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การนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นการติดตาม 
ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การให้ความรู้ แนะน า ชี้แนะแนวทาง ตอบค าถาม และข้อสงสัย 
ตามองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ซึ่งมีท้ังหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
ด้านการบริหารจัดการ  องค์ประกอบที่ 2  ด้านผู้บริหารสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 3 ด้านครูและบุคลากร 
ทางการลูกเสือ และองค์ประกอบที่ 4  ด้านลูกเสือ - เนตรนารี     

การนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
การจัดการเรียนการสอนด้านลูกเสือ และการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือจัดหาโรงเรียนเครือข่าย
ลูกเสือ และส่งเสริมพัฒนาให้สามารถเป็นแบบอย่างด้านลูกเสือของ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล 
ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  เพ่ือส่งเสริมขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลาการทางการลูกเสือและโรงเรียนให้ได้รับรางวัลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตามแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียน ผู้ก ากับกองลูกเสือทุกประเภท  
และครูผู้สอนวิชาลูกเสือของทุกโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือในการน าลูกเสือ – เนตรนารีด าเนินการ
ปฏิบัติกิจกรรมพิธีการต่างๆ รวมทั้งตอบแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการนิเทศติดตามฯ
ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีสว่นช่วยให้การจัดท าสรุปผลการการนิเทศติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการนิเทศและประเมินโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาต่อไป  
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย 
 
 
                                                                            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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การนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นการศึกษา 
เชิงส ารวจ (survey study) มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
ด้านลูกเสือ และการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือจัดหาโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ และส่งเสริม
พัฒนาให้สามารถเป็นแบบอย่างด้านลูกเสือของ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัด
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลาการทางการ
ลูกเสือและโรงเรียนให้ได้รับรางวัลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ตามแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินผลแบบผสม (Mixed Method) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล จากประชากรที่จะด าเนินการนิเทศ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สนับสนุนข้อมูล
ด้วยการประเมินผลเชิงคุณภาพ จากประชากรที่เข้ารับการนิเทศ จ านวน  215 คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
สรุปผลการการนิเทศติดตามการด าเนินการฯจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา ดังนี้  

ด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
จ านวนสถานศึกษาที่รับการนิเทศ จ านวน  20  แห่ง  ผู้เข้ารับการนิเทศ จ านวน 215 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ประกอบด้วย ผู้ก ากับลูกเสือ
ส ารอง ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และครูผู้สอนวิชาลูกเสือ – เนตร จัดกิจกรรม   
ในสถานศึกษาประเภทลูกเสือส ารอง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 คิดเป็นร้อยละ 100  ประเภทลูกเสือสามัญ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  คิดเป็นร้อยละ 100  ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 - 3  คิดเป็นร้อยละ 50 มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  มีต าแหน่งเป็นครู
ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ 100  มีต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ประกอบด้วย ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง
คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 50   
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามแบบสอบถามการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาที่ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ  
อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 75  สถานศึกษาที่ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 
25  สถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง  คิดเป็นร้อยละ -  ในองค์ประกอบที่ 2  
ด้านผู้บริหารโรงเรียนที่ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ  100  ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
ที่ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ -  ด้านผู้บริหารโรงเรียนที่ด าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง  คิดเป็นร้อยละ – ในองค์ประกอบที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑดี์  คิดเป็นร้อยละ 80  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด าเนินการ 
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จัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์พอใช้  คิดเป็นร้อยละ 20  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด าเนินการจัด
กิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง  คิดเป็นร้อยละ  -  ในองค์ประกอบที่ 4 ด้านลูกเสือและเนตรนารี  
ที่ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์ดี  คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านลูกเสือและเนตรนารี ที่ด าเนินการจัด
กิจกรรมด้านลูกเสือ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ  - ด้านลูกเสือและเนตรนารีทีด่ าเนินการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ  
อยู่ในเกณฑป์รับปรุง  คิดเป็นร้อยละ  -      

ความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.91 และ S.D. เท่ากับ 0.25) สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ให้การนิเทศได้ดังนี้  
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 และ S.D. เท่ากับ 0)  มีภาวะผู้น า  
ผู้ตามที่ดี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.94 และ S.D. เท่ากับ 0.23)บุคลิกภาพของผู้นิเทศ
มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.92 และ S.D. เท่ากับ 0.27) มีเทคนิค 
วิธีการนิเทศที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 และ S.D. เท่ากับ 0.36)  
มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83 และ S.D.  
เท่ากับ 0.38)  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการนิเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.98 และ S.D. เท่ากับ 0.08) สามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจผู้ให้การนิเทศได้ดังนี้ นิเทศตรงตามความต้องการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  
(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 และ S.D. เท่ากับ 0) ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 และ S.D. เท่ากับ 0) การนิเทศมีประโยชน์ น าไปใช้ได้จริง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 และ S.D. เท่ากับ 0) ขั้นตอนการนิเทศมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.98 และ S.D. เท่ากับ 0.15) ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.92 และ S.D. เท่ากับ 0.27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น ควรต้องประกอบด้วย 3 กระบวนการด้วยกัน คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  

มีผู้ให้ความหมายของ “การนิเทศการศึกษา” ไว้ว่า การนิเทศ หมายถึง การชี้แจง การแสดง การแนะน า
การศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน การฝึกฝน และการอบรม ดังนั้น การนิเทศการศึกษา จึงหมายถึง การชี้แจง  
การแสดง หรือการแนะน าเกี่ยวกับการสอนและ การอบรม การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจที่จ าเป็นต่อการจัด
การศึกษา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ าเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ดังจะเห็นได้จากเหตุผลความจ าเป็นในหลายประการ เช่น 
ประการแรก ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจ าเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนางาน ให้ทันต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ประการที่สอง ในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
คือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ 
เพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการทางานซึ่งกันและกัน การนิเทศการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์ และประการสุดท้าย 
มาตรฐานการศึกษาของประเทศจ าเป็นต้องมีการรักษาและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาก็มีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยตรง  

จะเห็นว่าการนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหา อ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
เราจะละเลยไม่มีการนิเทศการศึกษา ได้อย่างไร  

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๘ คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือ 
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
(๒) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
(๓) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(๔) ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
(๕) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

 
การที่จะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา 

ลูกเสือต้องมีทัศนคติ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเป็นอย่างดี จึงจะด าเนินกิจกรรมลูกเสือ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกลูกเสือ และกิจกรรมลูกเสือโดยส่วนรวม ด้วยเหตุ นี้ หน่วยงาน 
สถานศึกษาต่าง ๆ จ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจน จัดกิจกรรมลูกเสือยุเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งกระบวนการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
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ที่ก าหนดไว้ และเพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้ได้ผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  จึงจัดท า “โครงการการนิเทศติดตาม 
การด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ขึ้น และเพ่ือให้สอดรับนโยบายการศึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 เร่งปฏิรูป การเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร
และ การเรียนการสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนา
ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และการ
พัฒนาผู้เรียน 
 

 
2.1 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้านลูกเสือ และการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 เพ่ือจัดหาโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ และส่งเสริมพัฒนาให้สามารถเป็นแบบอย่างด้านลูกเสือ  
ของ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  
เพ่ือประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลาการทางการลูกเสือและโรงเรียนให้ได้รับรางวัลในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตามแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
   

เชิงปริมำณ  
ด าเนินการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  
จ านวนสถานศึกษาท่ีรับการนิเทศ จ านวน  20  แห่ง  ผู้เข้ารับการนิเทศ จ านวน 215 คน  

เชิงคุณภำพ  
1) โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านลูกเสือ และการจัดกิจกรรม 

ลูกเสือ 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ เพ่ือเป็น
แบบอย่างต้นแบบด้านลูกเสือแก่โรงเรียนอ่ืนๆ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา เพ่ือประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  3) โรงเรียนได้รับขวัญก าลังใจ ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีระบบนิเทศ ก ากับติดตามอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เป้ำหมำย 
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ประกอบด้วย ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และครูผู้สอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  จ านวน  215  คน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน / อ ำเภอ วัน / เวลำ 

กำรนิเทศฯ 
หมำยเหตุ 

 คณะกรรมกำรนิเทศ ชุดที่ 1   
 

1. ชุมชนบ้านวังกลม กลุ่มโรงเรียนวังกลม 
เมืองพิจิตร 

12 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

2. บ้านท่าฬ่อฯ กลุ่มโรงเรียนท่าฬ่อ 
เมืองพิจิตร 

12 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

3. ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง 
เมืองพิจิตร 

13กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

4. อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) กลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง 
เมืองพิจิตร 

13 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

5. วัดดงกลาง กลุ่มโรงเรียนหลักเมือง 
เมืองพิจิตร 

14 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

6. บ้านหัวดง กลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง 
เมืองพิจิตร 

14 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

7. บ้านหนองปลาไหล กลุ่มโรงเรียนวังปลาไหล 
วังทรายพูน 

17 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

8. บ้านยางสามต้น กลุ่มโรงเรียนหนองพระปล้อง 
วังทรายพูน 

17 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

9. บ้านทุ่งส าราญ กลุ่มโรงเรียนสากเหล็ก 
สากเหล็ก 

18 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

10. บ้านวังทับไทร กลุ่มโรงเรียนท่าเยี่ยม 
สากเหล็ก 

18 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

 
 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 

วัน เวลำ และสถำนที่  
 
 

ก ำหนดกำรนิเทศโรงเรียนเครือข่ำยลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 

และตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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ที ่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน / อ ำเภอ วัน / เวลำ 
กำรนิเทศฯ 

หมำยเหตุ 

คณะกรรมกำรนิเทศ ชุดที่ 2 
11. บ้านเนินขวาง กลุ่มโรงเรียนเนินสว่าง 

โพธิ์ประทับช้าง 
12 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

12. บ้านหนองพง กลุ่มโรงเรียนดงเสือใหญ่ 
โพธิ์ประทับช้าง 

12 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

13. บ้านหนองหัวปลวก กลุ่มโรงเรียนไผ่รอบ 
โพธิ์ประทับช้าง 

13 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

14. บ้านสุขส าราญ กลุ่มโรงเรียนหนองโสน 
สามง่าม 

13 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

15. ชุมชนวัดวังจิก กลุ่มโรงเรียนวังท่าช้าง 
โพธิ์ประทับช้าง 

14 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

16. บ้านยางห้าหลุม กลุ่มโรงเรียนรังนกเนินปอ 
สามง่าม 

14 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

17. อนุบาลสามง่าม กลุ่มโรงเรียนก าแพงสาม 
สามง่าม 

17 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

18. วัดกลางวงศ์มณี กลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์ 
วชิรบารมี 

17 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

19. บ้านหนองขาว กลุ่มโรงเรียนบ้านนาบัว 
วชิรบารมี 

18 กรกฎาคม 2560/ 
08.30 น.  

20. วัดราชช้างขวัญ กลุ่มโรงเรียนป่ามะคาบปากทาง                      
เมืองพิจิตร 

18 กรกฎาคม 2560/ 
13.00 น.  

 
 
 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรนิเทศโรงเรียนเครือข่ำยลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 

และตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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1) โรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมลูกเสือ มากยิ่งข้ึน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีโรงเรียนเครือข่ายลูกเสือ เพ่ือเป็นเครือข่าย
ลูกเสือและต้นแบบลูกเสือแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัด พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 3) กิจกรรมลูกเสือได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและตาม
แนวทางยกระดับคุณยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สามารถส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลาการทางการลูกเสือ และโรงเรียนให้ได้รับรางวัลในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับดีเยี่ยม  ดีมาก และดี 
 

 
 
เพ่ือความหมายของค าหรือข้อความที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ เป็นที่เข้าใจตรงกัน จึงก าหนดความหมาย

ของค าหรือข้อความที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้  
การนิเทศ หมายถึง การให้ความรู้ แนะน า ชี้แนะแนวทาง ตอบค าถามและข้อสงสัย ในการจัดกิจกรรม 

ลูกเสือในสถานศึกษา  
การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

ในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่การตั้งหมู่ลูกเสือ กองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ  การแต่งกาย เทคนิค วิธีการ
จัดกิจกรรมลูกเสือให้แก่สมาชิกลูกเสือ – เนตรนารี  การปฏิบัติตนระหว่างการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ฯลฯ  

การประเมินผล หมายถึง รายงานผลการด าเนินโครงการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตามแบบสอบถามและแบบประเมินโครงการที่ได้จัดท า 
ไว้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 
 
 

 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
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การประเมินผลโครงการนิเทศติดตามการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560   
ได้ศึกษาเอกสาร ที่เก่ียวข้อง มาใช้เป็นกรอบในการศึกษา ดังนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  
2. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายด้านลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559  - 2560 
3. แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   

 
 
 
ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ  

นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา ไว้หลายลักษณะแตกต่างกัน
ไปตามวิวัฒนาการด้านการศึกษา ไว้ดังนี้  

สงัด อุทรานันท์ (2530:7) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียน ”  

บันลือ พฤกษะวัน (2537:13) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ (Process) เป็นการท างาน
อย่างมีแบบแผน เป็นการกระท าที่มีขั้นตอนและความต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูที่ผ่านกระบวนการนิเทศการศึกษาเกิดความ
ตื่นตัว (คลายความกังวลหรือคับข้องใจ ทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว) มีความเข้าใจที่จะใช้วิธีการในการพัฒนา
วิชาชีพได้คล่องตัวขึ้น โดยมีการปรับปรุง การเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ”  

ดุสิต ทิวถนอม (2540:4) กล่าวว่า “การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการบริการ
และวิธีการต่าง ๆ ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนและการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพ ”  

วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2540:4) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท างานและความร่วมมือ
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพอันสูงสุดในการเรียน การสอนของผู้เรียน ”  

สุเทพ เมฆ (2540:47) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือแนะน า ให้การสนับสนุน  
ให้ความร่วมมือ ในการด าเนินการนิเทศและสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้ การจัดการศึกษาดาเนินไปอย่างมี
คุณภาพ ” 

นริศรา อุปกรณ์ศิริการ (2542:16) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษาเป็นความร่วมมือและประสานงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครู อันจะทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ”  

เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:86) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับการนิเทศ เกิดการพัฒนา มีผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ”  

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2543:54) กล่าวว่า “การนิเทศการศึกษาเป็นการให้คาปรึกษา ชี้แนะ แนะนาให้ความ
ช่วยเหลือต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงให้ได้ผลตามเกณฑ์ ที่วางไว้ ”  
 

  บทท่ี 2 
กำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ 
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ฉวีวรรณ พันวัน (2552:9) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการร่วมกันทางการศึกษา 
ของผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร ”  

ชารี มณีศรี (2542:22) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น การร่วมมือ
กันระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยใช้หลักประชาธิปไตยในการนิเทศ ”  

นิพนธ์ ไทยพานิช (2535) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน
เกี่ยวกับความรู้สึก ความเข้าใจของผู้รับการนิเทศจึงจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา รู้จักและเข้าใจพฤติกรรม
ของมนุษย์ ”  

สุนันทา สบายวรรณ (2555:15) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการในการท างานร่วมกัน
ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของครูอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ”  

 
ส าหรับนักวิชาการศึกษาต่างประเทศ ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้  

แฮริส (Harris,1985:9 อ้างถึงใน สดใส ศรีสวัสดิ์ , 2548:7) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา หมายถึง  
สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคลากรหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ที่ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการสอนที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ”  

กู๊ด (Education Dictionary , p. 539. : อ้างถึงใน บันลือ พฤกษะวัน , 2537:12) ให้ความหมายไว้ว่า “ 
ความพยายามทั้งหลายที่ผู้นิเทศจะท าให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ที่ตนรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น าในการ
ปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า โดยสามารถที่จะ
เลือกใช้จุดประสงค์ในการสอน สื่อการสอนระเบียบวิธีสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิชาชีพ
ชั้นสูง ” 

กลิคแมน (Glickman.1990:6 , อ้างถึงใน สถิต สวนพรหม.2547:11) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษา  
เป็นแนวคิดกับการงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียน การสอน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักสูตร  
การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอานวย ความสะดวก การเตรียมการสอนและการพัฒนาครูรวมทั้งการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ”  

ไวลส์ และ โลเวลล์ (Wiles;& Lovell.1975:6 , อ้างถึงใน อภิรดี มนุษย์พันธุ์ , 2551:9) กล่าวว่า “ การนิเทศ
การศึกษา คือ การแนะน าซึ่งกันและกัน วางแผนร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอน 
ให้ดีขึ้น ”  
 

จากความหมายของนิเทศการศึกษาสรุปได้ว่า “ การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน 
ด้านการให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการด าเนินงานระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารกับผู้ด าเนินการ
นิเทศ รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา ”  
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จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ  
ในการนิเทศการศึกษานั้น จุดมุ่งหมายมีความส าคัญและเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงาน

บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้  
สงัด อุทรานันท์ (2530:12) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ”  
1. การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน เป็นกระบวนการท างานร่วมกับครูและบุคลากร ทางการศึกษา  

เพ่ือให้ครูและบุคลากรเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน  
2. การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิต จากการสอนของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  
3. การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างประสานสัมพันธ์ โดยผลที่เกิดจากการนิเทศการศึกษา จะเกิดจากการท างาน

ร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น าและผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่การท างานภายใต้ การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือจับผิด  
4. การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคคล มีความตั้งใจท างาน  

หากการนิเทศการศึกษาไม่ได้ท าการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การนิเทศการศึกษาก็ย่อมจะประสบ
ผลส าเร็จได้ยาก  

ชารี มณีศร ี(2538:26) กล่าวว่า “ ความมุ่งหมายของการนิเทศนั้น เป้าหมายหลักอยู่ที่การพัฒนาครู ทั้งด้าน
วิชาชีพ คือ ฝึกให้มีประสบการณ์ตรง เช่น การประชุมอบรมสัมมนา การทดลองหลักสูตรวิธีสอน และประสบการณ์
โดยอ้อม เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครูมีโอกาสพบปะทางวิชาการ เป็นต้น นอกจากนั้นยังช่วยสร้างครูให้มีลักษณะ
ความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับคนอ่ืน อันจะยังผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น กล่าวโดยย่อก็คือ 
มุ่งพัฒนาคนและพัฒนางาน”  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541:6-7) สรุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า 
“ เป็นกระบวนการการท างานที่มุ่งสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู สู่เป้าหมายสุดท้าย คือ ผู้เรียน 
มีคุณภาพสมดังจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้วยการพัฒนากลุ่มคนผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อการท างานมีความมั่นใจ มีขวัญและก าลังใจ สามารถท างานที่ก่อให้เกิดการประสาน
สัมพันธ์อันดีที่ปราศจากความขัดแย้ง ”  

สดใส ศรีสวัสดิ์ (2546) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษามีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาครู ช่วยเหลือครู 
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามความ 
มุ่งหมายของการศึกษา ”   

สุนันทา สบายวรรณ (2555:16) กล่าวว่า “ การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนา 
ตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ”   

จากแนวคิดของจุดมุ่งหมายของนิเทศการศึกษาสรุปได้ว่า “การนิเทศการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน ช่วยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ 
ด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”   
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หลักกำรนิเทศกำรศึกษำ   

การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา หลักการนิเทศการศึกษาเป็นแนวทางให้ผู้นิเทศปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาได้เสนอหลักการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้  

ชารี มณีศร ี(2538:27-28) กล่าวถึงพ้ืนฐานของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า  
1. การนิเทศเป็นการช่วยกระตุ้นเตือน การประสานงาน และแนะน าให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครู 

โดยทั่วไป  
2. การนิเทศตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย  
3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริม สร้างสรรค ์ 
4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเป็นงานที่เกี่ยวพันกัน  
5. การนิเทศ คือ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์  
6. การนิเทศมุ่งส่งเสริมบ ารุงขวัญ (High staff morale)   
7. การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีจะขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรียน และชุมชนโดยเฉพาะในชนบท 
เบอร์ตัน และบรัคเกอร์ (Burton and Bruckner,1965: อ้างถึงใน ก าพล วิลยาลัย, 2549:14-15) ได้ก าหนด

หลักการนิเทศการศึกษาไว้ว่า   
1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically Sound) คือเป็นไปตามค่านิยม 

ความจริง ตามกฎเกณฑ ์ควรมีการวิวัฒนาการทั้งทางด้านเครื่องมือและกลวิธีโดยมีจุดมุ่งหมายและนโยบายที่แน่นอน  
2. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) คือเป็นไปอย่างมีล าดับ เป็นระเบียบในการ

ท างาน มีการรวบรวมและสรุปผลจากข้อมูลอย่างถูกต้องเชื่อถือได้  
3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย (Democratic) คือเคารพในตัวบุคคล ค านึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ ใช้อ านาจน้อยที่สุด  
4. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการสร้างสรรค์ (Creative) คือแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล 

ส่งเสริมให้แสดงออก และพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างานให้มากที่สุด  
สุนันทา สบายวรรณ (2555:17) กล่าวว่า “ หลักการนิเทศการศึกษาเป็นแนวทาง ให้ผู้นิเทศปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากร ทางการศึกษาด าเนินการอย่างเป็นประชาธิปไตย  
มีแบบแผนตามล าดับขั้นตอน โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่าง เท่าเทียมกัน ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิดเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2559  - 2560 
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ด้ำนนโยบำยลูกเสือ  
 แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรลูกเสือ  

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ
ร่วมกับนายสุธรรม พันธุศักดิ์ ประธานคณะทางานศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือไทย คณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 
MOC โดยม ีพ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยยศ อ่ิมสุวรรณ  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายเดช วรเจริญศรี ผู้อานวยการ 
ส านักเลขาธิการ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมหารือ นายสุธรรม พันธุศักดิ์ ประธานคณะท างานศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือไทย กล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทยในปัจจุบัน สาระส าคัญดังนี้  
 ลักษณะของกิจกำรลูกเสือ แบ่งเป็น 2  ประเภท คือ  

1) ลูกเสือภาคบังคับ (Compulsory) คือ ลูกเสือในโรงเรียนที่มีอยู่จานวน 7 ล้านคน ประกอบด้วย  
ลูกเสือส ารอง (8-11 ปี) ลูกเสือสามัญ (11-16 ปี) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (14-18 ปี) และลูกเสือวิสามัญ (16-25 ปี)  

2) ลูกเสืออาสาสมัคร (Voluntary) คือ ลูกเสือที่อยู่นอกโรงเรียนจานวน 7.4 ล้านคน ประกอบด้วย ลูกเสือ
อาสาสมัครที่อยู่ในกองลูกเสือนอกโรงเรียน สโมสรลูกเสือและอาสาสมัครลูกเสือ และลูกเสือชุมชน ได้แก่ ลูกเสือ
ชาวบ้าน สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัด ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 7 ล้านคน  
 ผลกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือ ที่ผ่านมายังไม่มีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากหลายปัจจัย 
อาท ิ 

- กิจกรรมของลูกเสือ ไม่มีความโดดเด่นและไม่เป็นที่นิยม  
- หลักสูตร ไม่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย และไม่น าหลักสูตรที่ดีๆ มาปรับใช้ เช่น หลักสูตรของประเทศ

ญี่ปุ่น  
- บุคลากร ไม่มีผู้บริหารระดับสูง (CEO) มาบริหารงานแบบเต็มเวลา ในส่วนของบุคลากรลูกเสือไม่ได้รับการ

พัฒนาและไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับ  
- การบริหารทรัพย์สิน ไม่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและงบดุลที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนไม่มีการพัฒนา

ทรัพย์สิน/สิทธิประโยชน์ของลูกเสือให้เกิดเป็นรายได้ โดยเฉพาะค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทั่วประเทศรวม 133 ค่าย แต่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ดีเพียง 9 แห่ง โดยในจ านวนนี้มีเพียง 5 แห่งเท่านั้นที่สามารถสร้างบริหารกิจการให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน  
 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  

1) ระดับนโยบำย  
    - จัดให้มีการประชุมสภาลูกเสือไทย โดยขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสภานายกของสภาลูกเสือไทย  

ก าหนดจัดการประชุมสภาลูกเสือไทยและให้กรรมการสภาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมมอบนโยบาย 
ใช้กิจการลูกเสือเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสาธารณะในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

     - ปรับปรุงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธาน
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ปรับปรุงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 15 คน ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดูแล
รับผิดชอบ และจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งหรือ 2 เดือนครั้ง  
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2) ระดับปฏิบัติกำร 
     - สรรหา CEO มาเป็นเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติแบบเต็มเวลา โดยสรรหามาจากผู้บริหาร 

ต าแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอธิบดีขึ้นไป หรือบุคคลจากภายนอก ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติเห็นชอบ ซึ่งขอให้มีคุณสมบัติ 5 เก่ง-ดีเป็นอย่างน้อย กล่าวคือ เก่งกิจการลูกเสือ-การตลาด-การเงิน- 
การบริหาร-การสื่อสารหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษต้องสื่อสารได้ดี และขอให้มีจิตสาธารณะ-มีวินัย-รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์-มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์-มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี โดยให้ค่าตอบแทนในระดับที่สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

      - ก าหนดให้มีลูกเสือจังหวัดในส านักงานลูกเสือจังหวัด 77 จังหวัด ๆ ละ 1-3 คน เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการด าเนินกิจการลูกเสือระดับพื้นท่ีทั่วประเทศ โดยในอนาคตอาจจัดตั้งให้มี 
ส านักงานลูกเสืออ าเภอต่อไป  

      - ปรับปรุงโครงสร้าง โดยให้มีคณะอนุกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และให้เลขาธิการส านักลูกเสือแห่งชาติ ท าหน้าที่บริหารงานส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย 4 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายค่ายลูกเสือ รายได้และสิทธิประโยชน์ 
ฝ่ายหลักสูตรและกิจกรรม ฝ่ายกิจการลูกเสือระหว่างประเทศ และฝ่ายบริหาร  

      - แสดงบัญชีทรัพย์สินและงบดุล ขอให้มีการจัดท าบัญชีทรัพย์สินและงบดุลของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาตินามาแสดงให้กรรมการตรวจสอบด้วย  

      ในการนี้ ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนากิจการของลูกเสือในช่วงปี 2560 - 2563 เพ่ือขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาล จ านวน 1,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนเริ่มต้นในการด าเนินงานพัฒนาค่ายและสินค้าของลูกเสือ 
น าไปสู่รายได้ที่เพ่ิมข้ึน อาท ิค่าเช่าค่ายลูกเสือ/โรงแรมลูกเสือ, สิทธิประโยชน์จากเครื่องหมาย ลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์
กิจกรรมส าคัญ, ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกสินค้าลิขสิทธิ์ นอกจากนี้จะได้หาผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากค่ายลูกเสือเอกชนที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานตามท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ก าหนด และการปรับสัญญาค่าเช่า/ค่าบริการจากทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติด้วย  

  พล.อ.ดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับการใช้กิจการ
ลูกเสือในการปลูกฝังให้ผู้เรียนในระดับต่าง ๆมีจิตสาธารณะซึ่งสอดคล้องกับการที่รัฐบาลมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินนโยบายพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต จึงได้ประกาศนโยบายให้มีการปลูกฝัง “การให้” ให้กับเด็ก ๆ โดยได้มอบให้
ผู้บริหารองค์กรหลักจัดท าแผนการจัดกิจกรรมปลูกฝังผู้เรียนในทุกระดับให้รู้จัก “การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน” ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะต้องเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละช่วงวัยและมีการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งระบบต่อไป  

ในส่วนของการสรรหา CEO เพ่ือท างานแบบเต็มเวลา จะต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบคุณลักษณะ 
ของผู้ที่จะมาท าหน้าที่บริหาร พร้อมสร้างกลไกการท างานให้มีอ านาจหน้าที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่าง
ราบรื่น รวมทั้งบริหารกิจการลูกเสือทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ าถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์กิจกรรมส าคัญของลูกเสือ ซึ่งได้มอบนโยบาย
เกี่ยวกับการขอความร่วมมือกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไปแล้ว โดยขอให้องค์การค้าของ สกสค.ด าเนินการให้ถูกต้อง 
เพ่ือประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และควรจัดให้มีระบบกระจายสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้ดี เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้โรงเรียนมาสั่งซื้อสินค้าจากองค์การค้าของ สกสค. โดยตรงมากข้ึน  
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ทั้งนี ้รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบให้คณะท างานไปปรับปรุงแก้ไขแผนการพัฒนากิจการลูกเสือตามแนวทาง 
ของอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข-์สภาพปัญหา, สมุทัย-สาเหตุของปัญหา, นิโรธ-วิธีการแก้ปัญหา, มรรค-แนวปฏิบัติ  
และให้น ากลับมาเสนออีกครั้ง เพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณาให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป  
 
ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุม้กันที่ด ี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ "สพฐ. รับลูก 

คสช.สร้างค่านิยมคนไทยใหม่" ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) เปิดเผย
ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ว่า...ที่ประชุมได้หารือ
ถึงการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทย
ให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ซ่ึง สพฐ. จะน าหลักการดังกล่าวมาขยายผล  
โดยได้เตรียมเผยแพร่เรื่องดังกล่าวไปสู่สถานศึกษาด้วยการบรรจุไว้ในหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง "สพฐ. ได้มีการวิเคราะห์ค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ พบว่า หลักสูตรของ สพฐ. ก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ 8 ข้อ ประกอบด้วย มีความรัก
ชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และ 
มีจิตสาธารณะ โดยทั้งหมดได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอยู่แล้ว ส่วนที่ คสช. ก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการ ก็ถือว่า
ครอบคลุมคุณลักษณะของ สพฐ.แล้ว และการผลักดันเรื่องนีก้็คงไม่ใช่แค่ภาคการศึกษาเพียงฝ่ายเดียว แต่สังคม 
ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันท าโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากครอบครัวที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและยาวชน " 
เลขาธิการ กพฐ. กล่าว. 
 
 
 
 



 มำตรกำรและแนวทำงยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
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13 
 

 
 
 

ด้วยคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  
ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน  8 ประการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกท้ังกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มีแผนงาน มาตรการ 
และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีมาตรการ 
และแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรม
หลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

2. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ตามหลักการท่ีก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอ่ืน ๆ พร้อมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม 
เพ่ือด าเนินกิจกรรม  

4. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์  

5. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม 
และมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ พ.ศ. 2553  

6. ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

7. ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญกาลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ 
 
 
 
 

 



แนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
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1. สถานศึกษาต้องก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ คร ูบุคลากรในสถานศึกษา  
และให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือในสถานศึกษา  

3. สถานศึกษาต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา  
4. สถานศึกษาต้องจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ให้เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและทันสมัย  
5. สถานศึกษาต้องจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่งเรียนรู้

ทางการลูกเสือในสถานศึกษา  
6. ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน
และรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม มีวุฒิทางลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553   

8. สถานศึกษาต้องจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานให้เหมาะสม  

9. สถานศึกษาต้องจัดท าก าหนดการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วน  
10. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดกิจกรรมตามก าหนดการ

ฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม ตลอดจนด าเนินการวัดประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น  
11. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดให้มีและใช้สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจ าเป็นในการฝึกอบรม  
12. สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน  
13. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ กิจกรรม 

เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ ปีละไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม  

14. สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา หรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลากร 
ทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรของสถานศึกษา หรือใช้วิทยากร 
ที่มีความช านาญเฉพาะทาง  

15. ให้สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และก าหนดผู้นิเทศไว้อย่างชัดเจน  
และจัดท ารายงานประจ าปี ต่อผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  

16. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา  

17. ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด และหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้ด าเนินการตามมาตรการ 
และแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม  



แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. การจัดโครงสร้างลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ถูกต้อง ชัดเจนตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
ประกอบด้วย  

   1.1 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   1.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี  
   1.3 ด าเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่ 

ตามความเหมาะสม  
   1.4 มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ  
2. การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  
   2.1 จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีทางด้านลูกเสือ  
   2.2 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ และการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมทบทวน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   2.4 จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือระดับเขตพ้ืนที่ ตามความเหมาะสม  
   2.5 ระดมทรัพยากร หรือหาแหล่งงบประมาณในการพัฒนางานลูกเสือ การพัฒนาค่ายลูกเสือในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษา  
   2.6 สรุปรายงานโครงการตามแผนที่ก าหนด เพ่ือรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3. การนิเทศ ก ากับติดตาม งานลูกเสือ  
    3.1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก ์รับผิดชอบการนิเทศงานลูกเสืออย่างชัดเจน  
    3.2 จัดท าแผนการนิเทศ เครื่องมือ และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ  

และแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ และแนวทาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
    3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน

ด้านลูกเสือของสถานศึกษา  
    3.4 ก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนลูกเสือให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 

ทุกระดับชั้น  
    3.5 ก ากับ ดูแล การอนุญาตเข้าค่ายพักแรมและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ วิธีการและกระบวนการทางการลูกเสืออย่างเคร่งครัด  
    3.6 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4. การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
    4.1 ส ารวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด  
    4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการลูกเสือ 

ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทางการลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ เป็นอย่างน้อย  
    4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการสร้าง

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเร่งด่วน  
 
 



ข้อสั่งกำรของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี 
ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 
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5. การยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   5.1 ก าหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ  

เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพ แก่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ  
   5.3 พิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่มีผลงานด้านลูกเสือดีเด่น  
6. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ  
   6.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
   6.2 จัดให้มีเว๊ปไซด์ (Website) ทางการลูกเสือ  
   6.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานลูกเสือผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร Social Network  

 
 

 
 

บิ๊กตู่” สั่ง ศธ.ยกระดับจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารีอีกรอบ พร้อมพิจารณาแนวทางการ
สนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ส าหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน เผยเคยสั่ง สพฐ.ให้ความส าคัญ หลังนายก
ฯ ห่วงเรื่องนักเรียนไม่รู้ความหมายของเครื่องแบบลูกเสือ มีรายงานจากท าเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีส าหรับ
นักเรียนที่มฐีานะยากจน ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้ทันการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 
       ก่อนหน้านั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค าสั่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้ถือว่า
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบและ เรียบร้อยแห่งชาติ 

 ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักการที่ก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอ่ืนๆ พร้อมทั้งจัดหา
สื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมเพ่ือด าเนินกิจกรรม มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการ ของลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
        มีรายงานว่า เมื่อปี 2559 สพฐ.เคยมีหนังสือสั่งการไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เรื่อง
การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ และเรื่องการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตาม
นโยบายให้ความส าคัญกับการเรียนลูกเสือ และเนตรนารี เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องนักเรียนไม่รู้
ความหมายของเครื่องแบบลูกเสือ โดยขอให้ทุกเขตพ้ืนที่ฯให้ความส าคัญต่อการเรียนลูกเสืออย่างจริงจัง เพราะการ
เรียนลูกเสือจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่เด็ก เพื่อปูทางไปสู่การเรียนด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
จะท าให้เด็กรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง 
        “ที่ผ่านมาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนเท่านั้น โรงเรียนบางแห่งจึงไม่ให้
ความส าคัญ และขาดความเอาใจใส่ในการเรียนลูกเสือ” รายงานข่าวระบุ 
 
 

 



แนวกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี   
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กำรก ำเนิดกิจกำรลูกเสือ  

กิจการลูกเสือก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1907  (พ.ศ. 2450)  
โดย Robert Stephenson Smyth Baden - Powell หรือที่เรียกท่านย่อๆ ว่า B.-P. (Good, 1973 
อ้างใน อุดม กึกก้อง, 2545) ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ (Sandhurst) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น  
ร้อยตรใีนกองทัพบกอังกฤษและถูกส่งไปประจ าการที่ประเทศอินเดียและแอฟริกา ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในแอฟริกา
นั้น ชนชาวอังกฤษเกิดความขัดแย้งกับชนพื้นเมืองอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะชนพื้นเมืองที่ดุร้ายคือชนเผ่าอาชันติ  
ท่านได้รับค าสั่งให้ไปปราบปรามจนเป็นผลส าเร็จ ท่านได้ใช้ความสามารถในการสอดแนมและสะกดรอยในการปฏิบัติ
ครั้งนี ้ท่านจึงได้แต่งหนังสือ Aids to Scouting เป็นหนังสือว่าด้วยการสอดแนมทางทหารที่ท่านจะใช้เป็นคู่มือในการ
ฝึกอบรมทหาร ต่อมาได้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับพวกบัวร์  (Boer) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศ
อังกฤษในแอฟริกาใต ้พวกบัวร์ล้อมเมืองนานถึง 217 วัน ท่านก็ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันเมือง 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ ใช้สติปัญญาหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เด็กอาสาสมัครช่วยเหลือกองทัพ 
ท าหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวคอยส่งข่าวและเป็นยามรักษาการณ์จนได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง ท าให้ท่าน B.-P. เกิดความ
ประทับใจในตัวเด็ก ๆ และเห็นว่าถ้าใช้เด็กให้ถูกทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงริเริ่ม 
ตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในปีต่อมาและในปี พ.ศ. 2441 ได้ตั้งกองลูกเสือข้ึนอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอังกฤษ 
และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท่านมองการณ์ไกลว่าลูกเสือจะเป็นงานส าคัญที่จะท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่างมาก
เพราะจะเป็นการฝึกหัดและอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ท่านจึงลาออกจากราชการทหารใน พ.ศ. 2444 
ท่านเดินทางรอบโลกเพ่ือพบกับลูกเสือประเทศต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเป็นพี่น้องทั่วโลก ในปี  
ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ท่าน B.-P. ได้รวบรวมเด็ก ๆ จานวน 20 คนไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี นับว่าเป็นการ
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือครั้งแรกของโลก ท่านได้ท าการทดลองฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือปรากฏว่าได้ผลดีสมความ
มุ่งหมายและ B.-P. ได้รับการยกย่องเป็นประมุขคณะลูกเสือโลก และกิจการเนตรนารี เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1916 
(พ.ศ. 2459) ในปี พ.ศ. 2463 มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกที่กรุงลอนดอน (ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ, 2537 : 35)  

ส าหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2453 ประเทศ
สยามตกอยู่ในภาวะที่วิกฤต ซึ่งในขณะนั้นก าลังเป็นสมัยที่มีการล่าเมืองขึ้นกันอยู่ทั่วไป พระองค์ทรงรู้ซึ่งถึงมหันตภัย
ทางการเมือง เพ่ือให้ประเทศพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทรงวางแผนตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือขึ้น โดยทรงน า
แนวคิดวิธีการของลูกเสือจากประเทศอังกฤษมาใช้จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สถาปนากองเสือป่าขึ้น 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพ่ือฝึกหัดข้าราชการพลเรือนทั้งหลายให้ได้เรียนรู้วิชาทหาร เพ่ือเป็นก าลังส ารอง
ในเวลาสงครามในยามสงบก็ได้ช่วยเหลือข้าราชการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือปราบจลาจล  นอกจากนั้นยังเป็นการฝึก
ให้คนรู้จักวินัย มีความรู้สึกรักพระเจ้าแผ่นดิน ประเทศชาติและศาสนาของตน เป็นการเริ่มต้นการส่งเสริมความ
สามัคคีปรองดองต่อกันและกันในหมู่พลเมือง ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงทรงประกาศตั้งกองลูกเสือขึ้น 
โดยที่ทรงพระราชปรารภในการจัดตั้งกองลูกเสือข้ึนว่าเพ่ือเป็นการฝึกหัดเด็กให้มีไหวพริบ อดทน รู้จักช่วยตนเอง รู้จัก
ท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นการฝึกฝนทั้งในส่วนจิตใจและร่างกายอีกด้วย กองลูกเสือกองแรกของประเทศไทย
ตั้งขึ้นท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน บุคคลที่ถือว่าเป็น ลูกเสือคนแรก คือ  
นายชัพน์ บุนนาค ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือได้เป็นคนแรก (กรมวิชาการ, ๒๕๓๓ : ๙) 
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กิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำ  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากตั้งกองลูกเสือเพ่ือฝึกผู้ใหญ่ พระองค์ด าริที่จะฝึกฝน

เด็กชายที่อยู่ในวัยเยาว์ โดยทรงให้มีการสอนและฝึกอบรม ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
ในปัจจุบัน) เป็นแห่งแรกและทรงสอนด้วยพระองค์เอง กิจการลูกเสือไทยจึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
เป็นต้นมา และได้ทรงพระราชทานค าขวัญให้กับลูกเสือไทยว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”ทรงโปรดเกล้าให้มีสภากรรมการ
กลางข้ึนเพื่อใช้ดาเนินการกิจการลูกเสือ ลูกเสือในสมัยนั้นเน้นการฝึกแบบทหาร การป้องกันชาติ ความมีระเบียบวินัย 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมศึกษาธิการ 
กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) นักเรียนที่ศึกษาวิชาครบตามหลักสูตรและสอบไล่ได้ตามท่ี 
ก าหนดก็โปรดเกล้าพระราชทานประกาศนียบัตร มีการพระราชทานธงประจ ากองแก่ลูกเสือตามความเหมาะสม  

ต่อมาในรัชกาลที ่7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมกิจการลูกเสือโดยส่งลูกเสือตัวแทนของ
ประเทศไปร่วมชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญไปอบรมต่างประเทศ และได้มีประกาศให้ใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเสียใหม่ โดยยุบกรรมการสภากรรมการจัดการลูกเสือมณฑลและให้มี
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแทน หลังจากนั้นได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นให้อยู่ในความควบคุมของกรมพลศึกษาและจัดตั้ง
เหล่าลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นเป็นครั้งแรก  

ในสมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศ กิจการ
ลูกเสือได้หยุดชะงักลงทางรัฐบาลได้จัดตั้งยุวชนทหารขึ้นมาซ้อนกับกิจการลูกเสือ พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานให้ตราประจ าลูกเสือแห่งชาติขึ้น  

ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้โปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติลูกเสือ 
พุทธศักราช 2490 ขึ้นแทน โดยก าหนดให้นักเรียนชายทุกคนเป็นลูกเสือ และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
ทุกระดับข้ึนมีคะแนน และเครื่องหมายต าแหน่งมอบให้ ปีพุทธศักราช 2501 ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือส ารอง  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 – 7 เรียนหลักสูตรลูกเสือสามัญตามแผนการศึกษาชาติสมัยนั้น  

ในปีพุทธศักราช 2507 ได้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ
และได้ก าหนดให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวิชาพิเศษลูกเสือ และก าหนดให้นักเรียนชาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เรียนวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ การเรียนการสอนจัดในรูปกิจกรรมเลือก เดิมได้ก าหนดให้วิชา
ลูกเสือมีการวัดผลเป็นคะแนน และเม่ือเห็นว่าการเรียนกิจกรรมลูกเสือเป็นการเลือกเรียนตามความสมัครใจ  
จึงประกาศให้วิชาลูกเสืออยู่นอกหลักสูตรบังคับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 เป็นต้นมา การลูกเสือในโรงเรียนไม่ค่อยมี
บทบาทมากนัก ต่อมาการลูกเสือ และรูปแบบของการลูกเสือกลับมามีบทบาทต่อความมั่นคงของชาติ โดยน าเอา
หลักการ และวิธีการลูกเสือไปอบรมผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คือ อบรมลูกเสือชาวบ้าน ท าให้คุณค่าของลูกเสือ 
ได้วิวัฒนาการอีกทิศทางหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง และอาจกล่าวได้ว่าประเทศชาติอยู่รอดจากลัทธิอันไม่พึงปรารถนาได้
เพราะการลูกเสือเป็นส่วนส าคัญ แต่ในระบบโรงเรียนความส าคัญของลูกเสือซบเซาเห็นได้อย่างชัดเจน  

เวลาผ่านมาจนปีพุทธศักราช 2526 ในการประชุมสภาลูกเสือครั้งที่ 10 ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ 
ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ได้ตระหนักว่า การลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้ว ท าไมในระบบการศึกษาไม่ส่งเสริม จึงได้
เสนอแนวคิดในที่ประชุมและท่ีประชุมมีมติรับหลักการว่าให้วิชาลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตรชั้นประถมศึกษา 
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้กรมวิชาการร่วมกับกรมพลศึกษาจัดท าหลักสูตรการสอนวิชาลูกเสือข้ึนไป 
ในปีพุทธศักราช 2528 โดยจัดให้มีหน่วยการเรียนมุ่งไปท่ีทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ และไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และ 
ก าหนดว่าวิชาลูกเสือที่บังคับเรียนมีหน่วยการเรียนไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือได้ในระดับประถมศึกษา วิชาลูกเสือ
ได้บรรจุไว้ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กิจกรรมสร้างนิสัย การด าเนินงานดังกล่าวไม่บรรลุหลักการและจุดประสงค์
เท่าท่ีควร เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยี กรมวิชาการและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกครั้ง 
โดยให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับ (น้ าเชื่อม ยิ้มฤทธิ์, 2540 : 12 - 14) 
 
กำรบริหำรงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ 

การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือทุกระดับ จ าเป็นต้องประสานงานร่วมมือกันและด าเนินการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุ
อุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของการลูกเสือที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ องค์กรที่มีส่วน
ส าคัญและใกล้ชิดกับลูกเสือมากที่สุดและเป็นผู้จัดการด าเนินการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือโดยตรง คือ องค์กรระดับ
สถานศึกษาที่น าหลักการ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการลูกเสือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
โดยที่องค์กรระดับอ่ืน ๆ เป็นฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม ทุกด้าน ดังนั้น บทบาท อ านาจและหน้าที่ของ
องค์กรระดับสถานศึกษาจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 

การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาจะมีกรรมการลูกเสือซึ่งเรียกว่า กรรมการกลุ่มลูกเสือ (ส านักงาน
คณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 2534 : 26) ประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่สนใจในกิจกรรมลูกเสือ  
ลูกเสือเก่า และผู้ปกครอง โดยมีผู้ก ากับกลุ่มเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีที่ประชุมนายหมู่ลูกเสือหรืออาจเรียกว่า
กรรมการกองลูกเสือ โดยมีหัวหน้านายหมู่ลูกเสือเป็นประธาน มีนายหมู่ลูกเสือเป็นกรรมการ และมีผู้กากับเป็นที่
ปรึกษา  

ส าหรับคณะกรรมการการด าเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาท่ีจะต้องก าหนดเป็นระเบียบขึ้น เพื่อให้กิจการลูกเสือของสถานศึกษาด าเนิน 
ไปด้วยดี เกิดความคล่องตัว จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการดังนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเลือก/แต่งตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา    เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กรรมการ 
รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ        กรรมการ 
ผู้ก ากับลูกเสือ         กรรมการ 
รองผู้ก ากับลูกเสือ        กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือสถานศึกษา       กรรมการ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง      กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาแต่งตั้ง       กรรมการ 
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 1 คน       กรรมการและเลขานุการ 
 

กำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตรแต่ละชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม  

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดต้องยึดตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และตรงตามหลักสูตรของแต่ละประเภท  
ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งควรจะมีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ดังนี้ 

1. การจดักิจกรรมการสอนลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมกองทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมการสอน เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  

   1.1. พิธีเปิด (เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
   1.2  เกมหรือเพลงท าให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรมอาจใช้อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง ซึ้งบางครั้งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหาเสมอไป  
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     1.3 การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการปฏิบัติเป็นฐานโดยใช้ระบบหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการเรียนการสอน 
ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก้ไข  

     1.4 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ ควรเน้นเรื่องง่าย ๆ และสรุปให้ลูกเสือเข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไร 
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความกล้าหาญอดทน 
เป็นต้น  

     1.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก)  
2. การวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการวัดผล 

ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ ทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้  
    2.1 กิจกรรมบังคับ เป็นการวัดผลและประเมินผลเพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีผ่านช่วงชั้นหรือ จบหลักสูตร 

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และมีการวัดผลตลอด
ภาคเรียน โดย  

          2.1.1 สังเกต  
1) ความสนใจ  

    2) การเข้าร่วมกิจกรรม  
2.1.2 ซักถาม  
2.1.3 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

     2.2 วิชาพิเศษ เป็นการวัดและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  
และใช้เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้  

2.2.1 ผ่าน  
2.2.2 ไม่ผ่าน (มผ.)  

3. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ในหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทจะมีวิชาพิเศษ ซึ่งในการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
มีแนวปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้  

    3.1 ท าการสอบวิชาพิเศษโดยใช้เวลานอกเหนือจากที่ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติหรือในขณะ 
อยู่ค่ายพักแรม นอกจากนี ้ลูกเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเองท าการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ของวิชาพิเศษ แล้วขอท า 
การสอบหรือส่งผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้นแก่ผู้ก ากับลูกเสือเพ่ือขอประดับเครื่องหมาย การสอบจะจัดให้มีขึ้น 
กี่ครั้งก็ได ้โดยเน้นการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผ่านแล้วให้ผู้ก ากับลงนามรับรองในสมุดประจ าตัวลูกเสือ  

    3.2 วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ลูกเสือเข้าร่วม ตามปกติก็ให้น าไปบูรณาการ 
รวมทั้งท าการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้น ๆ และให้ถือว่าลูกเสือที่ผ่านการสอบแล้วมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย
วิชาพิเศษนั้นด้วย  

     3.3 ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือตามจ านวนที่ลูกเสือได้รับ 
จากร้านค้าขององค์การค้าครุสภา 

     3.4 ส าหรับวิชาพิเศษลูกเสือ ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร 
และวิชาลูกเสือฯ ดังนี้  

3.4.1 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  
(ฉบับที ่10) พ.ศ. 2522  

3.4.2 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ  
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2525  

3.4.3 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ (ฉบับที ่14 ) พ.ศ. 2528 
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3.4.4 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ  
(ฉบับที ่15) พ.ศ. 2529  

4. การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา มีความจ าเป็นอย่างมาก  
เพราะลูกเสือจะได้สอบวิชาพิเศษ และประสพผลส าเร็จในการอยู่ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะได้
ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ผจญภัย ได้เพ่ือน เถือ่นธาร สนุกสนาน สุขสม  

    การอยู่ค่ายพักแรม เป็นหัวใจของการลูกเสือ ลูกเสือทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่ค่ายพักแรม เนื่องจากข้อบังคับ
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ข้อ 273-279  ก าหนด 
ไว้ว่าให้ผู้ก ากับลูกเสือ น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรม 
อย่างน้อย 1 คืน  

    การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จัก 
ช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผน
น าลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้น บทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรมและตามหน้าที่ของตนเอง จึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาส 
ในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ  

    อนึ่ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องเข้าใจว่า กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมนี้เป็นกิจกรรมส าหรับเด็ก มิใช่กิจกรรม
ส าหรับผู้ใหญ่ ความส าเร็จ คือ กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของเด็ก ได้แก่ การผจญภัย การได้เพ่ือน ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ ได้ความสนุกและความสุข พร้องทั้งเกิดทัศนคติทีด่ีต่อการพักแรมด้วย ถือว่าสิ่งนี้เป็นจุดหมายที่ส าคัญ 
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กำรขอจัดตั้งกองและผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
(ตัวอย่ำงหนังสือ) 

 
 

ที…่……./………….           ร.ร……………………………..………….  
 

       วัน…………..เดือน……………….……ปี…….…..  
 

เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มและผู้ก ากับกลุ่ม รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
       ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด……….…………….  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ลส. 1       จ านวน………..……..ฉบับ  
       2  ลส. 2         จ านวน………………ฉบับ  
 

ด้วยโรงเรียน………………………………………..ได้มีกองลูกเสือ (ประเภท)………..ครบจานวน 4 กองแล้ว  
และเพ่ือการบริหารงานลูกเสือเป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงขอจัดตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือ โดยมีผู้ก ากับกลุ่ม
และรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ดังนี้  

1. นาย……………………………………….…….เป็นผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มท่ี 1  
2. นาย……………………………..………………เป็นรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มท่ี 2  
 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ เมื่อทางส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดได้รับ
เรื่องแล้วก็จะพิจารณาว่า กองลูกเสือมีกองครบ 4 กองจริงหรือไม่ในทะเบียนการขอจัดตั้งกองลูกเสือของสถานศึกษา
ในจังหวัด และพิจารณาตัวผู้ที่จะขอแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับกลุ่มและรอง หากเรื่องที่ส่งมาเรียบร้อยถูกต้องก็จะด าเนินการ
เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติให้ และส่งเรื่องตอบอนุมัติพร้อมกับส่ง ลส.11 (ใบตั้งกลุ่ม) และ ลส. 13 (ใบแต่งตั้ง) มาให้
สถานศึกษา  
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กำรขอแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียน 
 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี (ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 ข้อ 53 
และ 54)  

การที่จะมีต าแหน่งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนได้นั้นจะต้องมีกลุ่มลูกเสือ
ตั้งแต ่3 กลุ่มข้ึนไป (ค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เรื่องข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2508 ข้อ 10)  

ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ควรมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป แต่ถ้าจ าเป็นอาจ
แต่งตั้งจากบุคคลที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีก็ได้ โดยปกติให้แต่งตั้งจากบุรุษ แต่ถ้าแต่งตั้งสตรีต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (มติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที1่0/2520)  

 
(ตัวอย่ำง) 

 
 

ที…่……./………….        ร.ร……………………………..………….  
 

      วัน…………..เดือน……………….……ปี…….…..  
 

เรื่อง  ขอแต่งตั้งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
        ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด……….…………….  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ลส. 2        จ านวน………………ฉบับ  
 

      ด้วยโรงเรียน…………………………………..ได้มีกลุ่มลูกเสือ ครบจานวน 3 กลุ่มแล้ว และเพ่ือให้การ 
บริหารงานลูกเสือของโรงเรียนเป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน คือ  

      1. นาย……………………………….…………………….ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
      2. นาย………………………………………..………… ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 

หมำยเหตุ เมื่อทางส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
เห็นชอบ ก็จะมีหนังสือตอบอนุมัติมาพร้อมกับส่ง ลส.13 (ใบแต่งตั้ง) มาให้ 
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ด้ำนกำรขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือ 
 

ตามท่ี คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการซึ่งเป็นค่านิยม
ที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ 
และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ  

จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 , 2522, 2525, 
2528 และ 2529  ข้อ 64 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ  
หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 ข้อ 7 ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด  

 
กำรด ำเนินกำรขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

1. กองลูกเสือส ารอง 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8 - 36 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) โดยแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นหมู ่ๆละ 4 - 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่  

2. กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 12 - 48 คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) โดยแบ่งลูกเสือ
ออกเป็นหมู ่ๆ ละ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่  

3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8 - 48 คน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยแบ่ง
ลูกเสือออกเป็นหมู ่ๆ ละ 4 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่  
ไม่เกิน 6 หมู่  

4. กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสืออย่างน้อย 10 คน ไม่เกิน 40 คน อายุ 16 - 25 ปี หรือก าลัง
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญต้องมีลูกเสือวิสามัญ
หมู่ละ 4 - 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย  

ในการด าเนินการ ให้สถานศึกษารับสมัครเด็กเข้าเป็นลูกเสือโดยใช้แบบ ลส. 3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ  
เมื่อสถานศึกษารับสมัครเด็กเรียบร้อยแล้วจะต้องขอตั้งกองลูกเสือโดยกองลูกเสือ 1 กอง ต้องมีผู้ก ากับกอง 1 คน  
และมีรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแต่ไม่เกิน 10 คน (วิธีปฏิบัติของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ)  
 

กำรขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือและแต่งตั้งผู้กำกับกลุ่ม รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 
การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
1. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือส ารอง กองลูกเสือสามัญ  

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กอง รวม 4 กอง 
2. กลุ่มลูกเสือที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ 2 - 3 ประเภท ๆ ละ 2 กองขึ้นไปหรือมีลูกเสือ 

ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509) เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง เป็น 1 กลุ่ม จะต้องมีผู้ก ากับ
กลุ่ม 1 คน และมีรองผู้ก ากับกลุ่มเป็นผู้ช่วย  

กรณีสถานศึกษามีจ านวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกองลูกเสือก่อน เมื่อมีกองลูกเสือ
ครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ  
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คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  

ผู้อ านวยการลูกเสือสถานศึกษา ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่ก าหนด  
รองผู้อ านวยการลูกเสือสถานศึกษา ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่ก าหนด  
ผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญ  

มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์  
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์  
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับมีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์  
 

คุณวุฒิทำงลูกเสือ  
ผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทส ารอง  
รองผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องได้รับวุฒิบัตร C.B.T.C. (ลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น)  
ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ  
รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร S.B.T.C. (ลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น)  
ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่  
รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร SS.B.T.C (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น)  
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ  
รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร R.B.T.C. (ลูกเสือวิสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น)  
ผู้ก ากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุ 28 ปี ขึ้นไป  
รองผู้ก ากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
 

กำรจัดท ำเอกสำรกำรขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  
1. เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต ตั้งกลุ่ม / กอง / แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือโรงเรียน /  

รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผู้ก ากับกลุ่ม/รองผู้ก ากับกลุ่ม/ผู้ก ากับกอง/รองผู้ก ากับกอง)  
1.1 หนังสือน าส่งขออนุญาต  

          1.2 แบบ ลส.1 (แบบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ) 2 ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม  
1.3 แบบ ลส.2 (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ) 2 ฉบับ / 1 ต าแหน่ง  
1.4 วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมในแต่ละประเภท (แนบตามจ านวนใบสมัคร)  
1.5 เอกสารอ่ืน ๆ (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร) (แนบตามจ านวนใบสมัคร)  

2. กำรด ำเนินกำร ตั้งกลุ่ม / กอง / ผอ.ลูกเสือโรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(ผู้ก ากับกลุ่ม/รองผู้ก ากับกลุ่ม/ผู้ก ากับกอง/รองผู้ก ากับกอง)  

2.1 ใบขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.1) ผอ.โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและลงนามขอตั้ง 
2.2 ผู้สมัคร (ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครู บุคลากร) สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

กรอกแบบใบสมัคร (แบบ ลส. 2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน สามารถด ารงต าแหน่งทางลูกเสือได้เพียง 
ต าแหน่งเดียวเท่านั้น  

2.3 รวบรวม แบบ ลส. 1 และ ลส. 2 พร้อมแนบส าเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือส าเนาวุฒิบัตร 
ผ่านการฝึกอบรมฯ (ท าอย่างละ 2 ฉบับ) ส่ง สพป.พิจิตร เขต 1  

2.4 สพป. พิจิตร เขต 1 ด าเนินการจัดท าใบอนุญาตตั้งกลุ่ม (ลส. 11) ตั้งกอง (ลส. 12) และแต่งตั้ง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส. 13) เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร) ลงนาม  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  

1. โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้ง

ผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้  
2.1 ตรวจสอบค าร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
2.2 มีจ านวนลูกเสือ เนตรนารี มีจ านวนเด็กไม่เกินจ านวนหมู่  
2.3 มีจ านวนลูกเสือ เนตรนารี มีจ านวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ  
2.4 ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบค าร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
2.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้ก ากับกลุ่ม / ผู้ก ากับกองลูกเสือต้องเป็นไปตามข้อบังคับ 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553  
2.6 เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา 

ลูกเสือ  
2.7 ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
2.8 จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเสนอขอ  
 

ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553  
3. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
4. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 

ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน. 
 

ด้ำนกำรเงินลูกเสือ 
ข้อ 18 รายได้ คณะลูกเสือแห่งชาติอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้  

(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  
(2) เงินค่าบ ารุงลูกเสือ  
(3) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
(4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติ  
(5) รายได้อ่ืน ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

ข้อ 19 วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ มีดังต่อไปนี้  
(1) เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการลูกเสือ  
(2) เพ่ือให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

ทะนุบ ารุงองค์การของตนด้วยความเสียสละ  
(3) เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือให้รู้จักท างานเพ่ือให้ได้เงินมาด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเองโดยสุจริต  

ข้อ 20 เงินค่าบ ารุงลูกเสือ เงินค่าบ ารุงลูกเสือ ได้แก่ เงินค่าบ ารุงประจ าปีที่เก็บจากลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ กรรมการลูกเสือพิเศษ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  
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ข้อ 21 อัตราเงินค่าบ ารุงลูกเสือ เงินค่าบ ารุงลูกเสือเก็บคนหนึ่งไม่เกินปีละ 5 บาท จะเก็บในอัตราเท่าใด 
ให้ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้ก าหนด ส าหรับการลูกเสือที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด  

ข้อ 22 เงินค่าบ ารุงประจ าปีของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ ก าหนดปีละ 10 บาท เมื่อช าระครบ 10 ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ หรือจะช าระเงินค่าบ ารุงตลอดชีพ
ครั้งเดียวเป็นเงิน 100 ก็ได้  

ข้อ 23 ระยะเวลาช าระให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ ช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปีตามอัตราที่ก าหนดไว้ให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  

ข้อ 24 การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ กลุ่มหรือกองลูกเสือที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนให้อาจารย์ใหญ่ 
ครูใหญ่ หรือผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เก็บเงินค่าบ ารุง หรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดเป็นผู้เก็บเงินก็ได้ ในการเก็บเงิน
นั้น จะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอให้ส านักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดเก็บ  

ข้อ 25 การแบ่งเงินค่าบ ารุงลูกเสือ การแบ่งเงินค่าบ ารุงลูกเสือ ให้แบ่งดังนี้  
(1) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติจะต้องเสียเงินค่าบ ารุงให้แก่ส านักงาน 

ลูกเสือโลก ตามจ านวนลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือในอัตราคนหนึ่งปีละประมาณ 50 สตางค์ เงินยอดนี้ให้กองลูกเสือ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและจังหวัดรวบรวมส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติเพ่ือใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการลูกเสือโลก  

(2) ให้แบ่งเงินค่าบ ารุงที่เหลือจ่ายจากข้อ 1 ข้างต้น (4.50 บาท) ดังนี้   
    ก. กองลูกเสือที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ 
       (1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70 (3.15 บาท)  
       (2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 30 (1.35 บาท)  
    ข. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่ออ ำเภอ  
        (1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือ ร้อยละ 70 (3.15 บาท)  
        (2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ร้อยละ 8 (0.36บาท)  
        (3) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ 8 (0.36บาท)  
        (4) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานภาคการศึกษา ร้อยละ 8 (0.36 บาท)  
        (5) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6 (0.27 บาท)  
   ค. กองลูกเสือที่ข้ึนตรงต่อเทศบำล  
        (1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือ ร้อยละ 78 (3.51 บาท)  
        (2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานเทศบาล ร้อยละ 16 (0.72 บาท)  
        (3) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6 (0.27 บาท)  
   ง. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่อจังหวัด  
       (1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือ ร้อยละ ๗78 (3.51บาท)  
       (2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ 8 (0.36 บาท)  
       (3) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานภาคการศึกษา ร้อยละ 8 (0.36 บาท)  
       (4) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6 ( 0.36 บาท)  
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    จ. เงินค่าบ ารุงลูกเสือที่เก็บจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ  
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ให้เป็นของส านักงานนั้น  

ข้อ 26 กำรน ำส่งเงิน  
เงินค่าบ ารุงของกลุ่มหรือกองลูกเสือที่ข้ึนตรงต่ออ าเภอ เทศบาลหรือจังหวัดให้กลุ่มหรือกองลูกเสือ 

น าส่งอ าเภอ เทศบาลหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี  
ส าหรบักลุ่มหรือกองลูกเสือที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้กลุ่มหรือ 

กองลูกเสือน าส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี ้ให้กลุ่มหรือกองลูกเสือหักเงินค่าบ ารุงที่เป็น 
ส่วนของตนไว้ก่อน  

ข้อ 27 เงินค่าบ ารุงลูกเสือที่อ าเภอได้รับจากกลุ่มหรือกองลูกเสือให้อ าเภอหักส่วนที่เป็นของอ าเภอไว้ก่อน 
ส่วนที่เหลือให้น าส่งจังหวัด เพ่ือจังหวัดจะได้ส่งเขตและส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป ส่วนเงิน
ค่าบ ารุงลูกเสือที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรือกองลูกเสือให้ส านักงานเทศบาลหักส่วนที่เป็นของตนไว้ก่อน ส่วนที่เหลือ
ให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป 

ข้อ 28 กำรหำเงินรำยได้ กลุ่มหรือกองลูกเสืออาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดของตน โดย
ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อ านวยการลูกเสือ
อ าเภอ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ อาจหาเงินรายได้ภายในจังหวัดของตน 
เพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือ  

ข้อ 29   
     (1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือต้องไม่เรี่ยไรเงินและไม่เข้าร่วมเร่ขายสิ่งของใด ๆ ตามท้องถนนหรือ

เก็บบัตรผ่านประตู หรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของลูกเสือ  
     (2) ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

อาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมเรี่ยไรเงิน ขายสิ่งของ หรือเก็บบัตรผ่านประตู
เฉพาะรายภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ก็ได้  

ข้อ 30 สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุนหรือเก่ียวข้องกับพิธีการหาเงินใดๆท่ีขัดต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง หรือเป็นไปในท านองส่งเสริมให้ลูกเสือเล่นการพนัน  

ข้อ 31 การควบคุมเงินรายได้กลุ่ม หรือกองลูกเสือ เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรือกองลูกเสือได้รับ 
ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 นาย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือครูในโรงเรียนนั้น มีหน้าที่เก็บรักษา 
และควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดท าบัญชีรับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้ลูกเสือทราบ 
ทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ-จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย เงินรายได้นี้ให้น าฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการ
อ าเภอหรือจังหวัด  

ข้อ 32 หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ การจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
         (1) เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือ  
         (2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ  
         (3) เพ่ือจัดพิมพ์ต ารา คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวกับการลูกเสือ  
        (4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  
ข้อ 33 อ านาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท อ านาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท ให้ก าหนด ดังนี้ 

(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 8) พ.ศ.2549 
        (1) ผู้ก ากับลูกเสือ  
             ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 5,000  บาท  
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        (2) รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
             รองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน  10,000 บาท  
        (3) ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
             รองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ  
             รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 30,000  บาท  
        (4) ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน (มีกลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์)  
             รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
             (ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา)  
             ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000  บาท 
        (5) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 500,000  บาท  
        (6) รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 2,000,000  บาท  
        (7) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่ 2,000,000  บาทข้ึนไป  

  เงินที่กลุ่มหรือกองลูกเสือฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิการอ าเภอหรือจังหวัดให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน  
ดังกล่าวเป็นผู้จ่ายในลักษณะเงินฝากถอนคืน ส่วนใบเสร็จรบัเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนด  

ข้อ 34 การควบคุม ให้เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีหน้าที่ควบคุม และ
ตรวจสอบการเงินของลูกเสือทั่วไปและให้รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดและรองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ มีหน้าที่
ควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสือในสังกัด ให้กองลูกเสือที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติและลูกเสือจังหวัดรายงานฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ข้อ 35 ทรัพย์สินเมื่อยุบกองลูกเสือ ในกรณีที่กองลูกเสือยุบหรือเลิกกิจการ ให้บรรดาทรัพย์สินของลูกเสือนั้น
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 

กำรเงินเนตรนารี 
ข้อ 11 รายได้กิจการของเนตรนารี อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้  

(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  
(2) เงินอุดหนุนจากคณะลูกเสือแห่งชาติ  
(3) เงินค่าบ ารุงสมาชิกเนตรนารี  
(4) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเนตรนารี  
(5) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้เนตรนารี  
(6) รายได้อ่ืน ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของเนตรนารี  

ข้อ 12 ให้ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร จัดท าบัญชีการเงินของเนตรนารี 
ไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ 13 วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบ ารุงเนตรนารี วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่าบ ารุงสมาชิกเนตรนารี มี
ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการเนตรนารี  
(2) เพ่ือให้เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่ 

เนตรนารีทะนุบ ารุงองค์การของตนด้วยความเสียสละ  
(3) เพ่ือฝึกอบรมเนตรนารีให้รู้จักท างาน เพ่ือให้ได้เงินมาด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเองโดยสุจริต  
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ข้อ 14 เงินค่าบ ารุงเนตรนารี เงินค่าบ ารุงเนตรนารี ได้แก่ เงินค่าบ ารุงประจาปีที่เก็บจาก เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี 

ข้อ 15 อัตราเงินค่าบ ารุงเนตรนารี เงินค่าบ ารุงเนตรนารีเก็บคนหนึ่งไม่เกินปีละ 5 บาท กลุ่มหรือกอง 
เนตรนารีที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะเก็บในอัตราเท่าใด ให้ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้ก าหนด ส าหรับกองเนตรนารี 
ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ 
ก าหนด  

ข้อ 16 เงินค่าบ ารุงผู้บังคับบัญชาเนตรนารี เงินค่าบ ารุงประจ าปีของผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการ 
เนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี ก าหนดปีละ 10 บาท เมื่อชาระครบ10 ปี แล้วถือว่าเป็นสมาชิก
ตลอดชีพ หรือจะช าระเงินค่าบ ารุงตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 100 ก็ได้  

ข้อ 17 ระยะเวลาช าระ ให้เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี  
และเจ้าหน้าที่เนตรนารี ช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปี ตามอัตราที่ก าหนดไว้ให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  

ข้อ 18 การเก็บเงินค่าบ ารุงเนตรนารี กลุ่มหรือกองเนตรนารีที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน  
ให้ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ หรือผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เก็บเงินค่าบ ารุง หรือผู้บังคับบัญชาเนตรนารีในสังกัด
เป็นผู้เก็บเงินก็ได้ ในการเก็บเงินนั้นจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว  

         ส าหรับผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่ เนตรนารี  
ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอให้ส านักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดเก็บ  

ข้อ 19 การแบ่งเงินค่าบ ารุงเนตรนารี การแบ่งเงินค่าบ ารุงเนตรนารี ให้แบ่งดังนี้  
(1) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติจะต้องเสียเงินค่าบ ารุงให้แก่ส านักงาน 

ลูกเสือโลก ตามจ านวนลูกเสือ และเนตรนารีตลอดจนเจ้าหน้าที่ลูกเสือในอัตราคนหนึ่ง ปีละ 1 บาท 50 สตางค์  
เงินยอดนี้ให้กองเนตรนารีสังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและจังหวัดรวบรวมส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพ่ือใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการลูกเสือโลก  

(2) ให้แบ่งเงินค่าบ ารุงที่เหลือจ่ายจากข้อ 1 ข้างต้นดังนี้ (3.50 บาท)  
     ก. กองเนตรนารีที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

(1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารีร้อยละ 70 (2.45 บาท)  
(2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 30  

(1.05  บาท)  
     ข. กองเนตรนารีที่ข้ึนตรงต่ออ าเภอ  

(1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารี ร้อยละ 70 (2.45  บาท)  
(2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ร้อยละ 8 (0.28 บาท)  
(3) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ 8 (0.28  บาท)  
(4) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานเขตการศึกษา ร้อยละ 8 (0.28  บาท)  
(5) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6 

( 0.21 บาท)  
     ค. กองเนตรนำรีที่ข้ึนตรงต่อเทศบำลหรือกรุงเทพมหำนคร  

(1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารี ร้อยละ 78 (2.73  บาท)  
(2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานเทศบาลหรือกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 16 

(0.56  บาท)  
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(3) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6 

(0.21 บาท)  
      ง. กองเนตรนารีที่ขึ้นตรงต่อจังหวัด  

(1) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารี ร้อยละ 78 (2.73 บาท)  
(2) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ 8 (0.28 บาท)  
(3) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานเขตการศึกษา ร้อยละ 8 (0.28 บาท)  
(4) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 6 

(0.21 บาท)  
      จ. เงินค่าบ ารุงลูกเสือที่เก็บจากผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ เนตรนารี  

และเจ้าหน้าที่เนตรนารี สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ให้เป็นของส านักงานนั้น  

ข้อ 20 กำรน ำส่งเงิน  
เงินค่าบ ารุงของกองเนตรนารีที่ข้ึนตรงต่ออ าเภอ เทศบาลหรือจังหวัดให้กลุ่มหรือกองเนตรนารี 

น าส่งอ าเภอ เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ส าหรบักลุ่มหรือกองเนตรนารีที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้กลุ่มหรือกองลูกเสือน าส่งสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ทั้งนี้ ใหก้ลุ่มหรือกองเนตรนารีหักเงินค่าบ ารุงที่เป็นส่วนของตนไว้ก่อน  

ข้อ 21 เงินค่าบ ารุงเนตรนารี ที่อ าเภอได้รับจากกลุ่มหรือกองเนตรนารี ให้อ าเภอหักส่วนที่เป็นของอ าเภอ 
ไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้น าส่งจังหวัด เพ่ือจังหวัดจะได้ส่งเขตและส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ  แห่งชาติต่อไป   
                    สว่นเงินค่าบ ารุงลูกเสือที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรือกองเนตรนารี ให้ส านักงานเทศบาลหักส่วนที่เป็น
ของตนไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป  

ข้อ 22 กำรหำเงินรำยได้ กลุ่มหรือกองเนตรนารี อาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดของตน 
โดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อ านวยการลูกเสือ
อ าเภอ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ อาจหาเงินรายได้ ภายในจังหวัด 
ของตนเพ่ือส่งเสริมกิจการเนตรนารี  

ข้อ 23  
(1) ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และเนตรนารีต้องไม่เรี่ยไรเงินและไม่เข้าร่วมเร่ขายสิ่งของใด ๆ  

ตามท้องถนนหรือเก็บบัตรผ่านประตู หรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของเนตรนารี  
(2) ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 

อาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและเนตรนารีเข้าร่วมเรี่ยไรเงิน ขายสิ่งของ หรือเก็บบัตรผ่าน
ประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ก็ได้  

ข้อ 24 สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุนหรือเก่ียวข้องกับพิธีการหาเงิน ใด ๆ ที่ขัดต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง หรือเป็นไปในท านองส่งเสริมให้ลูกเสือเล่นการพนัน  

ข้อ 25 การควบคุมเงินรายได้กลุ่ม หรือกองเนตรนารี เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรือกองเนตรนารีได้รับ  
ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 นายประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาเนตรนารี หรือครูในโรงเรียนนั้น มีหน้าที่เก็บรักษา
และควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดท าบัญชีรับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้เนตรนารีทราบ
ทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ-จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย เงินรายได้นี้ให้น าฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการ
อ าเภอหรือจังหวัด 
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ข้อ 26 หลักการจ่ายเงินรายได้ การจ่ายเงินรายได้เนตรนารี ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(1) เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมเนตรนารี  
(2) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และเนตรนารี  
(3) เพ่ือจัดพิมพ์ต ารา คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวกับการเนตรนารี  
(4) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการเนตรนารี  

ข้อ 33 อ านาจการสั่งจ่ายเงินเนตรนารีทุกประเภท อ านาจการสั่งจ่ายเงินเนตรนารีทุกประเภท ให้ก าหนดดังนี้  
1) ผู้กากับเนตรนารี  
    ผู้ก ากับกลุ่มเนตรนารี สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 5,000  บาท  
(2) รองผู้อ านวยการเนตรนารีโรงเรียน  
     รองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  
(3) ผู้อ านวยการเนตรนารีโรงเรียน  
     รองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ  
     รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท  
(4) ผู้อ านวยการเนตรนารีโรงเรียน (มีกลุ่มเนตรนารีที่สมบูรณ์แล้ว)  
     รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
     (ผู้ตรวจการศึกษา เขตการศึกษา ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด) สั่งจ่ายได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 100,000  บาท  
(5) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 500,.000  บาท  
(6) รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 2,000,000  บาท  
(7) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่  2,000,000  บาทข้ึนไป  

เงินที่กลุ่มหรือกองเนตรนารีฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิการอ าเภอหรือจังหวัดให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินดังกล่าวเป็นผู้จ่าย 
ในลักษณะเงินฝากถอนคืน ส่วนใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนด  

ข้อ 28 การควบคุม ให้เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีหน้าที่ควบคุม และ
ตรวจสอบการเงินของเนตรนารีทั่วไปและให้รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด และรองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ  
มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเงินของเนตรนารีในสังกัด ให้กองเนตรนารีสังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจังหวัดรายงานฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ข้อ 29 ทรัพย์สินเมื่อยุบกองเนตรนารี ในกรณีที่กองเนตรนารียุบหรือเลิกกิจการ ให้บรรดา ทรัพย์สิน 
ของเนตรนารีนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ที่จัดท าขึ้น
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554 ) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์และสังคม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ 
ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้ง 
มีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 ) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี  
มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, 2546 ) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน 
มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการ 
บูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและ เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน
มาปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม  

 

ด้ำนแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
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เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์  
 

1. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช  2551 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งให้ผู้เรียน 

ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการทาประโยชน์ 
เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้
องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้  

     1.1 กิจกรรมแนะแนว  
เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  

คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
พัฒนาผู้เรียน  

      1.2 กิจกรรมนักเรียน  
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ด ีความรับผิดชอบการท างาน 

ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรและสมานฉันท์  
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน 
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  กิจกรรมนักเรียน
ประกอบด้วย  

1)  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
   2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

     1.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความ 

สนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ 
เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ทั้ง  3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วน าไปสู่เป้าหมาย 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
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2. หลักกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนมีหลักกำรส ำคัญ ดังนี้  
    2.1 มีเปา้หมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน  
    2.2 เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ  ความถนัด 

ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  
    2.3 เป็นกจิกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะ 

ต่าง ๆ ทีส่อดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณ ีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมี 
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม  

3. เป้ำหมำย  
    การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการ

เรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้แก่ รักชาติ 
ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ  

4. แนวกำรจัดกิจกรรม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้  
    4.1 ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ  
    4.2 ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท างานที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน  
    4.3 จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง  3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

    4.4 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม  

    4.5 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐานการปฏิบัติ 
ตามวิถีประชาธิปไตย  

    4.6 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม  
๕. ขอบข่ำยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
    สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง  3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรม

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมี
ขอบข่าย ดังนี้  

    5.1 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะ 
เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

    5.2 เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทาง 
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
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     5.3 เป็นกจิกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ สนับสนุน
ค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551 

    5.4 เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ 
ต่อส่วนรวม เพ่ือเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  

 6. โครงสร้ำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
     โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
ตำรำงท่ี  1 แสดงโครงสร้างเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

          
       กิจกรรม 

 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 -ม.6 
กิจกรรมแนะแนว           
กิจกรรมนักเรียน           
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

60 ชม. 45 ชม. 60 ชม. 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
 

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดโครงสร้างเวลา 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีละ  120 ชั่วโมง และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 จ านวน  360 ชั่วโมง เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียน 
ได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ ระดับประถมศึกษา (ป.1.6) รวม 6 ปี จ านวน 60 ชั่วโมงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1.3)  
รวม  3 ปี จ านวน  45 ชั่วโมงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม  3 ปี จ านวน  60 ชั่วโมง การจัดสรรเวลา 
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร 
และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง  3 ลักษณะ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปีจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

7. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
    การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551

เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

8. หลักกำร  
    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การท างานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ  
โดยให้ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมิน  
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    8.1 แนวทางการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพ ดังนี้ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 แสดงแผนภาพแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ประการคือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน  

 
8.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนว

ปฏิบัติ ดังนี้  
     1)  ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

       2)  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 
       3) ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผา่นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และน าผลการประเมินไปบันทึก 
ในระเบียนแสดงผลการเรียน  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์ 

กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมแนะแนว  

 ซ่อมเสริม   ประเมิน  เกณฑ์กำรประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน 
4. คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

  ไม่ตามเกณฑ์   ตาม
เกณฑ์ 

  ไม่ผ่าน    ผ่าน 

 ผลการจัดกิจกรรม   
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       4) ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้
ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  

 8.3 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อตัดสินเลื่อนชั้น
และจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่าน 
ในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยการ 
ด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

       1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน 
ทุกคนตลอดระดับการศึกษา  
         2) ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดนั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 
กิจกรรมส าคัญ ดังนี้  

 (1) กิจกรรมแนะแนว  
     (2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  

 1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
โดยเลือกเพียง  1 กิจกรรม  

 2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
            (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
        3) ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ  
          4) ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา  

 8.4 เกณฑ์การตดัสิน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้  

      8.4.1 ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
ไว้  2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน  

      8.4.2 ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและก าหนดเกณฑ์ 
การผ่านการประเมิน ดังนี้  
      1) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  

       ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ 
ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

       ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  
หรือมีผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
      2) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผ่าน หมายถึง ผู้เรียน 
มีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญท้ัง  3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญ 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก 3 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์  
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8.5 แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของครู 
หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ทีจ่ะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติ
กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผล 
การเรียน ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสม
เป็นรายกรณีไป  

8.6 ข้อเสนอแนะ การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
      8.6.1 ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยสถานศึกษา 

ควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน  

       8.6.2 ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ  

       8.6.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดกิจกรรม 
ได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวและน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้  

       8.6.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีองค์ประกอบในการดาเนินการ ดังนี้  
       1) มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม  
       2) มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน  
       3) มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
       4) มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม  

 8.7 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ได้ตามความเหมาะสม  

     1. บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
1.1 ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและโดยการมีส่วนร่วม 

ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
1.2 ผู้บริหารชี้แจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 

เห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1.3 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีความทันสมัย 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

1.4 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม  

1.5 นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
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      2. บทบำทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
2.1 ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนาผู้เรียน 

และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  
2.2 ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2.3 ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน  

และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  
2.4 ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการจัดท า 

แผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล  
2.5 ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้เรียนในการร่วม 

กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน  
2.6 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมจัดท า 

เอกสารหลักฐานการประเมินผล  
2.7 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วน าผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนา 

และปรับปรุงแก้ไข  
2.8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

      3. บทบำทของผู้เรียน  
3.1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ  

หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา  
3.2 เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
3.3 ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม  
3.4 ร่วมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่เสมอ  
3.5 รว่มประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเอง และน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม 

ต่อครูผู้รับผิดชอบ  
3.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลังการปฏิบัติ 

กิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืน  
      4. บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  

4.1 ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม  
      5. บทบำทของผู้ปกครองและชุมชน  

5.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
และชุมชน 

5.2 ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  

5.3 ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ของผู้เรียน  

5.4 เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน  
5.5 ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรม (แนวทางการจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551)  


