แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

โดย
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คานา

ก

เอกสารแนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เล่มนี้ รวบรวมและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ซึ่งผู้รวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานลูกเสือ พร้อมทั้งส่งแบบสารวจไปยังผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
สารวจข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการดาเนินงานบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ รวมทั้งความต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ ซึ่งได้สรุปสาระความ
ต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ด้านนโยบายลูกเสือ ๒) ด้านการขอจัดตั้งกอง
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๓) ด้านการเงินลูกเสือ ๔) ด้านแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ๕) ด้าน
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ๖) ด้านพิธีการลูกเสือ ดังนั้น ผู้รวบรวมจึงได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
เอื้ออานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับความรู้
ในด้านต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับ บัญชาลูกเสือทุกระดับใช้เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณ ท่านผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ นายกสมาคม
ลูกเสือจังหวัดน่าน ผู้แทนคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดน่าน ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ ดร.สุเวช กลับศรี ผู้อานวยการกลุ่ม
นิเทศฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และวิทยากรจากสมาคมลูกเสือจังหวัดน่านที่ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
รวมทั้งแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางเว๊ปไซด์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสังกัดสานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทุก ๆ ท่าน
จึงหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือทุก
ท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่านด้วยความยินดี และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑
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๓๑

๑

ด้านนโยบายลูกเสือ
แนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ
พล.อ.ดาว์ พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางการพัฒนากิจการ
ลู ก เสื อ ร่ ว มกั บ นายสุ ธ รรม พัน ธุ ศั กดิ์ ประธานคณะท างานศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ต รและกิ จ กรรมลู ก เสื อ ไทย
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม MOC โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัย
ยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ , นายเดช วรเจริญศรี
ผู้อานวยการสานักเลขาธิการ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมหารือ
นายสุธรรม พันธุศักดิ์ ประธานคณะทางานศึ กษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือไทย กล่าว
รายงานสรุปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทยในปัจจุบัน สาระสาคัญดังนี้
ลักษณะของกิจการลูกเสือ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) ลูกเสือภาคบังคับ (Compulsory) คือ ลูกเสือในโรงเรียนที่มีอยู่จานวน ๗ ล้านคน ประกอบด้วย
ลูกเสือสารอง (๘-๑๑ ปี) ลูกเสือสามัญ (๑๑-๑๖ ปี) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (๑๔-๑๘ ปี) และลูกเสือวิสามัญ (๑๖-๒๕
ปี)
๒) ลูกเสืออาสาสมัคร (Voluntary) คือ ลูกเสือที่อยู่นอกโรงเรียนจานวน ๗.๔ ล้านคน ประกอบด้วย
ลูกเสืออาสาสมัครที่อยู่ในกองลูกเสือนอกโรงเรียน สโมสรลูกเสือและอาสาสมัครลูกเสือ และลูกเสือชุมชน ได้แก่
ลูกเสือชาวบ้าน สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัด ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า ๗ ล้านคน
ผลการด าเนิ น กิ จ การลู ก เสื อ ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี ค วามก้ า วหน้ า และประสบความส าเร็ จ เท่ า ที่ ค วร
เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ
- กิจกรรมของลูกเสือ ไม่มีความโดดเด่นและไม่เป็นที่นิยม
- หลักสูตร ไม่มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย และไม่นาหลักสูตรที่ดีๆ มาปรับใช้ เช่น หลักสูตรของ
ประเทศญี่ปุน
- บุคลากร ไม่มีผู้บริหารระดับสูง (CEO) มาบริหารงานแบบเต็มเวลา ในส่วนของบุคลากรลูกเสือไม่ได้
รับการพัฒนาและไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับ
- การบริหารทรัพย์สิน ไม่มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและงบดุลที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนไม่มีการ
พัฒนาทรัพย์สิน/สิทธิประโยชน์ของลูกเสือให้เกิดเป็นรายได้ โดยเฉพาะค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทั่วประเทศรวม ๑๓๓ ค่าย
แต่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ดีเพียง ๙ แห่ง โดยในจานวนนี้มีเพียง ๕ แห่งเท่านั้นที่สามารถสร้างบริหาร
กิจการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ
๑) ระดับนโยบาย
- จัดให้มีการประชุมสภาลูกเสือไทย โดยขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสภานายกของสภาลูกเสือไทย
กาหนดจัดการประชุมสภาลูกเสือไทยและให้กรรมการสภาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมมอบนโยบายใช้
กิจการลูกเสือเป็นเครื่องมือในการปลุกจิตสาธารณะในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- ปรับปรุงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธาน
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ปรับปรุงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๕ คน ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดูแล
รับผิดชอบ และจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งหรือ ๒ เดือนครั้ง
๒) ระดับปฏิบัติการ

๒

- สรรหา CEO มาเป็นเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติแบบเต็มเวลา โดยสรรหามาจากผู้บริหาร
ตาแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอธิบดีขึ้นไป หรือบุคคลจากภายนอก ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติเห็นชอบ ซึ่งขอให้มีคุณสมบัติ ๕ เก่ง-ดีเป็นอย่างน้อย กล่าวคือ เก่งกิจการลูกเสือ-การตลาด-การเงิน-การ
บริหาร-การสื่อสารหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษต้องสื่อสารได้ดี และขอให้มีจิตสาธารณะ-มีวินัย-รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์-มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์-มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี โดยให้ค่าตอบแทนในระดับที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กาหนดให้มีลูกเสือจังหวัดในสานักงานลูกเสือจังหวัด ๗๗ จังหวัด ๆ ละ ๑-๓ คน เพื่อทาหน้าที่
ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการดาเนินกิจการลูกเสือระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในอนาคตอาจจัดตั้งให้มี
สานักงานลูกเสืออาเภอต่อไป
- ปรับปรุงโครงสร้าง โดยให้มีคณะอนุกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และให้เลขาธิการสานักลูกเสือแห่งชาติ ทาหน้าที่บริหารงานสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย ๔ ฝุายหลัก ได้แก่ ฝุายค่ายลูกเสือ รายได้และสิทธิ
ประโยชน์ ฝุายหลักสูตรและกิจกรรม ฝุายกิจการลูกเสือระหว่างประเทศ และฝุายบริหาร
- แสดงบัญชีทรัพย์สินและงบดุล ขอให้มีการจัดทาบัญชีทรัพย์สินและงบดุลของสานักงานลูกเสือ
แห่งชาตินามาแสดงให้กรรมการตรวจสอบด้วย
ในการนี้ ได้น าเสนอแนวทางการพัฒ นากิจการของลู กเสื อในช่ว งปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ เพื่อขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการดาเนินงานพัฒนาค่ายและ
สินค้าของลูกเสือนาไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าเช่าค่ายลูกเสือ/โรงแรมลูกเสือ , สิทธิประโยชน์จากเครื่องหมาย
ลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์กิจกรรมสาคัญ, ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกสินค้าลิขสิทธิ์ นอกจากนี้จะได้หาผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น
ทางการ พร้อมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมจากค่ายลูกเสือเอกชนที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานตามที่
สานักงานลูกเสือแห่งชาติกาหนด และการปรับสัญญาค่าเช่า/ค่าบริการจากทรัพย์สินของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ด้วย
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับการใช้
กิ จ การลู ก เสื อ ในการปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เ รี ย นในระดั บ ต่ า ง ๆ มี จิ ต สาธารณะ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การที่ รั ฐ บาลมอบให้
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินนโยบายพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต จึงได้ประกาศนโยบายให้มีการปลูกฝัง “การให้” ให้กับ
เด็ก ๆ โดยได้มอบให้ผู้บริหารองค์กรหลักจัดทาแผนการจัดกิจกรรมปลูกฝังผู้เรียนในทุกระดับให้รู้จัก “การให้ เผื่อแผ่
แบ่งปัน” ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะต้องเลือกกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยและมีการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งระบบต่อไป
ในส่ ว นของการสรรหา CEO เพื่อทางานแบบเต็มเวลา จะต้องให้ ความส าคัญกับการออกแบบ
คุณลักษณะของผู้ที่จะมาทาหน้าที่บริหาร พร้อมสร้างกลไกการทางานให้มีอานาจหน้าที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
งานได้อย่างราบรื่น รวมทั้งบริหารกิจการลูกเสือทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ได้เน้นย้าถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์กิจกรรมสาคัญของลูกเสือ ซึ่งได้มอบ
นโยบายเกี่ยวกับการขอความร่วมมือกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไปแล้ว โดยขอให้องค์การค้าของ สกสค.ดาเนินการให้ถูกต้อง
เพื่อประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และควรจัดให้มีระบบกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ดี เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้โรงเรียนมาสั่งซื้อสินค้าจากองค์การค้าของ สกสค. โดยตรงมากขึ้น
ทั้งนี้ รมว.ศึก ษาธิก าร ได้ม อบให้ คณะทางานไปปรับ ปรุง แก้ไ ขแผนการพัฒ นากิจการลู กเสื อตาม
แนวทางของอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์-สภาพปัญหา, สมุทัย-สาเหตุของปัญหา, นิโรธ-วิธีการแก้ปัญหา, มรรค-แนว

๓

ปฏิบัติ และให้นากลับมาเสนออีกครั้ง เพื่ อจะได้ร่วมกันพิจารณาให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ "สพฐ. รับ
ลูก คสช.สร้ างค่านิย มคนไทยใหม่" ดร.กมล รอดคล้ าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริห ารระดับสูงของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า...ที่
ประชุมได้หารือถึงการสร้ างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ซึ่ง สพฐ. จะนาหลักการ
ดั ง กล่ า วมาขยายผล โดยได้ เ ตรี ย มเผยแพร่ เ รื่ อ งดั ง กล่ า วไปสู่ ส ถานศึ ก ษาด้ ว ยการบรรจุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รวิ ช า
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง "สพฐ. ได้
มีการวิเคราะห์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ พบว่า หลักสูตรของ สพฐ. ก็มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ ๘
ข้อ ประกอบด้วย มีความรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ โดยทั้งหมดได้บรรจุไว้ในหลักสูตรอยู่แล้ว ส่วนที่ คสช. กาหนดค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ ก็ถือว่าครอบคลุมคุณลักษณะของ สพฐ.แล้ว และการผลักดันเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่แค่ภาคการศึกษาเพียงฝุาย
เดียว แต่สังคมทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทาโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากครอบครัวที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่เด็ก
และยาวชน" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.

๔

มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ด้วยคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีน โยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒
ประการ ซึ่งเป็ นค่านิย มที่ส อดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนด
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๘ ประการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์จะเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ ที่มุ่ง
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรม
ลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ได้ หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
เพื่อให้มีแผนงาน มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและสานกงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานยกระดับ
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงมีมาตรการและแนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ เป็น
กิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อเสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลู กเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ตามหลักการที่กาหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามั ญในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้
พร้อมเพื่อดาเนินกิจกรรม
๔. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ เนตร
นารี ยุ ว กชาดและผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญ
ประโยชน์
๕. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือขั้นความรู้ ชั้นสูง และได้รั บเครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่ งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการ
ฝึกอบรมและมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
๖. ให้มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๗. ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญกาลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ
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แนวทางในการดาเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๑. สถานศึกษาต้องกาหนดนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้
บาเพ็ญประโยชน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สร้ า งความตระหนั ก ในการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ให้ แ ก่ ครู บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา และให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาต้องจัดทาโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาต้องจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ให้เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและทันสมัย
๕. สถานศึกษาต้องจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่ง
เรียนรู้ทางการลูกเสือในสถานศึกษา
๖. ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขั้นความรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และได้รับการแต่งตั้งให้มีตาแหน่งเป็นผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
และรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม มีวุฒิทางลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
๘. สถานศึกษาต้องจัดทาแผนงาน/โครงการ ในการดาเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้
บาเพ็ญประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานให้เหมาะสม
๙. สถานศึกษาต้องจัดทากาหนดการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้
ครบถ้วน
๑๐. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดกิจกรรมตาม
กาหนดการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม ตลอดจนดาเนินการวัดประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการนั้น
๑๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดให้มีและใช้สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจาเป็นในการฝึกอบรม
๑๒. สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๑๓. สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาทั กษะชี วิ ต กิจ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ และจิต สาธารณะ
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความเป็น พลเมือง ตามคาปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ ปีละไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม
๑๔. สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และ ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา หรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลากร
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ทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรของสถานศึกษา หรือใช้วิทยากรที่มี
ความชานาญเฉพาะทาง
๑๕. ให้สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ ภายในสถานศึกษา โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และกาหนดผู้นิเทศไว้อย่าง
ชัดเจน และจัดทารายงานประจาปี ต่อผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
๑๖. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ขวัญกาลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา
๑๗. ส าหรั บ สถานศึก ษาที่จั ดกิจกรรมยุว กาชาด และหรือผู้ บาเพ็ญประโยชน์ ให้ ด าเนินการตาม
มาตรการและแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม

แนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. การจัดโครงสร้างลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้อง ชัดเจนตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๑.๑ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี
๑.๓ ดาเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการฝุายต่าง ๆ ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการลูกเสือ
เขตพื้นที่ ตามความเหมาะสม
๑.๔ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
๒. การวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี
๒.๑ จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีทางด้านลูกเสือ
๒.๒ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ และการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมทบทวน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๔ จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือระดับเขตพื้นที่ ตามความเหมาะสม
๒.๕ ระดมทรัพยากร หรือหาแหล่งงบประมาณในการพัฒนางานลูกเสือ การพัฒนาค่ายลูกเสือใน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒.๖ สรุปรายงานโครงการตามแผนที่กาหนด เพื่อรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓. การนิเทศ กากับติดตาม งานลูกเสือ
๓.๑ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการนิเทศงานลูกเสืออย่างชัดเจน
๓.๒ จัดทาแผนการนิเทศ เครื่องมือ และดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
มาตรการ และแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการ และแนวทาการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
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๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เพื่อนิเทศ กากับติดตามการจัดการเรียน
การสอนด้านลูกเสือของสถานศึกษา
๓.๔ กากับดูแลสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนลูกเสือให้ดาเนินไปตามหลักสูตร
ทุกระดับชั้น
๓.๕ กากับ ดูแล การอนุญาตเข้าค่ายพักแรมและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือในสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ วิธีการและกระบวนการทางการลูกเสืออย่างเคร่งครัด
๓.๖ ให้มีการประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
๔.๑ สารวจคุณวุฒิทางการลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ
ลูกเสือได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทางการลูกเสือ โดยได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ เป็นอย่างน้อย
๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
สร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเร่งด่วน
๕. การยกย่องเชิดชูเกียรติ
๕.๑ กาหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความก้าวหน้าในวิชาชีพ แก่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ
๕.๓ พิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ที่มีผลงานด้านลูกเสือ
ดีเด่น
๖. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ
๖.๑ จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
๖.๒ จัดให้มีเว๊ปไซด์ (Website) ทางการลูกเสือ
๖.๓ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานลูกเสือผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร Social
Network
หมายเหตุ
คาว่า “ลูกเสือ” หมายรวมถึง เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บาเพ็ญประโยชน์
คาว่า “วูดแบดจ์” หมายความว่า วุฒิทางลูกเสือ
คาว่า “ยุวกาชาด” หมายรวมถึง ผู้บริหารหรือผู้นาที่การฝึกอบรมตามหลักสูตร

๘

ประเภท

คุณสมบัติ
๑

สารอง
- ลูกเสือ
เนตรนารี

- คณะกรรมการ
สอบวิชาพิเศษ

- ได้สอบผ่านดาว
ดวงที่ ๓
-ผ่านพิธีเข้า
ประจากอง
- ได้รับ
เครื่องหมายวูด
แบดจ์ ๒ ท่อน
ประเภทลูกเสือ
สารองเป็น
หัวหน้า
- ผ่านการ
ฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือสารองขั้น
ความรู้เบื้องต้น
เป็นผู้ช่วย

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๒
๓
๔

- ขออนุมัติโครงการสอบ
วิชาพิเศษ โดยกาหนดวัน
เดือน ปี ที่จะทาการสอบ
และสถานที่สอบไปยัง
สานักงานลูกเสือจังหวัด
- แจ้งวิชาที่จะสอบทุกวิชา
- แจ้งรายชื่อคณะกรรม
การสอบพร้อมคุณวุฒิทาง
ลูกเสือ หัวหน้ากรรมการ
แต่ละวิชาต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์สอง
ท่อน ประเภทสารอง ส่วน
กรรมการผู้ช่วยต้องผ่าน
การฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือสารองขั้นความรู้
เบื้องต้น

- ขออนุญาต
สอบวิชาพิเศษ
จากสานักงาน
ลูกเสือจังหวัด
ล่วงหน้าก่อน
สอบอย่างน้อย
๗ วัน

- ได้รับหนังสือ
ตอบอนุญาต
จากสานักงาน
ลูกเสือจังหวัด

- ดาเนินการ
จัดสอบตาม
กาหนดวัน
เดือน ปีที่
กาหนด

หมายเหตุ
๕

๖

- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ
แล้วให้สถานศึกษา
รายงานผลการสอบโดย
ส่งหลักฐานประกอบการ
อนุมัติ ดังนี้
๑. รายชื่อลูกเสือ/เนตร
นารีที่เข้าสอบ จานวน ๒
ชุด โดยมีประธาน
กรรมการสอบและ
กรรมการลงชื่อรับรอง
ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน
๒. ส่งข้อสอบภาคทฤษฎี
ของทุกวิชา(อย่างน้อย
วิชาละ ๒๐ ข้อ)
๓. ส่งข้อสอบภาคปฏิบัติ
ของทุกวิชา

-เมื่อได้รับอนุมัติผล
การสอบแล้วให้ทา
เรื่องขออนุญาตซื้อ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษตามที่สอบได้
เพื่อจะได้ออกหนังสือ
อนุญาตนาไปติดต่อ
ซื้อเครื่องหมายวิชา
พิเศษที่ร้านลูกเสือ
หรือร้านค้าขอ
องค์การค้าคุรุสภา
ต่อไป
-หลักฐานการสอบ
จะต้องแสดงไว้ใน
ลส.๖ ทะเบียนกอง
ลูกเสือสารองเพื่อเป็น
หลักฐานการสอบได้

ตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติวา่
ด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชา
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙
ข้อ ๑๔๓ (๒) (๓)

๙

ประเภท

คุณสมบัติ

สามัญ
- ลูกเสือ
เนตรนารี

- สอบได้
เครื่องหมาย
ลูกเสือตรี
-ผ่านพิธีเข้า
ประจากอง

- คณะกรรมการ
สอบวิชาพิเศษ

- ได้รับ
เครื่องหมายวูด
แบดจ์ ๒ ท่อน
ประเภทสามัญ
เป็นหัวหน้า
- ผ่านการ
ฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือสามัญขั้น
ความรู้เบื้องต้น
เป็นผู้ช่วย

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑
๒
๓
๔
๕
- ขออนุมัติโครงการสอบ - ขออนุญาต - ได้รับหนังสือ - ดาเนินการ - เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ
วิชาพิเศษ โดยกาหนดวัน สอบวิชาพิเศษ ตอบอนุญาต จัดสอบตาม แล้วให้สถานศึกษา
เดือน ปี ที่จะทาการสอบ จากสานักงาน จากสานักงาน กาหนดวัน
รายงานผลการสอบโดย
และสถานที่สอบไปยัง
ลูกเสือจังหวัด ลูกเสือจังหวัด เดือน ปีที่
ส่งหลักฐานประกอบการ
สานักงานลูกเสือจังหวัด ล่วงหน้าก่อน
กาหนด
อนุมัติ ดังนี้
- แจ้งวิชาที่จะสอบทุกวิชา สอบอย่างน้อย
๑. รายชื่อลูกเสือ/เนตร
- แจ้งรายชื่อคณะกรรม
๗ วัน
นารีที่เข้าสอบ จานวน ๒
การสอบพร้อมคุณวุฒิทาง
ชุด โดยมีประธาน
ลูกเสือ หัวหน้ากรรมการ
กรรมการสอบและ
แต่ละวิชาต้องได้รับ
กรรมการลงชื่อรับรอง
เครื่องหมายวูดแบดจ์สอง
ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน
ท่อน ประเภทสามัญ ส่วน
๒. ส่งข้อสอบภาคทฤษฎี
กรรมการผู้ช่วยต้องผ่าน
ของทุกวิชา(อย่างน้อย
การฝึกอบรมผู้กากับ
วิชาละ ๒๐ ข้อ)
ลูกเสือสามัญขั้นความรู้
๓. ส่งข้อสอบภาคปฏิบัติ
เบื้องต้น
ของทุกวิชา

หมายเหตุ
๖
- เมื่อได้รบั อนุมัตผิ ล
การสอบแล้วให้ทา
เรื่องขออนุญาตซื้อ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษตามที่สอบได้
เพื่อจะได้ออก
หนังสืออนุญาต
นาไปติดต่อซื้อ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษที่ร้านลูกเสือ
หรือร้านค้าขอ
องค์การค้าคุรสุ ภา
ต่อไป
- หลักฐานการสอบ
จะต้องแสดงไว้ใน
ลส.๗ ทะเบียนกอง
ลูกเสือสามัญเพื่อ
เป็นหลักฐานการ
สอบได้

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ
๑๔๓ (๒) (๓)
-การสอบวิชาพิเศษของ
ประเภทสารอง และ
สามัญต้องทาเรื่องขอ
อนุญาตสอบก่อนเมื่อ
ได้รับการตอบอนุญาตจึง
จะดาเนินการสอนได้
-การสอบวิชาพิเศษของ
ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
และวิสามัญสามารถ
ดาเนินการสอบได้เลยโดย
ไม่ต้องขออนุญาต เมื่อ
ดาเนินการสอบเสร็จสิ้น
แล้ว ก็ให้ทาเรื่องขออนุมัติ
ผลการสอบและขอ
ประดับเครื่องหมายไปยัง
สานักงานลูกเสือจังหวัด
เพื่อพิจารณาผลการสอบ
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การกาเนิดกิจการลูกเสือ
กิจการลูกเสือกาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐)
โดย Robert Stephenson Smyth Baden - Powell หรือที่เรียกท่านย่อๆ ว่า B.-P. (Good, ๑๙๗๓ อ้างใน
อุดม กึกก้อง, ๒๕๔๕) สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ (Sandhurst) ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ร้อยตรีในกองทัพบกอังกฤษและถูกส่งไปประจาการที่ประเทศอินเดียและแอฟริกา ขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ใน
แอฟริกานั้น ชนชาวอังกฤษเกิดความขัดแย้งกับชนพื้นเมืองอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะชนพื้นเมืองที่ดุร้ายคือชนเผ่า
อาชันติ ท่านได้รับคาสั่งให้ไปปราบปรามจนเป็นผลสาเร็จ ท่านได้ใช้ความสามารถในการสอดแนมและสะกด
รอยในการปฏิบัติครั้งนี้ ท่านจึงได้แต่งหนังสือ Aids to Scouting เป็นหนังสือว่าด้วยการสอดแนมทางทหารที่
ท่านจะใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมทหาร ต่อมาได้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับพวกบัวร์ (Boer)
ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในแอฟริกาใต้ พวกบัวร์ล้อมเมืองนานถึง ๒๑๗ วัน ท่านก็ได้รับคาสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปูองกันเมืองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ ใช้สติปัญญาหาวิธีแก้ปัญหา
โดยใช้เด็กอาสาสมัครช่วยเหลือกองทัพ ทาหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวคอยส่งข่าวและเป็นยามรักษาการณ์จนได้รั บ
ความสาเร็จอย่างดียิ่ง ทาให้ท่าน B.-P. เกิดความประทับใจในตัวเด็ก ๆ และเห็นว่าถ้าใช้เด็กให้ถูกทางแล้วจะ
เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงริเริ่มตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในปีต่อมาและในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้
ตั้งกองลูกเสือขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอังกฤษและได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท่านมองการณ์ไกลว่าลูกเสือ
จะเป็นงานสาคัญที่จะทาประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่างมากเพราะจะเป็นการฝึกหัดและอบรมเด็ก ๆ ให้เป็น
พลเมืองดีของชาติ ท่านจึงลาออกจากราชการทหารใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ท่านเดินทางรอบโลกเพื่อพบกับลูกเสือ
ประเทศต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นพี่น้องทั่วโลก ในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) ท่าน B.-P.
ได้รวบรวมเด็ก ๆ จานวน ๒๐ คนไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี นับว่าเป็นการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือครั้ง
แรกของโลก ท่านได้ทาการทดลองฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือปรากฏว่าได้ผลดีสมความมุ่งหมายและ B.-P.
ได้รับการยกย่องเป็นประมุขคณะลูกเสือโลก และกิจการเนตรนารี เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๑๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙) ในปี
พ.ศ. ๒๔๖๓ มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกที่กรุงลอนดอน (สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ,
๒๕๓๗ : ๓๕) สาหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๕๓ ประเทศสยามตกอยู่ในภาวะที่วิกฤต ซึ่งในขณะนั้นกาลังเป็นสมัยที่มีการล่าเมืองขึ้นกันอยู่ทั่วไป
พระองค์ทรงรู้ซึ่งถึงมหันตภัยทางการเมือง เพื่อให้ประเทศพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทรงวางแผนตั้งกองเสือ
ปุาและกองลูกเสือขึ้น โดยทรงนาแนวคิดวิธีการของลูกเสือจากประเทศอังกฤษมาใช้จึงทรงมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือปุาขึ้น เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เพื่อฝึกหัดข้าราชการพล
เรือนทั้งหลายให้ได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นกาลังสารองในเวลาสงครามในยามสงบก็ได้ช่วยเหลือข้าราชการ
ปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือปราบจลาจล นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้คนรู้จักวินัย มีความรู้สึกรักพระเจ้าแผ่นดิน
ประเทศชาติและศาสนาของตน เป็นการเริ่มต้นการส่งเสริมความสามัคคีปรองดองต่อกันและกันในหมู่พลเมือง
ต่อมาวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงทรงประกาศตั้งกองลูกเสือขึ้น โดยที่ทรงพระราชปรารภในการจัดตั้ง
กองลูกเสือขึ้นว่าเพื่อเป็นการฝึกหัดเด็กให้มีไหวพริบ อดทน รู้จักช่วยตนเอง รู้จักทาประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น
ซึ่งเป็นการฝึกฝนทั้งในส่วนจิตใจและร่างกายอีกด้วย กองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นที่ โรงเรียน
มหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน บุคคลที่ถือว่าเป็น ลูกเสือคนแรก คือ นายชัพน์
บุนนาค ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถกล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือได้เป็นคนแรก (กรมวิชาการ, ๒๕๓๓ : ๙)
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กิจการลูกเสือในสถานศึกษา
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว หลังจากตั้งกองลูกเสือเพื่อฝึกผู้ใหญ่ พระองค์
ดาริที่จะฝึกฝนเด็กชายที่อยู่ในวัยเยาว์ โดยทรงให้มีการสอนและฝึกอบรม ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง
(โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน ) เป็นแห่งแรกและทรงสอนด้วยพระองค์เอง กิจการลูกเสือไทยจึงเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นต้นมา และได้ทรงพระราชทานคาขวัญให้กับลูกเสือไทยว่า “เสียชีพ
อย่าเสียสัตย์” ทรงโปรดเกล้าให้มีสภากรรมการกลางขึ้นเพื่อใช้ดาเนินการกิจการลูกเสือ ลูกเสือในสมัยนี้เน้น
การฝึกแบบทหาร การปูองกันชาติความมีระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการ
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการใน
ปัจ จุบั น) นักเรี ยนที่ศึกษาวิช าครบตามหลั กสู ตรและสอบไล่ ได้ตามที่กาหนด ก็โปรดเกล้ าพระราชทาน
ประกาศนียบัตร มีการพระราชทานธงประจากองแก่ลูกเสือตามความเหมาะสม
ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมกิจการลูกเสือโดยส่ง
ลูกเสือตัวแทนของประเทศไปร่วมชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญไปอบรมต่างประเทศ
และได้มีประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเสียใหม่ โดยยุบกรรมการสภากรรมการจัดการ
ลูกเสือมณฑลและให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแทน หลังจากนั้นได้ตั้งกองลูกเสือขึ้นให้อยู่ในความควบคุม
ของกรมพลศึกษาและตั้งเหล่าลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศกิจการลูกเสือได้หยุดชะงักลงทางรัฐบาลได้
จัดตั้งยุวชนทหารขึ้นมาซ้อนกับกิจการลูกเสือ พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้
ตราประจาลูกเสือแห่งชาติขึ้น
ในรั ช กาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ภูมิพลอดุล ยเดช ได้โ ปรดเกล้ าให้ ตรา
พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๙๐ ขึ้นแทน โดยกาหนดให้นักเรียนชายทุกคนเป็นลูกเสือและการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับขึ้นมีคะแนนและเครื่องหมายตาแหน่งมอบให้ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้มี
การจัดตั้งกองลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๗ เรียนหลักสูตรลูกเสือสามัญตามแผนการศึกษาชาติ
สมัยนั้น
ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ได้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชา
พิเศษลูกเสือและได้กาหนดให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เรียนวิชาพิเศษลูกเสือ และกาหนดให้
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ เรียนวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ การเรียนการสอนจัดในรูปกิจกรรมเลือก
เดิมได้กาหนดให้วิชาลูกเสือมีการวัดผลเป็นคะแนนและเมื่อเห็นว่าการเรียนกิจกรรมลูกเสือเป็น
การเลือกเรียนตามความสมัครใจ จึงประกาศให้วิชาลูกเสืออยู่นอกหลักสูตรบังคับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔
เป็นต้นมา การลูกเสือในโรงเรียนไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก ต่อมาการลูกเสือและรูปแบบของการลูกเสือกลับมา
มีบทบาทต่อความมั่นคงของชาติ โดยนาเอาหลักการและวิธีการลูกเสือไปอบรมผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
คือ อบรมลูกเสือชาวบ้าน ทาให้คุณค่าของลูกเสือได้วิวัฒนาการอีกทิศทางหนึ่งอย่ างน่าอัศจรรย์ยิ่ง และอาจ
กล่าวได้ว่าประเทศชาติอยู่รอดจากลัทธิอันไม่พึงปรารถนาได้เพราะการลูกเสือเป็นส่วนสาคัญ แต่ในระบบ
โรงเรียนความสาคัญของลูกเสือซบเซาเห็นได้อย่างชัดเจน
เวลาผ่านมาจนปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ในการประชุมสภาลูกเสือครั้งที่ ๑๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด ได้ตระหนักว่า การลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่แล้ว ทาไมในระบบการศึกษาไม่
ส่งเสริม จึงได้เสนอแนวคิดในที่ประชุมและที่ประชุมมีมติรับหลักการว่าให้วิชาลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับใน
หลักสูตรชั้นประถมศึกษา ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้กรมวิชาการร่วมกับกรมพลศึกษาจัดทาหลักสูตร
การสอนวิชาลูกเสือขึ้นไปในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยจัดให้มีหน่วยการเรียนมุ่งไปที่ทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติและ
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ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือ และกาหนดว่าวิชาลูกเสือที่บังคับเรียนมีหน่วยการเรียนไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือได้ในระดับประถมศึกษา วิชาลูกเสือได้บรรจุไว้ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กิจกรรมสร้างนิสัย การ
ดาเนินงานดังกล่าวไม่บรรลุหลักการและจุดประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ และสั งคม ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิช าการและ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกครั้งโดยให้กิจกรรมลูกเสือเป็น
กิจกรรมบังคับ (น้าเชื่อม ยิ้มฤทธิ์, ๒๕๔๐ : ๑๒-๑๔)
การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา
การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือทุกระดับ จาเป็นต้องประสานงานร่วมมือกันและดาเนินการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของการลูกเสือที่มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มี
คุณภาพ องค์กรที่มีส่วนสาคัญและใกล้ชิดกับลูกเสือมากที่สุดและเป็นผู้จัดการดาเนินการปฏิบัติงานกิจการ
ลูกเสือโดยตรง คือ องค์กรระดับสถานศึกษาที่นาหลั กการ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการลูกเสือนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยที่องค์กรระดับอื่น ๆ เป็นฝุายสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริม
ทุกด้าน ดังนั้น บทบาท อานาจและหน้าที่ขององค์กรระดับสถานศึกษาจึงถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาจะมีกรรมการลูกเสือซึ่งเรียกว่า กรรมการกลุ่มลูกเสือ
(สานักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , ๒๕๓๔ : ๒๖) ประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่สนใจใน
กิจกรรมลูกเสือ ลูกเสือเก่า และผู้ปกครอง โดยมีผู้กากับกลุ่มเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีที่ประชุมนายหมู่
ลูกเสือหรืออาจเรียกว่ากรรมการกองลูกเสือ โดยมีหัวหน้านายหมู่ลูกเสือเป็นประธาน มีนายหมู่ลูกเสือเป็น
กรรมการ และมีผู้กากับเป็นที่ปรึกษา
สาหรับคณะกรรมการการดาเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องกาหนดเป็นระเบียบขึ้น เพื่อให้กิจการลูกเสือของ
สถานศึกษาดาเนินไปด้วยดี เกิดความคล่องตัว จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒทิ สี่ ถานศึกษาเลือก/แต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
กรรมการ
รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
กรรมการ
ผู้กากับลูกเสือ
กรรมการ
รองผู้กากับลูกเสือ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือสถานศึกษา
กรรมการ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒทิ สี่ ถานศึกษาแต่งตั้ง
กรรมการ
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ๑ คน
กรรมการและเลขานุการ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
การจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีตามหลักสูตรแต่ละชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความ
เหมาะสม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดต้องยึดตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตรงตามหลักสูตรของ
แต่ละประเภท ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งควรจะมีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ดังนี้
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๑. การจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมกองทุกครั้ง
ก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมการสอน เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
๑.๑ พิธีเปิด (เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
๑.๒ เกมหรือเพลงทาให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรมอาจ
ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ซึ้งบางครั้งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหาเสมอไป
๑.๓ การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการปฏิบัติเป็นฐานโดยใช้ระบบหมู่ เพื่อสะดวกต่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและให้คาแนะนาแก้ไข
๑.๔ การเล่าเรื่องสั้ นที่เป็นประโยชน์ ควรเน้นเรื่องง่าย ๆ และสรุปให้ลูกเสือเข้าใจว่ามี
ประโยชน์อย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความกล้าหาญอดทน เป็นต้น
๑.๕ พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก)
๒. การวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีการ
วัดผล ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้
๒.๑ กิจกรรมบังคับ เป็นการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ลูกเสือ -เนตรนารีผ่านช่วงชั้นหรือ
จบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
และมีการวัดผลตลอดภาคเรียน โดย
๒.๑.๑ สังเกต
๑) ความสนใจ
๒) การเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๑.๒ ซักถาม
๒.๑.๓ การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๒.๒ วิชาพิเศษ เป็นการวัดและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ และใช้เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
๒.๒.๑ ผ่าน
๒.๒.๒ ไม่ผ่าน (มผ.)
๓. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ในหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทจะมีวิชาพิเศษ ซึ่งในการสอบวิชา
พิเศษลูกเสือ มีแนวปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
๓.๑ ทาการสอบวิชาพิเศษโดยใช้เวลานอกเหนือจากที่ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติหรือ
ในขณะอยู่ค่ายพักแรม นอกจากนี้ ลูกเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเองทาการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ของวิชาพิเศษ
แล้วขอทาการสอบหรือส่งผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้นแก่ผู้กากับลูกเสือเพื่อขอประดับเครื่องหมาย การ
สอบจะจัดให้มีขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผ่านแล้วให้ผู้กากับลงนามรับรองในสมุดประจาตัว
ลูกเสือ
๓.๒ วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ลูกเสือเข้าร่วม ตามปกติก็ให้
นาไปบูรณาการ รวมทั้งทาการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้น ๆ และให้ถือว่าลูกเสือที่ผ่านการสอบแล้วมี
สิทธิ์ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย
๓.๓ ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือตามจานวนที่ลูกเสือ
ได้รับจากร้านค้าขององค์การค้าครุสภา
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๓.๔ สาหรับวิชาพิเศษลูกเสือ ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาลูกเสือฯ ดังนี้
๓.๔.๑ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสารอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒
๓.๔.๒ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๓.๔.๓ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๒๘
๓.๔.๔ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๙
๔. การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ -เนตรนารีในสถานศึกษา มีความจาเป็นอย่าง
มาก เพราะลูกเสือจะได้สอบวิชาพิเศษ และประสพผลสาเร็จในการอยู่ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ ซึ่ง
ลูกเสือจะได้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ผจญภัย ได้เพื่อน เธื่อนธาร สนุกสนาน สุขสม
การอยู่คา่ ยพักแรม เป็นหัวใจของการลูกเสือ ลูกเสือทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่ค่ายพักแรม เนื่องจาก
ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๗๓๒๗๙ กาหนดไว้ว่าให้ผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้ง
หนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย ๑ คืน
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จ าเป็ น ต้อ งวางแผนน าลู ก เสื อไปเดิ น ทางไกลและแรมคื นไว้ใ ห้ พร้ อ มก่ อนและเนิ่น ๆ ดั งนั้ น บทบาท
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีห น้าที่รั บผิดชอบต่อลูกเสื อ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรมและตามหน้าที่ของตนเอง
จึงจาเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ
อนึ่ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องเข้าใจว่า กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมนี้เป็นกิจกรรมสาหรับเด็ก
มิใช่กิจกรรมสาหรับผู้ใหญ่ ความสาเร็จ คือ กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของเด็ก ได้แก่ การผจญภัย การ
ได้เพื่อน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ความสนุกและความสุข พร้องทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อการพักแรมด้วย ถือว่าสิ่งนี้เป็น
จุดหมายที่สาคัญ
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การขอจัดตั้งกองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(ตัวอย่างหนังสือ)

ที…่ ……./………….

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

เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มและผู้กากับกลุ่ม รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด……….…………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ลส. ๑ จานวน………..……..ฉบับ
๒. ลส. ๒ จานวน………………ฉบับ
ด้วยโรงเรียน………………………..ได้มีกองลูกเสือ (ประเภท)………..ครบจานวน ๔ กองแล้ว และ
เพื่อการบริหารงานลูกเสือเป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงขอจัดตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือ โดยมีผู้กากับ
กลุ่มและรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ดังนี้
๑. นาย…………………………….เป็นผู้กากับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๑
๒. นาย……………………………เป็นรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ
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หมายเหตุ เมื่อทางสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
ได้รับเรื่องแล้วก็จะพิจารณาว่า กองลูกเสือมีกองครบ ๔ กองจริงหรือไม่ในทะเบียนการขอจัดตั้งกองลูกเสือของ
สถานศึกษาในจังหวัด และพิจารณาตัวผู้ที่จะขอแต่งตั้งเป็นผู้กากับกลุ่มและรอง หากเรื่องที่ส่งมาเรียบร้อย
ถูกต้องก็จะดาเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติให้ และส่งเรื่องตอบอนุมัติพร้อมกับส่ง ลส.๑๑ (ใบตั้งกลุ่ม) และ
ลส. ๑๓ (ใบแต่งตั้ง) มาให้สถานศึกษา
การขอแต่งตั้งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน คือ เลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี (ข้อบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ
๕๓ และ ๕๔)
การที่จะมีตาแหน่งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนได้นั้นจะต้อง
มีกลุ่มลูกเสือตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป (คาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เรื่องข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้อ ๑๐)
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ควรมีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป แต่ถ้า
จาเป็นอาจแต่งตั้งจากบุคคลที่มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีก็ได้ โดยปกติให้แต่งตั้งจากบุรุษ แต่ถ้าแต่งตั้งสตรีต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (มติคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๒๐ )
(ตัวอย่าง)
ที…่ ……./………….
ร.ร……………………………..………….
วัน…………..เดือน……………….……ปี…….…..
เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด……….…………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลส. ๒ จานวน………………ฉบับ
ด้วยโรงเรียน………………………..ได้มีกลุ่มลูกเสือ ครบจานวน ๓ กลุ่มแล้ว และเพื่อให้การ
บริหารงานลูกเสือของโรงเรียนเป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงใคร่ขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน คือ
๑. นาย…………………………….ดารงตาแหน่งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
๒. นาย…………………………… ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ เมื่อทางสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
เห็นชอบ ก็จะมีหนังสือตอบอนุมัติมาพร้อมกับส่ง ลส.๑๓ (ใบแต่งตั้ง) มาให้
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ด้านการขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ
ตามที่ คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการซึ่ง
เป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ๘ ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ คือ
กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคม
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยให้สถานศึกษา
ดาเนินการตามมาตรการและแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ,
๒๕๒๒, ๒๕๒๕, ๒๕๒๘ และ ๒๕๒๙ ข้อ ๖๔ การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือพ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดเป็น
ผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด
การดาเนินการขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑. กองลูกเสือสารอง ๑ กอง มีจานวนลูกเสือ ๘ – ๓๖ คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ ๔ – ๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ ๑ กอง ต้องมีลูกเสืออย่าง
น้อย ๒ หมู่ ไม่เกิน ๖ หมู่
๒. กองลูกเสือสามัญ ๑ กอง มีจานวนลูกเสือ ๑๒ – ๔๘ คน (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ ๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ ๑ กอง ต้องมีลูกเสืออย่าง
น้อย ๒ หมู่ ไม่เกิน ๖ หมู่
๓. กองลู ก เสื อสามั ญ รุ่ น ใหญ่ ๑ กอง มี จ านวนลู ก เสื อ ๘ – ๔๘ คน (ระดับ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น) โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ ๔ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ ๑ กอง ต้องมี
ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ ไม่เกิน ๖ หมู่
๔. กองลูกเสือวิสามัญ ๑ กอง มีจานวนลูกเสืออย่างน้อย ๑๐ คน ไม่เกิน ๔๐ คน อายุ ๑๖ – ๒๕
ปี หรือกาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา กองลูกเสือวิสามัญ
ต้องมีลูกเสือวิสามัญหมู่ละ ๔ – ๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย
ในการดาเนินการ ให้สถานศึกษารับสมัครเด็กเข้าเป็นลูกเสือโดยใช้แบบ ลส. ๓ ใบสมัครเข้าเป็น
ลูกเสือ เมื่อสถานศึกษารับสมัครเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตั้งกองลูกเสือโดย กองลูกเสือ ๑ กอง ต้องมี
ผู้ ก ากั บ กอง ๑ คน และมีร องผู้ ก ากับ กองลู กเสื อ ๑ คน หรือ หลายคนแต่ไ ม่ เ กิน ๑๐ คน (วิ ธีป ฏิบั ติข อง
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ)
การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือและแต่งตั้งผู้กากับกลุ่ม รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น ๒
ลักษณะ คือ
๑. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือสารอง กองลูกเสือ
สามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ ๑ กอง รวม ๔ กอง
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๒. กลุ่มลูกเสือที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ ๒ – ๓ ประเภท ๆ ละ ๒ กองขึ้นไปหรือมี
ลูกเสือ ประเภทเดียว ๔ กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๐๙) เมื่อรวมกองลูกเสือ ๔ กอง เป็น ๑ กลุ่ม
จะต้องมีผู้กากับกลุ่ม ๑ คน และมีรองผู้กากับกลุ่มเป็นผู้ช่วย
กรณีสถานศึกษามีจานวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกองลูกเสือก่อน เมื่อมี
กองลูกเสือครบ ๔ กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ
คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้อานวยการลูกเสือสถานศึกษา ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่กาหนด
รองผู้อานวยการลูกเสือสถานศึกษา ต้องได้รับเครื่องหมาวูดแบดจ์ อายุไม่กาหนด
ผู้กากับลูกเสือสารองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ รองผู้กากับลูกเสือสารองและ
สามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์ รองผู้กากับไม่ต่ากว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ รองผู้กากับมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์
คุณวุฒิทางลูกเสือ
ผู้กากับกองลูกเสือสารอง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสารอง
รองผู้กากับกองลูกเสือสารอง ต้องได้รับวุฒิบัตร C.B.T.C. (ลูกเสือสารองขั้นความรู้เบื้องต้น)
ผู้กากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ
รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร S.B.T.C. (ลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น)
ผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
รองผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร SS.B.T.C (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
เบื้องต้น)
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ
รองผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร R.B.T.C. (ลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น)
ผู้กากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุ ๒๘ ปี ขึ้นไป
รองผู้กากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องวูดแบดจ์ อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป
การจัดทาเอกสารการขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑. เอกสารประกอบการขออนุญาต ตั้งกลุ่ม / กอง / แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.ลูกเสือ
โรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผู้กากับกลุ่ม/รองผู้กากับกลุ่ม/ผู้กากับกอง/รองผู้กากับกอง)
๑.๑ หนังสือนาส่งขออนุญาต
๑.๒ แบบ ลส.๑ (แบบคาร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ)
๒ ฉบับ / ๑ กอง,กลุ่ม
๑.๓ แบบ ลส.๒ (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ)
๒ ฉบับ / ๑ ตาแหน่ง
๑.๔ วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท
(แนบตามจานวนใบสมัคร)
๑.๕ เอกสารอื่น ๆ (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร)
(แนบตามจานวนใบสมัคร)
๒. การดาเนิน การ ตั้งกลุ่ม / กอง / ผอ.ลู กเสือโรงเรียน / รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผู้กากับกลุ่ม/รองผู้กากับกลุ่ม/ผู้กากับกอง/รองผู้กากับกอง)
๒.๑ ใบขอตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ (แบบ ลส.๑) ผอ.โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและลงนามขอตั้ง
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๒.๒ ผู้สมัคร (ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครู บุคลากร) สมัครเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ กรอกแบบใบสมัคร (แบบ ลส. ๒) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑ คน สามารถดารงตาแหน่งทางลูกเสือได้
เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
๒.๓ รวบรวม แบบ ลส. ๑ และ ลส. ๒ พร้อมแนบสาเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือสาเนาวุฒิบัตร
ผ่านการฝึกอบรมฯ (ทาอย่างละ ๒ ฉบับ) ส่ง สพป.น่าน เขต ๑
๒.๔ สพป. น่าน เขต ๑ ดาเนินการจัดทาใบอนุญาตตั้งกลุ่ม (ลส. ๑๑) ตั้งกอง (ลส. ๑๒) และ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส. ๑๓) เสนอผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดน่าน (ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน) ลงนาม
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑. โรงเรียนส่งคาร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ
วิสามัญ) ดังนี้
๒.๑ ตรวจสอบคาร้องขอตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๒ มีจานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจานวนเด็กไม่เกินจานวนหมู่
๒.๓ มีจานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจานวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
๒.๔ ต้องมีผู้รับรองคุณสมบัติในใบคาร้องการตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ / ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๕ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาผู้กากับกลุ่ม / ผู้กากับกองลูกเสือต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๖ เสนอผู้ อ านวยการลู ก เสื อ จั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตั้ ง กลุ่ ม /กองลู ก เสื อ และแต่ ง ตั้ ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๗ ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม/ กอง / และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๘ จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เสนอขอ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๓
๓. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๔. แนวทางการจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน.

20

ด้านการเงินลูกเสือ
ข้อ ๑๘ รายได้ คณะลูกเสือแห่งชาติอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินค่าบารุงลูกเสือ
(๓) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(๔) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติ
(๕) รายได้อื่น ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ
มีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการลูกเสือ
(๒) เพื่อให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือทะนุบารุงองค์การของตนด้วยความเสียสละ
(๓) เพื่อฝึกอบรมลูกเสือให้รู้จักทางานเพื่อให้ได้เงินมาด้วยน้าพักน้าแรงของตนเองโดย
สุจริต
ข้อ ๒๐ เงินค่าบารุงลูกเสือ เงินค่าบารุงลูกเสือ ได้แก่ เงินค่าบารุงประจาปีที่เก็บจากลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ กรรมการลูกเสือพิเศษ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ข้อ ๒๑ อัตราเงินค่าบารุงลูกเสือ เงินค่าบารุงลูกเสือเก็บคนหนึ่งไม่เกินปีละ ๕ บาท จะเก็บใน
อั ต ราเท่ า ใดให้ ผู้ อ านวยการลู ก เสื อ จั ง หวั ด เป็ น ผู้ ก าหนด ส าหรั บ การลู ก เสื อ ที่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๒๒ เงินค่าบารุงประจาปีของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กาหนดปีละ ๑๐ บาท เมื่อชาระครบ ๑๐ ปีแล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ หรือจะชาระเงิน
ค่าบารุงตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน ๑๐๐ ก็ได้
ข้อ ๒๓ ระยะเวลาชาระให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ชาระเงินค่าบารุงประจาปีตามอัตราที่กาหนดไว้ให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
ข้อ ๒๔ การเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือ กลุ่มหรือกองลูกเสือที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนให้
อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ หรือผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เก็บเงินค่าบารุง หรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดเป็นผู้เก็บ
เงินก็ได้ ในการเก็บเงินนั้น จะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว
สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ที่สังกัด
สานั กงานคณะกรรมการบริ ห ารลู กเสื อแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลู กเสื อจังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการลูกเสืออาเภอให้สานักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อ ๒๕ การแบ่งเงินค่าบารุงลูกเสือ การแบ่งเงินค่าบารุงลูกเสือ ให้แบ่งดังนี้
(๑) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติจะต้องเสียเงินค่าบารุง
ให้แก่สานักงานลูกเสือโลก ตามจานวนลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือในอัตราคนหนึ่งปีละประมาณ ๕๐ สตางค์
เงินยอดนี้ให้กองลูกเสือสังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลู กเสือแห่งชาติและจังหวัดรวบรวมส่ งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการลูกเสือโลก
(๒) ให้แบ่งเงินค่าบารุงที่เหลือจ่ายจากข้อ ๑ ข้างต้น (๔.๕๐ บาท) ดังนี้
ก. กองลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ ๗๐ (๓.๑๕ บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ
๓๐ (๑.๓๕ บาท)
ข. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่ออาเภอ
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือ ร้อยละ ๗๐ (๓.๑๕ บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ร้อยละ ๘ (๐.๓๖
บาท)
(๓) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ ๘ (๐.๓๖
บาท)
(๔) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ ๘ (๐.๓๖ บาท)
(๕) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ ๖
(๐.๒๗ บาท)
ค. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่อเทศบาล
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือ ร้อยละ ๗๘ (๓.๕๑ บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานเทศบาล ร้อยละ ๑๖ (๐.๗๒ บาท)
(๓) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ ๖
(๐.๒๗ บาท)
ง. กองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่อจังหวัด
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือ ร้อยละ ๗๘ (๓.๕๑บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ ๘ (๐.๓๖
บาท)
(๓) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ ๘ (๐.๓๖ บาท)
(๔) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ ๖
(๐.๒๗ บาท)
จ. เงินค่าบารุงลูกเสือที่เก็บจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ให้เป็นของสานักงานนั้น
ข้อ ๒๖ การนาส่งเงิน เงินค่าบารุงของกลุ่มหรือกองลูกเสือที่ขึ้นตรงต่ออาเภอ เทศบาลหรือ
จังหวัดให้กลุ่มหรือกองลูกเสือนาส่งอาเภอ เทศบาลหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี
สาหรับกลุ่มหรือกองลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้กลุ่มหรือ
กองลูกเสือนาส่งสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้กลุ่มหรือกองลูกเสือหักเงินค่าบารุงที่
เป็นส่วนของตนไว้ก่อน
ข้อ ๒๗ เงินค่าบารุงลูกเสือที่อาเภอได้รับจากกลุ่มหรือกองลูกเสือให้อาเภอหักส่วนที่เป็นของ
อาเภอไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้นาส่งจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้ส่งเขตและสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติต่อไป ส่วนเงินค่าบารุงลูกเสือที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรือกองลูกเสือให้สานักงานเทศบาลหักส่วนที่
เป็นของตนไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้นาส่งสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป
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ข้อ ๒๘ การหาเงินรายได้ กลุ่มหรือกองลูกเสืออาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในจังหวัด
ของตน โดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออาเภอ อาจหาเงินรายได้ภายในจั งหวัดของ
ตนเพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือ
ข้อ ๒๙
(๑) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือต้องไม่เรี่ยไรเงินและไม่เข้าร่วมเร่ขายสิ่งของใด ๆ
ตามท้องถนนหรือเก็บบัตรผ่านประตู หรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของลูกเสือ
(๒) ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการคณะกรรมการบริ หารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดอาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมเรี่ยไรเงิน ขายสิ่งของ หรือ
เก็บบัตรผ่านประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ก็ได้
ข้อ ๓๐ สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับ พิธีการหาเงิน
ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง หรือเป็นไปในทานองส่งเสริมให้ลูกเสือเล่นการพนัน
ข้อ ๓๑ การควบคุมเงินรายได้กลุ่ม หรือกองลูกเสือ เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรือกองลูกเสือ
ได้รับ ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓ นาย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือครูในโรงเรียนนั้น มีหน้าที่
เก็บรักษาและควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดทาบัญชีรับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้
ลูกเสือทราบทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ-จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย เงินรายได้นี้ให้นาฝากธนาคาร
หรือแผนกศึกษาธิการอาเภอหรือจังหวัด
ข้อ ๓๒ หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ การจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือ
(๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ
(๓) เพื่อจัดพิมพ์ตารา คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวกับการลูกเสือ
(๔) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
ข้อ ๓๓ อานาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท อานาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท ให้
กาหนด ดังนี้ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๙
(๑) ผู้กากับลูกเสือ
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
รองผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
รองผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
(มีกลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์)
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา)
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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(๕) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท
(๖) รองประธานคณะกรรมการบริห ารลูกเสือแห่งชาติ

สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน

๒,๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป
เงินที่กลุ่มหรือกองลูกเสือฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิการอาเภอหรือจังหวัดให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน
ดังกล่าวเป็นผู้จ่ายในลักษณะเงินฝากถอนคืน
ส่วนใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนด
ข้อ ๓๔ การควบคุม ให้เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีหน้าที่
ควบคุม และตรวจสอบการเงินของลูกเสือทั่วไปและให้รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดและรองผู้อานวยการ
ลูกเสืออาเภอ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสือในสังกัด ให้กองลูกเสือที่สังกัดสานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจังหวัดรายงานฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ
ข้อ ๓๕ ทรัพย์สินเมื่อยุบกองลูกเสือ ในกรณีที่กองลูกเสือยุบหรือเลิกกิจการ ให้บรรดาทรัพย์สิน
ของลูกเสือนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

การเงินเนตรนารี
ข้อ ๑๑ รายได้กิจการของเนตรนารี อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(๒) เงินอุดหนุนจากคณะลูกเสือแห่งชาติ
(๓) เงินค่าบารุงสมาชิกเนตรนารี
(๔) เงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเนตรนารี
(๕) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้เนตรนารี
(๖) รายได้อื่น ๆ ซึ่งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของเนตรนารี
ข้อ ๑๒ ให้สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ สานักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร จัดทาบัญชี
การเงินของเนตรนารีไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๓ วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบารุงเนตรนารี วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่าบารุงสมาชิก
เนตรนารี มีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการเนตรนารี
(๒) เพื่อให้เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี
และเจ้าหน้าที่เนตรนารีทะนุบารุงองค์การของตนด้วยความเสียสละ
(๓) เพื่อฝึกอบรมเนตรนารีให้รู้จักทางาน เพื่อให้ได้เงินมาด้วยน้าพักน้าแรงของตนเอง
โดยสุจริต
ข้อ ๑๔ เงินค่าบารุงเนตรนารี เงินค่าบารุงเนตรนารี ได้แก่ เงินค่าบารุงประจาปีที่เก็บจาก
เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี
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ข้อ ๑๕ อัตราเงินค่าบารุงเนตรนารี เงินค่าบารุงเนตรนารีเก็บคนหนึ่งไม่เกินปีละ ๕ บาท กลุ่ม
หรือกองเนตรนารีที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะเก็บในอัตราเท่าใด ให้ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กาหนด สาหรับ
กองเนตรนารีที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๖ เงินค่าบารุงผู้บังคับบัญชาเนตรนารี เงินค่าบารุงประจาปีของผู้บังคับบัญชาเนตรนารี
ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี กาหนดปีละ ๑๐ บาท เมื่อชาระครบ ๑๐ ปี
แล้วถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ หรือจะชาระเงินค่าบารุงตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน ๑๐๐ ก็ได้
ข้อ ๑๗ ระยะเวลาชาระ ให้เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการ
เนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี ชาระเงินค่าบารุงประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ให้เสร็จภายในเดือน
สิงหาคมของทุกปี
ข้อ ๑๘ การเก็บเงินค่าบารุงเนตรนารี กลุ่มหรือกองเนตรนารีที่ตั้งอยู่ในโรงเรียน หรือนอก
โรงเรียน ให้ผู้อานวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ หรือผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้เก็บเงินค่าบารุง หรือผู้บังคับบัญชา
เนตรนารีในสังกัดเป็นผู้เก็บเงินก็ได้ ในการเก็บเงินนั้นจะต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว
สาหรับผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่
เนตรนารี ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอให้สานักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อ ๑๙ การแบ่งเงินค่าบารุงเนตรนารี การแบ่งเงินค่าบารุงเนตรนารี ให้แบ่งดังนี้
(๑) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสื อโลก คณะลูกเสือแห่งชาติจะต้องเสียเงินค่าบารุง
ให้แก่สานักงานลูกเสือโลก ตามจานวนลูกเสือ และเนตรนารีตลอดจนเจ้าหน้าที่ลูกเสือในอัตราคนหนึ่ง ปีละ
๑ บาท ๕๐ สตางค์ เงินยอดนี้ให้กองเนตรนารีสังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและจังหวัด
รวบรวมส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการลูกเสือโลก
(๒) ให้แบ่งเงินค่าบารุงที่เหลือจ่ายจากข้อ ๑ ข้างต้นดังนี้ (๓.๕๐ บาท)
ก. กองเนตรนารีที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารีร้อยละ ๗๐ (๒.๔๕บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ
๓๐ (๑.๐๕ บาท)
ข. กองเนตรนารีที่ขึ้นตรงต่ออาเภอ
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารี ร้อยละ ๗๐ (๒.๔๕ บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ร้อยละ ๘ (๐.๒๘
บาท)
(๓) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ ๘
(๐.๒๘ บาท)
(๔) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานเขตการศึกษา ร้อยละ ๘ (๐.๒๘ บาท)
(๕) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ
๖ (๐.๒๑ บาท)
ค. กองเนตรนารีที่ขึ้นตรงต่อเทศบาลหรือกรุงเทพมหานคร
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารี ร้อยละ ๗๘ (๒.๗๓ บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานเทศบาลหรือกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๑๖

25

(๐.๕๖ บาท)
(๓) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ
๖ (๐.๒๑ บาท)
ง. กองเนตรนารีที่ขึ้นตรงต่อจังหวัด
(๑) สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรือกองเนตรนารี ร้อยละ ๗๘ (๒.๗๓ บาท)
(๒) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ร้อยละ ๘
(๐.๒๘ บาท)
(๓) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานเขตการศึกษา ร้อยละ ๘ (๐.๒๘ บาท)
(๔) ส่งเป็นค่าใช้จ่ายในสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ
๖ (๐.๒๑ บาท)
จ. เงินค่าบารุงลูกเสือที่เก็บจากผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการลูกเสือ
กรรมการ เนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ ให้เป็นของสานักงานนั้น
ข้อ ๒๐ การนาส่งเงิน เงินค่าบารุงของกองเนตรนารีที่ขึ้นตรงต่ออาเภอ เทศบาลหรือจังหวัดให้
กลุ่มหรือกองเนตรนารีนาส่งอาเภอ เทศบาล กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี สาหรับกลุ่มหรือกอง
เนตรนารีที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้กลุ่มหรือกองลูกเสือนาส่ง สานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้กลุ่มหรือกองเนตรนารีหักเงินค่าบารุงที่เป็นส่วนของตนไว้ก่อน
ข้อ ๒๑ เงินค่าบารุงเนตรนารี ที่อาเภอได้รับจากกลุ่มหรือกองเนตรนารี ให้อาเภอหักส่วนที่เป็น
ของอาเภอไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้นาส่งจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้ส่งเขตและสานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติต่อไป ส่วนเงินค่าบารุงลูกเสือที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรือกองเนตรนารี ให้สานักงานเทศบาล
หักส่วนที่เป็นของตนไว้ก่อน ส่วนที่เหลือให้นาส่งสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป
ข้อ ๒๒ การหาเงินรายได้ กลุ่มหรือกองเนตรนารี อาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายใน
จังหวัดของตน โดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการลูกเสือ
จังหวัด ผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ แล้วแต่กรณี คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด คณะกรรมการลูกเสืออาเภอ
อาจหาเงินรายได้ ภายในจังหวัดของตนเพื่อส่งเสริมกิจการเนตรนารี
ข้อ ๒๓
(๑) ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และเนตรนารีต้องไม่เรี่ยไรเงินและไม่เข้าร่วมเร่ขายสิ่งของ
ใด ๆ ตามท้องถนนหรือเก็บบัตรผ่านประตู หรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของเนตรนารี
(๒) ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดอาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและเนตรนารีเข้าร่วมเรี่ยไรเงิน ขายสิ่งของ
หรือเก็บบัตรผ่านประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ก็ได้
ข้อ ๒๔ สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุ นหรือเกี่ยวข้องกับพิธีการหาเงิน
ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง หรือเป็นไปในทานองส่งเสริมให้ลูกเสือเล่นการพนัน
ข้อ ๒๕ การควบคุมเงินรายได้กลุ่ม หรือกองเนตรนารี เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรือกองเนตร
นารีได้รับ ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ๓ นายประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาเนตรนารี หรือครูในโรงเรียนนั้น มี
หน้าที่เก็บรักษาและควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดทาบัญชีรับจ่ายและประกาศรายรับ
รายจ่ายให้เนตรนารีทราบทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ-จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย เงินรายได้นี้ให้นา
ฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการอาเภอหรือจังหวัด
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ข้อ ๒๖ หลักการจ่ายเงินรายได้ การจ่ายเงินรายได้เนตรนารี ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมเนตรนารี
(๒) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และเนตรนารี
(๓) เพื่อจัดพิมพ์ตารา คู่มือ และเอกสารที่เกี่ยวกับการเนตรนารี
(๔) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการเนตรนารี
ข้อ ๓๓ อานาจการสั่งจ่ายเงินเนตรนารีทุกประเภท อานาจการสั่งจ่ายเงินเนตรนารีทุกประเภท
ให้กาหนดดังนี้
(๑) ผู้กากับเนตรนารี
ผู้กากับกลุ่มเนตรนารี สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) รองผู้อานวยการเนตรนารีโรงเรียน
รองผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้อานวยการเนตรนารีโรงเรียน
รองผู้อานวยการลูกเสืออาเภอ
รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้อานวยการเนตรนารีโรงเรียน (มีกลุ่มเนตรนารีที่สมบูรณ์แล้ว)
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
(ผู้ตรวจการศึกษา เขตการศึกษา ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด) สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท
(๖) รองประธานคณะกรรมการบริห ารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๗) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาทขึ้นไป
เงินที่กลุ่มหรือกองเนตรนารีฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิการอาเภอหรือจังหวัดให้ผู้มีอานาจสั่ง
จ่ายเงินดังกล่าวเป็นผู้จ่ายในลักษณะเงินฝากถอนคืน ส่วนใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่
กาหนด
ข้อ ๒๘ การควบคุม ให้เลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริห ารลูกเสือแห่งชาติมีหน้าที่
ควบคุม และตรวจสอบการเงินของเนตรนารีทั่วไปและให้รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดและ รองผู้อานวยการ
ลูกเสืออาเภอ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเงินของเนตรนารีในสังกัด ให้กองเนตรนารีสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจัง หวัดรายงานฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
ข้อ ๒๙ ทรัพย์สินเมื่อยุบกองเนตรนารี ในกรณีที่กองเนตรนารียุบหรือเลิกกิจการ ให้บรรดา
ทรัพย์สินของเนตรนารีนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
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ด้านแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลั กสูตร
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็ก
และเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
ในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
๒๕๔๙) อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลเสียต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทาให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบน
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน (กรมวิชาการ, ๒๕๔๖) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางาน และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อ
การศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุ ก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาที่สาคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็น
องค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้ างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการ
เรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและ
เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญและคุ ณลั กษณะอัน พึงประสงค์ข องผู้ เรี ยนตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรมจริย ธรรมมีวินัย และมี
จิตสานึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และเป็น คนมีความสุ ขในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นในสั งคมได้อย่าง
สร้างสรรค์
๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการ
ทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความ
สามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ เกิด
ทักษะการทางาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกิจกรรม
๓ ลักษณะ ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลื อ และให้คาปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
๑.๒ กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทร
และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทางาน เน้น
การท างานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ วุ ฒิ ภ าวะของผู้ เ รี ย นและบริ บ ทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
๑.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๑.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๑.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๓ ลักษณะ คือ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติ
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กิจกรรมแล้วนาไปสู่เปูาหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
๒. หลักการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการสาคัญ ดังนี้
๒.๑ มีเปูาหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
๒.๒ เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ
ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
๒.๓ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นกิจกรรมที่ยึด
หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงาน
อื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
๓. เป้าหมาย
การจั ดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรี ยนมุ่งส่ งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะนาไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ
๔. แนวการจัดกิจกรรม สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัด
กิจกรรม ดังนี้
๔.๑ ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
๔.๒ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการทางานที่สอดคล้อง
กับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน
๔.๓ จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๔.๔ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดาเนินกิจกรรม
๔.๕ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐาน
การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
๔.๖ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
๕. ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้
๕.๑ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นใน
ลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึ ดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่าง
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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๕.๒ เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดาเนินชีวิตที่ดีงาม
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๕.๓ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตสานึกการทาประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ
สนับสนุนค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๕.๔ เป็นกิจกรรมที่ฝึกการทางานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้าใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
๖. โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงสร้ า งเวลาการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตารางที่ ๑ แสดงโครงสร้างเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม

ประถมศึกษา
ป.๑

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณ
ประโยชน์
รวม

ป.๒

ป.๓

ป.๔

มัธยมศึกษาตอนต้น
ป.๕

ป.๖

ม.๑

๖๐ ชม.
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

ม.๒

ม.๓

๔๕ ชม.
๑๒๐

๑๒๐ ๑๒๐

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ม. ๔- ม. ๖
๖๐ ชม.
๓๖๐

ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนด
โครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จานวน ๓๖๐ ชั่วโมง เป็นเวลาสาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) รวม ๖ ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จานวน ๔๕ ชั่วโมงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓
ปี จานวน ๖๐ ชั่วโมง การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร และผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๓
ลักษณะ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ องทุกปีจนจบการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมิ น การจั ดกิ จ กรรมพัฒ นาผู้ เ รี ยนตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้ าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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๘. หลักการ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การทางานกลุ่ม และการมีจิต
สาธารณะ โดยให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินสถานศึกษา ควรกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ
ประเมิน
๘.๑ แนวทางการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการประเมินตาม
แผนภาพ ดังนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน

ซ่อมเสริม

ประเมิน
ตามเกณฑ์

ไม่ตามเกณฑ์
ไม่ผ่าน

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
๑. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
๒. การปฏิบัติกิจกรรม
๓. ผลงาน/ชิ้นงาน
คุณลักษณะของผู้เรียน

ผลการจัดกิจกรรม
ภาพที่ ๑ แสดงแผนภาพแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ประการคือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน
๘.๒ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย
กิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๘.๒.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๘.๒.๒ ประเมิน กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย นจากการปฏิบั ติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม
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๘.๒.๓ ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และนา
ผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
๘.๒.๔ ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนด ครูหรือผู้รับผิดชอบต้องดาเนินการซ่อม
เสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา
๘.๓ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี /รายภาค เพื่อ
สรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละ
ระดับการศึกษาโดยการดาเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๘.๓.๑ กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา
๘.๓.๒ ผู้รั บ ผิดชอบสรุปและตัดสิ นผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดนั้น ผู้เรียน
จะต้องผ่านกิจกรรม ๓ กิจกรรมสาคัญ ดังนี้
๘.๓.๒.๑ กิจกรรมแนะแนว
๘.๓.๒.๒ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่
๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา
วิชาทหาร โดยเลือกเพียง ๑ กิจกรรม
๒) กิจกรรมชุมนุม ชมรม
๘.๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๘.๓.๔ ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ
๘.๓.๕ ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา
๘.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์
ตามที่สถานศึกษากาหนด โดยกาหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้
๘.๔.๑ กาหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ ๒ ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน
๘.๔.๒ กาหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและ
กาหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้
๘.๔.๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
๘.๔.๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผ่าน
หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสาคัญทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว
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กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ
“ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสาคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๘.๕ แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าที่ของ
ครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียน
แสดงผลการเรียน ยกเว้น มีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
๘.๖ ข้อเสนอแนะ การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๘.๖.๑ ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดโดย
สถานศึกษาควรกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม สาหรับกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน
๘.๖.๒ ผู้ เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟูมสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ
๘.๖.๓ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสาคัญ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
๘.๖.๔ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีองค์ประกอบในการดาเนินการ ดังนี้
๘.๖.๔.๑ มีครูที่ปรึกษากิจกรรม และมีแผนการดาเนินกิจกรรม
๘.๖.๔.๒ มีหลักฐาน ชิ้นงาน หรือแฟูมสะสมงาน
๘.๖.๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม
๘.๖.๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
๘.๗ บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
๑. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
๑.๑ กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาและโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
๑.๒ ผู้บริหารชี้แจง ทาความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมี
ความทั น สมั ย ในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ห ลากหลายสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑.๔ สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึ กษา
กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
๑.๕ นิเทศ ติดตาม ให้คาปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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๑.๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสาเร็จกับหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
๒. บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๒.๑ ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผลพัฒนา
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมาย
๒.๒ ชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๒.๓ ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๒.๔ ส่งเสริม กระตุ้น และอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระใน
การจัดทาแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล
๒.๕ ให้คาปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้เรียนใน
การร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
๒.๖ ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและซ่อมเสริมกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
พร้อมจัดทาเอกสารหลักฐานการประเมินผล
๒.๗ รายงานผลการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วนาผลการจัดกิจกรรมมา
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
๒.๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสาเร็จกับหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
๓. บทบาทของผู้เรียน
๓.๑ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
๓.๒ เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
๓.๓ ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม
๓.๔ ร่วมประชุมจัดทาแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรม ด้วยความเอา
ใจใส่อย่างสม่าเสมอ
๓.๕ ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและนาผลมาพัฒนาตนเอง และนาเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่อครูผู้รับผิดชอบ
๓.๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลังการ
ปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อยอดสู่ความ
ยั่งยืน
๔. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
๔.๑ ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการกาหนดวางแผนดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม
๕. บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
๕.๑ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาและชุมชน

35

๕.๒ ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้สารวจตนเองเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
๕.๓ ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน
๕.๔ เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดาเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน
๕.๕ ร่ วมมือกับ สถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรม
(แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)

หลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี
๑. หลักสูตรลูกเสือสารอง (ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
ตารางที่ ๒ แสดงหลักสูตรลูกเสือสารอง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
หลักสูตร
รายการ
เตรียมลูกเสือสารอง
ดาวดวงที่ ๑
ดาวดวงที่ ๒
ดาวดวงที่ ๓
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
(๑๘ วิชา)
เครื่องหมายลูกเสือ
สัมพันธ์

๑. มีความรู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเมาคลีและประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ
สารอง
๒. รู้จักการทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)และระเบียบแถวเบื้องต้น
๓. รู้จักการทาความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายและคติพจน์ของ
ลูกเสือ
๔. รู้จักคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
๕. อนามัย
๖. ความสามารถในเชิงทักษะ
๗. การสารวจ
๘. การค้นหาธรรมชาติ
๙. ความปลอดภัย
๑๐. บริการ
๑๑. ธงและประเทศต่าง ๆ
๑๒. การฝีมือ
๑๓. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑๔. การบันเทิง
๑๕. การผูกเงื่อน
๑๖. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
เรียนชั้นละ ๒ วิชา และเมื่อสอบได้ดาวดวงที่ ๓ แล้วสอบได้ทุกวิชา โดย
สามารถเรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้
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๒. หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)
ตารางที่ ๓ แสดงหลักสูตรลูกเสือสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)
หลักสูตร
ลูกเสือตรี

รายการ
๑. แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
๑.๑ ประวัติสังเขปของ Lord Baden Powell
๑.๒ พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑.๓ วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
๑.๔ การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ายและคติพจน์ของ
ลูกเสือ
๒. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญเข้าใจและยอมรับคาปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือสามัญ
๓. กิจกรรมกลางแจ้ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอก
สถานที่
๔. ระเบียบแถวท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและนกหวีด
การตั้งแถวและการเรียกแถว

หลักสูตร
ลูกเสือโท

รายการ
๑. การรู้จักดูแลตนเอง
๒. การช่วยเหลือผู้อื่น
๓. การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
๔. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ
๕. งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ
๖. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

หลักสูตร
ลูกเสือเอก

เครื่องหมายวิชาพิเศษ
(๕๔ วิชา)

รายการ
๑. การพึ่งตนเอง
๒. การบริการ
๓. การผจญภัย
๔. วิชาการของลูกเสือ
๕. ระเบียบแถว
เรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
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๓. หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
ตารางที่ ๔ แสดงหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)
หลักสูตร
เครื่องหมายลูกเสือโลก
(สอบได้ภายใน ๖ เดือน)
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
(๗๖ วิชา)
เครื่องหมายลูกเสือชั้น
พิเศษ (สอบได้ภายใน ๑ ปี
และเข้าพิธีประจากอง
แล้วหลังได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก)
เครื่องหมายวิชาพิเศษ (๗๖
วิชา)
เครื่องหมายลูกเสือ
หลวง

รายการ
๑. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร
๑.๑ กิจการของลูกเสือแห่งชาติ
๑.๒ กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
๑.๓ บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๒. ยอมรับและปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๓. เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถว
ลูกเสือของสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๔. กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคน
หนึ่ง
๕. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสาหรับการเดินทางไกล
ไปพักแรมค้างคืน
๖. ก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอสาหรับ ๒ คน
๗. สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู้จักบริเวณที่ตนอยู่โดยพิจารณา
จากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
๘. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์ของเงื่อน ๑๐ เงื่อนต่อไปนี้คือ เงื่อนพิรอด
เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อน
ประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยงผูก
กากบาท ผูกประกบ)
๙. รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้คือ บาดแผล
ธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวก เป็นลม งูกัดแมงมุมกัด แมลงกัดต่อย
ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง
๑๐. รู้เรื่องที่พึงระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก
๒. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ ๕ วิชา คือ วิชาการเดินทาง
สารวจ วิชาการบริการ และวิชาอื่น ๆ อีก ๓ วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผู้คัดเลือก
๓. ผ่านการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initiative Course) ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา ๑ คืน การไปอยู่
ค่ายพักแรมต้องเดินไปยังท้องถิ่นที่ลูกเสือไม่คุ้นเคย จานวนลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ที่จะไปอยู่ค่ายพักแรมควรแบ่งเป็นชุด ๆ ละ ๔ คนการเดินทางไกลต้อง
มีระยะทางอย่างน้อย ๔ กิโลเมตรและในการเดินทางให้สมมติว่ามีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อย ๕ อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือมีผู้ติดอยู่
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ในที่สูง และเหตุฉุกเฉินทางน้า เป็นต้น เหตุฉุกเฉินที่ว่านี้ให้เว้นระยะห่างกัน
พอสมควร และลูกเสือจาเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องแผนที่และเข็มทิศ จึงจะ
สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้การฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่มนี้
ต้องมีลักษณะเป็นการทดสอบอย่างจริงจังในเรื่องความตั้งใจจริง ความคิด
ริเริ่มและการพึ่งตนเอง (Self-reliance)
๔. คณะกรรมการดาเนินงานของกองและผู้กากับเห็นว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับ
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
๕. ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือ
ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณีเรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
๒. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ ๓ วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชา
พื้นฐาน ๕ วิชาที่สอบได้ เมื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
๓. สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก ๓ วิชาในระดับลูกเสือหลวง
๔. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้นาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
๕. คณะกรรมการดาเนินงานของกองและผู้กากับเห็นว่าเป็นผู้ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของลูกเสือและสมควรได้รับ
๖. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อานวยการ
ลู ก เสื อ จั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี เ ป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี วุ ฒิ เ หมาะสมท าการ
สัมภาษณ์เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้รายงานต่อไปตามลาดับ จนถึง
คณะกรรมการบริหารลูกเสื อแห่ งชาติพิจารณาอนุมัติ และให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร แสดง
ว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวงเรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธี
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง มีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชาเหมือนกันแต่ต่าง
ระดับกัน คือ หลักสูตรลูกเสือหลวงมีระดับสูงกว่าระดับลูกเสือชั้นพิเศษวิชาพื้นฐาน ๘ วิชา สาหรับเครื่องหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวงมีดังนี้
๑. หน้าที่พลเมือง
๒. สิ่งแวดล้อม
๓. การเดินทางสารวจ
๔. การแสดงออกทางศิลปะ
๕. สมรรถภาพทางกาย
๖. อุดมคติ
๗. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ
๘. บริการ
๔. หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)
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หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ หลักสูตรลูกเสือ
วิสามัญ ประกอบด้วยชั้นของลูกเสือวิสามัญ คือ เตรียมลูกเสือวิสามัญ (ระยะทดลอง) และลูกเสือวิสามัญ
(ต้องได้เข้าพิธีประจากองแล้ว) การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ
๔.๑ การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ มี ๔ อย่าง ดังนี้ คือ
๔.๑.๑ การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง
๔.๑.๒ การฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก (สอบได้ภายใน ๖ เดือน)
๔.๑.๓ การฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ (๑๑ วิชา และเครื่องหมายวชิราวุธซึ่ง
เป็นเครื่องหมายสูงสุด)
๔.๑.๔ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกองหรือพี่เลี้ยง
๔.๒ การฝึกอบรมร่วมกันทั้งกอง
การประกอบกิจกรรมร่วมกันทั้งกองนี้ มีเรื่องที่จะทาได้มากมายหลายอย่างตามความคิด
และความต้องการของลูกเสือวิสามัญ เช่น การฝึกอบรมด้วยกัน การทาสิ่งของต่าง ๆ ด้วยกันการเรียนรู้ด้วยกัน
การไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ด้วยกัน การช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน เป็นต้น
๔.๓ เครื่องหมายลูกเสือโลก
๔.๓.๑ แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร
๔.๓.๑.๑ กิจการของลูกเสือแห่งชาติ
๔.๓.๑.๒ กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ
๔.๓.๑.๓ บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ
๔.๓.๒ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างผู้ใหญ่
๔.๓.๓ เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือ คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของ
สานักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
๔.๓.๔ กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือวิสามัญอีกคนหนึ่ง
๔.๓.๕ สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสาหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน
๔.๓.๖ ก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอสาหรับ ๒ คน
๔.๓.๗ สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเข็มทิศ
และสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
๔.๓.๘ สามารถผูกและรู้จักประโยชน์ของเงื่อน ๑๐ เงื่อนต่อไปนี้ คือ เงื่อนพิรอด เงื่อน
ขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุงเงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตา
ไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ)
๔.๓.๙ รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดาถูก
ไฟไหม้ น้าร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง
๔.๓.๑๐ รู้เรื่องที่พึงระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ
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๕. เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ
ตารางที่ ๕ แสดงเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ
สารอง (๑๘ วิชา)
๑. จิตรกร
๒. นักกรีฑา
๓. นักอ่านหนังสือ
๔. นักจักรยานสองล้อ
๕. นักแสดงการบันเทิง
๖. นักสารวจ
๗. นักปฐมพยาบาล
๘. นักสารพัดช่าง
๙. งานอดิเรก
๑๐. การช่วยเหลืองาน
บ้าน
๑๑. นักอ่านแผนที่
๑๒. นักธรรมชาติศึกษา
๑๓. นักถ่ายภาพ
๑๔. นักว่ายน้า
๑๕. ผู้ช่วยคนตกน้า
๑๖. นักวิทยาศาสตร์
๑๗. นักกีฬา
๑๘. การอนุรักษ์
ธรรมชาติ
เครื่องหมายลูกเสือ
สัมพันธ์

ประเภทลูกเสือ
สามัญ (๕๔ วิชา)
สามัญรุ่นใหญ่
(๗๖ วิชา)
๑. นักจักสาน
๑. นักผจญภัย
๒. ช่างไม้
๒. นักดาราศาสตร์
๓. ช่างหนัง
๓. นักอุตุนิยมวิทยา
๔. ชาวนา
๔. ผู้จัดการค่ายพักแรม
๕. ชาวสวน
๕. ผู้พิทักษ์ปุา
๖. ชาวไร่
๖. นักเดินทางไกล
๗. นักเลี้ยงสัตว์เล็ก
๗. หัวหน้าคนครัว
๘. นักจักรยานสองล้อ
๘. นักบุกเบิก
๙. นักว่ายน้า
๙. นักสะกดรอย
๑๐. ผู้ช่วยคนดับเพลิง
๑๐. นักธรรมชาติวิทยา
๑๑. ผู้ช่วยเหลือ
๑๑. การสื่อสารด้วย
ผู้ประสบภัย
ยานพาหนะ
๑๒. ผู้ให้การปฐม
๑๒. นักดับเพลิง
พยาบาล
๑๓. นักสัญญาณ
๑๓. นักสังเกตและจา
๑๔. นักสารพัดช่าง
๑๔. การพราง
๑๕. นักโบราณคดี
๑๕. ชาวค่าย
๑๖. นักสะสม
๑๖. ผู้ประกอบอาหาร ๑๗. นักดนตรี
ในค่าย
๑๘. นักถ่ายภาพ
๑๗. ล่าม
๑๙. นักกีฬา
๑๘. นักดนตรี
๒๐. นักกรีฑา
๑๙. นักผจญภัยในปุา
๒๑. นักพิมพ์ดีด
๒๐. นักสารวจ
๒๒. นักแสดงการบันเทิง
๒๑. มัคคุเทศก์
๒๓. นักยิงปืน
๒๒. ช่างเขียน
๒๔. ล่าม
๒๓. นักสัญญาณ
๒๕. หน้าที่พลเมือง
๒๔. นักบุกเบิก
๒๖. มัคคุเทศก์
๒๕. นักธรรมชาติ
๒๗. บรรณารักษ์
ศึกษา
๒๘. เลขานุการ
๒๖. ช่างเบ็ดเตล็ด
๒๙. พลาธิการ
๒๗. ผู้บริบาลคนไข้
๓๐. ผู้ช่วยการจราจร
๒๘. นักจับปลา
๓๑. ช่างเขียน

วิสามัญ (๑๑ วิชา)
๑. การลูกเสือ
๒. เดินทางไกลและ
อยู่ค่ายพักแรม
๓. โครงการ
๔. บริการ
๕. ผู้ฝึกสอน
๖. ยิงปืน
๗. ศิลปประยุกต์
๘. ปฐมพยาบาล
๙. อิเล็กทรอนิกส์
๑๐. สังคมสงเคราะห์
๑๑. ขับรถยนต์
เครื่องหมายวชิราวุธ
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๒๙. ผู้ช่วยต้นเด่น
๓๐. นักพายเรือ
๓๑. นายท้ายเรือบด
๓๒. นักกระเชียงเรือ
๓๓. นักแล่นเรือใบ
๓๔. นักดาราศาสตร์
เบื้องต้น
๓๕. นักอุตุนิยมวิทยา
เบื้องต้น
๓๖. ยามอากาศเบื้องต้น
๓๗. นักเครื่องบินเล็ก
เบื้องต้น
๓๘. นักสะสม
๓๙. บรรณารักษ์
๔๐. นักกรีฑา
๔๑. นักขี่ม้า
๔๒. มวยไทยเบื้องต้น
๔๓. มวยสากลเบื้องต้น
๔๔. กระบี่กระบอง
เบื้องต้น
๔๕. นักยิงปืนเบื้องต้น
๔๖. การอนุรักษ์
ธรรมชาติ
๔๗. การหามิตร
๔๘. มารยาทในสังคม
๔๙. นิเวศวิทยา
๕๐. การพัฒนาชุมชน
๕๑. การใช้พลังงาน
ทดแทน
๕๒. ลูกเสือโทพระมงกุฎ
เกล้าฯ
๕๓. ลูกเสือเอกพระ
มงกุฎ
เกล้าฯ
๕๔. สายยงยศ

๓๒. ช่างวิทยุ
๓๓. ช่างไฟฟูา
๓๔. ช่างแผนที่
๓๕. ช่างเครื่องยนต์
๓๖. อิเล็กทรอนิกส์
๓๗. การหามิตร
๓๘. การฝีมือ
๓๙. การช่วย
ผู้ประสบภัย
๔๐. การสาธารณสุข
๔๑. การพยาบาล
๔๒. การพูดในที่
สาธารณะ
๔๓. การอนุรักษ์
ธรรมชาติ
๔๔. การประชาสัมพันธ์
๔๕. การสังคมสงเคราะห์
๕๔. การควบคุม
การจราจรทางน้า
๕๕. การปูองกัน
ความเสียหายและ
ดับเพลิงไหม้บนเรือ
๕๖. การเรือ
๕๗. การดารงชีพ
ในทะเล
๕๘. เครื่องหมายชาวเรือ
๕๙. เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร
๖๐. เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร
๖๑. นักเครื่องบินเล็ก
๖๒. ช่างอากาศ
๖๓. ยามอากาศ
๖๔. การควบคุม
การจราจรทาง
อากาศเบื้องต้น
๖๕. การควบคุมการ
จราจรทางอากาศ
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๖๖. การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและดับเพลิง
อากาศยาน
๖๗. การฝึกเป็นผู้นา
๖๘. นักปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยา
๖๙. การขนส่งทาง
อากาศ
๗๐. แผนที่ทหารและเข็ม
ทิศ
๗๑. เสนารักษ์
๗๒. การดารงชีพใน
ถิ่นทุรกันดาร
๗๓. นักไต่หน้าผา
๗๔. เครื่องหมายการบิน
๗๕. เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติลูกเสือ
เหล่าอากาศ
๗๖. เครื่องหมาย
ผู้ฝึกสอนเครื่องหมาย
สายยงยศ
(แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑)

วินัยเนตรนารี
ข้อ ๑๑๘ ผู้ปฏิบัติตามวินัย บรรดาเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี
กรรมการเนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารี พึงปฏิบัติตามวินัยและขนบธรรมเนียมของเนตรนารี
ข้อ ๑๑๙ โทษผิดวินัยโทษผิดวินัยที่ผู้อานวยการเนตรนารีโรงเรียน รองผู้อานวยการเนตรนารี
โรงเรียน ผู้กากับกลุ่มเนตรนารี รองผู้กากับกลุ่มเนตรนารี ผู้กากับเนตรนารี รองผู้กากับเนตรนารีจะลงโทษแก่
เนตรนารีมี ๓ สถาน คือ
(๑) ตักเตือน
(๒) ทาโทษ
(๓) คัดชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ ๑๒๐
(๑) ตักเตือน คือ การว่ากล่าวให้รู้สึกผิดและชอบ ในการนี้จะบันทึกรวมเรื่องไว้ด้วยก็ได้
(๒) ทาโทษ คือ การให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมควรแก่ความผิดและวินัยของผู้รับโทษ
เฉพาะเป็นการปลูกนิสัยที่ดีในการนี้จะบันทึกรวมเรื่องไว้ด้วยก็ได้
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(๓) คัดชื่อออกจากทะเบียน คือ การสั่งให้ขาดจากการเป็นเนตรนารี
ข้อ ๑๒๑ โทษผิดวินัยที่จะลงแก่ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้ตรวจการเนตรนารี กรรมการ
เนตรนารี และเจ้าหน้าที่เนตรนารีสถานใดนั้นให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒๒ โทษ “คัดชื่อออกจากทะเบียน” จะลงโทษแก่เนตรนารีผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วินัยลูกเสือ
ข้อ ๑๓๑ ผู้ปฏิบัติตามวินัย บรรดาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ พึงปฏิบัติตามวินัยและขนบธรรมเนียมของลูกเสือ
ข้อ ๑๓๒ โทษผิดวินัยโทษผิดวินัยที่ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อานวยการลูกเสือ
โรงเรียน ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือ รองผู้กากับลูกเสือ จะลงโทษแก่ ลูกเสือ
มี ๓ สถาน คือ
(๑) ตักเตือน
(๒) ทาโทษ
(๓) คัดชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ ๑๓๓
(๑) ตักเตือน คือ การว่ากล่าวให้รู้สึกผิดและชอบ ในการนี้จะบันทึกรวมเรื่องไว้ด้วยก็ได้
(๒) ทาโทษ คือ การให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมควรแก่ความผิดและวินัยของผู้รับโทษ
เฉพาะเป็นการปลูกนิสัยที่ดีในการนี้จะบันทึกรวมเรื่องไว้ด้วยก็ได้
(๓) คัดชื่อออกจากทะเบียน คือ การสั่งให้ขาดจากการเป็นลูกเสือ
ข้อ ๑๓๔ โทษผิดวินัยที่จะลงแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือสถานใดนั้นให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๓๕ โทษ “คัดชื่อออกจากทะเบียน” จะลงโทษแก่ลูกเสือผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
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ด้านกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ กิจกรรม
คือ ได้แก่ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรมนักเรียน ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดย
กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี (รวมถึงกิจกรรมยุวกาชาด) เป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม) ที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม ๔๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา) และ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทาง
การจัดจิกกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method ) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ
๑. คาปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของ
ลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ ห้าม “ทา” หรือบังคับให้ “ทา” แต่ถ้า“ทา” ก็
จะทาให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี เช่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้
๒. เรียนรู้จากการกระทา เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสาเร็จหรือไม่สาเร็จของผลงานอยู่ที่
การกระทาของตนเอง ทาให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองและท้าทายความ
สามารถของตนเอง
๓. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือและเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับซึ่ง
กัน และกัน การแบ่งหน้ าที่รับ ผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตย
เบื้องต้น
๔. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วย
การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทาความเคารพ รหัส คาปฏิญาณ กฎ คติพจน์
คาขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่ง
โลก ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดในโลก
๕. การศึกษาธรรมชาติ เป็นสิ่งสาคัญอันดับ ๑ ในกิจกรรมของลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตาม
ชนบทปุาเขา ปุาละเมาะและพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง มีการไปทากิจกรรมกับธรรมชาติ การปืนเขา ตั้ง
ค่ายพักแรกในสุดสัปดาห์ หรือ ตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม ตามกฎระเบียบเป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้า
ขาดการศึกษาธรรมชาติก็ไม่ถือว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ
๖. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กทา ต้องให้มีความก้าวหน้า
และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะทา และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับ
ความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมส์การเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการ
จูงใจที่ดี
๗. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อให้เขาเกิดความ
มั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทาสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้ ผู้ใหญ่เองก็
ต้องการนาพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝุาย
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สาหรับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ -เนตรนารี ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมภาค
บังคับหนึ่งที่สาคัญ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และทุกสถานศึกษาจะต้องจัดให้กับผู้เรียน
โดยจะจัดในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้เขียนไว้ ใน ข้อ ๒๗๓ ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กากับกลุ่มหรือผู้กากับ
ลูกเสือ นาลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่ง
คืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
๒. เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
๓. เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
สาหรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี นั้น ปัจจุบันมีทั้งแบบที่ สถานศึกษาดาเนินการจัด
ค่ายเอง และแบบนานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือเอกชน ซึ่งก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกั น ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง แต่ไม่ว่าแบบใดก็ตาม คุณครูที่เป็นผู้กากับลูกเสือ -เนตรนารี ก็ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อควบคุมและดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้อย่าง
เต็มที่ และทางสถานศึกษาจะต้องวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบและรัดกุมมากที่สุ ด ทั้งในด้านการ
คัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่จะต้องมีความปลอดภัยสูง มีฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการมีวิทยากร ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีประสบการณ์เข้า
มาเป็นผู้ นาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ และกรณีที่ต้องนา
นักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญอย่างมากคือ การเดินทางไป-กลับระหว่าง
สถานศึกษากับ ค่ายพักแรม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหากเป็นการเดินทางไปพักแรมหรือทัศนศึกษาต่างจังหวัด
จะต้องคัดเลือกรถที่จะใช้ในการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงสุด และจัดงบประมาณเป็นค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นให้กับตารวจทางหลวงนาขบวนนักเรียนทั้งไปและกลับตลอดเส้นทาง เพื่อให้การเดินทางของ
นักเรียนเป็นไปโดยสวัสดิภาพ
ข้อปฏิบัติในการอยู่ค่ายพักแรม
๑. เชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
๒. เชื่อฟังคาสั่งของนายหมู่ซึ่งได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยชอบธรรม
๓. คอยฟังสัญญาณหรือคาสั่งจากผู้กากับโดยพร้อมปฏิบัติตามคาสั่งโดยฉับพลันและปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้มอบหมายให้ดีที่สุด
๔. รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
๕. จัดเวรยามดูแลความปลอดภัยของค่ายพักแรม
๖. รักษาความสะอาดในบริเวณที่พัก/ในห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
๗. ไม่นอนในที่พักของผู้อื่น
๘. ไม่ออกนอกบริเวณที่พัก / ค่ายพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้กากับเป็นลายลักษณ์อักษร
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๙. ไม่ครอบครองหรือนายาเสพติด ของมืนเมา และสิ่งอบายมุขต่าง ๆ เข้าไปในค่ายพักแรม
๑๐. ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นด้วยความมักง่าย
๑๑. ไม่ทาลายสิ่งของต่าง ๆ ของค่ายพักแรมให้เกิดความเสียหาย
๑๒. หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที
ทั้งนี้หากพบว่าลูกเสือไม่ทาตามข้อปฏิบัติในข้อ ๗,๘,๙,๑๐,๑๑ จะดาเนินการส่งตัวกลับบ้านทันที
และไม่ให้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
คาปฏิญาณของลูกเสือ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ มี ๑๐ ข้อ
ข้อ ๑. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ ๒. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ ๓. ลูกเสือมีหน้าที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ ๔. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ ๕. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๖. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ ๗. ลูกเสือเชื่อฟังคาสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ ๘. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ ๙. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ ๑๐. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
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ด้านพิธีการลูกเสือ
พิธีการต่าง ๆ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙
ข้อ ๒๘๐ รหัสของลูกเสือ
รหัสของลูกเสือเป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือซึ่งลูกเสือรับรู้และเข้าใจความหมายซึ่งกัน
และกัน วัตถุประสงค์ของการแสดงรหัสของลูกเสือก็เพื่อจะให้ลูกเสือรู้และเข้าใจว่า “เราเป็นพวกเดียวกัน”
วิธีแสดง ยกข้อศอกงอขึ้นชิดลาตัว หันฝุามือข้างหน้าสูงเสมอไหล่ ให้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยรวบ
จนติดกัน นิ้ ว หั วแม่มือทับ นิ้ ว ก้อย อีกสามนิ้ว ที่เหลื อเหยียดขึ้นไปตรง ๆ และติดกัน นิ้วทั้งสามมีความ
หมายถึง คาปฏิญาณของลูกเสือ ๓ ข้อ คือ
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
โอกาสแสดงรหัส
๑. เมื่อลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน
๒. เมื่อพบกับลูกเสือในประเทศหรือต่างประเทศเป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
ข้อ ๒๘๑ การสัมผัสมือ
การสัมผัสด้วยมือซ้ายและปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ในหมู่ลูกเสือทั่วไป
วิธีแสดง ยืนมือซ้ายออกไป แล้วสัมผัสกับมือซ้ายของอีกฝุายหนึ่ง สัมผัสกันเหมือนกับการสัมผัส
มือขวา
ข้อ ๒๘๒ การเคารพ
ลูกเสือสารองมีวิธีแสดงความเคารพ ๒ วิธี
๑. แสดงความเคารพเป็ น บุ คคล ลู กเสื อจะสวมหมวกหรือมิได้ส วมหมวก ทาวันทยาหั ตถ์ ๒
นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้น แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง (รูปตัววี) แล้วให้นิ้วชี้แตะที่กระบังหมวกต่อขอบ
หมวก ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา
๒. แสดงความเคารพเป็นหมู่ คือ การทาแกรนด์ฮาวล์
ข้อ ๒๘๓ ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ มีวิธีแสดงความเคารพ ๒ วิธี
๑. วันทยาหัตถ์ ให้ทาวันทยาหัตถ์ ๓ นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้นให้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ติดกันแล้วให้
นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก หมวกปีก หรือนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าสวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) ถ้ามิได้สวมหมวกก็ทา
อย่างเดียวกับสวมหมวก ถ้าอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาจะบอก “ตรง”
๒. เคารพท่าพลอง
เมื่ออยู่กับที่ ให้ยืนตรง พลองชิดตัว (ข้างขวา) ยกมือซ้ายอย่างเดียวกับทาแสดงรหัสลูกเสือขึ้น
แตะพลอง ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง
ท่าเดิน ในท่าแบกพลองอยู่ให้ลดมือซ้ายที่จับพลองเหยียดลงมาชิดกับตัว ในขณะเดียวกันให้ยก
มือขวาให้ท่าแสดงรหัสลูกเสือไปแตะพลอง ให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง มือซ้ายและมือขวาที่
ยกไปแตะพลองตามที่กล่าวมานี้ให้คว่าฝุามือลงข้างล่าง ในขณะที่ทาการเคารพ ตาแลดูผู้รับการเคารพ
ข้อ ๒๘๔ ลูกเสือถือธงให้เคารพด้วยธง ดังนี้
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เมื่ออยู่กับที่ ให้ถือธงด้วยมือขวา โคนคันธงจรดพื้นและแนบกับลาตัว เวลาทาความเคารพให้
ถือธง ใช้มือซ้ายจับคันธงเหนือมือขวาแล้วชิดมือขวา แล้วยกคันธงขึ้นมาเสมอบ่าขวาข้อศอกซ้ายตั้งได้ฉาก มือ
ขวาคงจับที่โคนคันธง ครั้นแล้วให้ทากึ่งขวาหัน ลดปลายธงลงช้า ๆ จนคันธงขนานกับพื้น มือซ้ายอยู่เสมอ
บ่าห่างจากตัวพอสมควร มือขวาจับคันธงแขนเหยียดตรงไปมาตามคันธง (ตอนนี้การบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีควรได้ครึ่งเพลงพอดี) ต่อไปให้ค่อย ๆ ยกคันธงขึ้นช้า ๆ คะเนว่าจบเพลงสรรเสริญพระบารมี
ลดธงในท่าตรงตามเดิม
ท่าเดิน ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับด้ามธงห่างจากโคนธงพอสมควร ศอกขวาแนบลาตัว
ทามุม ๙๐ องศากับลาตัว เวลาทาความเคารพในขณะเดินสวนสนามให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เมื่อถึงธงที่ ๑ (ธงระวัง) ให้ลดธงลงจากท่าแบกมาแนบลาตัว ถือคันธงตั้งตรง มือขวาจับโคน
คันธง มือซ้ายจับคันธงเสมอบ่ายกข้อศอกซ้ายให้ตั้งฉากกับลาตัว
๒. เมื่อถึงธงที่ ๒ (ธงที่ทาความเคารพ) ให้เหยียดซ้ายออกตรงไปข้างหน้า ให้คันธงเอนออกไป
ข้างหน้าประมาณ ๔๕ องศา แขนขวาเหยียดตรงแนบลาตัว ตาแลตรงไปข้างหน้า
๓. เมื่อถึงธงที่ ๓ (ธงเลิกทาความเคารพ) ให้ยกธงขึ้นมาอยู่ในท่าแบกตามเดิม คือลดมือซ้ายลง
แล้วเดินตามปรกติ
ข้อ ๒๘๕ โอกาสแสดงการเคารพ มีดังนี้
๑. ต่อธงชาติไทยในขณะที่ชักขึ้นลง ธงประจากองทหาร ธงคณะลูกเสือประจาจังหวัดที่เชิญผ่าน
ไป
๒. ในขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงสรรเสริญเสือ
ปุา
๓. แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับ
บัญชา บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ นายทหารบก นายทหารเรือ นายทหารอากาศ
นายตารวจที่แต่งเครื่องแบบ
๔. ลูกเสือต่อลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติกัน ขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่ง

พิธีการลูกเสือสารอง
การทาแกรนด์ฮาวล์
ผู้กากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อนและยืนอยู่ในท่าตรง แล้วจึงเรียกและให้ปฏิบัติต่อไปนี้
๑. ผู้กากับลูกเสือ เรียก “แพ๊ค-แพ๊ค-แพ๊ค” (แพ๊คคาท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับสัญญาณมือ
แกว่ง รอบตัวเป็นรูปวงกลม (มีรองผู้กากับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กากับ)
๒. ลู ก เสื อ ส ารอง เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งเรี ย กของผู้ ก ากั บ ทุ ก คนจะต้ อ งขานรั บ พร้ อ มกั น ทั น ที
ว่า “แพ๊ค” แล้ววิ่ง มาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมรอบผู้กากับ (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กากับ
จากนั้นก็เรียงไปตามลาดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน)
๓. ผู้กากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝุามือแบหงาย (แล้วลด
มือลง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย)
๔. ลูกเสือสารองเมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ จนแขนตึงจึง
ปล่อยมือ และจัดวงกลมให้เรียบร้อย
๕. ผู้กากับลูกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ เสมอไหล่
ขนานกับพื้น นิ้วทั้ง ๕ ชิดกัน ฝุามือแบหงาย แล้วพลิกฝุามือคว่าลงและงองุ้ม เป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง
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๖. ลูกเสือสารองทุกคนนั่งลงทันทีที่ให้นั่งลงบนส้นเท้าทั้งสอง แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู่ระหว่าง
เข่า มือทั้งสองห่างกันพอควร แบะเข่าออกเล็กน้อยนิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือเหยียดชิดกัน และแตะพื้น
นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้)
๗. ผู้กากับลูกเสือพลิกฝุามือทั้งสองหงายขึ้น เป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง
๘. ลูกเสือสารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า “อา-เค ล่า เรา - จะ - ทา - ดี - ที่ - สุด”
พอขาดคาว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งให้
ไว้เหนือหูและชิดหู
๙. นายหมู่ลูกเสือซึ่งทาหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น (ที่หันหน้าตรงกับผู้กากับ) จะร้องขึ้นว่า
“จงทาดี- จงทาดี - จงทาดี” การร้อง ให้หันหน้าไปทางซ้าย - ตรงหน้า - ขวา ทีละครั้ง (เวลาร้องไม่ต้องผงก
ศีรษะ)
๑๐. เมื่อสิ้นคาที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลาตัวอย่างว่องไว (มือแบออก)
ส่วนมือ ขวาลดลงมาทาท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทาดี - จะทาดี - จะทาดี” ขณะที่ลูกเสือ
ร้อง ให้ผู้กากับทาวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสือสารอง (สองนิ้ว) เป็นการรับเคารพของลูกเสือและอาจจะกล่าวคา
ขอบใจหรือคาอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้ รองผู้กากับอื่นที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสารอง
แกรนด์ฮาวล์ - ชักธงขึ้น - สวดมนต์ - สงบนิ่ง - ตรวจแยก
๑. แกรนด์ฮาวล์ - ผู้กากับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือทาแกรนด์
ฮาวล์ มีรองผู้กากับยืนอยู่ด้านหลังผู้กากับ และนอกวงกลม (การทาแกรนด์ฮาวล์ได้อธิบายไว้แล้ว) หลังจากทา
แกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือทุกคนอยู่ในท่าตรง
๒. ชัก ธงขึ้น - ให้ จั ด ลู ก เสื อ ที่เ ป็น หมู่ บริ การหรื อท าหน้า ที่ห มู่บ ริก าร ๒ คน เป็น ผู้ ชั กธง คื อ
ให้ เ ดิน เข้ าไปห่ า งจากเสาธงประมาณ ๓ ก้าว ทั้ งสองท าวั นทยหั ต ถ์ แล้ ว คนหนึ่ งก้ าวไปข้ างหน้า ๒ ก้ าว
เพื่ อ แก้ เ ชื อ กที่ ผู ก ธงออก แล้ ว ถอยหลั ง มาตามเดิ ม สองคนช่ ว ยกั น ชั ก ธง (ให้ ผื น ธงอยู่ ด้ า นขวาของผู้ ชั ก )
ผู้ ก ากั บ เป็ น ผู้ สั่ งท าความเคารพโดยออกคาสั่ ง “แพ๊ ค - วั นทยหั ตถ์ ”(คาสั่ ง วัน ทยหั ต ถ์นี้ ไม่ ใช่ คาบอกแบ่ ง
ว่า “วันทย - หัตถ์” แต่ เป็นคาบอกรวดว่า “วันทยหัตถ์”) ลูกเสือในวงกลมทั้งหมดรวมทั้ง ผู้กากับและรองผู้
กากับอื่น ๆ ทาวันทยหัตถ์ พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทาวันทยหัตถ์ ๓ นิ้ว หมู่บริการนาร้องเพลงชาติ พอ
ธงชาติขึ้นยอดเสาแล้ว คนหนึ่งเดินเข้าไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนอยู่ในท่าตรง (ไม่ต้องทาวันทยหัตถ์) เมื่อ
ผู ก เชื อ กเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ถ อยหลั ง ๒ ก้ า ว มาหาคนที่ กาลั ง ยื น รออยู่ ทั้ ง สองคนท าวั น ทยหั ตถ์ - ลดมื อ
ลง (ขณะนี้แถวในวงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์) วิ่งกลับไปเข้าที่ของตน แล้วทาวันทยหัตถ์เหมื อนลูกเสือ
ในแถว ผู้กากับสั่งว่า “มือลง” ทุกคน จึงลดมือลงพร้อมกัน ส่วนผู้กากับและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ให้ลด
มือลงพร้อมกับลูกเสือคนที่ชักธง (ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่)
๓. สวดมนต์ - พอลดมือลงแล้ว ทุกคนอยู่ในท่าตรง แล้วถอดหมวกเตรียมตัวสวดมนต์ หมู่บริการ
นาสวดมนต์
๔. สงบนิ่ง - เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง
๕. ตรวจ - การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เครื่องแบบ เล็บ ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ
(ผู้กากับ เป็นผู้สั่งก่อนจะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิดนั้น ให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว เพราะเหตุว่า
ลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่
ชุมนุมชนหลายแห่งถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนาความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้
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วิธี ตรวจ ตามปกติผู้กากับ จะให้ รองผู้กากับเป็นผู้ ตรวจ แต่บางกรณีผู้กากั บไม่อยู่ห รือมีน้อย
ผู้กากับจะให้น ายหมู่ตรวจแทนก็ได้ ถ้ารองผู้กากับตรวจ รองผู้กากับที่จะไปตรวจนั้น ต้องทาความเคารพ
(วันทยหัตถ์) ผู้กากับเสียก่อนแล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจ นายหมู่สั่งลูกเสือ
ในหมู่ ข องตนว่ า “หมู่ สี . ..... ตรง” ลู กเสื อทุ ก คนตรง นายหมู่ คนเดีย วทาวั นทยหั ต ถ์ แล้ ว ลดมื อ ลงก้ าวไป
ข้างหน้า ๑ ก้าว ทาวันทยหัตถ์ แล้วรายงานว่า “หมู่สี..... พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครับ/ค่ะ ”เมื่อรายงานจบ ลด
มือลงถอยหลังเข้าที่เดิม ผู้ตรวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไป ขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้น ให้
นายหมู่ตามไปด้วย เพื่อจะได้ทราบถึง ข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่กลับเข้าที่ ทา
วันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พัก รองผู้กากับที่ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้
กากับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อน ก็ให้รายงานก่อนโดยไม่ต้องรอกัน ถ้านายหมู่ตรวจเมื่อได้ยินคาสั่งผู้กากับ
สั่งว่า“นายหมู่ตรวจ” ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่และทาหน้าที่เสมือนนาย
หมู่ ส่วนนายหมู่ให้ก้าวออกมาข้างหน้าแถวของตน และทาหน้าที่เสมือนรองผู้กากับ (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรอง
ผู้กากับตรวจ) และเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงวิ่งไปเข้า
แถวหน้ากระดานหน้าผู้กากับ (นายหมู่บริการอยู่หัวแถว) เพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละ
คนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะรายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้า ๑ ก้าว พร้อมกับทาวันทยหัตถ์แล้วรายงานผล
การตรวจเสร็จแล้วลดมือลงถอยเข้าที่จนครบทุกคน แล้วผู้กากับจึงสั่งเข้าที่ เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึง ให้รองนายหมู่
วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม
จากนั้ น ผู้ ก ากั บ อาจจะพู ด อะไรอี ก เล็ ก น้ อ ยก็ ไ ด้ แล้ ว สั่ ง แถวแยก โดยออกค าสั่ ง ว่ า
“แพ๊ค-แยก” ให้ลูกเสือทุกคนทาขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป

พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสารอง
นัดหมาย – ตรวจ (เครื่องแบบ) - แกรนด์ฮาวล์ – ชักธงลง - เลิก
๑. นัดหมาย – เมื่อผู้กากับได้เรียก “แพ๊ค-แพ๊ค-แพ๊ค” ให้ลูกเสือสารองได้เข้ามาอยู่ในวงกลม
เล็กแล้วผู้กากับจะนัดหมาย สั่งการ หรือแนะนาตักเตือนเล็กๆ น้อยๆ เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกอบรมในครั้ง
ต่อไปได้สมบูรณ์และได้ผลดียิ่งขึ้น
๒. ตรวจ - การตรวจในตอนเลิกประชุมกองนี้ จะเป็นการตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบ
เท่านัน้ (รายละเอียดได้กล่าวไว้ในเรื่องของการตรวจในตอนเปิดประชุมกองข้างต้นแล้ว)
๓. แกรนด์ฮาวล์ – ปฏิบัติเช่นเดียวกับในตอนเปิดประชุมกอง
๔. ชักธงลง – ปฏิบัติเช่นเดียวกับในตอนเปิดประชุมกอง แต่ไม่ต้องร้องเพลงชาติ และไม่ต้องเปุา
นกหวีด
๕. เลิก – เมื่อชักธงลงแล้ว ผู้ชักธงถอยเข้าที่เสร็จเรียบร้อย ผู้กากับสั่ง “มือลง” หมดทุกคนแล้ว
ผู้กากับสั่ง“แพ๊ค-เลิก” ลูกเสือทุกคนทาวันทยหัตถ์ต่อผู้กากับ (ผู้กากับทาวันทยหัตถ์ตอบ) แล้วทาขวาหัน แยก
ย้ายกันกลับได้
หมายเหตุ การตรวจหมู่ลูกเสือสารอง ทั้งในตอนเปิดและปิดประชุมกอง เป็นการช่วยให้กอง
ลูกเสือสารองมีมาตรฐานดีขึ้น การตรวจนับว่าเป็น “บันไดทอง” ที่จะนาให้เด็กไปสู่ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย
เราจะพบสิ่งที่ดีและสิ่งบกพร่องในตัวเด็กไปพร้อมกัน เมื่อได้รับรายงานการตรวจแล้ว ผู้กากับควรยกย่องในสิ่ง
ที่เด็กทาได้ดีและควรชี้ข้อบกพร่องด้วย เพื่อให้เด็กได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในคราวต่อไป
ข้อควรจ าที่สาคัญของผู้ กากับอย่างหนึ่งก็คือ ก่อนที่ผู้กากับจะทาการตรวจเด็ก ผู้ กากับต้อง
ตรวจดูตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนว่า ได้แต่งเครื่องแบบถูกต้องสะอาดเรียบร้อยไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ
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พิธีเข้าประจากองลูกเสือสารอง
ในพิธีเข้าประจากองลูกเสือสารอง หรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตน หรือเรียกว่าพิธีต้อนรับลูกเสือใหม่
นั้น ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือ ต่างกองต่างจัดทา มีอยู่ ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว และวิธีที่
๒ ยังไม่มีกอง เป็นการตั้งกองขึ้นใหม่ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก. มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว
๑. กองลูกเสือสารอง ทารูปวงกลมใหญ่
๒. หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสารองแล้ว กับเครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติดเหนือกระเป๋า
เสื้ออยู่ที่ผู้กากับ
๓. ธงประจากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กากับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม
๔. ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม (แต่งเครื่องแบบครบ เว้นแต่เครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติด
กระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กากับ) ด้านหลังของหมู่ที่ตนจะเข้าไปอยู่
๕. ผู้กากับเรียกลูกเสือใหม่เข้ามาในวงกลม หน้าผู้กากับ (หากหลายคนให้เข้าแถวหน้ากระดาน)
๖. ผู้กากับสอบถามลูกเสือใหม่ ดังนี้
ผู้กากับ
“เจ้าต้องการเป็นลูกเสือสารองใช่ไหม”
ลูกเสือใหม่ “ใช่ครับ”
ผู้กากับ
“เจ้าเข้าใจกฎ คาปฏิญาณ การทาความเคารพ และการทาแกรนด์ฮาวล์ หรือไม่”
ลูกเสือใหม่ “ข้าเข้าใจและปฏิบัติได้”
ผู้กากับ
“กฎมีว่าอย่างไร”
ลูกเสือใหม่ “ข้อ ๑ ลูกเสือสารองทาตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ ๒ ลูกเสือสารองไม่ทาตามใจตนเอง”
ผู้กากับ
“ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรือไม่ว่า
ข้อ ๑ เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ เจ้าจะยึดมัน่ ในกฎของลูกเสือสารอง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”
ลูกเสือใหม่ ทาวันทยหัตถ์ “ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสารอง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน”
ผู้กากับ
“เจ้าจงรักษาคามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสารอง
และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว”
๗. ผู้กากับมอบเครื่องหมายลูกเสือสารองสาหรับติดกระเป๋าและมอบหมวกให้ลูกเสือรับมาสวม
เอง ลูกเสือทาวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสัมผัสมือกับผู้กากับ
ในกรณีที่ผู้กากับกลุ่มเป็นประธาน หรือเชิญผู้อื่นเป็นประธาน ก็ควรให้ทาหน้าที่แทนผู้กากับตาม
ข้อ ๗ นี้
๘. เสร็จแล้ว ลูกเสือใหม่ทากลับหลังหัน ทาความเคารพลูกเสือเก่าด้วยวันทยหัตถ์ ลูกเสือเก่ารับ
การเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกัน แล้วลดมือลงพร้อมกัน (โดยไม่ต้องสั่ง)
๙. ผู้กากับสั่งลูกเสือใหม่เข้าประจาหมู่ โดยสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจาหมู่-วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่ง
เข้าประจาหมู่ของตน (ซึ่งจัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว)
๑๐. เสร็จสิ้นด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์
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ข. ยังไม่มีกองลูกเสือ
๑. ลู ก เสื อ ใหม่ ทั้ ง หมดเข้ า แถวเป็ น แถวตอนหมู่ ห น้ า ผู้ ก ากั บ แต่ ง เครื่ อ งแบบครบเว้ น แต่
เครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติดเหนือกระเป๋าเสื้อกับหมวกอยู่ที่ผู้กากับ
๒. หมวกที่ติดเครื่องหมายลูกเสือสารองแล้ว กับเครื่องหมายลูกเสือสารองที่จะติดกระเป๋าเสื้ออยู่
ที่ผู้กากับ
๓. ธงประจากอง (ถ้ามี) ให้รองผู้กากับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม
๔. ผู้กากับเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหน้าผู้ กากับครั้งละหมู่ โดยออกคาสั่งว่า “หมู่สี...”ให้หมู่สี
นั้นออกมายืน เป็นแถวหน้ากระดาน
๕. ผู้กากับสอบถามลูกเสือใหม่ (เหมือนอย่างมีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว)
๖. เมื่อผู้กากับหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวก และสัมผัสมือกับลูกเสือใหม่แล้ว ให้
ลูกเสือใหม่ไปเข้าแถวเตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความว่า เมื่อทุกหมู่เข้าแถวเรียบร้อยแล้ว จะเป็นรูปวงกลม
ล้อมรอบผู้กากับ โดยออกคาสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เข้าประจาที่ -วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่งไปเข้าที่ของตน ซึ่งผู้กากับนัด
หมายไว้ก่อนแล้ว)
๗. เสร็จสิ้นด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์
หมายเหตุ ๑. ขณะที่ลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าผู้กากับนั้น ผู้กากับทาวันทยหัตถ์ (๒ นิ้ว) ส่วนรอง
ผู้กากับหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ทารหัสลูกเสือ ๓ นิ้ว
๒. ลูกเสือผู้ใดได้กระทาพิธีปฏิญาณตนแล้ว ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคาปฏิญาณนั้น ต้องทา
วันทยหัตถ์ด้วย ลูกเสือผู้ใดยังไม่ได้ปฏิญาณตนไม่ต้องทา คงยืนตรงเฉย ๆ
๓. การสั่งให้แถวแยก หมายความว่า แยกไปเรียนวิชาอื่นก่อนให้สั่งว่า “แพ๊ค-แยก” ลูกเสือทาขวา
หันแล้วแยกไป
๔. การสั่งให้เลิกแถว หมายความว่า เลิกจากการเรียนแล้ว หรือปิดการประชุมให้สั่งว่า
“แพ๊ค-เลิก” ลูกเสือทาวันทยหัตถ์ แล้วขวาหันเลิกแถวไป
พิธีประดับดาวดวงที่ ๑ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. กองลูกเสือสารองทาเป็นรูปวงกลมใหญ่
๒. ผู้กากับลูกเสือสารองอยู่กลางวงกลม มีรองผู้กากับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผู้กากับ
๓. หมวกที่ติดดาวดวงที่ ๑ แล้วอยู่ที่ผู้กากับ
๔. ผู้กากับประกาศให้กองรู้ว่า จะกระทาพิธีประดับดาวดวงที่ ๑
๕. ผู้กากับเรียกลูกเสือที่จะได้ดาวดวงที่ ๑ มายืนหน้าผู้กากับ (ซึ่งขณะนั้นต่างก็ยืนอยู่ในหมู่ของ
ตน)
๖. ผู้กากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ ๑ ให้ลูกเสือที่จะได้รับทราบ แล้วสั่งสอน
๗. ผู้กากับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทาวันทยหัตถ์ผู้กากับ
๘. ผู้กากับแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
๙. ลูกเสือที่ได้รับทากลับหลังหัน วิ่งเข้าประจาหมู่ของตน
๑๐. ลูกเสือในหมู่ของตน (เฉพาะในหมู่ที่ลูกเสือได้รับดาวเท่านั้น) ต่างก็มาแสดงความยินดี
ด้วยการสัมผัสมือเสร็จพิธี ไม่มีแกรนด์ฮาวล์
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พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. กองลูกเสือสารองทาเป็นรูปวงกลมใหญ่
๒. ผู้กากับลูกเสือสารองอยู่กลางวงกลม มีรองผู้กากับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผู้กากับ
๓. หมวกที่ติดดาวดวงที่ ๒ แล้วอยู่ที่ผู้กากับ
๔. ลูกเสือที่จะได้ดาวดวงที่ ๒ มายืนอยู่หน้าผู้กากับ ในแถววงกลม (แม้จะมีหลายหมู่หลายคนก็ให้
มายืนอยู่รวมกันหน้าผู้กากับ)
๕. ผู้กากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ ๒ให้ลูกเสือที่จะได้รับทราบ แล้วสั่งสอน
๖. ผู้กากับสั่งให้ลูกเสือที่จะได้รับทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า เจ้ายัง
จาคาปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้เจ้าทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง” และลูกเสือที่จะได้รับก็กล่าวคาปฏิญาณ
๗. ผู้กากับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทาวันทยหัตถ์ผู้กากับ
๘. ผู้กากับแสดงความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
๙. ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ ๒ ทากลับหลังหัน วิ่งเข้าที่ของตน (คือหน้าผู้กากับ ไม่ใช่หมู่ของตน)
๑๐. กองลูกเสือแสดงความยินดีด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ ๒ เป็นผู้ร้อง
“จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” (ถ้ามีหลายคนก็ให้ร้องพร้อมกันทั้งหมด)
พิธีประดับดาวดวงที่ ๓ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. จัดลูกเสือที่จะได้รับดาวดวงที่ ๓ ให้ยืนอยู่ในแถววงกลมติดกับนายหมู่บริการทางด้านขวา
ตรงหน้าผู้กากับ
๒. กองลูกเสือสารองทาแกรนด์ฮาวล์ นายหมู่บริการเป็นผู้ร้อง “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี”
๓. หมวกที่ติดดาวดวงที่ ๑, ๒ และ ๓ แล้ว อยู่ที่ผู้กากับ
๔. ผู้กากับเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ ๓ ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหน้าผู้กากับเป็นแถวหน้า
กระดาน แถวละไม่เกิน ๖ คน
๕. ผู้กากับอธิบายความหมายของดาวดวงที่ ๓ และให้โอวาทสั่งสอนแล้วสั่งให้ลูกเสือกล่าวทวนคา
ปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง
๖. ผู้กากับมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล้วทาความเคารพผู้กากับ ผู้กากับแสดง
ความยินดีด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ
๗. ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ ๓ ทากลับหลังหันวิ่งเข้าประจาที่ของตน
๘. ลูกเสือทุกคนในแถววงกลม สัมผัสมือแสดงความยินดีกับลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ ๓ (ให้เวียน
จากซ้ายไปขวา)
๙. กองลูกเสือสารองทาแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ให้ลูกเสือที่รับดาวดวงที่ ๓ เป็น
ผู้ร้อง “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี”

พิธีส่งลูกเสือสารองไปเป็นลูกเสือสามัญ
๑. กองลูกเสือสารองทารูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญทารูปเกือกม้า
๒. ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจจะใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาวไว้ก็ได้)
๓. กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจากองและปูายคาขวัญของตนและอยู่ในแดนของตน ให้รองผู้กากับ
เป็นคนถือไว้
๔. กองลูกเสือสารองทาแกรนด์ฮาวล์
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๕. ผู้กากับลูกเสือสารองอธิบายความหมายของการจะทาพิธีส่งให้กองทราบ
๖. ผู้กากับลูกเสือสารอง เรียกลูกเสือที่จะส่งออกมายืนหน้าผู้กากับ แล้วอบรมสั่งสอนในการที่จะ
จากไป แล้วให้ทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า“เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า เจ้ายังจาคาปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้
เจ้าทบทวนคาปฏิญาณอีกครั้ง”แล้วลูกเสือก็กล่าวคาปฏิญาณ
๗. ลูกเสือกลับหลังหัน ไปล่าลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตน โดยการสัมผัสมือแล้วกลับมายืนหน้าผู้
กากับกองลูกเสือสารองไชโยให้แก่เขาสามครั้ง
๘. ผู้กากับลูกเสือสารองสั่งเปิดทางเพื่อนาลูกเสือออกไปหาผู้กากับลูกเสือสามัญที่เส้นกั้นแดน
๙. ผู้กากับลูกเสือสารองจะแนะนาและฝากฝังลูกเสือสารองกับผู้กากับลูกเสือสามัญ แล้วนาลูกเสือ
สารองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสือสารองผู้ใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่นก็ให้กระโดดข้าม)
๑๐. ผู้กากับลูกเสือสามัญนาลูกเสือสารองผู้นั้นไปแนะนาให้รู้จักนายหมู่ของหมู่ที่ลูกเสือจะเข้าไป
อยู่
๑๑. นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะนาให้ลูกเสือสารองรู้จักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่นั้น
๑๒. พิธีเสร็จสิ้นด้วยการเปล่งเสียงร้องของลูกเสือสามัญหรือไชโยสามครั้ง

พิธีการของลูกเสือสามัญ
๑. พิธีเข้าประจากองหรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนเป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้กระทาพิธีเข้า
ประจากองแล้ว จึงจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์ได้
๒. พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น หากลูกเสือผู้นั้นเคยเป็นลูกเสือมาแล้ว
และมีอายุที่จะเป็นลูกเสือสามัญได้ (อายุอย่างน้อย ๑๔ ปี ๖ เดือน ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อเด็กเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖) ก็ควรทาพิธีส่งไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เสีย แต่ถ้าไม่สะดวกด้วยประการใด ๆ ก็ดี ไม่ทา
ก็ได้
แต่ถ้าเด็กไม่เคยเป็นลูกเสือสามัญมาก่อน ก็ไม่ต้องทาพิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ คงทาพิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่างเดียว
๓. พิธีส่งลูกเสือสารองไปเป็นลูกเสือสามัญ เมื่อลูกเสือสารองมีความประสงค์ที่เป็นลูกเสือสามัญ
และมีอายุที่จะเป็นลูกเสือสามัญ (อายุอย่างน้อย ๑๐ ปี ๖ เดือน ถึง ๑๗ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อเด็กเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔) ก็ควรจัดทาให้เขา แต่ถ้าโอกาสไม่อานวยจะไม่ทาก็ได้

พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญ
พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญ พิธีเข้าประจากองลูกเสือหรือพิธีเข้าปฏิญาณตน เป็ นหน้าที่ของ
กองลูกเสือจัดทา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. จัดลูกเสือเก่า (ลูกเสือที่ได้ปฏิญาณตนแล้ว) อย่างน้อย ๖ คน เป็นผู้แทนคณะลูกเสือแห่งชาติ
เข้าแถวหน้ากระดาน และลูกเสือใหม่ (ลูกเสือที่จะปฏิญาณตน) เข้าแถวหน้ากระดานเหมือนกันอยู่หลังลูกเสือ
เก่า (ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง)
๒. ผู้กากับยืนอยู่หน้าแถว มีรองผู้กากับยืนอยู่ด้านขวามือของผู้กากับเพื่อรับฝากพลองกับหมวก
ของลูกเสือใหม่
๓. ผู้กากับเรียกลูกเสือใหม่ (สมมติว่าลูกเสือใหม่ชื่อนายชาย ชาตรี) ว่า นายชาย ชาตรี มาแล้ว
หรือยัง (ถ้านายชาย ชาตรี เคยเป็นลูกเสือสารองมาก่อนก็ให้เรียกว่า ลูกเสือชาย ชาตรี) นายหมู่ที่อยู่หัวแถว
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ลูกเสือผู้นั้นก้าวออกมาข้างหน้า ๑ ก้าว ทาวันทยาวุธพร้อมกับขานว่า มาแล้ว และให้นายหมู่เรียกชื่อซ้าอีก
ว่า นายชาย ชาตรี นายชาย ชาตรี ขานรับว่า อยู่ แล้ววิ่งออกมามอบพลองกับหมวกไว้ที่รองผู้กากับ (เวลาที่
วิ่งให้วิ่งไปด้านซ้ายของแถว) แล้วไปยืนหน้าผู้กากับเป็นแถวหน้ากระดานทีละคนจนหมดหมู่ (ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่
ควรเกิน ๘ คน) เมื่อหมดคนในหมู่แล้วให้นายหมู่วิ่งไปอยู่หัวแถว
๔. ผู้ กากับ เริ่ มทาการสอบถาม ดังนี้ ผู้ กากับ “เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่า คามั่นสั ญญาของเจ้าคือ
อะไร” ลูกเสือใหม่ “ข้าเข้าใจว่าคือข้าสัญญาว่าจะทาอย่างไรแล้ว ต้องทาเหมือนปากพูดทุกอย่าง” ผู้กากับ
“ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรือไม่ว่า ข้อ ๑ เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ เจ้าจะ
ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ ๓ เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” ลูกเสือใหม่แสดงรหัส “ด้วยเกียรติของข้า ข้า
สัญญาว่า ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ
๓ ข้าจะปฏิ บั ติตามกฎของลู กเสื อ ” (ขณะที่ลู กเสื อใหม่กล่ าวคาปฏิญาณ ลู กเสื อเก่า และลู กเสื อใหม่ที่ไ ด้
ปฏิญาณตนแล้ว ให้ยกพลองมาวางไว้ระหว่างกึ่งกลางเท้าทั้งสองพลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอ
รับอยู่แล้ว แสดงรหัส ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือที่อยู่บริ เวณนั้นแสดงรหัสด้วย) ผู้กากับ “เจ้าจงรักษา
คามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้ เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญและเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้อง
ลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่”
๕. เมื่อสิ้นคาผู้กากับในข้อ ๔ ให้รองผู้กากับนาพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสือใหม่
๖. เมื่ อลู ก เสื อใหม่รั บ พลองและหมวกเรี ยบร้อยแล้ ว นายหมู่ สั่ งว่ า “ลู กเสื อ ใหม่ กลั บหลั ง หัน” ลูกเสือใหม่รวมทั้งนายหมู่ทากลับหลังหัน แล้วนายหมู่สั่งต่อ “ลูกเสือใหม่ทาความเคารพลูกเสือเก่า วัน
ทยา-วุธ” ทั้งลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ทาวันทยาวุธพร้อมกัน นายหมู่สั่ง “เรียบ-อาวุธ” เมื่อทุกคนเรียบอาวุธ
แล้ว
๗. ผู้กากับสั่งว่า “ลูกเสือใหม่ เข้าประจาหมู่-วิ่ง” ให้นายหมู่ลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจาที่ (ที่เดิม)
๘. เมื่อทุกคนได้ทาพิธีปฏิญาณตนแล้ว ผู้กากับจัดให้แถวหันหน้าไปทางจังหวัดพระนคร ถ้าอยู่ใน
กรุงเทพมหานครให้หันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง ผู้กากับวิ่งไปอยู่หน้าแถวแล้วสั่งว่า “ลูกเสือ ถวายความ
เคารพแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว วั น ทยา-วุ ธ ” ลู ก เสื อ ทุ ก คนท าวั น ทยาวุ ธ ผู้ ก ากั บ กล่ า วน า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ ให้ลูกเสือทุกคนในที่นั้นรับ “ไชโย” พร้อมกัน ๓ ครั้ง แล้วจึง
สั่ง “เรียบ-อาวุธ” แล้วสั่งแถวลูกเสือกลับที่เดิม แล้วจึงสั่ง “เลิกแถว”
หมายเหตุ ไม้พลองให้มีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ ซม. ยาว ๑.๕๐ ซม. ใต้หัวพลอง
ลงมา ๒๐ ซม. ให้เจาะรูร้ อยเชือกส าหรับ รวมกระโจมได้ ใต้รูเจาะร้อยเชือกลงมาอีก ๕ ซม. ให้ ขีดหมาย
เครื่องวัดตามมาตราเมตริกให้อ่านได้ทุกเซนติเมตรจนถึง ๗๕ เซนติเมตร

พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พิธีเข้าประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่.................................................................. ผู้กากับ “ เจ้า
เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือ ” ลูกเสือใหม่ “ ข้าเต็มใจ ” ผู้กากับ“ เจ้าเข้าใจหรือไม่
ว่า การที่เข้ามาเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นน้องในกลุ่มลูกเสือ
ของเราต้องแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสือของเจ้า และต้องปฏิบัติตนตามกฎและคาปฏิญาณของ
ลูกเสื อทุกเมื่อ ” ลูกเสือใหม่ “ข้าทราบและปฏิบัติได้ ” ผู้ กากับ “เจ้าพร้อมที่จะยืนยันและปฏิบัติตามคา
ปฏิญาณแล้วหรือ” ลูกเสือใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว” ผู้กากับ “ขอให้เจ้าทบทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง ” ลูกเสือ
ใหม่ “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้า
จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” ผู้กากับ “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า เจ้าจะ
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ปฏิ บั ติ ต ามค าสั ญ ญาที่ เ จ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ” ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ ติ ด อิ น ทรธนู ใ ห้ ลู ก เสื อ ใหม่ แล้ ว กล่ า วว่ า ผู้ ก ากั บ
“บัดนี้ เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้อง ลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่
แล้ว ขอให้เจ้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และมีความสุขความเจริญตลอดกาลนาน ”
- ประดับสายสะพายให้ลูกเสือที่สอบวิชาพิเศษได้เกิน ๙ วิชา
- มอบเกียรติบัตรและรางวัล

พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ดาเนินการดังนี้
จัดลู กเสื อให้ เข้าแถวรูป ครึ่งวงกลม ๒ วง คือ ลู กเสื อสามัญวงหนึ่งและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
อีกวงหนึ่งหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างกันพอสมควร ตรงกลางระหว่างแดนทั้งสองนั้นจะมีผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ สามั ญ และผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ ยื น อยู่ ถ้ า ไม่ มี ผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ จ ะให้
รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แทนก็ได้ และมีนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่จะรับตัวลูกเสือใหม่ยืนอยู่ด้วย
ในการนี้จะจัดให้มีธงประจากองลูกเสือสามัญและธงประจากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อยู่ทางแดนของตนด้วยก็
ได้ ผู้กากับลูกเสือสามัญนาลูกเสือที่จะมอบตัวให้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มายืนตรงหน้าผู้กากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่แล้วกล่าวว่า ข้านา....(ออกนามลูกเสือ)...ซึ่งได้เป็นลูกเสือสามัญหลายปีแล้วมามอบให้อยู่ในกองลูกเสือ
สามัญรุ่น ใหญ่ ท่านจะรั บ ไว้หรื อไม่ ผู้กากับลู กเสื อสามัญรุ่นใหญ่ตอบว่า ข้าพร้อมที่จะรับ.......(ออกนาม
ลูกเสือ)...ไว้ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แล้วหันไปพูดกับลูกเสือใหม่ว่า ขณะนี้เจ้ามีอายุที่จะเป็นลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่แล้ว เจ้าเต็มใจที่จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในกองของเราหรือ ลูกเสือใหม่ตอบ ข้าเต็มใจ ผู้กากับ
กลุ่มลูกเสือพูดกับลูกเสือใหม่ การที่เจ้าจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น เจ้ามีหน้าที่สาคัญอีกชั้น หนึ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติต่อไป ข้าได้เห็นผลงานอันดีที่เจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วและภูมิใจที่จะได้เห็นความสาเร็จของเจ้าในกิจการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในอนาคต ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พูดกับลูกเสือใหม่ว่า ในนามของลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ข้ายินดีรับเจ้าเข้าไว้ในกองของเรา
พิธีส่งตัวลูกเสือสามัญไปเป็น ล.ญ. จะกระทาพิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เมื่อ
๑. เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือกองลูกเสือสามัญขอร้อง
๒. เมื่อลูกเสือสามัญคนนั้นสอบได้ลูกเสือเอกแล้ว
๓. เมื่อลูกเสือสามัญคนนั้นมีอายุครบ ๑๕ ปี หรืออายุ ๑๔ ปี กับ ๖ เดือนแล้ว
๔. เมื่อลูกเสือสามัญคนนั้นกาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
๕. ได้รับความตกลงยินยอมระหว่างกองลูกเสือสามัญและกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๖. สถานที่ซึ่งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่จะรับลูกเสือใหม่กาหนด อาจเป็นห้องประชุมโรงเรียน
ห้องลูกเสือที่โต๊ะหมู่บูชาและเครื่องเคารพสักการะครบ และมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถกระทาพิธีการนั้นได้
โดยสะดวก หรืออาจที่ปะราที่จัดขึ้นในสนามหน้าโรงเรียน

การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖
การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ ดาเนินการดังนี้
๑. เครื่องบูชา จัดตั้งไว้หน้าพระบรมรูป ควรมีเครื่องทองน้อยและพานสาหรับวางพวงมาลัยหรือ
ช่อดอกไม้ ถ้าไม่มีเครื่องทองน้อยให้จัดเครื่องบูชาดังนี้
ก. ธูป ๑ ดอก
ข. เทียน ๑ เล่ม
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ค. พานสาหรับวางพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้
๒. พิธีกร พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ ภายหลังที่ประธานได้จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
๓. ประธานในพิธี
(๑) เดินไปยังหน้าพระบรมรูป ถวายคานับ (ตามระเบียบสานักพระราชวัง) รับพวงมาลัยหรือ
ช่อดอกไม้จากเจ้าหน้าที่ ถวายไว้บนพานที่หน้าพระบรมรูป แล้วจุดเทียน จุดธูป ตามลาดับ
(๒) เสร็จแล้วลงนั่งคุกเข่า ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยืนถวายคานับอีกครั้ง
หนึ่ง
(๓) ถอยออกมานั่งเตรียมถวายราชสดุดี ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าวคุกเข่าลง ตั้งเข่าซ้าย
นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่าวางลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบนเข่าซ้ายเอียงไปทางขวาเล็กน้อย เมื่อ
ร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อยและให้เงยหน้าขึ้นตามเดิมเมื่อเพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตาม
คู่มือระเบียบแถวของสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ)
๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกรับเชิญอื่น ๆ ปฏิบัติดังนี้
(๑) เมื่อประธานเดินไปจุดธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู่ในท่าตรง
(๒) เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม ให้ทุกคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราชสดุดี
(๓) เมื่อประธานถอยมานั่งในท่าเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนาถวายราชสดุดี ให้ทุกคนร้อง
ตามพร้อมกัน
๕. เมื่อจบบทถวายราชสดุดีแล้วพิธีกรจะสั่งให้ทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกขึ้นยืน เมื่อประธานเดินไป
นั่งยังที่แล้วให้ทุกคนนั่งลง
หมายเหตุ สาหรับประธานในพิธีและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นสตรี เมื่อเวลาถวายราชสดุดี
เพื่อความเหมาะสมให้นั่งคุกเข่าได้ทั้งสองข้างมือทั้งสองวางขนานกันไว้บนเข่าทั้งคู่การถวายราชสดุดีพระบรม
รูปรัชกาลที่ ๖ กระทาได้ ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ทาพิธีในสถานที่เปิ ดการอบรม โดยทาพิธีบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นจะเป็นพิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ เมื่อพิธีถวายราชสดุดีเสร็จ ประธานฝุายดาเนินการ
กล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม เสร็จแล้วประธานเดินไปนั่ง หรือไปทักทายผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หรือประธานอาจจะกลับ
กรณีที่ ๒ ทาพิธีถวายราชสดุดีนอกสถานที่เปิดการฝึกอบรม จะกระทาหลังจากพิธีเปิดแบบ
ทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะออกไปทาพิธีถวายราชสดุดี ส่วนพิธีการถวายราชสดุดีก็ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น

ลาดับขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ
๑. ลูกเสือพร้อมกันที่บริเวณพิธีจัดชุมนุมรอบกองไฟ จัดนั่งเวียนตามเข็มนาฬิกา แต่งชุดพร้อมแสดง
บันเทิง - ซักซ้อมพิธีการ – หมู่บริการ
๒. นัดหมายแจ้งให้ลูกเสือทราบว่าใครเป็นประธาน และผู้ติดตาม ๒ คนชื่อ..ตาแหน่ง..วุฒิทาง
ลูกเสือ…
๓. เมื่อประธาน และผู้ติดตามมาถึง พิธีกรสั่งกองตรง ประธานกลับเข้าที่นั่ง
๔. จุดกองไฟ
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๕. ประธานเดินไปที่กองไฟ แสดงรหัส (มือขวา เฉียงไปข้างหน้า ๔๕ องศา) แล้วกล่าวเปิด - จบ
ให้ทุกคนร้อง “ฟู ฟู ฟู ”
๖. ร้องเพลง สยามมานุสติ (ไม่มีดนตรีประกอบ)
๗. ประธานกลับเข้าที่นั่ง คืนรอบกอง, รอบกองไฟ
๘. หมู่บริการนาแห่พวงมาลัย – พุ่มฉลาก (เวียนขวา เริ่มที่ด้านขวาของประธาน เวียนครบ ๓
รอบ)
- ร้องเพลง – กลองยาวพวงมาลัย, พวงมาลัย, ใครรักใคร
๙. เริ่มการแสดง ประธานจับฉลาก
- หมู่แสดง นายหมู่ทาความเคารพ (นายหมู่สั่งตรง แล้วทาวันทยาหัตถ์คนเดียว) อาจมีเพลง
ประจาหมู่
๑๐. แสดงจบ กลับเข้าที่ ทาความเคารพเหมือนเดิม
๑๑. เชิญกล่าวชมเชย “ พี่น้องลูกเสือทุกคนโปรดยืนขึ้นเอามือขวาไว้ที่อกข้างซ้าย พร้อมกับโยน
ไปให้หมู่ที่แสดง ด้วยคาชมเชยว่า............ ๓ ครั้ง นับ ๑ ๒ ๓ ”
๑๒. ตอบรับคาชมเชย “หมู่ที่แสดงจบ เอาแขนขวาทับแขนซ้าย กล่าวด้วยคาสุภาพ......พร้อมโค้ง
คานับ ๑ ครั้ง”
๑๓. อาจมีกิจกรรมอื่น ๆ สลับตามสมควร เกม, ราวง, ปรบมือ
๑๔. แสดงครบทุกหมู่ พิธีกรนาร้องเพลงช้า ที่ทุกคนร้องได้ สร้อยเพลง หรือ เพลงลาวดวงเดือน
๑๕. พิธีกรเชิญ ประธานเล่าเรื่องสั้นและกล่าวปิด
๑๖. ผู้บังคับบัญชา-ลูกเสือจับมือเป็นวงกลมร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
๑๗. หมู่บริการนาสวดมนต์แผ่เมตตา และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
๑๘. นัดหมาย แยกย้ายกลับที่พัก หมู่บริการเก็บสิ่งของรอบงานชุมนุมรอบกองไฟ

บทบาทหน้าที่ของพิธีกร
๑. นัดหมายสมาชิก
๑.๑ เรื่องการแสดง
๑.๒ เวลาส่งเรื่อง
๑.๓ เพลงประจาหมู่
๑.๔ การแต่งกาย
๑.๕ ข้อห้าม
๑.๖ ข้อปฏิบัติ
๑.๗ ขั้นตอน
๑.๘ หน้าที่หมู่บริการ
๒. นัดหมายประธานในพิธี
๒.๑ เวลา
๒.๒ ขั้นตอน
๒.๓ การกล่าวเปิด
๒.๔ การเล่าเรื่องสั้น
๓. ก่อนการชุมนุม
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๓.๑ ตรวจสถานที่ /อุปกรณ์/ กองไฟ
๓.๒ รับเรื่องที่จะแสดง (ไม่ควรซ้ากัน)
๓.๓ จัดรายการให้เหมาะสม

สาหรับพิธีกรรอบกองไฟ
ประธาน.....................................................ตาแหน่ง.............................วุฒิทางลูกเสือ...................
ผู้ติดตาม.....................................................ตาแหน่ง.............................วุฒิทางลูกเสือ...................
ผู้ติดตาม.....................................................ตาแหน่ง.............................วุฒิทางลูกเสือ...................

คากล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ
ตัวอย่างที่ ๑
จากทิศเหนือ สู่ทิศใต้ จากทิศตะวันออก สู่ทิศตะวันตก ข้าพเจ้าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จง
มาเป็นสักขีพยานในการชุมนุมรอบกองไฟ ณ แห่งนี้ ขอจงนาความโชคดีมาสู่พี่น้องลูกเสือ และขอให้กิจการ
ลูกเสือจงเจริญรุ่งโรจน์เหมือนแสงไฟอันรุ่งโรจน์ สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลาย ขอจงมอดไหม้เป็นเถ้าถ่านในกองไฟ
นี้ พี่น้องลูกเสือทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้
ตัวอย่างที่ ๒
พี่น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟของ
ลูกเสือโรงเรียน............. ในครั้งนี้
พี่น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย ขณะนี้พวกเราไม่ได้อยู่โดยลาพัง เพราะจากทิศเหนือจรดทิศใต้ จาก
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ยังมีพี่น้องลูกเสือทั่วโลกกาลังเข้าค่ายพักแรมและชุมนุมรอบกองไฟเช่นเดียวกับ
พวกเราในขณะนี้ ในนามของพี่น้องลูกเสือทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้อานวยการโรงเรียน ..............., ท่านผู้มี
เกียรติทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและการชุมนุมรอบกองไฟคืนนี้ประสบความสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ขออานาจแห่งพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๖ ผู้ทรงสถาปนา
กิจการลูกเสือไทย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้การชุมนุมรอบกองไฟคืนนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายทุกประการ ขอให้พี่น้องลูกเสือทุกคนมีความสุ ข สนุกกับการชุมนุมรอบกองไฟในค่าคืนนี้ ขอให้
กิจการลูกเสือไทยจงเจริญรุ่งเรืองประดุจเปลวไฟที่กาลังลุกโชติช่วงชัชวาลอยู่เบื้องหน้าพวกเราขณะนี้ และ
ขอให้อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ขัดขวางกิจการของลูกเสือ จงมอดไหม้ไปกับกองไฟที่กาลังลุกไหม้อยู่ขณะนี้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้
ตัวอย่างที่ ๓
น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย
ในค่าคืนนี้ พวกเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะจากทิศเหนือจรดทิศใต้ จากทิศตะวันออกจรด
ทิศตะวันตก ยังมีพี่น้องลูกเสือทั่วโลก กาลังชุมนุมรอบกองไฟเหมือนกับพวกเราขณะนี้ ขออานาจพระบารมี
ปกเกล้ า ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช การที่ ๖ ผู้ ท รงสถาปนากิ จ การลู ก เสื อ ไทย ได้ โ ปรดดล
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บันดาล ให้กิจการลูกเสือไทย เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสถาพร เหมือนดั่งเปลวไฟที่กาลังลุกโชติช่วงชัชวาลเบื้อง
หน้าพวกเราขณะนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางกิจการของลูกเสือไทย จงมอดไหม้ไปกับกองไฟที่กาลังลุกไหม้อยู่
ตรงเบื้องหน้านี้
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟของโรงเรียน.....................
ณ บัดนี้

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ความหมายของลูกเสือและการลูกเสือ
ลูกเสือ (Boy Scout) หมายถึง เด็กที่อยู่ในองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
และอีกนัยหนึ่งหมายถึง องค์การที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดอบรมเด็กให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
(สุเวศ กลับศรี, ๒๕๕๖ : ๒๘) การลูกเสือ (Scouting) หมายถึง กิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม มี
ความอดทน มีน้าใจ และมีชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข (สุเวศ กลับศรี, ๒๕๕๖ : ๒๘) การลูกเสือ
มีเปูาหมายในการอบรมสั่งสอนและฝึกฝนให้เด็กเป็นพลเมืองดี
หลักการของการลูกเสือ
มุ่งส่งเสริม สร้างสรรค์ให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนิน
กิจกรรมลูกเสือและใช้ในการดาเนินชีวิตของตนเองให้เกิดความสุขให้เป็นคนดี คนเก่ง พึ่งตนเอง เห็นอกเห็นใจ
และช่วยเหลือผู้อื่นได้ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยยึดหลักการ คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือเป็นหลักปฏิบัติ
ความสาคัญของกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ สร้างความสามัคคี บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงทาให้ประเทศทั่วโลก ยอมรับถึงความสาคัญของกิจการ
ลูกเสือ
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีเกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ ๑) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟังและพึ่ งตนเอง ๒) ให้
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ๓) ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ๔) ให้รู้จักทา
การฝีมือและฝึกฝนให้ทากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ ๕) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
การฝึกอบรมที่เบเดน โพเอลล์ (ศาสตราวุธ บุ้งทอง, ๒๕๓๗ : ๒๔ ) เป็นผู้กาหนดแบบอย่างไว้นั้น
ใช้เสน่ห์ ๓ ประการ คือ ๑) กิจกรรมกลางแจ้ง ๒) ความสาเร็จ และ ๓) การรับใช้ผู้อื่น กิจกรรมลูกเสือก็คือการ
เล่น (Scouting is game) และสิ่งที่เด็กต้องการ ๕ ประการ คือ การผจญภัย (Adventure) ได้เพื่อน
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(Friendship) เถื่อนธาร ( The Outdoor World ) การสนุก (Good Fun) และ สุขสม ( A Feeling of
Achievement) โดยสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (๒๕๒๕ : ๑๙ - ๒๐) ได้กาหนดกุศโลบาย
ในการฝึกอบรมลูกเสือ ได้แก่ ๑) เครื่องแบบลูกเสือ ๒) คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๓) การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ๔) การฝึกอบรมที่ต่อเนื่องกันและก้าวหน้าสูงขึ้น ๕) ระบบหมู่ ๖) ระบบเครื่องหมายวิชา
พิเศษ ๗) กิจกรรมกลางแจ้ง ๘) การเล่นเกมหรือการเล่นของลูกเสือ ๙) การร้องเพลงและการชุมนุมรอบกอง
ไฟ สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (๒๕๓๗ : ๑๖๕ - ๑๖๖) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
ลูกเสือ ๘ ประการ คือ ๑) การพัฒนาทางกาย ๒) การพัฒนาทางสติปัญญา ๓) การพัฒนาทางจิตใจและ
ศีลธรรม ๔) การพัฒนาในเรื่องการสร้างค่านิยมและเจตคติ ๕) การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ๖) การ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม ๗) การพัฒนาสัมพันธภาพต่อชุมชน และ ๘) การพัฒนาทางด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เบเดน โพเอลล์ (สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , ๒๕๓๒ : ๒๑) ได้ใช้กลวิธีการ
ฝึกอบรมลูกเสือที่เรียกว่า “การเรียนปนเล่น ” ซึ่งดูเสมือนว่าเป็นกลวิธีที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ มากที่สุด โดย
ผสมผสานกิจกรรมกลางแจ้งที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม สานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ (๒๕๓๒ : ๔) ได้อธิบายถึงวิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือที่จะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุ ประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติไว้ดังนี้ ๑) จัดให้มีระบบการฝึกอบรมที่สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจ ก้าวหน้าโดย
อาศัยคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๒) ให้เด็กชายได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนถนัดในที่กลางแจ้งเป็นส่วนใหญ่และ
ให้บาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย ๓) ให้ฝึกหัดความรับผิดชอบต่ อตนเองและผู้อื่นเป็นขั้นๆ และเพิ่มการ
ฝึกอบรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อว่าจะได้เกิดความสามารถ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีนิสัยใจคอดี เป็นที่ไว้วางใจ
สามารถในการเป็นผู้นาและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีวิธีการลูกเสือ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ ๑)
คาปฏิญาณและกฎ ๒) เรียนรู้จากการกระทา ๓) ระบบหมู่ ๔) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ๕) การศึกษา
ธรรมชาติ ๖) ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม และ ๗) การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่
แนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องด้านลูกเสือของจังหวัดน่านประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้แทนคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดน่าน นายกสมาคมลูกเสือจังหวัดน่าน ผู้แทนสมาคมลูกเสื อจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฟูา และ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ดังนี้
๑) ด้านนโยบายลูกเสือ
๑.๑ สภาพปัจจุบัน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกแห่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ ปัญหา
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- นโยบายเกี่ยวกับลูกเสือไม่มีความชัดเจน ไม่มีการกาหนดเป็นจุดเน้น ทาให้ขาดความรู้
ด้านนโยบายส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
- บุคลากรในสถานศึกษาบางส่วนยังไม่ให้ความสาคัญลูกเสือ
- นโยบายขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
- หน่วยเหนือมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง
- มาตรการติดตามบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ ยังไม่ได้ดาเนินการ
- ความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะสานักงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารกองลูกเสือในสถานศึกษา และทางโรงเรียนโดยผู้อานวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนไม่มี
ความรู้ ไม่มีความชัดเจน ในนโยบายที่กระทรวงศึกษากาหนด
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควรใช้คนให้เหมาะกับงาน
๑.๓ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- ควรก าหนดความชัด เจนด้า นนโยบายทางด้านลู ก เสื อ เพื่อให้ ส ถานศึก ษาปฏิบั ติไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาลูกเสือร่วมกันระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา
รวมทั้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรประชุม ชี้แจง ทาความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดได้ทราบนโยบายของลูกเสือ และออกนิเทศ ติดตามกิจกรรมลูกเสืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- ควรแต่ งตั้ งคณะกรรมการออกติด ตามการบริ ห ารงานกิจ กรรมลู กเสื อในสถานศึ กษา
เกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา
- ให้ ความรู้ และอบรมศึกษานิเทศก์ เพื่อ สามารถออกนิเทศเกี่ยวกั บกิจกรรมลู ก เสื อใน
สถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการออกติดตามการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้
๒) ด้านการขอจัดตั้งกองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๒.๑ สภาพปัจจุบัน
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาส่ ว นใหญ่เ ป็น สถานศึ กษาขนาดเล็ ก บาง
สถานศึกษามีการจัดตั้งกองลูกเสือ บางสถานศึกษายังไม่มีการตั้งกองลูกเสือ และบางสถานศึกษาไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าปัจจุบันมีการตั้งกองลูกเสือหรือไม่
๒.๒ ปัญหา
- เนื่องจากจานวนนักเรียนมีน้อยมากจนไม่สามารถขอตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษาได้ ทั้งยัง
จานวนครูน้อย ครูในสถานศึกษาย้ายบ่อย ครูไม่มีวุฒิทางลูกเสือ และไม่เข้ารับการอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
ส่งผลให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการขอจัดตั้งกองลูกเสือ
- การจัดกองลูกเสือในสถานศึกษาไม่สามารถดาเนินการตามสภาพเดิมได้
๒.๓ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- หน่ว ยงานต้น สังกัดควรอบรมทบทวนให้ ความรู้แก่ผู้ บังคับบัญชาลูกเสื อในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการขอจัดตั้งกองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดตั้งกองลูกเสือใน
สถานศึกษา
- ควรดาเนินการแก้ไขข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอจัดตั้งกองและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาในปัจจุบัน
๓) ด้านการเงินลูกเสือ
๓.๑ สภาพปัจจุบัน
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- สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่เก็บเงินค่าบารุงลูกเสือตามอัตราที่
กาหนดคือไม่เกินปีละ ๕ บาท และมีการแบ่งตามสัดส่วน การจัดแผนการใช้จ่ายเงินลูกเสือ การเก็บรักษาเงิน
การรายงานการเงินประจาปี การใช้จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด แต่ก็มีสถานศึกษาจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถเก็บ
เงินค่าบารุงจากลูกเสือได้
๓.๒ ปัญหา
- สถานศึกษาไม่มีงบประมาณส่วนที่เป็นเงินค่าบารุงลู กเสื อมาใช้จ่ายในกิจกรรมลู กเสื อ
นอกจากนั้นทางสถานศึกษายังไม่มีความรู้การบริหารทางการเงินลูกเสือ
- ปัญหาระเบียบข้อบังคับ (ลส.๑๙) สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกเสือที่ชาระเงิน
ทุกคน ทาให้สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนน้อยไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (ลส.๑๙) ได้
- กระบวนการชาระเงินลูกเสือ สถานศึกษาควรฝึกให้ลูกเสือเกิดสุขนิสัยการประหยัดและ
อดออม
- การบริหารกองลูกเสือในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับลูกเสือ
๓.๓ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ทางสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
ทางการเงินลูกเสือ เพื่อทางสถานศึกษาจะได้ปฏิบัติได้ถู กต้อง นอกจากนี้สานักงานเขตพื้นที่ควรให้คาแนะนา
ออกติดตาม ตรวจสอบ การเงินของลูกเสือเป็นประจาและต่อเนื่อง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรติดตามการบริหารการเงินในสถานศึกษาทุกแห่ง โดย
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารการเงินลูกเสือของสถานศึกษาทุกแห่งในอาเภอมารับฟังคาชี้แจงถึง
แนวปฏิบัติ และติดตามโดยคณะกรรมการออกติดตามการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาในโอกาส
ต่อไป
๔) ด้านแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๔.๑ สภาพปัจจุบัน
- สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีการจัดกิจกรรมลู กเสือ แต่ยังจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
หลักสูตร และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เช่น ลูกเสือตรี ลูกเสือโท และลูกเสือเอก
๔.๒ ปัญหา
- ครูขาดความรู้ ความชานาญในการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ การปฏิบัติในกิจกรรมของครูแต่
ละคนมีความเห็นไม่ตรงกัน
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครูไม่ให้ความสาคัญในวิชาลูกเสือ จึงใช้เวลาในคาบกิจกรรมไป
จัดกิจกรรมอื่น ๆ
๔.๓ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ถึงแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
- สถานศึกษาต้องมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนและดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการสอน
- ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรให้ ค วามรู้ โ ดยจั ด กิ จ กรรมการอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เช่น เตรียมลูกเสือสารอง จนถึงเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ
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- นโยบายไม่ส ร้ า งแรงจู งใจให้ เกิ ดขึ้นแก่ผู้ บังคับบัญ ชาลู กเสื อเพื่อสร้ างขวัญกาลั งใจใน
รูปแบบต่าง ๆ
- วิธีการของผู้กากับลูกเสือในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสุข
แฝงด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
๕) ด้านกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
๕.๑ สภาพปัจจุบัน
- สถานศึกษาที่มีความพร้อมส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม แต่
กิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เช่น ครูไม่เข้าใจกระบวนการพา
นักเรียนไปเข้าค่ายพักแรม
๕.๒ ปัญหา
- บางสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อม เช่น นักเรียนมีจานวนน้อย ขาดครู และครูไม่มีความรู้
และขาดทักษะในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม จึงเลือกที่จะทากิจกรรมเดินทางไกลเพียงอย่างเดียวโดยไม่มี
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
- ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ข้อ ๒๗๓
๕.๓ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ
อยู่ ค่ายพักแรมให้ แก่ผู้บั งคับ บั ญชาลู กเสื อเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาบางแห่ งมีการจัดร่ว มกับ
สถานศึกษาแห่งอื่นในลักษณะเครือข่ายทั้งระดับกลุ่มและระดับอาเภอ
๖) ด้านพิธีการลูกเสือ
๖.๑ สภาพปัจจุบัน
- สถานศึ กษาสั ง กัดส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาทุก แห่ ง มี การจัด กิจกรรมวัน ส าคั ญ ๆ
เกี่ยวกับลูกเสือเช่นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นประจาทุกปี
- พิธีการเกี่ยวกับ การเปิดประชุมกอง การเข้าประจากอง พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ
การประชุมนายหมู่ การจัดกิจกรรมนุมนุมรองกองไฟ ส่วนใหญ่ไม่ได้ดาเนินการตามข้อบังคับ ทาให้นักเรียนไม่
เห็นความสาคัญของกิจการลูกเสือ
๖.๒ ปัญหา
- ผู้บังคับบัญชาไม่มีความรู้ในพิธีการลูกเสือ ทาให้ไม่มีความมั่นใจ ปฏิบัติผิดขั้นตอน หรือไม่
ปฏิบัติในกิจกรรมดังกล่าว
๖.๓ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพิธีการลูกเสือ
แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
๗) สถานศึกษาได้สอดแทรกค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการตามนโยบายของรัฐบาล ไว้ในกิจกรรมลูกเสือ
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- สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้สอดแทรก
กับกิจกรรมลูกเสือ โดยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงประจาวัน ทุก ๆ วัน สอดแทรกในเวลาเรียนทุกวันพุธที่มี
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ให้นักเรียนท่องจาควบคู่กับการปฏิบัติและนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ทาตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎของลูกเสือและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
สอดแทรกในทุกกิจกรรม ได้แก่ การบาเพ็ญประโยชน์ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม พิธีสวนสนาม วัน
สถาปนาลูกเสือ โดยให้ลูกเสือเน้นการปฏิบัติจริง ฝึกให้ลูกเสือเป็ นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรง
ต่อเวลา ระเบียบแถว
- กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนามธรรมสู่การปฏิบัติ และ จากการปฏิบัติสู่
นามธรรม
- ผู้บริหารและครูส่งเสริมการใช้กระบวนการกลุ่ม โดยกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
แก่นักเรียนให้ชัดเจน
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