสอนแบบลูกเสือไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ  และการเขารวมกิจกรรมกับ

การศึกษาอื่นมีนอย  

 อเนก ปทมพงศา (2550 : 70 – 71) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารกิจการลูกเสือ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปญหา

การบริหารงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับปญหาการบรหิารกิจการลกูเสอื

ของสถานศึกษา ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ และดานการรายงานกิจการลูกเสืออยูในระดับ

ปานกลาง สวนดานการจัดต้ังกลุมลกูเสือหรือกองลกูเสอื และดานการบังคับบัญชาลูกเสืออยูในระดับนอย 

สวนดานการเงินลูกเสือมีระดับปญหาสงูสุด ปญหาการบริหารกิจการลูกเสือของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ตามตัวแปรวุฒิทางลูกเสือ โดยภาพรวมและรายดาน

พบวาไมแตกตางกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีปญหามากกวาสถานศึกษาขนาดใหญ เมื่อพิจารณา
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เปนรายดาน พบวา การจัดต้ังกลุมหรือกองลูกเสือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ และดานการรายงาน

กิจกรรมบุกเสือมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน  

 หนูจันทร ทีบุญมา (2550 : 74) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสํารอง

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จังหวัดรอยเอ็ด มีการบริหารกิจกรรมลูกเสอืสํารอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดบุคลากร รองลงมา คือ ดานการควบคุม 

สวนดานที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการวางแผน ผลการเปรียบเทียบ ความแตกตางการบริการกิจกรรม

ลูกเสือสํารองของผูบริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ พบวา โดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน และเมื่อเทียบตามประสบการณ พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 เฉลิม ปานมา (2551 : 49) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพงานลกูเสือ

ในโรงเรียนบานใสถิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือ ผูปกครอง ตอการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือ

ในโรงเรยีนบานใสถิน ดานลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 1 ความมีระเบียบวินัย ความสนใจ ความสนุก ความภาคภูมิใจ 

ความตระหนักในคุณคาและความสุขในการเปนลูกเสือ เรียนรู มีทักษะดานสัญลักษณลูกเสือในระดับมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2 การปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือในระดับมากที่สุด ตัวบงช้ีที่ 3 การชวยเหลือ

ผูอื่น ชุมชน ชาติบานเมือง และสังคมโลก ในระดับมากสวนความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูกํากับลูกเสอื ลูกเสือ ผูปกครอง ตอการพัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบานใสถิน ดานผูบริหาร 

ตัวบงช้ีที่ 1 การพัฒนาตนเองทางดานลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 2 การบริหาร สงเสริม และสนับสนุนการจัด

กิจกรรมลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 3 การสรางความสัมพันธกับชุมชน การชวยเหลือผูอื่น ชุมชน ชาติบานเมือง

และสังคมโลก ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือ 

ผูปกครอง ตอการพัฒนาคุณภาพงานลกูเสือในโรงเรียนบานใสถิน ดานผูกํากับลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 1 การพัฒนา

ตนเองทางลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 2 การวางแผน และการจัดกิจกรรม ตัวบงช้ีที่ 3 การบริหารงานในกองลูกเสือ

ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูกํากับลูกเสือ ลูกเสือ ผูปกครอง ตอการ

พัฒนาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบานใสถิน ดานการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 1 กิจกรรม

สัญลักษณลูกเสือ ตัวบงช้ีที่ 2 กิจกรรมตามคําปฏิญาณ และกฎ ตัวบงช้ีที่ 3 กิจกรรมโครงการเพื่อการ

แกไขปญหาและพัฒนา ในระดับมาก  

 วัชระ ศรีคําตัน (2551 : 29) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบรหิารงานลกูเสือในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบวา โรงเรียนมีการจัดทําแผนงาน โดยยึดเอา

วัตถุประสงค นโยบาย และงบประมาณเปนหลัก มีการวางแผนรวมกันระหวางครู ผูบริหารและกรรมการ

ลูกเสือในโรงเรียน แตหลังจากน้ันผูบรหิารใหความสนใจในกิจกรรมลูกเสือนอยลง ดานการจัดการองคการ 

พบวา โรงเรียนมีการจดัต้ังกองลูกเสอื มีผูกํากับและรองผูกํากับ แตมีครูที่ผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับ
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ลูกเสือมีนอย เพราะผูบริหารไปเนนการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากร

ทางลูกเสือจึงมีนอยลง ดานการนําองคกร พบวา ผูบริหารไดมอบหมายความรับผิดชอบใหกับครูและ

กรรมการลูกเสืออยางชัดเจน แตไปใหความสําคัญกับวิชาหลัก ๆ มากกวา อีกทั้ง ดานการกํากับ ดูแล 

ผูบริหารยังขาดการติดตามการทํางานของผูรับผิดชอบงานลูกเสือ 

 อภิวาท กลกิจ (2551 : 36) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การฝกอบรม ลูกเสือสามญัในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝกอบรม

ลูกเสือสามัญ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนการดําเนินการรายดาน อยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก 

ดานการวางแผน ดานการจัดกิจกรรม และดานการวัดและประเมินผล สวนดานการรายงานผลอยูในระดับ

ปานกลาง การรวบรวมขอเสนอแนะ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ไดใหขอเสนอแนะ ดังน้ี ควรมีการวางแผน 

การจัดกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดกิจกรรมใหหลากหลาย เนนการปฏิบัติ และ

การรวมกิจกรรมของลูกเสือ ควรมีการวัดผลและประเมินผลตลอดปการศึกษา เปนระยะ ๆ ควรมีการ

จัดทํารายงานผลเปนระยะ และกําหนดหนาที่ผูรายงานผล โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน  

 ประจวบ ปานดี (2552 : 72 - 78) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารกิจการลกูเสอืสามญัรุนใหญ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานลูกเสือ

สามัญรุนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสอื และเพื่อเปรียบเทียบการบรหิารกจิการลกูเสือสามัญรุนใหญ สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ

ที่มีเพศ อายุ วุฒิทางลูกเสือประสบการณทํางานและตําแหนงที่ตางกัน ซึ่งทําการศึกษาใน 5 ดาน คือ

ดานครูผูสอนลูกเสือ ดานการเงินลูกเสือ ดานการเรียนการสอนลูกเสือ ดานสื่อการสอนลูกเสือ และ

ดานการวัดผล ประเมินผลลูกเสือ เครื่องมือที่ในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา

วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ทําการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง ผลการศึกษา

พบวา ระดับความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ

เกี่ยวกับการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ดานผูสอน 

ดานการเงิน ดานการเรียนการสอนดานสื่อการสอน และดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก 

เมื่อเปรียบเทียบระดับที่แตกตางกัน สวนอายุและประสบการณทํางานที่ตางกันความคิดเห็นไมตางกัน  

 ปุณยนุช แสนสิงห (2552 : 82) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

สามัญรุนใหญ ตามทัศนะของผูบงัคับบญัชาลกูเสอืโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 

ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรนใหญ

ตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 5 ดาน 
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คือ ดานการวางแผนดานการจัดการองคการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประสานงาน ดานการ

ประเมนิผล โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ผูบริหารและผูบังคับบัญชา ลูกเสือ โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ผูบริหารและผูบังคับบัญชา

ลูกเสือมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ตามทัศนะของ

ผูบังคับบัญชาลกูเสือ โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ผูบริหารและผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีเพศตางกัน มีความคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญ

รุนใหญ ตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ผูบริหารและผูบังคับบัญชาลกูเสือที่มีประสบการณในการทาํงาน มีความคิด

เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุนใหญตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีความคิดเกี่ยวกับ

การบริหารกิจกรรมลกูเสือสามัญรุนใหญตามทศันะของผูบังคับบัญชาลกูเสอื โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จังหวัดมุกดาหารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  

 วีระพันธ นันแกว (2552 : 54) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญแบบมี

สวนรวมโรงเรยีนบานกอหลวง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา การบริหารกิจกรรมลูกเสือ

สามัญแบบมีสวนรวม โรงเรียนบานกอหลวงตามสภาพปจจุบัน ดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การรวมวางแผน สงเสริมการจดักิจกรรมดานภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการแสวงหา

ทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ใหการชวยเหลือดานแรงงานในการพัฒนา

โรงเรียน ดานการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก รวมพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุง

อาคารสถานที่หรืออื่น ๆ ดานการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง ไดแก รวมประเมิน 

สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน 

 งานวิจัยตางประเทศ  

 Catherall (1980 : 79) ไดทําการวิจัยเพื่อทําการประเมินผลความสามารถในการเลือกวิชา

ลูกเสือ พบวา การประเมินผลโรแกรมการจัดวิชาลูกเสือของชาวอเมริการะหวางโครงการนํารอง 2 ป 

ในพื้นที่ 2 แหงของภาคตะวันตก เพื่อเปนการกําหนดนโยบายหรือตัดสินวาเด็กชายวัย 14 – 15 ป 

ควรจะไดรับการจูงในเขาสูโปรแกรมการจัดวิชาลูกเสือ ซึ่งใชวิธีที่ทําสืบกันมา ผลจากการศึกษา 3 ครั้ง

ในระหวางโครงการนํารองวิชาลูกเสือที่นํามาใชในการจูงในใหเด็กชายวัย 14 – 15 ป ทําใหเขาสนใจ

และพอใจวิธีน้ี สรุปผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา วิชาลูกเสือไมไดข้ึนอยูกับการรับสมาชิกใหมหรือการรักษา

จํานวนสมาชิกใหคงอยู แตข้ึนอยูกับการฝกอบรม การเราความสนใจตอวิชาลูกเสือมากกวา  

 Shinkwin (1989 : 145) ไดศึกษาบทบาทของผูกาํกับลูกเสือที่มีตอการพัฒนากองลูกเสอื

ที่มหาวิทยาลัยอลาสกา พบวา ผูกํากับลูกเสอืที่มีความเมตตากรณุาเห็นอกเหน็ใจเขาใจในกจิการลูกเสือ

เปนอยางดี อารมณดีสนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรียนออกเปนกลุม ๆ มีการอภิปราย และ

การละเลนตาง ๆ สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหนายหมูลูกเสือและสมาชิกที่อายุยังนอย ยังไมมีความพรอมไมอยาก 
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จะเขารวมกิจกรรมผูปกครองไมสนับสนุน ไดรับการแกไขตรงกันขามกับผูกํากับลูกเสือที่ไมมีหลัก

จรรยาบรรณในจิตใจ ไมมีความมั่นใจ จัดต้ังกองลูกเสือประชุมเงียบ ๆ เครงขรึมเกินไปจะพัฒนากอง

ลูกเสือไดผลนอยกวา ผูกํากับลูกเสือที่มีลักษณะดังกลาวขางตน  

 Shanker (1989 : 36 – 38 อางถึงใน สนิท ณ ระนอง, 2548 : 42) ไดเสนอบทวิจัยตอที่ประชุม

คณะกรรมการวัดผลการศึกษา เมื่อเดือน ตุลาคม 1989 ที่นิวยอรก สรุปไดวา ปญหาที่ทําใหการจัด

การศึกษาของอเมรกิันยังไมพอใจ สงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรยีนตํ่า คือ ระบบการศึกษา

ไมดี จึงความมีการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดผลและเปลี่ยนวิธีการใหคะแนนใหม โดยใหสอนเปนทีม

ดีกวาสอนเปนรายบุคคล ตามแบบอยางที่ดําเนินการอยูในโรงเรียน โฮลบริดจ เมืองโคโลญ ประเทศ

เยอรมัน หรือแมแตการนําเอาวิธีการสอนลูกเสือมาใชทําใหผูเรียนมีกิจกรรมแตงตางกัน เชน การมอบหมาย

งานใหทํา จัดตารางเรียนใหมีการประเมินผลทีเ่ปนระบบ คือ ตองจัดใหสมัพันธกับวิชาทีเ่ด็กเรียนน้ันเอง  

 Sesow and Vansleaf (1998 : 7 อางถึงใน อเนก ปทมพงศา, 2550 : 45 – 46) ไดเสนอ

บทวิจัยตอที่ประชุมครูผูสอนสงัคมศึกษาที่เมอืงชิคาโก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1988 ผลการวิจัยสรุปวา 

แผนการสอนสังคมศึกษาจะทําใหดีตองใหนักเรยีนปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดี มีพฤติกรรมคานิยม มีการ

พัฒนาบุคลิกภาพและความรูไดดี ทั้งเด็กในระบบและนอกระบบโรงเรยีน โดยใหเขามีสวนรวมในกิจกรรม

มีมิติสัมพันธ ซึ่งทางสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ไดจัดใหมีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยการแบบออกเปน 

4 กลุม โดยใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยการแบงออกเปน 4 กลุม โดยใหทุกคน

มีสวนรวมในกิจกรรมทางประชาธิปไตย ครู ในโรงเรยีน และผูบริหารตองยอมรับวาเด็กที่อยูนอกระบบ

โรงเรียนน้ัน จะตองจัดกิจกรรมสนองความตองการของเขาดวยเชนกัน กับการฝกอบรมความเปนผูนํา

ของเด็กในระบบโรงเรยีนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งกิจกรรมลกูเสือเนตรนารี มีสวนชวยมาก  

 Hagerty (1971 : 2401 อางถึงใน สมัย กสิกรรม, 2546 : 32 – 33) ไดศึกษาโปรแกรมการจัด

กิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐมิชิแกน กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน 45 คน และ

นักเรียน 400 คน โดยการสัมภาษณ และใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนยังไมเขาใจ

ในการจัด และวัตถุประสงคของโปรแกรมกิจกรรมนักเรียนเทาที่ควรศึกษานิเทศก และคณะกรรมการ

นักเรียนมีสวนสงเสริมกิจกรรมนอกโปรแกรม โดยชวยเหลือในดานอุปกรณ เครือมือกีฬา เวลา และ

สถานที่ การประเมินกิจกรรมนักเรยีนยังขาดหลกัการที่รดักุม แตอยางไรก็ตามนักเรียนเห็นวากิจกรรม

นักเรียนมีความสําคัญ และจําเปนควรจะตองมีตอไปมีสนับสนุนใหจัดเวลาเรียน  

 Shinkwin (1989 : 322) ไดศึกษาบทบาทของผูกาํกับลูกเสือที่มีตอการพัฒนากองลูกเสอื

ที่มหาวิทยาลัยอลาสกา พบวา ผูกํากับลูกเสือที่มีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ เขาใจในกิจกรรม

ลูกเสือเปนอยางดี อารมณดี สนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรยีน มีการอภิปรายและการละเลน

ตาง ๆ  สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหนายหมูลูกเสือ และสมาชิกที่อายุนอยยังไมมีความพรอมไมอยากเขารวมกิจกรรม 
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ไดรับการแกไข ตรงขามกับผูกํากับลูกเสือที่ไมมีจรรยาบรรณในจิตใจไมมีความมั่นใจจัดต้ังกองลูกเสือ 

จะพัฒนากองลูกเสือไดผลนอยกวาผูกํากับลูกเสือที่มีลักษณะดังกลาวของตน  

 Dean (1993 : 2713) ไดศึกษาประวัติขบวนการลูกเสือในอเมริกา จากเริ่มแรกในป 1910 

จนถึงป 1990 จากเมื่อนําขบวนการลูกเสือเขามาในอเมริกาจนถึงปจจุบัน ผูกอต้ังและผูนําขบวนการน้ี

ไดพิจารณาเห็นวา การลูกเสือเปนการศึกษาและเปนโปรแกรมการสรางนิสัยใหบุคคลที่เขาถึงเรื่องลูกเสือ

อยางไรก็ตามการลูกเสือสวนใหญถูกปลอยปะละเลยจากโรงเรียนของเรา ที่มีการเรยีนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและสถาบันการศึกษาในอเมริกา การศึกษาครั้งน้ีมุงเนนการลูกเสือ และบอกเลาวาการลูกเสือ

เกี่ยวกับอะไรทั้งหมดน้ัน และพบวา การลูกเสือมีอยูใน 3 สวน คือการลูกเสือจากป 1910 จนถึงตอนเริ่ม

สงครามโลก ครั้งที่ 2 ในป 1942 เรื่องราวที่เขียนข้ึนจากความจําของผูเขียน ซึ่งทําหนาที่นักวิชาชีพ

ลูกเสือ ป 1943 – 2973 การลูกเสือระหวางการกํากับดูแลของ Alden Barber ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา

ลูกเสือในป 1973 และผูสืบตอเขาจนถึงป 1990  

 จากที่ไดกลาวมาแลว งานวิจัยในตางประเทศสรุปไดวา การนําเอากระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของลกูเสอืเนตรนารีมาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป และใชในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ สามารถทําใหผูเรียนมีความสนใจ และยังทาํใหผูเรยีนมีทกัษะในการเปนผูนําและผูตามที่ดีทําให

ผูเรียนไดพัฒนา ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะในการทาํงานและการอยูรวมกับ

ผูอื่น  

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยในประเทศ และตางประเทศสามารถ

สรุปไดวา กิจกรรมลูกเสือสามารถทําใหผูเรียนมีพัฒนาในทางที่ดี เพราะเปนกิจกรรมที่สงเสริมความเปน

ระเบียบวินัย ความอดทน ความกลาหาญ ความซื่อสัตย การรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ความเสียสละ

ดังคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ผูเรียนไดเรียนรูกิจกรรมลูกเสือ เปนเพียงกระบวนการที่มุงพัฒนา

ผูเรียนทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ดังน้ัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการทีจ่ะทาํใหผูเรียน

มีคุณลักษณะตามทีก่ลาวมาน้ัน ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดข้ึนได คือ ผูกํากับหรือผูทีร่ับผดิชอบกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา ถาผูกํากับหรือผูที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือมีความรูความสามารถในทักษะทาง

ลูกเสือเปนอยางดีแลวก็จะทําใหผูเรียนเปนคนที่มีคุณภาพที่ดีดวย 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงผลการสงัเคราะหตัวแปรตามท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญ 

  ภายในโรงเรียนจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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ผูวิ
จัย

 

1. ดานการวางแผน / / /  / /  / / / / 

2. ดานการจัดบุคลากร / / / / / /  / / / / 

3. ดานการจัดการเรียน

การสอน / /  / / /  / / / / 

4. ดานงบประมาณและ

วัสดุ อุปกรณ / / / / / /  / /  / 

5. ดานการประเมินผล / / / / / /  / / / / 

6. ดานการควบคุมดูแล   /  /    / /  

7. ดานลูกเสือ       /     

8. ดานผูบรหิาร       /     

9. ดานผูกํากับลูกเสือ       /     

10. ดานการจัดมวล

กิจกรรมลูกเสอื       /     

11. ดานครูผูสอน    /        

 

 ตารางสังเคราะหการบรหิารงานลูกเสอืสามัญในโรงเรียนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ตัวแปรแตละดานจาก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2550); อเนก ปทมพงศา (2550); อภิวาท กลกิจ (2551); 

สนิท ณ ระนอง (2551); ประจวบ ปานดี (2552); ปุณยนุช แสนสิงห (2552); อวยพร ซุนกี่ (2554); 

จุรียพร นิลสังข (2554); เยาวภา อินนุน (2556); ณัฐกร บุญนํา; (2557) ประจวบ ผูวิจัยทําการศึกษา

วาการบริหารงานลูกเสือสามัญตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือสรุปเปน 5 ดาน ไดแก ดานการวางแผน 

ดานการจัดบุคลากร ดานการจดัการเรยีนการสอน ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ และดานการประเมินผล 


