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The purposes of this research were : 1) to study the fundamental data for the
development of student learning development activity package . 2) to develop and assess
the efficiency of the student learning activity package 3) to implement the package and
4) to evaluate and improve the learning development activity package. The sample
consisted of 47 rovers in tenth grade students during the academic year 2006 of
Samukeewittayakom school 2, The Chaingrai Educational Service Area office 1. The
research instruments were : 1) questionnaires 2) an
interview
forms 3) the activity
package on rover scout activity 4) The pre – post knowledge tests and 5) an evaluation
form toward the expected students’ characteristic. The data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation, t-test dependent and content analysis.
The results of this research were :
1. Rover scouts and Scout Masters preferred to have a student development
learning activity package which they could study by themselves and also by group
activities .
2. Learning activity package consisted of preface, objectives, teachers’
manual and students’ manual. There are five sets of the development of student learning
development activity package on rover scout activity for tenth grade student namely: 1)
Scout’s chronology 2) Scout promises and laws 3) Scout discipline I 4) Scout discipline II
and laws 5) Scout discipline III and scout’s ceremony. The efficiency of the development
of student learning development activity package on rover scout activity for tenth grade
student met the efficiency criterion of 81.20/87.68
3. The learning package was implemented with 47 tenth grade students which
they could practice and perform the activities by themselves.
4. The student’s learning outcomes before and after the implementation of the
development of student learning development activity package were statistically significant
different at 0.05 level. The post-test scores were higher than the pre-test scores. The
students desirable characteristics were found at a very good level. The highest desirable
characteristics was doing activity with intention and responsibility toward scout uniform
dressing. The students’ opinions toward the student learning development activity package
revealed much agreement in all aspects as follow : providing the opportunity for student to
perform self direct learning activities step by step, order and explanation were clear, the
contents of the activity could enhance student enjoy learning and were also suitable for
students.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศดานตาง ๆ นั้นตองพัฒนาการศึกษา คือการใหความรูความสามารถ
ใหกับประชากรกอน ดวยเหตุวา การศึกษาเปนองคประกอบหลักของการพัฒนาคนของประเทศ
ประเทศที่ดอยกวาก็พยายามหาวิธี หากลยุทธตาง ๆ มาเพื่อพัฒนาคนของตนใหมกี ารศึกษา ใหมี
ความรูความสามารถ ไมวาจะตองใชจายหรือลงทุนเพือ่ การพัฒนาดานนี้เทาใดก็ตาม
ยิ่งตอง
พัฒนาปรับปรุงอยูตลอดเวลา ทั้งยังตองเตรียมตัวเพื่อความพรอมที่จะรองรับสถานการณอื่น ๆ ที่
จะเขามามีผลกระทบตอประเทศไดอยางทันทวงที
หรือทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
ตลอดเวลาและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยยิ่งตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อการ
รองรับตอเหตุการณและสถานการณดังกลาวมาแลว เปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองไดรับการ
พัฒนาดานการจัดการศึกษาเพื่อใหมวลชนหมูมากในประเทศทันตอความตองการโดยรวมของการ
พัฒนาของบานเมือง เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับพุทธศักราช 2542 ไดกลาวถึง
แนวทางในการเตรียมการการจัดการศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนนั้นตองสงเสริมใหผูเรียนเรียนตามความถนัด
เรียนตามความสามารถของ
ผูเรียนเองเปนปฐม
ผูเรียนตองมีทั้งความรูและคุณธรรม
มีการบูรณาการดานการเรียนรูใ น
แตละชวงชัน้ ของการเรียน การศึกษาในระดับแรก ๆ คือการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มงุ ปลูกฝงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเปนเรื่องใกลตัวสิ่งแวดลอม
อื่นๆในธรรมชาติรอบตัว “การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานอัน
สําคัญของการพัฒนาและเปนเครื่องชี้นําสังคม
ผูที่ไดรับการศึกษาจึงเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพ
และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ” (กรมวิชาการ, กองวิจัยทางการศึกษา 2544 : 1, บทนํา)
สถานศึกษาหรือครูหรือผูมีสวนเกีย่ วของตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการพัฒนารวมทัง้
ตองจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรู เชน กิจกรรมตามกลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมอื่น ๆ บรรยากาศทางการศึกษา บรรยากาศดานสถานที่ สภาพแวดลอมที่พูดไมได สื่อ
การเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความคงทน
ของความรูเปนอยางดี กระบวนการตาง ๆ ตองฝก เชน กระบวนการคิดที่ถูกตอง พรอมเผชิญ
กับสถานการณตาง ๆ
แลวตองคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนระบบถูกตองรวมทั้งการประยุกต
1

2
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตามความตองการและความถนัดของผูเรียน
จากขอความตอนหนึ่งในแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540 – 2544) กลาวไวพอสรุป
ไดวา แนวทางในการพัฒนาประเทศในอนาคต ดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม นั้น เปน
การพัฒนาที่มีเปาหมาย การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว
โดยไมคํานึงถึง
ดานอื่น ๆ นั้น อาจทําใหการพัฒนาไมกาวหนาอยางแทจริง ไมยงั่ ยืน เพื่อความมั่นคงของชาติ
บานเมืองแลวจําเปนตองพัฒนาไปพรอมๆกันในทุก ๆ ดาน
ตองสอดคลองกับวิถีชุมชน
ภาครัฐจึงจําเปนและเห็นถึงความสําคัญวาการแกปญหาทุกดานจะขาดเสียมิได คือ การศึกษา
สวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545 – 2549) กลาวไวความตอนหนึ่งพอ
สรุปไดวา ยุทธศาสตรของการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม วัตถุประสงคสวนหนึ่ง
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง คิดเปนทําเปน มีการเรียนรูตลอดชีวติ
มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมสวนรวม รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่นมาผสมผสาน
ใหเกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความดังกลาวมายังไปสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2545 : 8 – 9, 77)
ทําใหสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยื่น ซึ่งตองพัฒนาที่บุคคลใหบุคคลเกิดองคความรู มีความรูความสามารถ
พรอมที่จะพัฒนาไปตามลําดับขั้นของการพัฒนาทั้งสวนยอยจนถึงสวนรวมประเทศชาติตอไป
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกลาววา สื่อการเรียนรูในการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน เรียนรู
ดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องเพราะเปนการเรียนรูตลอดชีวิต มีการใชเวลาวางอยางเกิดประโยชน
โดยเฉพาะในเชิงการสรางสรรค
ทั้งยังใหเกิดความยืดหยุนใหสนองความตองการของผูเรียน
ชุมชนและสังคมใหมาก การที่ผูเรียนเรียนรูไดมากไมจํากัดเวลา เรียกไดวาตลอดเวลานี้เอง จึง
ตองมีสื่อทุกประเภทไวรองรับความตองการเหลานั้น แสดงวาการจัดการเพื่อการดังกลาวตองเตรียม
สื่อเทคโนโลยีดานการศึกษาไวใหพรอมเพรียงตอความตองการที่จะเรียนรูของผูเรียน นอกจากนั้น
แลวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยังไดมี
กลาวไวในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 ความวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณและ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอื่น ๆ โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตจัดใหเงินสนับสนุน
การผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปดใหมกี าร
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม มาตรา 65
ใหมกี ารพัฒนาบุคคลกรทั้งดานผูผลิต และผูใช
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เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาเพือ่ ใหมีความรูความสามารถและทักษะในการผลิต
รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอทีจ่ ะใชเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดว ยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต เปนสวนหนึ่งของสังคมประเทศชาติ สังคม ชุมชน และสถานศึกษา ทั้งยังมีภาระดานการจัด
และใหบริการทางการศึกษา เล็งเห็นวา เพื่อใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งที่มีคุณภาพในสังคมที่กําลังกาว
ไปพรอมกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางไมหยุด แตก็ยังมีปญหาหลาย ๆ สวนทีท่ ํา
ใหการพัฒนาหยุดชะงักงันปญหาที่สงผลใหนกั เรียน ไมสามารถบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร
แผนพัฒนาการศึกษาชาติแหงชาติ นั้นพบวามีปญหาตาง ๆ สรุปไดดงั นี้ 1) ปญหาดานครูผูสอน
ครูที่ไมผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญหรือมีความรูไมตรงกับรายวิชาที่ตอ งรับผิดชอบ
ใหสอนทําใหไมทราบวาจะสอนอยางไร จะแกปญหาอยางไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด จึงสงผลใหการ
เรียนการสอนเกิดการบกพรองดวยปญหานานาประการที่เกี่ยวกับตัวครูทาํ ใหมาตรฐานในการเรียน
การสอนตองไดรับการปรับปรุงแกไขโดยเร็ว 2) ปญหาดานผูเรียน ความแตกตางระหวางผูเรียนแต
ละคน ความพรอมของผูเรียนแตละคน พื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนแตละคน ความคงทนของ
ความรูเดิมของผูเรียนแตละคน
3) ปญหาดานเนือ้ หาสาระ หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทํา
เนื้อหาสาระการเรียนรูและกิจกรรมไวกวาง ๆ เพื่อใหเกิดการยืดหยุน การบูรณาการ หรืออื่น ๆ ที่
ทําใหครูที่มีประสบการณเฉพาะดานสามารถในการจัดกิจกรรมใหเกิดเหมาะสม มีความชัดเจนใน
การจัดการเนื้อหาทําใหผูเรียนไดรับการเรียนรูอยางถูกวิธี จึงเปนผลไดดีกวาครูที่มีประสบการณ
เฉพาะดานนอยกวา สงผลทําใหการเรียนการสอน หรือการพัฒนาดานตาง ๆ ไดไมเปนไปตาม
ความตองการหรือกอใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวเยาวชนได 4)ปญหาดานสื่อ
การเรียนการสอน ปจจุบันสื่อการเรียนการสอนมีหลากหลาย ลวนแตมีความสําคัญตอการเรียนรู
ทั้งสิ้น เหมาะกับผูเรียนแตละคนแตละประเภทตามความสนใจ และศักยภาพดานอื่น ๆ ที่จะอํานวย
ผลใหผูเรียนเกิดและไดเรียนรู จากปญหาดังกลาวนี้ การแกปญหาทางการศึกษาของหลายฝาย
แลว สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีต่ ่ํากวาทีก่ ําหนดมาจากเหตุผลบางประการ
เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการการสอน วิธีสอนของครู วิธีถายทอดความรู การนําเสนอวิธีการ
เรียนรู ตัวครูผูสอน นักเรียน สื่อการเรียนซึง่ เปนตัวเชื่อมโยงใหผูเรียนเกิดองคความรู ทั้งยังชวย
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียนการสอน เรียนรูอยางเปนสุข ดวยเหตุที่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
เปนตัวกลางที่เชื่อมโยงคอยชักนําสื่อสารกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางสิ่งแวดลอมกับผูเรียน ชวยแบงเบาภาระการสอนของผูสอน
ทําใหเกิดความนาสนใจ ทําเรื่องที่ซับซอนใหเกิดความเขาใจไดงายขึน้ และเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนมี
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สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น ลดความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูวิจยั สนใจทีจ่ ะทํา
การวิจยั เรื่องชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียน
ครูผูสอนและผูเกี่ยวของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐานทุกแหง โดยครูอาจารยและบุคลากร
ทุกฝายที่เกีย่ วของพยายามทีจ่ ะชวยแกปญหาคุณภาพของการศึกษา ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑทกี่ ําหนดใหดีขนึ้
หรือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนในชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่เพิ่มเติมเขามาใหมใหจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น พอจะกลาวถึงสาเหตุตาง ๆ ของปญหาที่เกิดขึ้นและนําไปสูคุณภาพของ
การศึกษา ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียนที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่
เพิ่มเติมเขามาใหมไดวา ดานของผูเรียน นักเรียนมีความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคน มีความ
พรอมของผูเรียนแตละคน พื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนแตละคนความคงทนของความรูของผูเรียน
แตละคนไมเทาเทียมเสมอกัน นักเรียนแตละคนขาดวินัยในตนเอง ขาดคุณธรรม – จริยธรรม มี
ความประพฤติหรือพฤติกรรมที่เสี่ยง อาจจะมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุดวยกัน เชน กิจกรรม
ที่เกิดจัดขึ้นในการเรียนการสอน วิธีสอน สือ่ การสอนของครูวิธีการเรียน วิธีการไดมาซึ่งองคความรู
ของผูเรียน การเตรียมความพรอมที่จะเรียนของผูเรียน หรือประเด็นอื่นๆอีกมากมายที่เกีย่ วของ
กับตัวนักเรียน ดานครูผูสอน ครูผูสอนที่มีทักษะความชํานาญเฉพาะดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้งยังขาดการนิเทศติดตามผลจาก
ผูชํานาญการ ขาดการเอาใจใสดแู ลจากเพื่อนรวมพัฒนาอาชีพ หรือขาดสื่อที่ดีที่เหมาะสมกับ
สภาพการณตา ง ๆ เชน ชุดการเรียนการสอนที่เนนหนักใหผูเรียนเกิดองคความรูดวยตนเอง (ภัลลภ
อินทรมาตร 2543 : 4 ) กลาวไวในสวนของสื่อการเรียนการสอนที่จะนํามาใชกับผูเรียนใหผูเรียนมี
คุณภาพของการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ใหดีขึ้นนั้น พอสรุปความไดดังนี้วา สื่อการเรียนการสอนที่นํามาใชใหผูเรียนเกิดทักษะไดดีรวดเร็ว
ผูเรียนเขาใจในบริบทของเนื้อหาสาระตาง ๆ ทั้งยังชวยให มีความคงทนในความรู ชวยใหผูเรียน
เรียนรูไดดี สามารถนําความรูเชิงนามธรรมออกมาเปนรูปธรรมและสามารถนําไปใชประโยชนใน
หลาย ๆ ดานโดยสื่อที่กลาวนี้ คือ ชุดฝกทักษะ ชุดการเรียนดวยตนเอง (วิชัย วงษใหญ 2525 :184 ;
บุญเกื้อ ควรหาเวช 2530 : 10 ; อุริด พลศรี 2538 :22) นักวิชาการทัง้ หลายเหลานีไ้ ดกลาวถึงเรื่อง
ความหมายและผลที่เกิดจากการใชชุดการจัดกิจกรรมพอสรุปไดดังนี้ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เปนการพูดถึงระบบของการผลิตสื่อประสม การนําสื่อการเรียนรูหลายๆชนิดมาสรางให
เกิดความสัมพันธ สามารถสงเสริมกันและกัน มาบรรจุลงในกลองเดียวกันจัดไวเปนชุด ๆ ที่ครู
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สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก
เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนรวมกันทั้ง
ครูผูสอน ผูเรียน ใหผูเรียนสามารถปรับเจตคติ เกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู เรงเราให
เกิดความรูความเขาใจ ใหผลสัมฤทธิ์สูงในรายวิชาที่ตองการพัฒนาใหตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
จากปญหาดังกลาว ผูวจิ ัยจึงไดมีการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังกลาว ใหเกิด
ประสิทธิภาพก็จะไดเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุดการการจัดกิจกรรมในรายวิชาอืน่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนใหมีคุณภาพอีกตอไป
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนี้
จะทําใหนกั เรียนมีโอกาสไดเรียนรูดวยตนเอง
กระตุนใหเด็กเกิดการอยากเรียนรู และฝกนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดกับตัวเองเพือ่ จะนําผลที่เกิด
จากการฝกหัดในชั้นเรียน ในการเรียนรูไ ปใชในชีวิตประจําวันได ดังนั้น หากไดสรางชุดการจัด
กิจกรรมที่ดีมคี ุณภาพเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและสงเสริมใหนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นคือ นักเรียนมีความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคน
ผูเรียนแตละคน มีความพรอมของ
พื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนแตละคน ความสามารถในการเรียนรูข องผูเรียนแตละคนแตกตางกัน
นักเรียนแตละคนขาดวินยั ในตนเอง ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติหรือพฤติกรรมไม
เหมาะสมซึ่งจะนําไปสูคุณภาพของการศึกษาของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ําลง
จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผวู ิจยั สนใจที่จะพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อชวยแกปญหาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาใหนกั เรียนมี
ผลการเรียนดีขึ้น ฝกฝนใหผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคคือมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมี
ระเบียบวินยั ซื่อสัตย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมให
ไดตามเกณฑในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษาทีก่ ําหนดไว
กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั ไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจยั ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 5 เรื่องที่ควรทําการศึกษาใหเขาใจ คือ 1) ความมุงหมายของการจัด
การศึกษา 2) หลักการการจัดการศึกษา 3) หลักการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา 4)
การจัดกระบวนการเรียนรูแ ละ 5) แนวทางจัดการศึกษา สวนการจัดกระบวนการเรียนรูนั้น จะตอง
มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง ความมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกผูเรียนใน
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทาน ไดแก
ชัยยงค พรหมวงค สมเชาว เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2521 : 48 – 50) เสนอ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิตชุดการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 10 ขั้นตอน คือ 1) กําหนด
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หมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 2) กําหนดหนวยการสอน 3) กําหนดหัวเรื่อง 4) กําหนด
ความคิดรวบยอดและหลักการ 5) กําหนดวัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียน 7) กําหนด
แบบประเมินผล 8) เลือกและผลิตสื่อการสอน 9) หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน 10) การใช
ชุดการเรียนรู
วารุณี พรหมมาศ (2532 : 41 ) ศึกษาวิจยั เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา
คณิตศาสตรโดยประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ศรีสารคามวิทยา จังหวัดเลย โดยมีขั้นตอนการวิจยั ดังนี้ 1) ศึกษาความตองการเกีย่ วกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร 2) ศึกษาหลักในการสรางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) สราง
แผนกิจกรรม 8 แผน 4) สรางแบบแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรม 5) นําแบบแสดงความคิดเห็นตอ
กิจกรรมไปทดลองใช 6) นําแผนกิจกรรมและแบบแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ไดรับการ
ปรับปรุงไปทดลอง 7) นําแผนกิจกรรม แบบแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ปรับปรุงไปใชกบั
กลุมตัวอยาง
ทิศนา แขมณีและคณะ ไดทําการศึกษาวิจัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษแหงชาติ (2534 : 1–15) ไดนําเสนอขั้นตอนการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมไว 7 ขั้นตอน คือ
1) การกําหนดหลักการ 2) การกําหนดจุดมุงหมาย 3) การกําหนดโครงสรางของเนื้อหา 4) การ
กําหนดกิจกรรม ซึ่งไดแกลักษณะของกิจกรรม สวนประกอบของการจัดกิจกรรมมีสวนประกอบ
ทั้งหมด 9 สวนคือ 1) ชื่อกิจกรรม 2) คําชี้แจง 3) จุดมุงหมาย 4) แนวคิด 5) สื่อ 6) เวลาที่ใช
7) ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 8) การประเมินผล และ 9) ภาคผนวก โดยมีกระบวนการในการจัด
กิจกรรม 5 ขั้น ประกอบดวย 1) ขั้นนํา 2) ขั้นการจัดกิจกรรม 3) ขั้นการอภิปราย 4) ขั้นสรุป
5) ขั้นการประเมินผล ในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม ที่นํามาจากแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการ
พัฒนาชุดการสอนนั้นเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่นําองคประกอบหลาย ๆ อยางมา
ประสมประสานใหเกิดความสอดคลองในการจัดกิจกรรมแกผูเรียน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนั้นจะตองจัดสภาพแวดลอม
สื่อการเรียนการสอนที่เอือ้ อํานวยความสะดวกตอการ
เรียนรูของผูเรียน
การใชชุดการเรียนรูที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไวในลักษณะของสื่อประสมที่มี
จุดมุงหมายเพือ่ ใหผูเรียนไดรับความรูตามความตองการ ตามลําดับขั้นตอนที่ควรเปน
ศุภนิดา ทองหยิบ (2541 : 214) ไดทําการศึกษาวิจยั เรื่องผลการใชชุดการสอนกิจกรรม
แนะแนว ที่มีผลตอจริยธรรมดานความมีวนิ ัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีลําดับ
ขั้นตอนการสรางดังนี้ 1) สํารวจความคิดเห็นของครูและนักเรียน 2) ศึกษาเอกสารและตําราและ
วิธีการสรางชุดการสอน 3) สรางชุดการสอน 4) ขั้นทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนกอน
นําไปใชจริง ผลการวิจัยพบวานักเรียนทีไ่ ดรับการสอน โดยใชชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว
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มีตอจริยธรรมดานความมีวินยั ในตนเองสูงกวานักเรียนทีไ่ มไดรับการสอน โดยการใชชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนว
สุนันท ศิริวรรณ (2544 : 13) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
ไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน โดย 1.1) สํารวจความตองการกิจกรรมในกิจกรรม
ชุมนุมภาษาอังกฤษ 1.2) วิเคราะหความตองการ 1.3) วิเคราะหหลักสูตร 2) พัฒนากิจกรรม ซึ่ง
ประกอบดวย 2.1.) สรางตารางกําหนดกิจกรรม 2.2) สรางกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2.3) ทดลองใชกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักเรียน 3 คน (Individual
Tryout)และนักเรียนกลุมเล็กที่ไมใชกลุมตัวอยาง 9 คน (Small Group Tryout) 2.4) หาประสิทธิภาพ
3) ทดลองใชกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักเรียนกลุมตัวอยาง (Field Tryout)
และ 4) ประเมินกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข :11)ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไว 7 ขั้นตอน ที่พอสรุปไดดังนี้ 1)ประชุมชี้แจงคณะครู ผูเรียน ผูปกครอง เพื่อสราง
ความเขาใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 2) การพิจารณาถึงความสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 3) ดําเนินการสํารวจความ
พรอมของสถานศึกษา ความพรอมของทองถิ่นและชุมชนรวมทั้งสภาพและปญหาที่เกี่ยวของกับ
ความตองการของผูเรียน 4) ประสานความรวมมือกันในการวางแผนของครูผูสอนผูเรียนและผูที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนการเรียนการสอน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อขอความเห็นชอบกับผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ 5) ปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม
แผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไว
6) นิเทศติดตามและวัดผลประเมินผลการดําเนินการ 7) สรุป
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข : 1) ไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา พอสรุปไดวา จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความ
เหมาะสมกับผูเ รียน โดยเนนใหเกิดการปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา จะตองวิเคราะหแลววางแผน
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนที่กําหนด มีการสงเสริมใหมีการทํางานเปนกลุม ปรับปรุงการวัด
ประเมินผลในดานที่เกีย่ วของอยางตอเนื่อง
ศิริชัย จิรจีรังชัย (2545 :10) ไดศกึ ษาวิจัยชุดการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องอาหารสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาชุดการเรียนไวดังนี้ 1) ศึกษาขอมูล
พื้นฐาน โดยศึกษาเอกสารนโยบายการศึกษา ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการเรียน
วิเคราะหหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหความตองการของผูเรียน ศึกษารายละเอียดและคุณลักษณะของ
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ชุดการเรียนจากผูสอนและผูเชี่ยวชาญ 2) พัฒนาชุดการเรียน โดยพัฒนาโครงรางของชุดการเรียน
ซึ่งประกอบดวย คูมือสําหรับนักเรียนและคูมือสําหรับครู การตรวจสอบประสิทธิภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําชุดการเรียนรูไปปรับปรุงแกไข 3) ทดลองชุดการเรียนประสม โดยการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเมินความคิดเห็นและประเมินความสามารถในการออกแบบการ
ทดลองของนักเรียน
เพื่อประเมินวาชุดการเรียนที่สรางขึ้นนั้นเหมาะสมกับการนําไปใชหรือ
จําเปนตองนําไปแกไข
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี กระบวนการทําการวิจัยจากนักการศึกษาตาง ๆ เพื่อ
นํามาเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชั้น
ลูกเสือวิสามัญ
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีกระบวนการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน โดย ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 สาระการเรียนรูและ
มาตรฐานการเรียนรูที่เกีย่ วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ศึกษาแนวทาง
การวัดการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 สาระการเรียนรูแ ละมาตรฐาน
การเรียนรูที่เกีย่ วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการสอน ศึกษาแนว
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศึกษาความตองการของนักเรียนและครูผูสอน ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสรางชุดการจัดกิจกรรม
ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาเนื้อหาสาระรูปแบบ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญจากผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาชุดการ
จัดกิจกรรม โดยสรางแผนพัฒนาโครงสรางชุดการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เนื้อหากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิธีดําเนินกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ สื่อ/อุปกรณ การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือวิสามัญ แลวดําเนินการ
ประเมินผลแผนพัฒนาโครงสรางชุดการจัดกิจกรรม โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) แลวนํามาปรับปรุง จากนั้นนําแผนพัฒนาโครงสรางชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ไปหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) และปรับปรุง
แกไข เพื่อนําไปหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small group Tryout) แลวนําไปปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับลูกเสือวิสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จํานวน 47 คน และหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field
Tryout) และขั้นตอนที่ 4
ขั้นประเมินผลและชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานความรูทั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ
และประเมินความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภูมิที่ 1
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ศึกษาขอมูลพื้นฐาน : R

พัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน : D

ทดลองใชชดุ การจัดกิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน: R

1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544
2. ศึกษาสาระการเรียนรูและ
มาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และศึกษาแนว
ทางการวัดผลประเมินผล
3. ศึกษาแนวคิด จากงานวิจัย
และเอกสารที่ เกี่ยวของกับ
การพัฒนา ชุดการจัด
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนและ
ลูกเสือวิสามัญ
4. ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รูปแบบ เนื้อหาสาระการ
เรียนรู ลักษณะของกิจกรรม
การวัดและประเมินผล
กิจกรรม การพัฒนาผูเรียน
และลูกเสือวิสามัญ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
5.ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของชุดการจัด
กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน
และลูกเสือวิสามัญ จาก
5.1 ผูบริหารโรงเรียน
5.2 ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
5.3 ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน

1.นําผลการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานมากําหนดเนื้อหา
2.สรางชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ประกอบดวย
1.คํานํา
2.วัตถุประสงค
3.คูมือผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
ประกอบดวย คําชี้แจง
สําหรับผูกํากับ, ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน,
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู , ใบความรู ,
แบบทดสอบ พรอมเฉลย
แบบทดสอบ
4.คูมือนักเรียน ประกอบดวย
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน, ใบงาน , แบบ
ประเมินคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค, แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน

1.ทดลองใชชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ
วิสามัญ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม 2 จํานวน 47 คน
2.หาประสิทธิภาพแบบ
Field Tryout

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ชุดการจัดกิจกรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญและหาคา
ความสอดคลอง (IOC)

ประเมินผลและ
ปรับปรุงชุดการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน : D

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ลูกเสือวิสามัญ
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ลูกเสือวิสามัญ
3.ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียน

ไมผาน
ผลการประเมิน

ปรับปรุงแกไข
ผาน

ปรับปรุงแกไข

หาประสิทธิภาพของชุดการ
จัดกิจกรรม (E1 / E2)
แบบรายบุคคล
(Individual Tryout)
ปรับปรุงแกไข
หาประสิทธิภาพของ
ชุดการจัดกิจกรรม (E1 / E2)
แบบกลุมเล็ก
(Small Group Tryout)

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ ชในการวิจยั

ชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
ฉบับสมบูรณ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ให
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80 / 80
3. เพื่อทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผลการเรียนรู ลูกเสือวิสามัญ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานความรูทั่วไป เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําถามการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
มัธยมศึกษาปที่ 4 เปนอยางไร
2. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80 / 80 หรือไม
3. การทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผลการเรียนรู ลูกเสือวิสามัญ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีการดําเนินการอยางไร
4. ผลการประเมินและปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานความรูทั่วไป เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80
2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนและคะแนนผลการเรียนรูความรูทั่วไป
เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ ของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการใชชดุ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือวิสามัญแตกตางกัน

11
ขอบเขตการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ทําการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ สําหรับครูผูสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable ) ไดแก
1.2.1 ผลการเรียนรูความรูท ั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ ของนักเรียนที่เรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนทีเ่ รียนดวยชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ มัธยมศึกษาปที่ 4
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2549 จํานวน 92 คน
กลุมตัวอยาง ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 47 คน
3. เนื้อหา
เนื้อหาสาระการเรียนรูท ี่นํามาจัดทําเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือ
วิสามัญ เปนหลักสูตรที่กาํ หนดในระเบียบขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2529 เตรียมลูกเสือวิสามัญ(ระยะทดลอง
และลูกเสือวิสามัญ (ตองไดรับการเขาประจํากองแลว ) มีสาระการเรียนรูตามหลักสูตรคือ ความรู
เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือโลก ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือไทย ระเบียบแถวและทักษะลูกเสือ
บทบาทนายหมูลูกเสือ กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ วัฒนธรรมและประเพณีของลูกเสือ
วิสามัญ
4. ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการดําเนินการทดลองใช
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ จํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลาทั้งสิน้ 7 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใหนิยามศัพท สําหรับการวิจยั ดังนี้
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร ที่เปดสําหรับ นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ( ปวช. ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ หมายถึง กระบวนการ
สรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และการประเมินผลและการปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีพ่ ัฒนาขึ้น
ศูนยการเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูกํากับลูกเสือวิสามัญ สามารถประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบงกลุมผูเรียนออกเปน กลุม หรือหมู หรือ กอง เขาเรียนตามศูนย
การเรียนในแบบลูกเสือ ซึ่งจัดเปนศูนยการเรียนเดีย่ ว ในแตละศูนยการเรียนจะประกอบไปดวยชุด
การจัดกิจกรรมที่ประกอบดวย คูมือผูกํากับ คูมือลูกเสือวิสามัญ แบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน พรอมเฉลยคําตอบ ใบความรู ตลอดจนสื่อที่เหมาะสมตามสาระการเรียนรู
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ หมายถึง สื่อการเรียนในการจัด
กิจกรรมที่ประกอบไปดวยหนวยการเรียน จํานวน 2 หนวยการเรียน รวม 5 เรื่อง หนวยการเรียนที่
1 เรื่องการสรางความรูและความสามารถปฏิบัติการในกิจกรรมของคณะลูกเสือแหงชาติ กิจการของ
คณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือ
วิสามัญ เขาใจ ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยางผูใหญ ระเบียบแถวและ
ปฏิบัติตามหนังสือคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการบริหารแหงชาติ และ
หนวยการเรียนที่ 2 เรื่องความรูและความสามารถปฏิบัติการในเรื่องบทบาทของนายหมูลูกเสือ
วิสามัญและความเปนผูนํา วินยั และความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ พิธีการของ
ลูกเสือวิสามัญการสํารวจตนเอง พิธีเขาประจํากอง
ประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพของชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของลูกเสือที่ทําไดจากแบบทดสอบระหวางการใชชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของลูกเสือที่ทําไดจากแบบทดสอบหลังการใชชดุ การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 80
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ลูกเสือวิสามัญ หมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
เชียงรายเขต 1โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ หมายถึง ครูอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ซึ่ง
ผานการอบรมวิชาผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญขั้นเบื้องตนขึ้นไป ปฏิบัติหนาที่สอนในกองลูกเสือ
วิสามัญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการเรียนรูความรูทั่วไป หมายถึง คะแนนดานความรูทั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ
ตามหลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญของนักเรียนกอนเรียนและหลังการเรียน ดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ซึ่งวัดจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพือ่ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานจงรักภักดีตอ สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ดานการบําเพ็ญประโยชน ดานระเบียบวินยั และดานความอดทน อดกลั้น
ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนหลังการเรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ เกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรม บรรยากาศ
การจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูในกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ การใหความรูของผูกํากับ รองผูกํากับลูกเสือวิสามัญ และความคิดเห็นของผูเรียนเกีย่ วกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค วัดโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นหลังไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ผูวิจัยไดศกึ ษาคนควาเอกสาร
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ โดยกําหนดสาระสําคัญประกอบดวย 1) หลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ 2) หลักสูตรและการจัดการเรียน
ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ 3) แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2544
4) ชุดการพัฒนาการจัดกิจกรรม ไดแก ความหมายของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประวัติ
และความเปนมาของชุดการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวคิด หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับชุดการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประเภทของชุดการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน องคประกอบของชุดการสอน ประโยชนและคุณคาของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การหาคุณภาพของชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณคาและประโยชนของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5) งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทงั้ รางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
หลักสูตรไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวใน
โครงสราง โดยมุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ ให
ผูเรียนรูจักตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ ให
เปนผูมีระเบียบวินัย รูจ ักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน
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ดังนั้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสม โดย
มุงเนนให กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติจริง โดย
การศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน การทํางานกลุม และประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญในชวงชัน้ ที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดแก หลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ระยะทดลอง) และลูกเสือวิสามัญ (ตองไดรบั การเขาประจํา
กองแลว) กิจกรรมตาง ๆ มีดังนี้ 1) การฝกอบรมรวมกันทั้งกอง 2) การฝกอบรมเพื่อรับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก (สอบไดภายใน 6 เดือน) 3) การฝกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 11 วิชาและ
เครื่องหมายวชิราวุธ ซึ่งเปนเครื่อง หมายสูงสุด และ 4) การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการกองหรือ
พี่เลี้ยง
สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีดังนี้
1. เขาใจกิจการลูกเสือแหงชาติ กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวาง
ลูกเสือนานาชาติ บทบาทของตนเองในฐานะที่เปนลูกเสือวิสามัญ
2. เขาใจ ยอมรับและปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยางผูใหญ
3. เขาใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือ คูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของ
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
4. กางเต็นท รื้อเต็นทที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือวิสามัญอีกคนหนึ่งได
5. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอยางถูกตอง สําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืน
6. กอและจุดไฟกลางแจงแลวปรุงอาหารอยางเพียงพอสําหรับ 2 คน
7. สามารถอานและใชแผนที่ เข็มทิศ และรูจักบริเวณที่ตนอยู โดยพิจารณาจากเข็มทิศ
และสิ่งแวดลอมที่มองเห็นดวยตาเปลา
8. สามารถผูกและรูจักประโยชนเงื่อน 10 เงื่อนตอไปนี้ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อน
ผูกกระหวัดไม เงื่อนบวงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนผูก
รั้ง เงื่อนปมตาไก และการผูกแนน (ผูกประกบ ผูกกากบาท ผูกทแยง)
9. รูวิธีที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องตอไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา แผลถูก
ไฟไหม น้ํารอนลวก เปนลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดตอย ผิวหนังถลอก และเทาแพลง
10. รูเรื่องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
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กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548 :10-156) นําสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
จัดระบบใหมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ และเปนไปตามวัตถุประสงค หลักการ
และวิธีการของกิจการลูกเสือ มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของหนวยกิจกรรม โดยกําหนดเปน 10
หนวยกิจกรรม คือ หนวยที่ 1 ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ หนวยที่ 2 ชีวิตตองสู หนวยที่ 3
ศรัทธายึดมั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและวัฒนธรรม หนวยที่ 4 สนองพระคุณบิดามารดา
และผูมีพระคุณ หนวยที่ 5 เทิดทูนเกียรติคุณสถานศึกษา บูชาพระคุณอาจารย
หนวยที่ 6
เพื่อนชวยเพื่อน หนวยที่ 7 ลูกเสือทั่วโลกเปนพี่นองกัน หนวยที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
แกปญหาพัฒนาสิ่งแวดลอมและชุมชน หนวยที่ 9 สืบสานมรดกภูมิธรรม ภูมิปญญาไทย และ
หนวยที่ 10 สูความเปนเลิศ
นอกจากนัน้ แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในแตละชั่วโมง ควรจัดใหมกี ารเปด
ประชุมกองทุกครั้ง
กอนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. พิธีเปดประกอบดวยเชิญธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยกเรียน
2. เกมหรือเพลง ทําใหเกิดความสนุกสนานเปนการอบอุนรางกายกอนปฏิบัติกิจกรรม
อาจใชอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง ซึ่งบางครั้งไมจําเปนจะตองสอดคลอง หรือสัมพันธกับ
เนื้อหาเสมอไป
3. การปฏิบัติกิจกรรม เนนการเรียนเปนฐาน โดยใชระบบหมูเพือ่ ความสะดวกตอการ
เรียนการสอน ตลอดจน การควบคุมดูแล ตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไข
4. การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน ควรเนนเรื่องงาย ๆ และสรุปใหลูกเสือเขาใจวามี
ประโยชนอยางไร สวนใหญจะเปนเรื่องของคุณธรรมตาง ๆ เชน ความสามัคคี ความซื่อสัตยสุจริต
ความเสียสละ ความกลาหาญอดทน ฯลฯ
5. พิธีปด นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก
การอยูคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี เปนหัวใจของการลูกเสือ ลูกเสือทุกคนตางก็
มีโอกาสที่จะอยูคายพักแรม เนื่องจากตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ 273 – 279 กําหนดไววา ใหผูกํากับกลุมหรือผูกํากับ
ลูกเสือ นําลูกเสือไปฝกเดินทางไกลและแรมคืนในปหนึ่ง ไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งใหพักคาง
แรมไดอยางนอย 1 คืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินยั รูจกั
ชวยตนเอง รูจ ักอยูแ ละทํางานรวมกับผูอนื่ ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสือ
จําเปนตองวางแผนนําลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไวใหพรอมกอนและเนิ่น ๆ ดังนัน้ บทบาท
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ผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีหนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ ตองานการอยูค ายพักแรมและตามหนาที่ของ
ตนเอง จึงจําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการอยูคายพักแรมเสมอ
อนึ่ง ผูบังคับบัญชาลูกเสือตองเขาใจวา กิจกรรมการอยูคายพักแรมนี้ เปนกิจกรรม
สําหรับเด็ก มิใชกิจกรรมสําหรับผูใหญ ความสําเร็จคือกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของเด็ก
ไดแก การผจญภัย การไดเพื่อน ไดเรียนรูสิ่งใหม ไดความสนุกและไดความสุข พรอมทั้งเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการไปอยูคายพักแรมดวย ถือวาสิ่งนี้เปนจุดหมายที่สําคัญ
ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังตอไปนี้
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2546 : 2)กลาวไววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน
กิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบประกอบ ดวยรูปแบบของกระบวนการทีม่ ีความหลากหลาย ผูเรียนจะ
ไดรับประสบการณจริง มีการพัฒนาในดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มุงสราง
เสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงใหเยาวชนเกิดคุณธรรมจริยธรรมและสรางคานิยมอันพึงประสงค
ใหเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจในตนเอง กอใหเกิดจิตสํานึกทีด่ ที ี่มี
ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมรอบตัว
รูจักทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ
ดํารง ประเสริฐกุล (2542 : 18) กลาววา กิจกรรมนักเรียนนั้นหมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่
โรงเรียนและนักเรียนรวมมือกันจัดขึน้ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนเพื่อสนองความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนที่จะเสริมสรางใหเกิดประสบการณ เพื่อเพิ่มพูนองคความรูใ นทิศทางที่ถูก
ที่ควรใหกับผูเรียน เปนกิจกรรมที่ไมมีการกําหนดคะแนน
จากการศึกษาความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดังกลาว สามารถสรุปไดวา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมนักเรียนนั้น หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนและผูเรียนตองรวมมือกัน
วางแผนจัดใหมีการดําเนินการภายในโรงเรียนเพื่อสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน
เปนกิจกรรมที่เสริมสรางใหเกิดประสบการณตาง ๆ ที่เหมาะสมอยางถูกตอง โดยไมมีคะแนนเปน
ตัวกําหนดทางดานวิชาการ นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปนระบบทําใหเกิดการพัฒนา
ผูเรียนไดครบทุก ๆ ดาน
ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
รวมทัง้ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติไดจากจิตสํานึกทีด่ ี
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ความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จดั เพื่อสงเสริมเติมเต็มในสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม
สาระ ใหเกิดการเรียนรูที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค บุคลิกภาพของผูเรียน ความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในสถานศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีในโครงสรางของการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาภาวะความเปนผูนาํ ของผูเรียน
ชวยพัฒนาศักยภาพใหผูเรียนมีความสามารถในการ
ปรับตนเองใหเขากับบุคคลอื่น สามารถสรางมิตรภาพและมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ๆ รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาสติปญญา และความสามารถในหลาย ๆ
ดานใหแกผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาองครวมของ
ความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม พัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
ผูเรียนจะตองเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เลือกตาม
ความถนัดและความสนใจ
จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
หลักการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ควรที่จะมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
แนวปฏิบัติที่ชดั เจนเปนรูปธรรม จัดใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถของผูเรียนและวัฒนธรรมที่ดีงาม บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ใหกับผูเรียนได
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดตลอดชีวิต และใหเกิดความรูสึกสนุกกับการใฝรู
ใฝเรียน ใชกระบวนการกลุมในการจัดประสบการณการเรียนรู ฝกใหคิดวิเคราะหสรางสรรค
จินตนาการ ที่เปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิตในแตละชวงวัยอยางตอเนื่อง จํานวนสมาชิกมี
ความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม
มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
สอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา ผูเรียนเปนผูดําเนินการ ครูเปนที่ปรึกษา ซึ่ง
เปนหนาทีแ่ ละงานประจําโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ยึดหลักการมีสว นรวม โดยเปดโอกาสใหครู
พอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
โดยวิธีการทีห่ ลากหลายและสอดคลองกับกิจกรรมอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
เปาหมาย
เปาหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ จัดเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย
เกิดความรู ความชํานาญดานวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี เห็นคุณคาขององคความรูตาง ๆ
และสามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต รูจัก
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และเห็นคุณคาตนเองและผูอ ื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด มีทักษะการดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมและมีความสุข คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง มองเห็นชองทางในการ
สรางงานอาชีพในอนาคตใหเหมาะสมกับตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมที่ดใี นการ
ดํารงชีวิต เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเปนระเบียบ วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองจัดทําขึ้น เพื่อ
เปน แนวทางใหสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใชวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได
อยางสอดคลองตรงตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เหมาะสม
กับความพรอมของชุมชน ตามสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนตลอดจนวิสัยทัศนของ
สถานศึกษา และเพื่อใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประสบผลสําเร็จ สถานศึกษาจะตองกําหนด
ครูผูรับผิดชอบการนิเทศติดตามผล และการประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางจริงจัง
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวย กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3
กลุม หรือ 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 คือกิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สง เสริมและพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน
เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒภิ าวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญ
 ญาและการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี ซึ่งผูสอนทุกคนจะตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนา
ตนเองสูโลกและการมีงานทํา นอกเหนือไปจากกิจกรรมแนะแนวในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แลว สถานศึกษาจะตองจัดระบบแนะแนวใหบริการชวยเหลือนักเรียนทุกคน เพื่อใหรูจกั ตนเอง
ในดานความสนใจ ความถนัดความสามารถ ซึ่งเปนประโยชนสําหรับการเลือกศึกษาตอและเลือก
อาชีพที่เหมาะสม และเสริมสรางบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย การปรับตัวที่เหมาะสมกับสถานการณ
รวมทั้งความสามารถในการจัดการกับปญหาทางดานอารมณ สังคมไดอยางมีความสุข
ประเภทที่ 2 คือ กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน หรือกิจกรรมพัฒนา
สาระการเรียนรูหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐ หรือเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองความสนใจของผูเรียน
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ความสามารถพิเศษ ที่นําไปสูความเปนเลิศหรือเปนศิลปน นอกจากนี้โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรม
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เพื่อสนองนโยบายของรัฐ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะนิสัยที่พึงประสงค รักการออกกําลังกาย
มีน้ําใจนักกีฬา การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาไทยที่เปนเอกลักษณของชาติ การ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝงคุณลักษณะประชาธิปไตย การรณรงคตอตานยาเสพติด
การรณรงคการยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก
ประเภทที่ 3 คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ดินแดน เปนกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพเพื่อเปนพลเมืองดีของชาติ โดยมุงเนน
ปลู ก ฝ งความเป นระเบี ย บวิ นัย ซื่อสัตยสุจ รติ มี ความรั ก สามั คคี อยูรว มกับผูอื่นไดและบํา เพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวม
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งสามประเภท มีจุดมุงหมายเฉพาะดานความ
แตกต า ง แต ก ารจั ด กิจ กรรมทุก ประเภทจะนํ า ไปสู เ ป าหมายเดี ย วกัน ดั งนั้ น การจัด กิจ กรรมที่
หลากหลายเปนการเสริมเติมเต็มใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและรักษาดินแดนจะตองปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางที่องคกร
แตละประเภทกําหนด แตก็มีจุดรวมกัน คือ สรางความมีระเบียบวินัย คุณลักษณะสําคัญของการอยู
รวมกันในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งจะชวยเสริมจุดประสงคของการแนะแนวในเรื่องการจัดการชีวิต
การแกปญหา การควบคุมตนเองของผูเรียน บางครั้งครูอาจพบผูเรียนที่มีปญหาตองการความ
ชวยเหลือเปนกรณีพิเศษจากกิจกรรมก็สามารถสงตอใหแนะแนวชวยเหลือเปนรายบุคคลหรือราย
กลุม ดวยกระบวนการแนะแนว ในทางกลับกันเมื่ออาจารยแนะแนวพบวาผูเรียนบางคนมีความ
สนใจหรือความถนัดดานกีฬาหรือดนตรี หรือศิลปะ ก็สามารถสงไปเขารวมกิจกรรมตามความ
สนใจ เพื่อฝกทักษะหรือเรียนรู จนสามารถคนพบความสามารถพิเศษของผูเรียน ซึ่งความสัมพันธ
ของกิจกรรมทั้งสามประเภทจึงสัมพันธกันดังแผนภูมิที่ 2
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กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชนและรักษาดินแดน

เปาหมายรวมกันของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนคือ
“การพัฒนาองครวมของความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งทางดานรางกาย สังคม
สติปญญา”

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธของกิจกรรมทั้งสามประเภท
หลักสูตรและการจัดการเรียนของโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 2
ที่ตั้งของโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม 2
393 หมู 1 ถนนเชียงราย – ดงมะดะ ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีครู-อาจารยทั้งสิ้น 39 คน และนักเรียนจํานวน 648 คน
เปาหมายของการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษามีเปาหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
สามารถดํารง ชีวิตอยูใ นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดี หมายถึง การมีวินยั และการมีคานิยมประชาธิปไตย วินัย ประกอบดวยสนใจใฝรู มี
สติควบคุมตนเอง รับผิดชอบ มีเหตุผล ซื่อสัตย ขยัน คานิยมประชาธิปไตย ประกอบดวย เห็น
คุณคาตนเองและผูอื่นทําหนาที่ของตนเองอยางสมบูรณ ยอมรับความคิดเห็นผูอนื่ เคารพกติกา
สังคม ทํางานรวมกับผูอื่นเปน มีเหตุผลและเสียสละ
เกง หมายถึง การมีคุณสมบัติตอไปนี้ คือ มีความสามารถในการใชภาษา ทั้งการฟง พูด
อานและเขียน มีตรรกะคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ที่ชวยใหเกิดการสังเกต ประมวล จัดกลุม
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เชื่อมโยง ตั้งสมมติฐาน และทดลอง มีทักษะดนตรี และจังหวะเคลื่อนไหว สื่อสารสัมพันธ
ระหวางบุคคลได มีความลึกซึ้งในจิตใจและเอื้ออาทรตอสิ่งแวดลอม
ความสุข หมายถึง คุณสมบัติตอไปนี้ มีความรักและการแบงปน เขาใจความสัมพันธ
ระหวางความจริง ความงาม และความเปนธรรม ประพฤติชอบ มีความสุข สันติและไมเบียดเบียน
บริโภคสิ่งตาง ๆ ดวยปญญา ไมตกอยูใ ตอทิ ธิพลของกระแส
จุดมุงหมายของหลักสูตร
มุงใหผูเรียนมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งดานจิตใจรางกายสังคมและปญญา
โดยมี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม สามารถทํางานและดํารงชีวติ อยูในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยางมีความสุข
2. มีสุขภาพและบุคลิกภาพดี มีสุนทรียภาพ
3. มีความสามารถในการคิด การแกปญ
 หา และวิสัยทัศน
4. มีความรูและทักษะที่จาํ เปนและมีการเรียนรูตลอดชีวิต
5. มีความเปนชาตินยิ ม และเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปน
ประมุข
6. มีความพรอมที่จะรวมมือสรางสรรคและสามารถแขงขันอยางสันติในสังคมโลก
วิสัยทัศน
ภายในปการศึกษา 2550 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เปนสถานศึกษาที่มุงจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และสงเสริมวัฒนธรรมลานนาโดยใหชมุ ชนมีสวนใน
การจัดการศึกษา
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
การสอน

สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
สงเสริมใหชุมชน องคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
เรงรัดพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียน และแหลงเรียนรูในชุมชนใหเอื้อตอการเรียน
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5. สงเสริม ปลูกฝงจิตสํานึกของผูเรียนใหซาบซึ้งในคุณคาของวัฒนธรรมลานนา และ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เปาประสงค
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2 ทุกคนเปนผูมีคุณภาพและคุณลักษณะตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รักศิลปวัฒนธรรมลานนา สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาตนเอง ชุมชน
และสังคม
คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีระเบียบวินัย
2. มีความสุภาพออนนอม
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีความซื่อสัตยสุจริต
5. มีความประหยัดและอดออม
6. มีความเชือ่ มั่นและกลาแสดงออก
7. มีน้ําใจและรูจักเสียสละ
8. มีความรูรักสามัคคี
โครงสรางหลักสูตร
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
ไวในสถานศึกษาและผูเกีย่ วของ มีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางๆประเทศ
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชั่วโมง)
รวมชั่วโมงตอปการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3

พื้นฐาน

เพิ่ม

พื้นฐาน

เพิ่ม

พื้นฐาน

เพิ่ม

พื้นฐาน

120
100
100
120
80
40
80
80
720

40
40
20
20
40
40
40
40
280

120
100
100
120
80
40
80
80
720

40
40
20
20
40
40
40
40
280

120
100
100
120
80
40
80
80
720

40
40
20
20
40
40
40
40
280

360 120
300 120
300 100
360 60
240 120
120 120
240 80
240 120
2160 840
600
3,600

200
1,200

200
1,200

200
1,200

รวมจํานวน
ชั่วโมง/ป
เพิ่ม
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ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคม
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สุขศึกษา
และ
พลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงาน
อาชีพ
และ
เทคโนโลยี
ภาษาตาง
ประเทศ
รวม
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน
รวมชั่วโมง
ตอ
ภาคเรียน
รวมชั่วโมง
ตอ
ปการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
พื้น
เพิ่ม
ฐาน
1.5
1
1
2
1.5
-

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ภาคเรียนที่ 2
พื้น
เพิ่ม
ฐาน
1.5
1
1
2
1.5
1.5

ภาคเรียนที่ 1
พื้น
เพิ่ม
ฐาน
1.5
1
1
1.5
1
2

รวมจํานวน
ชั่วโมง/ป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาคเรียนที่ 2
พื้น
เพิ่ม
ฐาน
1.5
1
1
1.5
1
2

ภาคเรียนที่ 1
พื้น
เพิ่ม
ฐาน
1.5
1
0.5
1
1
1.5

ภาคเรียนที่ 2
พื้น
เพิ่ม
ฐาน
1.5
1
0.5
1
1
1.5

พื้น
ฐาน

เพิ่ม

กลุมสาระ
การเรียนรู

9
5
7

6
10
8.5

1

1.5

1

1.5

1

1.5

1

1.5

1

1

0.5

1

5.5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

3

6

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

3

6

1

1.5

1

1.5

1

1.5

1

1.5

0.5

1.5

0.5

1.5

5

9

8

9

7.5
10.5
18 น.ก.
720

7.5
10.5
18 น.ก.
720

6.5
9
15.5น.ก.
620

6

9

17 น.ก.
680

8
10.5
18.5 น.ก.
740

80

80

80

80

760

820

800

700

1,580

1,600

15.น.ก.
600

43.5 59.5
103 น.ก.
4120

80

80

480

700

680

4580

1,380

4,560
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การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดใหผูเรียนทุกชวงชัน้ ไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจใหเต็มศักยภาพ โดยเนนการพัฒนาองค
รวมของความเปนมนุษย ทัง้ ดานรางกายสติปญญา อารมณ และสังคม มีการดําเนินการอยางมี
เปาหมายชัดเจน มีรูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนเกณฑการประเมินการผานกิจกรรม ผูเรียนตอง
เขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และตองผานการประเมินตามเกณฑทสี่ ถานศึกษากําหนด ผูเรียนจึง
จะผานเกณฑการจบหลักสูตรภาคการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครูที่
ปรึกษากิจกรรมและสมาชิกรวมกําหนด ผูท ี่ “ผาน” การประเมินจึงจะจบชวงชั้นได
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สง เสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครู
ทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคาํ ปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพ
และการมีงานทํา
2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมทีใ่ หผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแต
การศึกษาวิเคราะหวางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมนักเรียน กําหนดไว 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และรักษาดินแดน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพือ่ มุงปลูกฝง
ระเบียบวินยั กฎเกณฑเพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตาง ๆ นําไปสูพื้นฐานการทําประโยชน
ใหแกสังคมและผูเรียนตองมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะไดรับการ
ประเมิน
2. กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน จัดในรูปแบบ
ของชุมนุม เปนกิจกรรมที่มงุ เนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณ ของผูเรียนให
กวางขวางขึ้น เพื่อคนพบความถนัดความสนใจ และพัฒนาใหเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะ
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ทางสังคม โดยจัดในรูปแบบของชุมชนกําหนดเวลาไว ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง และผูเรียนตองมี
เวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะไดรับการประเมิน
3. กิจกรรมปลูกฝงคานิยมในการดําเนินชีวิต มีจติ สํานึกในการทําประโยชนแกสังคม
และเสริมสรางศีลธรรม จริยธรรม ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานเขตรับผิดชอบ งานพัฒนา
สถานศึกษาและรับการอบรม ฝกปฏิบัติดานศีลธรรม จริยธรรม กําหนดเวลาไว ภาคเรียนละ 20
ชั่วโมง และผูเ รียนตองรวมกิจกรรมไมนอ ยกวารอยละ 80 จึงจะ “ผาน” การประเมิน

เกณฑการตัดสินการผานชวงชั้นและเกณฑการจบหลักสูตร
เกณฑการตัดสินการผานชวงชั้น และเกณฑการจบหลักสูตร ชวงชั้นที่ 3 (จบการศึกษา
ภาคบังคับ) มีดังนี้
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระตามโครงสรางของ
หลักสูตรสถานศึกษาไมนอยกวา 3,000 ชั่วโมง และไมเกิน 3,600 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร
2. ผู เรียนตองได รับการตัด สินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑขั้ นต่ําตามที่
สถานศึกษากําหนดทุกรายวิชา
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาเพิม่ เติม
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ตามที่สถานศึกษากําหนด
4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินผานเกณฑขั้นต่ํา
ตามที่สถานศึกษากําหนด
5. จํานวนชัว่ โมงที่ผูเรียนไดรับผลการตัดสินผานเกณฑขั้นต่ํารวม 3 ป ไมนอย 3,000
ชั่วโมงและไมเกิน 3,600 ชั่วโมง
6. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผาน
เกณฑขั้นต่ําตามที่สถานศึกษากําหนด
7. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑขั้น
ต่ําที่สถานศึกษากําหนด
เกณฑการตัดสินการผานชวงชั้น และเกณฑการจบหลักสูตร ชวงชั้นที่ 4 (จบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) มีดังนี้
1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระตามโครงสรางของ
หลักสูตรสถานศึกษาไมนอยกวา 75 หนวยกิต
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2. ผู เรียนตองได รับการตัด สินผลการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ผานเกณฑขั้ นต่ําตามที่
สถานศึกษากําหนดทุกรายวิชา
3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ผานเกณฑขั้นต่ําตามที่
สถานศึกษากําหนดจึงจะนับเปนหนวยกิจได
4. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ผาน
เกณฑขั้นต่ําตามที่สถานศึกษากําหนด
5. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑขั้น
ต่ําที่สถานศึกษากําหนด
6. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และไดรับผลการตัดสินผานเกณฑขั้นต่ํา
ตามที่สถานศึกษากําหนด
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นั้นกิจการลูกเสือเปนขบวนการอาสาสมัคร
ให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชน โดยไม มี ก ารแบ ง แยกและกี ด กั น ในเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ผิ ว พรรณ วรรณะ
ตลอดจนลัทธิ ทางศาสนาใด ๆ ทั้ งสิ้น ไมอยูภายใตอิทธิพลของการเมืองและยึด มั่นปฏิบัติ ตาม
อุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลก ลอรด เบเดน โพเลล (Lord Baden Powell) ทั่วโลกถือวา
การลูกเสือเปนขบวนการที่ใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในรูปแบบนอกระบบ ดํารงอยูไดดวย
ความมีเอกภาพ (Unity) เปนที่ทราบโดยทั่วกันวาการสงเสริมใหเยาวชนของชาติเปนพลเมืองดี ที่มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและประเทศชาติ กิจกรรมหนึ่งที่ชวยใหการจัดการศึกษาเรื่องนี้ตอง
อาศัยกิจกรรมลูกเสือ โดยมีหลักการ (principle) อยูหลายประการ คือ จะตองมีศาสนาเปนหลักยึด
จิตใจ จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความพึงใจ จะตองมีความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมทั้งตองสงเสริมและสนับสนุนสันติ
สุขและ สันติภาพ ความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกัน ความรวมมือซึ่งกันและกันในหลาย ๆ ระดับ
จะตองเขารวมในการพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอื่น
รวมทั้งการยอมรับและใหความเคารพในความถูกตองและความเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอ
การที่จะพัฒนาตนเอง ลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ซึ่งบัญญัติไวใน
ภาษาของตนตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน โดยยึด ถือใจความสําคัญที่ผูใหกํ าเนิด
ลูกเสือโลก ไดกําหนดไว คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือนั้นตองไดรับการอนุมัติจากองคกรลูกเสือ
โลกกอนจึงจะถือวาเปนคําปฏิญาณและกฎที่ถูกตอง วัตถุประสงคของการใหมีกิจกรรมลูกเสือ
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คือการชวยใหเยาวชนไดรับการพัฒนาศักยภาพทุกดานสมบูรณอยางเต็มที่ เพื่อใหเปนพลเมืองดีที่มี
ความรับผิดชอบและเปนสมาชิกที่ดีของทองถิ่น ตามที่ธรรมนูญลูกเสือโลกไดบัญญัติไว
วิธีการ (Method) ของลูกเสือ
วิธีการ (Method) วิธีการของลูกเสือ คือ ระบบการศึกษาดวยตนเอง ใหเกิดความกาวหนา
ตามลําดับขั้นนั้น จะตองมีและอาศัยคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การเรียนรูดวยการกระทํา
ระบบหมูหรือกลุมยอย โดยมีผูใหญเปนผูแนะนํา ฝกใหรูจกั ปกครองตนเอง จนเปนลักษณะ
นิสัยประจําตัว จนสามารถพึ่งตนเองได กลายผูนําและผูใหความรวมมือที่ดี ใชเครื่องหมายวิชา
พิเศษ (Proficiency Badge System) เปนเครื่องมือทดสอบและแสดงความกาวหนาตามลําดับขั้น
ปรับระดับของการฝกอบรมลูกเสือใหสูงขึ้นตามระดับอายุ การจัดทําหลักสูตรเพื่อทําการฝกอบรม
เด็กและวิชาที่เรียนนั้นจะตองจัดตามความสนใจของผูเรียนเปนหลัก
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ความกาวหนาเปนรายบุคคล มีการใชเพลง การเลน การเลานิทาน ฯลฯ ประกอบในการฝกอบรม
ลูกเสือมีพิธีการตาง ๆ ในการฝกอบรมลูกเสือ
รวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือตามแบบฉบับที่คณะ
ลูกเสือแหงชาติกําหนด เนนเรื่องการใชชวี ิตกลางแจง ธรรมชาติศึกษา และการชุมนุมรอบกองไฟ
ซึ่งถือเปนหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท และประเด็นสําคัญสุดยอดของการฝกอบรมลูกเสือ
คือ เนนการฝกทักษะที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิตกลางแจงใหสัมผัสกับธรรมชาติ และฝกให
เยาวชนนิยมการบริการชุมชน
ประเภทของลูกเสือ
ลูกเสือ (Scout) ไดแกเยาวชนชายหญิงอายุระหวาง 8 – 23 ป ที่รับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรวิชาลูกเสือ คณะลูกเสือแหงชาติจึงไดแบงลูกเสือออกเปน 4 ประเภท โดยยึดระดับอายุ
เปนเกณฑและคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจของเด็กเปนพื้นฐาน ในการจัดหลักสูตร
และกิจกรรมในการฝกอบรม เพื่อใหเหมาะสมกับวัยของเด็กโดยธรรมชาติ ประเภทแรก คือลูกเสือ
สํารอง (Cub Scout) มีอายุตั้งแต 8 – 11 ป ประเภทที่สอง คือ ลูกเสือสามัญ (Boy Scout) มีอายุ
ตั้งแต 12 – 15 ป ประเภททีส่ าม คือ ลูกเสือสามัญรุนใหญ (Senior Scout) มีอายุตั้งแต 15 – 18 ป
และประเภททีส่ ี่ คือ ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) มีอายุตั้งแต 17 – 23 ป ขอความตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 มาตรา 35 ระบุวา ลูกเสือที่เปนหญิงอาจใชชื่อเรียกวา
เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ และบรรดา
คําวาลูกเสือในพระราชบัญญัตินี้ใหหมายถึงลูกเสือที่เปนหญิงดวย
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การดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษานั้นมีการหนวยลูกเสือโดยทั่วไปเริ่มจาก
กลุมลูกเสือ กองลูกเสือ และหมูลูกเสือ ในการเรียกชื่อกลุมลูกเสือและกองลูกเสือนั้นเราจะเรียก
ตามชื่อโรงเรียนหรือสถานที่ตั้งของกลุมลูกเสือ เชน “กลุมลูกเสือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2” ถามี
หลายกลุมก็ใหเลือกใชกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 ……เรียงตามลําดับ การเรียนกองลูกเสือ ถามีจํานวน
ลูกเสือนอย จะตองไดเพียงกองลูกเสือ ก็ใหเรียกตามประเภทและหมายเลขประจํากอง เชน “กอง
ลูกเสือวิสามัญที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2” สําหรับหมูลูกเสือตาง ๆ ในกลุมกองนั้นมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ หมูลูกเสือสํารอง เรียกตามสีของหมู หมูลูกเสือสามัญ เรียกตามชื่อสัตว หมู
ลูกเสือสามัญรุนใหญ เรียกชื่อหมูตามที่บัญญัติไวในหนังสือกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ
กลุมลูกเสือประกอบดวยกองลูกเสือ 4 ประเภทรวมกัน ประเภทละ 1 กอง เปนอยางนอย
หรือประเภทเดียวแตมีตั้งแต 4 กองขึ้นไป แตถามี 2 - 3 ประเภทนั้นตองมีประเภทละ 2 กองขึ้นไป
รหัสลูกเสือ คือ ยกขอศอกงอขึ้นชิดลําตัว หันฝามือขางหนาเสมอไหลใหนวิ้ หัวแมมือกับนิ้วกอย
รวบติดกัน นิ้วหัวแมมือทับนิ้วกอย อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน เปนเครื่องหมาย
เฉพาะในวงการลูกเสือ ซึ่งลูกเสือรับรูและเขาใจความหมายซึ่งกันและกัน วัตถุประสงคของการ
แสดงรหัสเพื่อจะใหลูกเสือรุนนองเขาใจวา “ เราเปนพวกเดียวกัน” การสัมผัสดวยมือซายของอีก
ฝายหนึ่ง คติพจนของลูกเสือสํารองคือ ทําดีที่สุด (DO OUR BEST) คติพจนลูกเสือสามัญ คือ จง
เตรียมพรอม (BE PREPARED) คติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญคือ มองไกล (LOOK WIDE) และคติ
พจนลูกเสือวิสามัญคือ บริการ (SERVICE) สวนคําปฏิญาณและกฎลูกเสือนั้นแยกไดดังนี้ ลูกเสือ
สํารองนั้นมีอยู 2 ขอ คือ ขอ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพี่ ขอ 2 ลูกเสือสํารองไมทําตามใจ
ตนเอง สวนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ มีอยู 10 ขอ คือ ขอ 1
ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได ขอ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซื่อตรง
ตอผูมีพระคุณ ขอ 3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น ขอ 4 ลูกเสือ
เปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ขอ 5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย ขอ 6
ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว ขอ 7 ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดาและผูบงั คับบัญชาดวย
ความเคารพ ขอ 8 ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก ขอ 9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
สรุปความจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดให กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี เปนกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในลักษณะของกิจกรรมนักเรียนที่
ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศกึ ษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน
โดยเนนหนักในเรื่องของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
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เปนกลุมและผูเ รียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษากําหนด

สวนเกณฑการประเมินใหเปนไปตามที่

ชุดการจัดกิจกรรม
ความหมายของชุดการจัดกิจกรรม
เปนเวลานานมาแลว ที่นกั การศึกษาของไทยไดพยายามที่จะแสวงหาวิธีการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดวยการคิดคนหาวิธีการสอนเพื่อเปลี่ยนบทบาทของครู
และผูเรียน รวมทั้งพยายามเสาะแสวงหาสื่อการสอนมาชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ครูและผูเรียนใหเปนไปตามจุดหมายปลายทางนวัตกรรมหนึ่งที่จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ก็คือ
การใชสื่อการสอนแบบประสมที่เรียกวา “ชุดการสอน” (ชัยยงค พรหมวงศ, สมเชาว
เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล 2520: 101) ไดมีนกั การศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ
ชุดการสอนไว ดังนี้
ชุดการสอน หรือ ชุดการเรียนรู มาจากคําวา Instructional Package, Learning Package
แตเดิมใชคําวาชุดการสอน เพราะเปนสื่อทีค่ รูนํามาใชประกอบการสอน แตตอมาแนวความคิดใน
การยึดเด็กเปนศูนยกลางในการเรียนมีอิทธิพลมากขึ้น การเรียนรูทดี่ ีควรจะใหผูเรียนไดเรียนเอง
จึงมีผูนิยมเรียกชุดการสอนเปนชุดการเรียนรูกันมากขึน้
บางคนอาจเรียกรวมกันวาชุดการเรียน
การสอน แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ขอใชคําวา ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(Learning Package)
ชัยยงค พรหมวงษ (2523 : 32) ลัดดา ศุขปรีดี (2524 : 29) วิชัย วงษใหญ (2525 : 185)
วิริยะ ศิริชานนท (2532 : 25) และบุญชม ศรีสะอาด (2533 : 25) ไดใหความหมายของชุดการสอน
ในทํานองเดียวกันวา ชุดการสอนเปนสื่อประสมสําเร็จรูปที่นํามาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ปรมาภรณ อนุพันธ (2544 : 5) ไดใหความหมายของชุดการเรียนรูวา ชุดการเรียนรู
เปนการบูรณาการนวัตกรรมกับกระบวนการจัดการเรียนรูในรูปของการจัดกิจกรรม ที่ครูนําสื่อการ
เรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอนในแตละหนวยมาใช โดยรวบรวมไวเปนระเบียบในกลอง
การสอนเพื่อใหนักเรียนไดบรรลุจุดประสงคในการเรียนรูจากประสบการณทั้งหมด
กูด (Good 1973: 306, อางถึงใน สัทธา สืบดา 2545 : 22) ไดกลาวถึงชุดการสอนวาเปน
โปรแกรมทางการเรียนที่ทกุ อยางจัดไวโดยเฉพาะ ประกอบดวยวัตถุประสงคที่ใชในการเรียน คูม ือ
เนื้อหาแบบทดสอบและมีการกําหนดจุดมุง หมายของการเรียนการสอนไวครบถวน
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โรเบิรต ดับบลิว ฮุลตัน และคณะ (Robert W. Houston and others 1973 : 338) ไดให
ความหมายของชุดการเรียนรูว า เปนชุดของประสบการณที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายเฉพาะ ชุดการเรียนรูอาจจะมีรูปแบบตาง ๆ กัน (Formats)
ลอเรน และการดอน (Lawrence and Gordon 1973: 1) กลาววา ชุดการเรียนรูเปน
บทเรียนที่มีระเบียบแบบแผนอาจจะมีวิธีศกึ ษาหาความรูไ ดหลาย ๆ อยาง
คือ รวมเอากิจกรรม
การเรียนการสอนหลาย ๆ อยางไวดวยกัน เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจซึ่งชุดการ
เรียนรูนี้เหมาะสําหรับการเรียนหลาย ๆ อยางของผูใหญและเด็กที่มีอายุตั้งแต 9 ปขึ้นไป
จากความหมายของชุดการเรียนรูที่นักการศึกษากลาวไวขา งตน
สามารถสรุปไดวา
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง ระบบการผลิต การนําสื่อการเรียนที่หลากหลายมาสราง
ใหเกิดความสัมพันธอยางลงตัว ในการแกปญ
 หาบางประการ หรือใหเขาใจเรื่องราวตางไดมากขึ้น
กวาเดิม เปนสื่อที่ตองประสม ผสมผสานสอดคลองกันทั้งรายวิชา หนวย หัวเรือ่ ง วัตถุประสงค
กันทั้งรายวิชาและวิชาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ เปนแผนการดําเนินการเรียนการสอนที่สําเร็จรูปในตัวเอง
เปนสิ่งที่สามารถเสริมประสบการณทั้งใหมและเกาของผูเรียนที่บรรจุไวเปนชุด ๆ หรือเปนกลอง ๆ
(Package) โดยการรวบรวมไวอยางมีระบบระเบียบ
เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดจาก
ประสบการณทั้งหมดทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดตี รงตามความตองการของการ
พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประวัติและความเปนมาของชุดการจัดกิจกรรม
ความเปนมาของชุดการสอนในตางประเทศ เกิดขึ้นทีโ่ รงเรียนในสหรัฐอเมริกาเมือ่ ป
ค.ศ. 1930 โดยเดวิด สแตนฟลด( David Stansfield ) แหงสถาบัน Ontrario Institute for Studies in
Education โดยไดคดิ รูปแบบของกลองอเนกประสงคขึ้น ใชสําหรับนักเรียน โดยใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน ซึ่งใชประสบการณการเรียนรูในเรื่องของการสอนสําเร็จรูป
Programmed Learning โดยผลิตกลองที่มีชื่อวา Thirties Box ตอมาไดมีการพัฒนาใหเปน
Perception Box, Audio visual Luke Box and Eco Box กลองการสอนนี้เรียกวา 1930 Multi –
Media Kit ไดรับความนิยมและเปนที่ชนื่ ชอบของเด็กมาก เรียกวา “กลองวิเศษและพัฒนามาเปน
ชุดการสอน” (หทัย ตันหยง 2525 : 456, อางถึงใน ภัลลภ อินทรมาตร 2543 : 34)
ระบบการผลิตชุดการสอน เริ่มตนปการศึกษา 2516 ที่แผนกโสตทัศนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ผูริเริ่มคือ ชัยยงค พรหมวงค ไดทําการวิจัยกับนิสิตปริญญา
โท โดยเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยาย กับการสอนโดใชชุดการสอน และยึดหลักวา
ระดับอุดมศึกษาผูสอนควรมีใหผูเรียนเพียง 1 สวน อีก 2 สวนใหผูเรียนไปเสาะแสวงหาจาก
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ประสบการณที่ผูสอนเตรียมไว ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน แตเมือ่ ทดลองตอไป
อีก 4 สัปดาห พบวา ความคงทนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม หลังจากนัน้ ชัยยงค พรหม
วงค ไดเปดอบรมตามสถาบันตาง ๆ จนปจจุบันไดมกี ารนําเอากระบวนการผลิตชุดการสอน มาใช
กันอยางแพรหลาย (ชัยยงค พรหมวงค 2523 : 123, อางถึงใน ภัลลภ อินทรมาตร 2543 : 34)
แนวคิด / หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการจัดกิจกรรม
ชัยยงค พรหมวงค (2526 : 198) ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526 : 199, อางถึงใน ภัลลภ
อินทรมาตร 2543 : 34) ไดกลาวถึง แนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ พอสรุปได ดังนี้
1. การประยุกตทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ชุดการสอนเปนสื่อและกิจกรรม
การเรียนจัดทําขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจ ความตองการของผูเรียนและความแตกตาง
ระหวางบุคคลจึงนํามาเปนพืน้ ฐานในการพลิตชุดการสอน
2. ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวการเรียนการสอนไปจากเดิมที่เรายึดครู เปน
แหลงของความรู เปนศูนยกลางการเรียนการสอนมาเปนการจัดกิจกรรมจัดประสบการณใหม ๆ ลง
กลองเปนชุด ๆ ตามเนื้อหาแตละหนวยการเรียนใหเหมาะสมสอดประสานกันอยางลงตัว
3. การใชโสตทัศนอุปกรณไดเปลีย่ น และขยายตัวออกไปเปลี่ยนจากการที่เราเรียกวาการ
ใชสื่อเพื่อชวยครูสอน คือ ครูเปนผูหยิบใช นํามาเปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนเรียน
คือ ใหผูเรียนหยิบใชสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง ในรูปแบบของชุดการสอน
4. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับสภาพแวดลอม
โดยนํากิจกรรมกลุมสัมพันธมาใชในการเรียนการสอน
5. การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู จัดระบบการเรียน
การสอนใหนกั เรียนไดมีโอกาสทําเรื่องตอไปนี้
5.1 ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง
5.2 ไดรับทราบการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิด
5.3 ไดรับการเสริมแรงที่ทําใหนักเรียนภาคภูมิใจที่ไดกระทําหรือคิดถูก อันจะทํา
ใหเกิดการกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในอนาคต
5.4 ไดเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของนักเรียน
5.5 หลักการที่เกี่ยวกับสื่อประสมชุดการสอน หมายความรวมถึง การใชสื่อที่
หลากหลายและมีการสงเสริมกันอยางมีระบบ
5.6 ทฤษฎีการเรียนรูชุดการสอน เปนสื่อที่มุงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน
การสอนอยางเต็มที่ และไดขอมูลยอนกลับไปที่ผูเรียนเองโดยทันที
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5.7 หลักการวิเคราะหระบบ
ดังนั้น การผลิตชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ดีนนั้ ตองมีการนําทฤษฎีความแตกตาง
ระหวางบุคคล หลักจิตวิทยาการเรียนรู และการยึดผูเรียนเปนสําคัญมาใชเปนแนวทางในการผลิต
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเองและมีชดุ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนเครื่องมือสําคัญ
ประเภทของชุดการจัดกิจกรรม
ชุดการจัดกิจกรรมมีมากมายหลายประเภท ทั้งนี้เพือ่ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ใช
โดยคํานึงถึงผูเรียน โอกาสและสภาพแวดลอมตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในแตละ
เนื้อหาวิชา ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละประเภท สามารถสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทํา
เปน และแกปญหาเปน ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดังนี้
ชัยยงค พรหมวงศ (2523: 117-118) ไดแบงประเภทของชุดการสอนออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยายเปนชุดการสอนที่มุงชวยขยายเนื้อหาสาระการสอน
แบบบรรยายใหชัดเจนขึ้น ชวยใหผูสอนพูดนอยลง และใชสื่อการสอนทําหนาทีแ่ ทนชุดการเรียนรู
แบบบรรยายนี้ใชในการฝกอบรม
2. ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนที่มุงใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรม
กลุม เชน ในการสอนแบบศูนยการเรียน การสอนแบบกลุมสัมพันธ หรือในรูปของกลุมกิจกรรม
3. ชุดการสอนเอกัตภาพ หรือชุดการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่มุงเนนใหผูเรียน
ศึกษาดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล
อาจเปนการเรียนในโรงเรียนหรือที่บานก็ได
เพื่อใหผูเรียนศึกษาหาความรูไดตามความสามารถ
และสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดว ย
ตนเอง
4. ชุดการสอนทางไกล เปนชุดการสอนที่ผูเรียนกับผูสอนอยูตางถิ่น ตางเวลากัน โดย
มุงใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียน ประกอบดวยสื่อประเภทสิ่งพิมพ รายการ
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ภาพยนตร และการสอนเสริมตามศูนยบริการศึกษา เชน ชุดการ
เรียนรูทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้อาจมีชุดการฝกอบรม ชุดการ
เรียนรู ผูปกครอง ชุดการเรียนรูทางไปรษณีย
ชม ภูมภิ าค (2524 : 101 – 102) ไดแบงชุดการสอนตามลักษณะการใชงานออกเปน 3
ประเภท ดังนี้
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1. ชุดการสอนประกอบการบรรยายเปนชุดการเรียนรูทกี่ ําหนดกิจกรรม และสื่อการ
สอนใหครูไดใชประกอบการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทใหครูไดพดู นอยลง และให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากชุดการเรียนรูที่ครูใช บางครั้งเรียกวา “ชุดการ
เรียนรูสําหรับครู” ชุดการเรียนรูประกอบการบรรยาย จะมีเนื้อหาเพียงอยางเดียว โดยแบงเปน
หัวขอที่จะบรรยาย และประกอบกิจกรรมตามลําดับขั้น สื่อที่ใชอาจเปนแผนคําสอน สไลด
ประกอบเสียงบรรยาย แผนภูมิ แผนภาพ ภาพยนตร โทรทัศนและกิจกรรมกลุม เพื่อใหนกั เรียนได
อภิปรายตามปญหาและหัวขอที่ครูกําหนดใหเพื่อความเรียบรอย ในการใชชุดการเรียนรูประเภทนี้
มักบรรจุในกลองที่มีขนาดพอเหมาะกับจํานวนสื่อการสอน อยางไรก็ตามหากเปนวัสดุอุปกรณที่มี
ขนาดเล็กหรือใหญเกินไป หรือราคาแพงเกินไป แตกหรือเสียงาย และเปนสิ่งมีชวี ิตจะไมใสไวใน
ชุดการเรียนรู
แตจะกําหนดไวในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งที่ครูตองเตรียมลวงหนากอนทําการสอนใน
“คูมือครู” วัสดุอุปกรณเหลานี้นิยมจัดไวในหองปฏิบัติการ
2. ชุดการเรียนรูส ําหรับกิจกรรมกลุม
ชุดการเรียนรูแ บบนี้มุงเนนที่ตัวผูเรียนได
ประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนรูในรูปของศูนยการเรียน ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรม
กลุมจะประกอบไปดวยชุดการเรียนรูยอย ที่มีจํานวนเทากับศูนยทแี่ บงไวในแตละหนวย ในแตละ
ศูนยมีสื่อการเรียนรูหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผูเรียนในศูนยกจิ กรรมนั้น การเรียนรูอาจจัดใน
รูปของรายบุคคลหรือผูเรียนทั้งศูนยใชรว มกันก็ได ผูเรียนที่เรียนจากชุดการเรียนรูแบบกิจกรรม
กลุม
อาจตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอยในระยะเริ่มเทานั้น หลังจากเคยชินตอ
วิธีการใชแลว
ผูเรียนจะสามารถชวยเหลือกันและกันไดเองระหวางประกอบกิจกรรมการเรียน
หากมีปญหาผูเ รียนสามารถซักถามครูไดเสมอ เมื่อจบการเรียนแตละศูนยแลว ผูเรียนอาจสนใจ
การเรียนเสริมเพื่อระลึกถึงสิ่งที่เรียนรูได
3. ชุดการเรียนรูรายบุคคล เปนชุดการเรียนรูที่จัดระบบขัน้ ตอน เพื่อใหผูเรียนใชเรียน
ดวยตนเองตามลําดับความสามารถของแตละบุคคล เมื่อศึกษาจบแลวจะทําการทดสอบประเมินผล
ความกาวหนาและศึกษาชุดอื่นตอไปตามลําดับ เมื่อมีปญหาผูเรียนจะปรึกษากันไดระหวางผูเรียน
และผูสอนพรอมที่จะใหความชวยเหลือทันที ในฐานะผูประสานงานหรือผูชี้แนะแนวทางการเรียน
ชุดการเรียนรูแ บบนี้จัดขึน้ เพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองไปไดจนสุดความสามารถโดยไมตอ งเสียเวลารอผูอื่น อันเปนการถูกตองและยุติธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนในปจจุบันชุดการเรียนรูแบบนี้บางครั้งก็เรียกวา “บทเรียนโมดูล”
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 35) แบงประเภทของชุดการสอนออกเปน 3
ประเภท ดังนี้
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1. ชุดการสอนแบบเรียนดวยตนเองหรือชุดการเรียนรูแบบรายบุคคล ซึ่งประกอบดวย
บทเรียนโปรแกรม แบบประเมินผล และอุปกรณการเรียน
2. ชุดการสอนแบบเรียนเปนกลุมยอย ซึ่งจัดประสบการณตาง ๆ ที่นักเรียนจะตอง
ประกอบกิจกรรมเปนหมูคณะตามบัตรคําสั่ง โดยจัดแบบศูนยการเรียน
3. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายครู เปนกลองกิจกรรมสําหรับชวยครูในการสอน
กลุมใหญ ใหนักเรียนไดรับประสบการณพรอม ๆ กัน ตามเวลาที่กําหนด
เชิญ สามารถ (2544 : 36) ไดแบงชุดการสอนออกเปน 3 ประเภทตามลักษณะผูใช คือ
1. ชุดการสอนสําหรับครู
เปนชุดที่จดั สําหรับครูโดยเฉพาะเปนคูมอื และเครื่องมือ
สําหรับครู ซึ่งพรอมที่จะนําไปสอนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมตามที่คาดหวัง
2. ชุดการสอน สําหรับนักเรียน เปนชุดที่นักเรียนเรียนรูดว ยตนเองทํากิจกรรมทุกอยาง
ดวยตนเองอาจจะใชศึกษาในชั่วโมงเรียน, นอกชัว่ โมงเรียนหรือที่บานก็ได ครูมีหนาที่เพียงแตจดั
และมอบชุดการเรียนรูใหนกั เรียนคอยรับรายงานผลการเรียนรูเปนระยะ ๆ พรอมทั้งใหคําแนะนํา
เมื่อมีปญหาและประเมินผล
3. ชุดการสอนทีค่ รูและนักเรียนใชรวมกัน ชุดการเรียนรูแบบนี้มีลักษณะผสมระหวาง
แบบที่ 1 และแบบที่ 2 นั่นคือ ครูเปนผูควบคุม ดูแล กิจกรรมบางอยางครูเปนผูปฏิบัติ กิจกรรม
บางอยางนักเรียนแตละคนปฏิบัติเองทั้งหมด บางกิจกรรมอาจทําเปนกลุม บางกิจกรรมครูและ
นักเรียนตองปฏิบัติรวมกัน
จากที่กลาวมาแลวนั้นสรุปไดวา การแบงประเภทของชุดการสอนนั้นแบงตามลักษณะ
ของการใช ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางขึ้นในลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับนักเรียนทํากิจกรรมรายกลุมยอย โดยการใชสื่อประสม และมีจุดประสงคสําคัญ เพื่อมุง
ใหนกั เรียนฝกทักษะการทํางานรวมกัน
องคประกอบของชุดการจัดกิจกรรม
ชุดการจัดกิจกรรม ประกอบไปดวยสือ่ ประสมในรูปของวัสดุอุปกรณ
และวิธีการ
ตั้งแตสองอยางขึ้นไปนํามาบูรณาการโดยใชวิธีการจัดระบบ เพื่อใหชดุ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
แตละชุดมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณเบ็ดเสร็จในตนเอง ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และประเภทของสื่อขึ้นอยูกบั วัตถุประสงคของการใช
ซึ่งไดมนี กั การศึกษาไดใหองคประกอบ
ของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้
ชัยยงค พรหมวงศ สมเชาว เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520 : 105 – 106) ได
จําแนกองคประกอบของชุดการสอนไว 4 สวน ดังนี้
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1. คูมือและแบบฝกปฏิบัติ สําหรับครูผูใชชุดการสอน
และผูเรียนที่ตองเรียนจาก
ชุดการสอน
2. คําสั่งหรือมอบงาน เพื่อกําหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียน
3. เนื้อหาสาระ อยูในรูปของสือ่ การสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งแบบกลุมและรายบุคคล ซึ่งกําหนดไวตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
4. การประเมินผลเปนการประเมิน “กระบวนการ” ไดแก แบบฝกหัด รายงานการ
คนควา ฯลฯ และ “ผล” ของการเรียนรูในรูปแบบสอบถามตาง ๆ สวนประกอบทั้งหมดอยูในกลอง
หรือซอง โดยจัดเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกตอการใช
วิชัย วงษใหญ (2525: 186-189) กลาวถึง องคประกอบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนไววา ประกอบดวย
1. หัวเรื่อง คือ การแบงเนือ้ หาออกเปนหนวย แตละหนวยแบงเปนหนวยยอย ผูเรียนได
เรียนรูลึกซึ้งยิง่ ขึ้น เพื่อมุงเนนใหเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู
2. คูมือการใชชุดการจัดกิจกรรม เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จะตองศึกษากอนที่จะใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากคูม ือใหเขาใจเปนสิ่งแรก และ
จะทําใหการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะคูมือ
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 คําชี้แจงเกีย่ วกับการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อความสะดวก
สําหรับผูที่จะนําชุดการจัดกิจกรรม ไปใชวาจะตองทําอะไรบาง
2.2 สิ่งที่จะตองเตรียมกอนสอน สวนมากจะบอกถึงสิ่งที่มีขนาดใหญเกินกวาที่
บรรจุไวในชุดการจัดกิจกรรม หรือสิ่งที่มีการเนาเสีย สิง่ ที่เปราะแตกงาย หรือสิ่งที่ใชรวมกับผูอนื่
ซึ่งเปนอุปกรณที่มีราคาแพงที่โรงเรียนจัดขึ้นไวที่ศูนยวสั ดุอุปกณ เปนตน
2.3 บทบาทของนักเรียน เสนอแนะวานักเรียนจะตองมีสวนรวมในการเรียน
อยางไร
2.4 การจัดชั้นเรียน
2.5 แผนการสอนซึ่งประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
2.5.1 หัวเรื่อง กําหนดเวลาเรียน จํานวนผูเรียน
2.5.2 เนื้อหาสาระ ควรจะเขียนสั้น ๆ กวาง ๆ ถาตองการรายละเอียดควร
นําไปรวมไวในเอกสารประกอบการเรียน
2.5.3 ความคิดรวบยอดหรือหลักการเรียนรู ที่มุงเนนจากเนื้อหาสาระ
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2.5.4 จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง จุดประสงคทั่วไป และจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม
2.5.5 สื่อการเรียน กิจกรรมการเรียน การประเมินผล
3. วัสดุประกอบการเรียน ไดแก พวกสิ่งของหรือขอมูลตาง ๆ ที่จะใหนกั เรียน
นักศึกษา คนควา เชน เอกสาร ตํารา บทคัดยอ รูปภาพ แผนภูมิ วัสดุ เปนตน
4. บัตรงาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับชุดการเรียนรูแบบกลุม
หรือกิจกรรมแบบศูนย
การเรียน บัตรงานนี้อาจเปนกระดาษแข็งหรือออนตามขนาดที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
4.1 ชื่อบัตร กลุม หัวเรื่อง
4.2 คําสั่งวาจะใหผูเรียนปฏิบัติอะไรบาง
4.3 กิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของการเรียนการสอน
5. กิจกรรมสํารอง จําเปนสําหรับชุดการเรียนรูแบบกลุมกิจกรรม กิจกรรมสํารองนี้
จะตองเตรียมไวสําหรับนักเรียนบางคนหรือกลุมที่ทําไดเสร็จกอนคนอื่น ใหมีกจิ กรรมทําอยางอื่น
เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูใหกวางขวางและลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย
หรืออาจกอใหเกิดปญหาทางวินัยในชัน้ เรียน
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 95) ไดกลาววา องคประกอบที่สําคัญ ๆ ภายในชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สามารถจําแนกออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. คูมือครู เปนคูมือและแผนการสอน
สําหรับผูสอนหรือผูเรียนตามแตชนิดของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภายในคูมือจะชี้แจงถึงวิธีการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เอาไวอยางละเอียด อาจจะทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได
2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเปนสวนที่บอกใหผูเรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ
กิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว
บัตรคําสั่งจะมีอยูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนแบบกลุมและรายบุคคล ซึ่งจะประกอบดวย 1) คําอธิบายในเรือ่ งที่จะศึกษา 2) คําสั่งให
ผูเรียนดําเนินกิจกรรม 3) การสรุปบทเรียน บัตรคําสั่งนี้ มักนิยมใชกระดาษแข็งตัดเปนบัตร ขนาด
6 × 8 นิ้ว
3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไวในรูปของสื่อการสอนตาง ๆ อาจจะประกอบดวย
บทเรียนโปรแกรม สไลด เทปบันทึกเสียง ฟสมสตริป แผนภาพโปรงใส วัสดุกราฟค หุนจําลอง
ของตัวอยาง รูปภาพ เปนตน ผูเรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนตาง ๆ ที่บรรจุในชุดการเรียนรูตาม
บัตรคําที่กําหนดไวให
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4. แบบประเมินผล ผูเรียนจะทําการประเมินผลความรูดวยตนเองกอนและหลังเรียน
แบบประเมินผลที่อยูในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาจจะเปนแบบฝกหัดใหเติมคําในชองวาง
เลือกคําตอบที่ถูกจับคู ดูผลจากการทดลอง หรือ ใหทํากิจกรรม เปนตน
จากองคประกอบที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสามารถสังเคราะหองคประกอบชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังตอไปนี้ คือ คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู ประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรู ใบความรูสําหรับครู และแบบบันทึกการจัดหมู/ กองของลูกเสือ คูมือนักเรียน
ประกอบดวย วัตถุประสงค คําชี้แจง ใบงานสําหรับนักเรียนและแบบทดสอบความรูทั่วไป
ประโยชนและคุณคาของชุดการจัดกิจกรรม
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสื่อประสมที่สรางขึ้นอยางมีระบบ ชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการจัด
หรือตองการความชวยเหลือจาก
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ผูสอนเพียงเล็กนอย และยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค ไดมีนัการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงประโยชนและคุณคาของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังตอไปนี้
ชัยยงค พรหมวงศ (2517 : 34) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดการสอนไววา ไมวาจะเปนชุด
การสอนประเภทใดยอมมีคณ
ุ คาตอการเพิม่ คุณภาพการเรียนรูในการเรียนการสอน กลาวคือ
1. ชวยใหผูสอน ถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่สลับซับซอน และมีลักษณะเปน
นามธรรมสูง ซึ่งผูสอนไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี
2. ชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งที่กําลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของตนเองมากที่สุด
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แสวงหาความรูด วยตนเองและ
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4. ชวยสรางความพรอม และความมั่นใจใหผูสอน
เพราะชุดการสอนผลิตไวเปน
หมวดหมู สามารถหยิบใชไดทันที โดยเฉพาะผูที่ไมคอยมีเวลาในการเตรียมการสอนลวงหนา
5. ทําใหการเรียนการสอนของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณของผูสอน
ชุดการสอน
สามารถจูงใจใหผูเรียนเรียนไดตลอดเวลา ไมวาผูสอนจะมีสภาพ หรือความคับของใจมากนอย
เพียงใด
6. ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากบุคลิกภาพของครูผูสอน เนื่องจากชุดการสอนทํา
หนาที่ถายทอดความรูแทนครู แมครูจะพูดหรือจะสอนไมเกงก็ตาม ผูเรียนก็สามารถเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพจากชุดการเรียนรูที่ไดผานการทดสอบประสิทธิภาพมาแลว
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ชม ภูมิภาค (2524 : 97 – 99) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอน ไวดังนี้
1. ชวยใหครูไมตอ งเสียเวลาคิดคนมาก นอกจากนัน้ ยังเปนวิธีอบรมครูประจําการ
เรื่อง การดําเนินการสอนไดอีกประการหนึ่ง
2. ชวยใหนกั เรียน ไดเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนชัดเจน ตลอดจนรูว ิธีที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายนัน้ เปนการเพิ่มพูนการจูงใจในการเรียน นักเรียนไดเรียนรูดวยการกระทํา
3. เปนประโยชนในการบริหารการศึกษาทําใหการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและผลการปฏิบัติหนาที่ของครูได
4. ผลการเรียนรูนั้น ยอมตองการผลการเรียนรูในทุกพิสัย นั่นคือ พุทธิพสิ ัย จิตพิสัย
และทักษะพิสยั และบรรดาสื่อการสอนนั้นก็จะตองมีหลายประเภท เปนลักษณะที่เรียกวา สื่อ
ประสมหลายอยาง (Multi – Media Approach) ยอมจะสนองความแตกตางของบุคคลและเพิ่มพูน
ความสมบูรณใหแกการรับรู
5. ชุดการเรียนรูจ ะกําหนดบทบาทของครูและนักเรียนไวแนชัดวาตอนใด ใครจะทํา
อะไร อยางไร ลดบทบาทในการกระทําของครูขางเดียว นักเรียนไดกระทํา ทําใหเกิดการเรียนรูดว ย
การกระทํา (Active Learning)
6. เปนกระบวนการเรียนรูที่ครบถวนในชวงเวลาที่กําหนด นักเรียนรูผลการกระทํา
ของตนเปนการเสริมแรงการเรียนรูประเภทหนึ่ง
7. ชุดการเรียนรูเปนกระบวนการที่ครบทั้งระบบ เริ่มตั้งแตจุดมุงหมาย กระบวนการ
สอน และการประเมินผล
8. ชุดการเรียนรูเกิดจากการนําเอาวิธีระบบเขามาใช ยอมจะมีประสิทธิภาพ เพราะได
ผานการทดลองหาประสิทธิภาพมาแลว โดยมีผูชํานาญทั้งในดานเนือ้ หาและวิธีการเพื่อสรางเปน
แมแบบ แลวสามารถขยายออกไปได
กรมวิชาการ (2525 : 5 – 6 ) กลาวถึงเรือ่ งของประโยชนของนวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยแบงออกเปนรายขอดังนี้
1. ชวยพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถ ในดานตาง ๆ คือความรู ความคิด ทักษะ
และเจตคติ ในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ เชน 1) ทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
2) ทําใหนักเรียนมีทักษะทางการเรียน 3) ทําใหนกั เรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
2. ชวยพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหการศึกษากาวหนา ทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน
3. ชวยลดปญหาการเรียนการสอน ไดแก 1) ลดเวลา 2) แบงเบาภาระหนาที่ของครู 3)
แกปญหาครูไมเพียงพอ 4) แกปญหาการขาดแคลนครูในบางรายวิชาที่ตองการใชทกั ษะพิเศษ 5)
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ชวยใหเกิดความชัดเจนและถูกตองในเนื้อหาวิชา 6) ทําใหประหยัด แรงงาน และคาใชจาย 7) ชวย
สรางบรรยากาศในการเรียน และ 8) แกปญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมพึงประสงค
จากการศึกษาคุณคาของชุดการจัดกิจกรรม สรุปไดวา ชุดการจัดกิจกรรม เปนสื่อ
อยางหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล ชวยสนองตอบความตองการและความสามารถของแต
ละบุคคล เพราะนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่
เหมาะสมของแตละคน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง ความคิดเห็น ฝกการ
ตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม อีกทั้งเปนการ
สรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนอยางกวางขวาง โดยเนนกระบวนการเรียนรูมากกวา
เนื้อหาวิชา
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
การสรางชุดการจัดกิจกรรมนั้น ตองทําการศึกษาวิธีการสรางชุดการจัดกิจกรรม จาก
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาเนื้อหาของหลักสูตร กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและ
วางโครงสรางของหลักสูตร กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
สื่อและกิจกรรมสรางเครื่องมือ นําชุดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ทดลองใช พร อ มปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ขอเสนอขั้ น ตอนการสร า งของนั ก
การศึกษา ดังนี้
ชัยยงค พรหมวงศ สมเชาว เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2520 : 48-50) ไดกลาวถึง
การผลิตชุดการสอนแผนจุฬา แบงเปน 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจกําหนดเปนหมวดวิชาหรือบูรณาการ
เปนแบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
2. กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาการออกเปนหนวยการสอน โดยประมาณ
เนื้อหาวิชาที่จะใหครูถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึง่ สัปดาหหรือหนึ่งครั้ง ๆ ละ 1 - 2 ชั่วโมง
3. กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนตองถามตนเองวาในการสอนแตละหนวยควรใหประสบการณ
แกผูเรียนอะไรบาง แลวกําหนดหัวขอเรือ่ งออกมาเปนหนวยการสอนยอย ๆ
4. กําหนดมโนทัศนและหลักการ มโนทัศนและหลักการที่กําหนดขึ้นจะตองสอดคลอง
กับหนวย และหัวเรื่องโดยสรุปรวมแนวคิด สาระและหลักเกณฑสําคัญไวเพื่อเปนแนวทางจัดทํา
เนื้อหามาสอนใหสอดคลองกัน
5. กําหนดวัตถุประสงคมีลักษณะที่สอดคลองกับหัวเรื่อง
โดยเขียนเปนจุดประสงค
ทั่วไปกอนแลวจึงเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองมีเกณฑการเปลี่ยนพฤติกรรมไวทุกครั้ง
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6. กําหนดกิจกรรมการเรียน มีลักษณะที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่ง
จะเปนแนวทางการเลือกและการผลิตสื่อการสอน "กิจกรรมการเรียน" หมายถึง กิจกรรมทุกอยาง
ที่ผูเรียนปฏิบัติ เชน การอานคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทดลอง เลนเกม เปนตน
7. กําหนดแบบประเมินผล ตองประเมินผลใหตรงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยใช
แบบทดสอบอิงเกณฑ เพื่อใหผูสอนทราบวาหลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว นักเรียนได
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูต ามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ครูใช คือ เปนสื่อการสอน
ทั้งสิ้น เมื่อผลิตการสอนของแตละหัวเรื่องแลวจัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูใ นกลองที่
เตรียมไวกอนไปทดลองหาประสิทธิภาพ
9. หาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเปนการประกันวาชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจําตองคํานึงถึง "กระบวนการ"
และ "ผลลัพธ" โดยกําหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย มีคาเปน E1 และ E2
E1 คือ คาประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเปนรอยละของคะแนนที่นกั เรียนไดรับ
โดยเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดและการประกอบกิจกรรม
E2 คือ คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังเรียน) คิด
เปนรอยละของคะแนนที่นักเรียนไดรับจากการทดสอบหลังเรียน
10. การใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชุดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตงั้ ไวแลวสามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการเรียนรูแ ละ
ตามระดับการศึกษาโดยกําหนดขั้นตอนการใชดังนี้
10.1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรูเดิมของผูเรียน (ใช
เวลาประมาณ10 - 15 นาที)
10.2 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน (ขั้นสอน) ผูสอนบรรยายโดยมีสื่อประกอบ
หรือใหมกี ารแบงกลุมประกอบกิจกรรมการเรียน หากมีกิจกรรมตอเนือ่ ง เชน การบาน ฯลฯ ก็ให
กําหนดไวหลังขอนี้
10.4 ขั้นสรุปผลการสอนเพื่อสรุปมโนทัศน หลักการที่สําคัญของหนวยการสอน
10.5 ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไปแลววา
ผูเรียนมีพัฒนาการมากขึ้นเพียงไร
วิชยั วงษใหญ (2525 : 189 – 192 ) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนรูไว 10
ขั้นตอน คือ
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1. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาทัง้ หมดอยางละเอียดวา สิ่งที่เราจะนํามาทําเปนชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนัน้ จะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอ ะไรบาง ใหผูเรียนนําวิชาที่
ไดทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอน
ในแตละหนวยนั้นจะมี
หัวเรื่องยอย ๆ รวมอยูอีกที่เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจนเพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนใน
หนวยอื่น ๆ อันจะสรางความสับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียน
การสอนของแตละวิชานัน้ ควรเรียงลําดับขัน้ ตอนของเนือ้ หาสาระใหถกู ตอง วาอะไรเปนสิ่งจําเปน
ที่ผูเรียนจะตองเรียนรูกอนอันเปนพืน้ ฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาติในวิชานั้น
2. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลว จะตองพิจารณา
ตัดสินใจอีกครั้งวา จะทําชุดการเรียนรูแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร (Who Learn)
จะใหอะไรกับผูเรียน (Give What Condition) จะใหทํากิจกรรมอยางไร (Does What Activities)
และจะกําหนดเกณฑอยางไรดี (How Well Criterion)สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑในการกําหนดการเรียน
3. กําหนดหนวยการเรียนการสอน โดยประมาณเนื้อหาสาระที่เราจะสามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนไดตามชัว่ โมงที่กําหนด โดยคํานึงถึงวาเปนหนวยที่นาสนุก นาเรียนรู ให
ความสุขแกผูเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งวา
การ
เรียนการสอนนี้มีหลักการหรือความคิดรวบยอด หรือหลักการยอย ๆ อะไรอีกบางที่จะตองศึกษา
พยายามดึงแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได
4. กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากําหนดขึ้น จะตองสอดคลองกับ
หนวยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวความคิด สาระ และหลักเกณฑทสี่ ําคัญ เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน เพราะความคิดรวบยอดเปนเรื่องของความเขาใจ อันเกิด
จากประสาทสัมผัสกับสิ่งแวดลอม เพื่อตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทางสมองแลวนําสิ่งใหม
ไปเชื่อมโยงกันกับประสบการณเดิมเกิดเปนความคิดรวบยอดฝงอยูในความทรงจํา มนุษยตองมี
ประสบการณตาง ๆ พอสมควรจึงจะสรุปแกนแทของการเรียนรูเกิดเปนความคิดรวบยอดได
5. จุดประสงคการเรียนรู
การกําหนดจุดประสงคการเรียนจะตองสอดคลองกับ
ความคิดรวบยอด โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงความสามารถของผูเรียนที่
แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเรื่องจบไปแลว โดยผูสอนสามารถ
วัดไดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมนี้
ถาผูสอนกําหนดหรือระบุใหชัดเจนมากเทาใดก็ยิ่งมีทาง
ประสบความสําเร็จในการเรียนมากเทานัน้ ดังนั้น จึงควรใชเวลาตรวจสอบจุดประสงคการเรียน
แตละขอใหถกู ตองและครอบคลุมเนื้อหาสาระของการเรียนรู
6. การวิเคราะหงาน คือ การนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการวิเคราะหงาน
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เพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมถูกตองสอดคลอง
กับจุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ
7. เรียงลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายหลังจากที่เรานําจุดประสงคการเรียน
แตละขอมาวิเคราะหงาน เรียงลําดับกิจกรรมของแตละขอที่ทําการวิเคราะหงาน และเรียงลําดับ
กิจกรรมไวแลวทั้งหมด นํามาหลอมรวมเปนกิจกรรมขัน้ ที่สมบูรณที่สุด เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอน
ในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน (Entering Behavior) วิธีการดําเนินการสอน
(Instructional Procedures) ตลอดจนการติดตามผล และการประเมินผลพฤติกรรมที่เรียน แสดง
ออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว (Performance Assessment)
8. สื่อการสอน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะตองกระทํา
เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรู ซึ่งครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวใหเรียบรอย ถาสื่อการเรียนเปน
ของที่ใหญโต หรือมีคุณคาจะตองจัดเตรียมมากอน จะตองเขียนบอกไวใหชดั เจนในคูมือครูเกี่ยวกับ
การใชชุดการเรียนรูวาจะใหจัดหาได ณ ทีใ่ ด เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องบันทึกเสียง และพวกสิ่ง
ที่เก็บไวไมไดทนทานเพราะเกิดการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน
9. การประเมินผล คือ การตรวจสอบดูวา หลังจากการเรียนการสอนแลวไดมกี าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลนี้จะใชวธิ ีใด
ก็ตามแตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่เราตั้งไว
ถาการประเมินผลไมตรงตาม
จุดมุงหมายทีต่ ั้งไวเมื่อใด ความยุติธรรมก็จะไมเกิดขึ้นกับผูเรียน และไมตรงเปาหมายที่กําหนดไว
ดวยการเรียนรูในสิ่งนั้นจะไมเกิดขึ้น ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมาก็เปนการเสียเวลาและไมมีคุณคา
10. การทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึง
รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาจะผลิตออกมาในขนาดเทาใด และรูปแบบของชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะออกมาเปน แฟม หรือกลองสุดแลวแตความสะดวกในการใช การ
เก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อปรับปรุง
ใหเหมาะสม ควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็ก ๆ ดูกอนเพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองและแกไข
ปรับปรุงอยางดีแลว จึงนําไปทดลองใชกับเด็กทั้งชัน้ หรือกลุมใหญ โดยกําหนดขัน้ ตอนไว ดังนี้
10.1 ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนี้ตอ งการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม
10.2 การนําเขาสูบทเรียนของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนี้เหมาะสมหรือไม
10.3 การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวายกับผูเรียนและ
ดําเนินการไปตามขั้นตอนทีก่ ําหนดไวหรือไม
10.4 การสรุปผลการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางไปสูความคิดรวบยอดหรือ
หลักสําคัญของการเรียนรูในหนวยนัน้ ๆ ดีหรือไม หรือจะตองตรวจสอบปรับเพิ่มเติมอยางไร
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10.5 การประเมินผลหลังเรียน
เพื่อตรวจสอบดูวาพฤติกรรมการเรียนรูที่
เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นนัน้ ใหความเชื่อมั่นไดมากนอยแคไหนกับผูเรียน
จากการศึกษาขัน้ ตอนการสรางและการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลวนั้น
ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไว 4 ขัน้ ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนา
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การหาประสิ ทธิ ภ าพชุ ด การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น นั้น มี ค วามสํ าคั ญ มาก ทั้ ง นี้
เพื่อใหผูผลิตมีความมั่นใจวา เนื้อหาสาระที่บรรจุอยูในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นถูกตอง
เหมาะสม เขาใจงาย สามารถนําไปใชเปนสื่อแทนครูได การหาประสิทธิภาพสื่อทําได 2 วิธี คือ
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2533 : 129 – 130)
1. ประเมินโดยอาศัยเกณฑ การประเมินชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น เปนการ
ตรวจสอบหรือประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนที่นิยมประเมินจะเปนชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนสําหรับกลุมกิจกรรม หรือชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ใชในศูนยการเรียน โดย
ใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 เปนเกณฑประเมินสําหรับเนื้อหาประเภทความรู ความจํา และใชเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะความหมายของตัวเลขเกณฑมาตรฐานดังกลาว มี
ความหมาย ดังนี้ 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของประสิทธิภาพในดานกระบวนการของชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งประกอบไปดวยผลของการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เชน งานและแบบ
ฝกของผูเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลทั้งรายบุคคลและกลุมยอยทุกชิ้นมารวมกัน แลว
คํานวณหาคารอยละเฉลี่ย สวน 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Post – test)
ของผูเรียนทุกคน นํามาคํานวณหาคารอยละเฉลี่ย ก็จะไดคาตัวเลขทั้งสอง เพื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑมาตรฐานตอไป
2. ประเมินโดยไมตองตั้งเกณฑลวงหนา การประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา
เปนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ ดวยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนภายหลังที่เรียน
จากสื่อนั้นแลว (Post – test) วา สูงกวาผลสอบกอนเรียน (Pre – test) อยางมีนัยสําคัญหรือไม หาก
ผลการเปรียบเทียบ พบวา ผูเรียนไดคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญ ก็แสดงวา สื่อนั้นมีประสิทธิภาพ การประเมินสื่อในลักษณะนี้ อาจทําไดโดยการวิจัย
เปรียบเทียบกับการใชสื่ออื่น ๆ
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ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2540 : 101- 102) ไดกําหนดเกณฑโดยยึดหลักการที่วา
การเรียนรูเปนกระบวนการทีช่ วยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล ดังนั้น การ
กําหนดเกณฑตองคํานึงถึงกระบวนการและผลลัพธ โดยกําหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย
มีคาเปน E1 และ E2
โดยมีการคํานวณคาสถิติโดยใชสูตร ดังนี้
สูตรที่ 1

⎛
⎜
⎜
⎝

∑

X ⎞
⎟
n ⎟⎠
× 100
A

E1

=

E1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

∑X

A
n

คาประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการสอน
คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทํา
คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัดรวมกัน
จํานวนผูเรียน

สูตรที่ 2

E2

=

⎛
⎜
⎜
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n
B

⎟
⎠ × 100

E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูใ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
∑ F หมายถึง คะแนนรวมของการสอบหลังเรียนที่ทําได
B หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
n หมายถึง จํานวนผูเรียน
การทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อ จะตองนําสื่อไปทดลองใช (Try out) เพื่อปรับปรุง
แกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเสร็จแลวจึง
ดําเนินการผลิตเปนจํานวนมาก หรือใชสอนในชั้นเรียนตามปกติได การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบเดี่ยว (1:1) นําไปทดลองกับเด็ก 1 – 3 คน โดยทดลองกับเด็กเกง ปานกลาง
ออน การทดลองแตละครั้งตองปรับปรุงสื่อการสอนใหดีขึ้น
2. แบบกลุม (1:10) นําชุดการสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองกับเด็ก 6–10 คน ที่มี
ความสามารถคละกัน แลวนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น
3. ภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:100) นําไปทดลองใชในชั้นเรียนที่มนี ักเรียน ตั้งแต 30 –
100 คน หากการทดลองภาคสนามใหคา E1 และ E2 ไมถึงเกณฑที่ตั้งไวจะตองปรับปรุงชุดการสอน
และทําการทดสอบหาประสิทธิภาพซ้ําอีก
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ในกรณีที่ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางขึ้นไมถึงเกณฑที่ตั้งไว เนื่องจากมีตัวแปร
ที่ควบคุมไมได เชน สภาพหองเรียน ความพรอมของผูเรียน บทบาทและความชํานาญในการใช
ชุดการสอนของครู เปนตน อาจอนุโลมใหมีระดับผิดพลาดไดต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวประมาณ
รอยละ 2.5 – 5
เกณฑประสิทธิภาพชุดการสอนที่สรางขึ้นนั้น อาจกําหนดไว 3 ระดับ คือ
1. สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว มีคาเกินรอยละ
2.5 ขึ้นไป
2. เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แต
ไมเกินรอยละ 2.5
3. ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของชุดการสอนต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวา
เกณฑ รอยละ2.5 ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได
บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 82) ไดกลาวถึง ขั้นตอนในการทดลองและปรับปรุงชุดการ
เรียนรู ไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทดลองใชเปนรายบุคคล (1:3) หลังจากที่สรางชุดการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว ก็
จะนําไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้นนั้น โดยเลือกเด็กที่เรียนออน หรือเกือบปานกลาง เพราะ
จะชวยใหไดขอมูลในการแกไขจุดบกพรองไดดีกวาการเลือกเด็กเกง อนึ่ง ถาเด็กออนสามารถใช
ชุดการเรียนรูไดก็ยอมประกันไดวานักเรียนสวนใหญหรือทั้งหมดนาจะเรียนได
2. การทดลองใชกับกลุมเล็ก นําชุดการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงจากขั้นการทดลอง
ใชรายบุคคล มาทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็กที่มีสติปญญาคอนขางต่ํากวาปานกลาง ประมาณ 5
– 10 คน แตกอนเริ่มเรียนชุดการเรียนรูจะทําการทดสอบครั้งแรก (Pretest) เพื่อทราบความรู
ความสามารถในเรื่องนั้น โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นที่ไดเตรียมไวแลวและหลังจากเรียน
จบแลว ก็นําแบบทดสอบชุดเดิมมาทดสอบอีกครั้งหนึ่ง (Posttest) ผูสรางชุดการเรียนรูจะบันทึก
ผลการสอนแตละขอของแตละคน ทั้งผลสอบครั้งแรกและครั้งหลังและบันทึกเวลาในการเรียน
บทเรียนดวย เพื่อทราบเวลาเรียนโดยเฉลี่ยในขณะทําชุดการเรียนรูนั้น ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย
ในตอนที่เขาใจยากหรือมีปญหาและอภิปรายปญหาดังกลาว หลังจากเรียนจบเพื่อหาจุดบกพรอง
อันจะไดแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูจะชี้ไดจากความแตกตาง
ระหวางผลสอบครั้งหลังกับผลสอบครั้งแรก
3. การทดลองในหองเรียนนําชุดการเรียนรูที่ปรับปรุงในขั้นที่ 2 ไปทดลองใชกับนักเรียน
ในสภาพจริง นั่นคือ ใชกับนักเรียนทั้งชั้นโดยมีการทดสอบทั้งกอนเรียนและหลังเรียนเหมือนกับใน
ขั้นที่ 2 จุดมุงหมายของการสอบกับหองเรียนจริง ก็คือ ตองการทราบความเที่ยงตรง (Validity)
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นอกจากนัน้ ปรมาภรณ อนุพันธ (2544 : 73 – 74) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
เรื่อง
ตรรกศาสตรเบื้องตน โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (1:3) นําชุดการสอนทั้งหมด 11 ชุด
ไปทดลอง
รายบุคคลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีพฤฒา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับภาษา กิจกรรม สื่อตาง ๆ ที่ใชในชุดการเรียนรูคณิตศาสตรที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวน เก็บขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
ชุดการเรียนรูโดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด สัมภาษณผูเรียนตลอดจนรวมผลการทําแบบฝกหัด
2. การหาประสิทธิภาพเปนกลุม (1:10) นําชุดการสอนที่ไดรับการปรับปรุง จากขั้น
การทดลองรายบุคคล ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีพฤฒา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน โดยสังเกตพฤติกรรมอยางใกลชิด เพื่อสังเกตพฤติกรรม แลว
นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง
3. ขั้นดําเนินการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) นําชุดการเรียนรูที่ได แกไขตามขอ
1 และขอ 2 แลวไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีพฤฒา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันแบบสืบสวนสอบสวนตามเกณฑ 80/80
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สรุปไดวา ชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสือ่ การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล ชวยตอบสนอง
ความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เพราะนักเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ
ความสนใจ และโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน นอกจากนีย้ ังเปดโอกาสให นักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น แสวงหาความรูดวยตนเอง และเปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน
อยางกวางขวาง โดยเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
ผลจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการวิจยั เรื่องการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา งานวิจยั ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
งานวิจยั ในครั้งนี้ มีดังนี้ คือ
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ทินกร โพธิโน (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การผลิตชุดการสอนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เรื่อง การสื่อสารและการคมนาคมสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมี
ลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ
2)
กําหนดหนวยการสอน 3) กําหนดหัวเรือ่ ง 4) กําหนดมโนทัศนและหลักมโนทัศน 5) กําหนด
วัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กําหนดแบบประเมิน 8) เลือกและผลิตสื่อ 9)
หาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) การใชชุดการสอน สถิติที่ใช 1) เครื่องมือที่ใช 2) ชุดการสอน
แบบศูนยการเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี อ
ชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา การผลิตชุดการสอนกลุม สรางเสริมประสบการณชวี ิต เรื่อง การ
สื่อสารและการคมนาคมสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ชุดการสอนที่ 1 เรื่องการสื่อสาร มี
คาประสิทธิภาพ 83.00/84.44 มีคาดัชนีประสิทธิผล .68 ชุดการสอนที่ 2 เรื่องการคมนาคม มีคา
ประสิทธิภาพ 82.16/90.18 มีคาดัชนีประสิทธิผล .71 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตงั้ ไว และความ
คิดเห็นของนักเรียนทีเ่ รียน โดยใชชุดการสอนระบุวา ชุดการสอนดังกลาวมีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับเหมาะสมมาก แดงวาชุดการสอนทีผ่ ลิตขึ้นพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑซงึ่ ชวยใหนกั รียน
เกิดการเรียนรูต ามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
วาสนา พรหมสุรินทร (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสรางชุดการสอนโดยวิธี
ระบบเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีลําดับ
ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 2) กําหนด
หนวยการสอน
3) กําหนดหัวเรื่อง 4) กําหนดมโนทัศนและหลักมโนทัศน 5) กําหนด
วัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กําหนดแบบประเมิน 8) เลือกและผลิตสื่อ 9)
หาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) การใชชุดการสอน สถิติที่ใช 1) คารอยละ 2) คาเฉลี่ย 3) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) Match-paired t-test เครื่องมือที่ใช 1) โดยวิธีระบบเพือ่ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) แบบประเมินสื่อการสอนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบวา ชุด
การสอนเรื่อง ”สัตวตาง ๆ ที่รูจัก” ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยวิธวี ิเคราะหระบบมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑมาตรฐานตั้งไว คือ 3.75/90.33 และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนได โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
พรวิภา แสงจันทร (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบวิเคราะห
ระบบ เรื่องสารเคมี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลําดับขัน้ ตอนในการสรางชุดการเรียน
ดังนี้ สถิติที่ใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนแบบวิเคราะห
ระบบ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดทักษะกระบวนการดวยชุดการสอน
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ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนแบบวิเคราะหระบบ เรื่องสารเคมี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
85.81/84.75 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว (80/80) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแตกตางจากการสอนแบบปกติ
กลาวคือ
นักเรียนที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางการเรียนตางกัน เรียนดวยชุดการสอนกับการสอนแบบ
ปกติแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบวามีปฎิสัมพันธกันระหวางวิธีสอน
กับระดับความสามารถทางการเรียนของผูเ รียน
สุภัสสร วัชรคุปต (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ชุดการสอนอานจับใจความโดยใช
นิทานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1)
ศึกษาเนื้อหาสาระที่จะทําชุดการสอน 2) เลือกรูปแบบชุดการสอน 3) กําหนดหนวยการเรียนการ
สอน 4) กําหนดความคิดรวบยอด 5) กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน 6) วิเคราะหงาน 7)
เรียงลําดับกิจกรรมการเรียน 8) คิดสื่อการเรียน 9) ประเมินผล 10) ทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ
สถิติที่ใช คาเฉลี่ย คารอยละ เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนอานจับใจความโดยใชนิทานสําหรับ 2)
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการสอนที่มีตอชุดการสอน
ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนการอานจับใจความ โดยใชนิทาน สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาป
ที่ 3 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.00/93.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชชุดการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
สุวรรณา อรุโณทัยพิพัฒน (2542 : บทคัดยอ) ไดศกึ ษาเรื่องการสรางและทดลองใชชุด
การสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียน เรื่อง “ปรากฏการณเรื่อนกระจก” วิชาวิทยาศาสตร (ว
102) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมีลําดับขัน้ ตอนในการสรางชุดการเรียนดังนี้ 1) กําหนดหมวดหมู
เนื้อหาและประสบการณ 2) กําหนดหนวยการสอน 3) กําหนดหัวเรื่อง 4) กําหนดมโนทัศนและ
หลักมโนทัศน 5) กําหนดวัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กําหนดแบบ
ประเมิน 8) เลือกและผลิตสื่อ 9) หาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) การใชชุดการสอน สถิติที่ใช ttest ผลการวิจยั พบวา 1) ชุดการสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
89.50/89.08 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ภายหลังเรียนดวยชุดการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จินดารัตน สะสะรมย (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน
ทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชชุดการสอนการแกโจทยปญหา
โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนดังนี้โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียนดังนี้
1) กําหนดจุดมุงหมายของการสราง 2) กําหนดเนื้อหาสาระที่จะสราง3) คนหาเอกสาร/ หลักการ /
ทฤษฎี / งานวิจัย ที่เกี่ยวของ 4) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 5)สรางสวนตาง ๆ 6)การ
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ประเมินผล สถิติที่ใช 1) รอยละ 2 ) คาเฉลี่ย 3) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4 ) t – test ผลการวิจัย
พบวา 1) การประเมินระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ตอแผนการสอนแตละแผน จํานวน 14
แผนการสอนจากผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน พบวา ระดับคะแนนความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นสูงกวาเกณฑที่กําหนดตั้งไวรอยละ 80 % อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 คือแผนการสอนที่
3,4,6,10 – 14 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากแผนการสอนที่ 1, 2, 5, 7 – 9 2) การ
เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเรียนของนักเรียน ระหวางคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนกับ
กอนเรียน พบวาคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนทุกฉบับอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 3)
แบบฝกกิจกรรมรายบุคคลของชุดการสอนการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกชุด เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางกระบวนการ
กับผลลัพธ พบวา แบบฝกกิจกรรมรายบุคคลของทุกการสอนมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไว 80 / 80 4) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือตรวจสอบ
การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนทุกชุดการสอน ซึ่งสรางตามหลักการสรางแบบทดสอบอิงเกณฑ
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ระหวางขอสอบแตละขอกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีคาดัชนีสูงกวา 0.05 ทุกขอ
บุญเลิศ มั่นปาน (2543 : บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่อง การสรางชุดการสอนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เรื่อง การเปาขลุยไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
สรางชุดการเรียนดังนี้ ใชรูปแบบของกาญจนา เกียรติประวัติผสมผสานกับชัยยงค พรหมวงศ สถิติ
ที่ใช t-test dependent ผลการวิจยั พบวา ชุดการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง การเปาขลุยไทย
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 90.86/89.87 สูงกวาเกณฑทกี่ ําหนด คือ 80/80
ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดการสอนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เรื่อง การเปาขลุยไทย มีความแตกตางกัน กลาวคือ นักเรียนมีพัฒนาการดานความรูความ
เขาใจ ในเนือ้ หาสาระของขลุยไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คา t ที่คํานวณไดคา เทากับ 46.43
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
ภัลลภ อินทมาตร (2543 : บทคัดยอ)
ไดศกึ ษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การขนสงและการสื่อสาร โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1)
สํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาชุดการสอน 3) ทดลองใช 4) ประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน
สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การขนสงและการสื่อสาร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการ
สอนหลังไดรบั การเรียนดวยชุดการสอน ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา
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วิทยาศาสตร ที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 83.66/81.49 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนดวยชุดการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนมีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยชุด
การสอน 3) นักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียนโดยชุดการสอน
ราตรี โลหะมาศ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสรางชุดการสอนสําหรับครูผูสอน
เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิด ของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอนในการสราง
ชุดการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการ แนวและแผนการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา 2)
กําหนดเนื้อหา 3) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 4) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 5)
กําหนดแบบประเมิน 6) กําหนดและผลิตสื่อการสอน 7) คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบ สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครือ่ งมือที่ใช t-test
Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนเพื่อฝกทักษะกระบวนการคิด 2) แบบบันทึกการสังเกต
3) แผนการจัดประสบการณ ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดการสอนหนวยประสาทสัมผัส และหนวย
ตนไมที่รัก มีประสิทิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 83.60/81.67 และ 83.33/80.33 ตามลําดับ มี
คาดัชนีประสิทธิผล 0.05 และ 0.67 สวนชุดการสอนหนวยคณิตศาสตรแสนสนุก และหนวย
คมนาคมมีประสิทธิภาพ 81.60/79.33 และ 94.80/78.00 ตามลําดับ มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.05
เทากันทั้งสองชุด ซึ่งเปนไปตามเกณฑทตี่ ั้งไว 2) นักเรียนกลุมทดลองเมื่อใชชุดการสอนเพื่อฝก
ทักษะกระบวนการคิดแลว มีทักษะกระบวนการคิดทัว่ ๆไปสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (คาเฉลี่ย = 26.67,33.43 ตามลําดับกอนและหลังการทดลอง
นิวัตน ไมใหญเจริญวงษ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
สรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาชุดการสอน 3) การทดลองใชชุดการ
สอน 4) การประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน สถิติที่ใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อชุดการสอนหลังไดรับการเรียนดวยชุดการสอน 3) แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 1) เนื้อหาของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน มี 8 ทักษะ ขั้นสูง 5 ทักษะ 2) ในชุดการสอนประกอบดวย
ทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 3) การทดลองใชชุดการ
สอน เมื่อทดลองเสร็จแลวไดคาประสิทธิภาพตามเกณฑ80/80 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอน
และนักเรียนมีความคิดเห็นวาชุดการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความนาสนใจ
พอดี สมสะอื้น (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชา ส 053 ประชากรกับสิ่งแวดลอมระหวางการสอนโดยใชชุดการสอนแบบศูนย
การเรียนกับการสอนตามปกติ ของนักเรียนโรงเรียนสะอาดพิทยาสรรค จังหวัดอุดรธานี โดยมี
ลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) กําหนดหมวดหมูเนือ้ หาและประสบการณ 2)
กําหนดหนวยการสอน
3) กําหนดหัวเรื่อง 4) กําหนดหลักการและมโนมติ 5) กําหนด
วัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กําหนดแบบประเมิน 8) เลือกและผลิตสื่อ 9)
หาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) การนําชุดการสอนไปใช สถิติที่ใช คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบน
มาตรฐาน t-test เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนตอชุดการสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนใน
กลุมทดลองที่สอนโดยใชชดุ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประชากรกับสิ่งแวดลอมสูงกวา
นักเรียนในกลุมควบคุมที่สอนตามปกติ ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนในกลุม
ทดลองมีความพึงพอใจมากตอการเรียนการสอนโดยชุดการสอน
วันเพ็ญ มีคําแสน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนสื่อประสม
เรื่อง ทวีปเอเชีย : ดินแดนแหงความแตกตาง โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1)
วิเคราะหเนื้อหา 2) วางแผนการสอน 3) ผลิตสื่อการสอน 4) ทดลองประสิทธิภาพ สือ่ การสอน สถิติ
ที่ใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนสื่อประสม
2) แบบสอบถามความตองการ 3) แบบสัมภาษณความคิดเห็น 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานขอมูลพื้นฐาน ครูและนักเรียนตองการใหมกี ารจัดการเรียน
การสอนโดยใชชุดการสอนสื่อประสม
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) ดานการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนสื่อประสม มีเนื้อหา 8 เรื่อง โดยมีสื่อประสม ไดแก บทเรียนที่
นําเสนอผานคอมพิวเตอร แผนที่ ลูกโลก ใบความรู แบบฝกหัดทบทวน แบบฝกทักษะแผนที่
และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งชุดการสอนสื่อประสม มีประสิทธิภาพเทากับ 86.11/86.16 3) ดาน
การทดลองชุดการสอนสื่อประสม ครูมีบทบาทในการเปนผูใหคําชีแ้ นะ ชวยเหลือนักเรียน และ
ประเมินผล บทบาทของนักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน โดยศึกษาหาความรูจาก
สื่อประสมและทําแบบฝกหัดทบทวน แบบฝกทักษะแผนที่ และแบบทดสอบหลังเรียน 4)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยชุดการสอนสื่อประสมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสม มีคาเฉลี่ยสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนดวยดวยชุดการสอนสื่อประสม และนักเรียนเห็นดวยอยาง
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มากตอการเรียนโดยการใชชดุ การสอนสื่อประสม คือ นักเรียนเกิดความกระตือรือรน นักเรียนเกิด
ความมั่นใจตอการเรียนและนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
หทัยรัตน อันดี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูเพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้
1) สํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู 2) การสรางและหา
ประสิทธิภาพการเรียนรู 3) ทดลองใชชุดการเรียน 4) ประเมินผลและปรับปรุงแกไขการใชชุดการ
เรียน สถิติที่ใช คารอยละ และคาเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการเรียนรูเพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น 2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบสัมภาษณความตองการ 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 5) แบบสนทนากลุม 6) แบบประเมินชุดการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน ครู
และบุคคลที่เกีย่ วของในทองถิ่น ตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น สําหรับประถมศึกษา 2) ชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับประถมศึกษา
มีเนื้อหา 5 เรื่อง ชุดการเรียนรูแตละเรื่องมีองคประกอบคือ คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือ
นักเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม ซึ่งชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 3) ครูและผูรูใน
ทองถิ่นรวมกันในการจัดการเรียนการสอน โดยนักเรียนไดเรียนรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นจากการ
แสวงหาความรูดวยตนเองโดยการศึกษาในหองเรียนและจากสภาพจริงชุมชน 4) นักเรียนมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับภูมิปญญาทองถิ่น โดยกอนและหลังใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูมีคะแนนสูงกวากอนใช นักเรียนมีความคิดเห็นที่
ดีตอชุดการเรียนรู เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น และนักเรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง สามารถคนควาหาคําตอบและนํามาพัฒนาเปนผลงานได และควรมีการปรับปรุงเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีจํานวนมากกวาเวลาทีก่ ําหนดไวใหมีความสมดุลสอดคลอง
จิตรา ชูมณี ( 2545 : 153 – 155 ) ไดศึกษาวิจยั ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก
ทองถิ่น ของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชสําหรับนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ผูว จิ ัยนําหลักสูตรไปใชในชุมนุมมัคคุเทศกทองถิ่น ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตร
มัคคุเทศกทองถิ่น ของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแหลงเรียนรูคือทองถิ่น ที่เนน
สภาพจริงประสบการณตรงตามสภาพจริง 2) หลักสูตรนั้นประกอบดวย หลักการ คําอธิบาย
รายวิชา จุดหมาย โครงสราง ขอบขายเนื้อหาเวลาเรียน แนวทาง การจัดการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน การประเมินผลและแผนการสอน 10 แผนการสอน ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย
ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรทองถิ่น งานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญในทองถิ่น โรงแรมสถานที่พัก รานอาหารและผลิตภัณฑของฝากที่ระลึกในทองถิ่น การ
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อนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่ วในทองถิ่น คุณสมบัติทั่วไปของการเปนมัคคุเทศก และการปฏิบัติ
หนาที่ในการเปนมัคคุเทศกทองถิ่น
ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตรมีความ
สอดคลองและเหมาะสม 3) นําหลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน
บานเขาชาง อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในกิจกรรมชุมนุมมัคคุเทศก โดยมีผูใหความรู
ตาง ๆ โดยผูว จิ ัย ครูผูสอนในกิจกรรมชุมนุม ผูรูในทองถิ่น ใชเวลา จํานวน 25 คาบ คาบละ 50
นาที 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับมัคคุเทศกทองถิ่น
กอนและหลังใชหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนสามารถ
จัดทําชิ้นงานไดในระดับที่ดมี าก เชน แผนพับ แผนปลิว หนังสือเลมเล็ก นิทาน แตงบทกลอน
เกี่ยวกับการนําเที่ยวและปฏิบัติหนาที่เปนมัคคุเทศกทองถิ่นได และมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตร
และหลักสูตรควรปรับปรุงในเรื่องของระยะเวลาในการสอนใหมีความยืดหยุน และสอดคลองกับ
เนื้อหา
วนิดา ศรีคําภา (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล กลุม
ทักษะภาษาไทย เรื่องคําพังเพย สุภาษิต สํานวนไทย สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีลําดับ
ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) การวิเคราะหเนื้อหา 2) การวางแผนการสอน 3) การผลิต
สื่อการสอน 4) การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน สถิติที่ใช คารอยละและคาเฉลี่ย เครื่องมือที่
ใช 1) ชุดการสอนรายบุคคล กลุมทักษะภาษาไทย 2) แบบทดสอบ กลุมทักษะภาษาไทย ผลการวิจัย
พบวา ชุดการสอนรายบุคคลที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 80.78 / 79.11 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
0.61 ซึ่งมีคาใกลเคียงที่กําหนดไว และอยูในเกณฑที่สามารถยอมรับได ชุดการสอนรายบุคคลที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
และไดนําชุดการสอนรายบุคคล
ไปทดลองขามกลุมเพื่อยืนยัน
ประสิทธิภาพ พบวาชุดการสอนรายบุคคล มีประสิทธิภาพ 81.71 / 80.11 คาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
0.64 ซึ่งมีคาตามเกณฑที่กาํ หนด แสดงใหเห็นวาชุดการสอนรายบุคคลที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี
ศิริชัย จิรจีรังชัย (2545 : บทคัดยอ)
ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ว 203 เรื่อง อาหาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
สรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 3) การทดลองใช
ชุดการสอน 4) การประเมินผลและปรับปรุงแกไข สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test Dependent 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาชุดการสอน 3) การทดลองใชชุด
การสอน 4) การประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน สถิติที่ใชคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
t-test Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 203 เรื่อง อาหาร 2) แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมินชุดการเรียน 4) แบบประเมินความสามารถ ผลการวิจัย
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พบวา 1) นักเรียนและครู ตองการใหมกี ารพัฒนาชุดการเรียน แบบกิจกรรมกลุมที่เนนนักเรียนลง
มือปฏิบัติเนื้อหาที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน สื่อเปนใบความรูและใบงาน การวัดผลโดย
ใชแบบฝกหัด และแบบทดสอบ คูมือสําหรับครู ซึ่งมีเนื้อหา 8 เรื่อง ซึ่งชุดการเรียนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 81.41/82.68 2) ครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนกั เรียน ไดเรียนรูเรื่องอาหารจากการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง และจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และครูมีบทบาทชวยแนะนําอํานวย
ความสะดวก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารของนักเรียน กอนและหลังการใชชุดการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการใชมีคะแนนสูงกวากอนใช นักเรียนมี
ความคิดเห็นตอชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องอาหารอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็น
วาชุดการเรียนชวยใหนกั เรียนเขาใจบทเรียน เร็วขึ้น
และเขาใจไดดีขึ้น ทําใหสนใจและ
กระตือรือรนตอการเรียน และชวยใหมีความรับผิดชอบในการเรียนรูมวี ินัยในตนเอง และนักเรียน
มีความสามารถในการออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสารอาหารอยูในระดับดี
สัทธา สืบดา (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอน เรื่องโจทยปญหา
คณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
สรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาชุดการสอน 3) การทดลองใชชุดการ
สอน 4) การประเมินผลและปรับปรุงชุดการสอน สถิติที่ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนเรื่องโจทยปญ
 หาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถิ่น 2)
แบบสอบถามความตองการ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน 4) แบบสัมภาษณความ
ตองการ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 6) ประเด็นสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ครู และผูเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาชุดการสอนโดยนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริง เรียนรูจากเรื่องที่ใกลตัวไปสูไกลตัว และจากแหลงเรียนรูในชุมชน 2) ชุดการสอนที่
สรางขึ้นประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน สื่อการเรียนการสอน ซึ่งชุดการ
สอนมีคาประสิทธิภาพ 80.17/80.81 3) ผูวิจัยและผูสอนรวมกันในการจัดการเรียนการสอน โดย
ศึกษาแหลงเรียนรูจากชุมชน 4) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดการสอนมีคาสูงกวา
กอนใช และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนเห็นดวยตอชุดการ
สอนในระดับมาก
วิภาดา ตระกูลโต (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสรางชุดการสอนแบบศูนยการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ ง สรรพนาม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) กําหนดหมวดหมูเ นื้อหา
และประสบการณ 2) กําหนดหนวยการสอน 3) กําหนดหัวเรื่อง 4) กําหนดมโนทัศนและ
หลักมโนทัศน 5) กําหนดวัตถุประสงค 6) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) กําหนดแบบ
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ประเมิน 8) เลือกและผลิตสื่อ 9) หาประสิทธิภาพชุดการสอน 10) การใชชุดการสอน สถิติที่ใช คา
รอยละ คาเฉลี่ย t-test Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ผลการวิจยั พบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบ
ศูนยการเรียน เรื่อง สรรพนาม คือ 85.93/83.86 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังจากการเรียนดวยชุดการ
สอนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อัมพร เต็มดี (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีลําดับ
ขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) ศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรู 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 3) ทดลองใชชุดการเรียนรู 4) ประเมินและ
ปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent
เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการเรียนรู เรื่องการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็น 3) แบบสัมภาษณความตองการ 4) แบบทดสอบความรูความเขาใจ 5) แบบสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ครู และผูเกีย่ วของในชุมชน ตองการใหมีการพัฒนาชุดการเรียนรูเรือ่ ง
การอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน สําหรับนักเรียนประถมศึกษา อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
โดยนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูในชุมชน และผูรูในทองถิ่น
ขอบขายเนื้อหาประกอบดวย ประวัติความเปนมาและสถานที่ตั้งแหลงทองเที่ยว และการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว 2) ชุดการเรียนรูประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน และสื่อ
ประกอบการใชชุดการเรียนรู ซึ่งชุดการเรียนรูประกอบดวย 6 เรื่อง ซึง่ ชุดการเรียนรูม ีประสิทธิภาพ
80.10/80.25 3) ครูผูรูในทองถิ่นและเจาหนาที่ดแู ลแหลงทองเที่ยว รวมกันในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่อง แหลงทองเที่ยวในชุมชนดวยการศึกษาจากแหลงการ
เรียนรูในชุมชนและการปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเทีย่ ว (4) นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูม ีคะแนนสูงกวากอนการใชชุด
การเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดตี อชุดการเรียนรูเรื่องการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในชุมชน
รูสึกรัก และภูมิในใจทองถิน่ ของตนมากขึ้น และนักเรียนมีความสามารถในการทําชิ้นงาน อยูใน
ระดับดี
งานวิจัยตางประเทศ
บราเลย (Brawlay 1975 : บทคัดยอ , อางถึงใน ภัลลภ อินทรมาตร 2543 : 58) ไดทํา
การวิจยั เกีย่ วกับประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบสื่อประสม (Multi media instructional module)
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เพื่อใชสอนเรือ่ งการบอกเวลาสําหรับเด็กเรียนชา ผูวิจัยไดสรางชุดการสอน 12 ชุดใชเวลาสอน 15
วัน ผลการวิเคราะคการใชชุดการสอนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวากลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมควบคุม
กิลส (Giles 1975 : บทคัดยอ, อางถึงใน ภัลลภ อินทรมาตร 2543 : 58) ไดทําการ
วิจัยเชิงคุณคาของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนในระดับประถมศึกษา พบวา ชุดการสอนแบบศูนย
การเรียนเปดโอกาสใหนกั เรียนไดรับประสบการณจากกิจกรรมและสือ่ การเรียนการสอนตาง ๆ ที่
ครูจัดไวให เปนการสนองความตองการของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มี
ความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น
สวนการสอนตามปกติไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตาม
แผนการที่กําหนดไว ครูผูสอนมีบทบาทในการเรียนการสอนโดยเปนผูบรรยาย อธิบาย ควบคุม
ใหเปนไปตามแผนการสอนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนไมมีอิสระตอการ
ทํากิจกรรม จะทําใหนกั เรียนไมมีความกระตือรือรน และไมมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เรียน
ในบทหนึ่ง ๆ
แอนดเดอสัน(Anderson 1982 : บทคัดยอ, อางถึงใน ภัลลภ อินทรมาตร 2543 : 5859) ไดสรางชุดการเรียนการสอนดวยตนเอง เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับเตรียมประถมศึกษา โดยใชชุดการเรียนดวย
ตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลทําการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ จากกลุม
ที่สอนโดยใชชุดการเรียน การวางแผนการสอนและวิธสี อน แตไมมคี วามแตกตางกันดานทัศนคติ
ที่มีตอวิชาสังคม และผูเรียนโดยมากชอบชุดการเรียนดวยตนเอง
สรุป
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2 นั้นมีวัตถุประสงคที่เพื่อที่จะทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่ งกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ ทีก่ ําหนด เพื่อทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ เพื่อประเมินชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ทําให
ผูเรียนสามารถพัฒนาและคนพบศักยภาพของตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ ดวยรูปแบบของกิจกรรมที่
หลากหลาย ตามวิธีการของระบบและกระบวนการทางลูกเสือ โดยสาระการเรียนรูที่นํามาใชใน
ชุดการจัดกิจกรรมนั้น เปนสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
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2528 ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาดินแดนที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในการ
พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญนั้น ผูวจิ ัยใชเกณฑในการหาคา
ประสิทธิภาพ E1 / E2 (80 / 80) แบบรายบุคคล (Individual Tryout) ผลไปทําการปรับปรุงแกไข
เพื่อนําไปหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small group Tryout) แลวนําไปปรับปรุงแกไขและหา
ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) นําผลไปทําการปรับปรุงแกไข เพือ่ ใหไดชดุ การจัด
กิจกรรมที่สมบูรณตอไป ซึ่งมีการดําเนินการตามขัน้ ตอนตางๆที่กําหนดไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานและศึกษาความตองการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญที่สรางขึ้น ขั้นตอนที่ 3 ทดลอง
ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงพัฒนา (Research and Development) มีจุดประสงคเพื่อ
พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในเรื่องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งหนวยวิเคราะห ( Unit of Analysis ) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โดยมีรายละเอียดแตละลําดับขั้นดังตอไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 – 6 ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 92 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 47 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดย
สุมอยางงาย (simple random sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก
2.1 ผลการเรียนรู ความรูทั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ ของนักเรียนที่เรียนดวย
ชุดการจัด กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
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2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
สาระการเรียนรู
เนื้อหาสาระการเรียนรูที่นํามาจัดทําเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
เปนหลักสูตรที่กําหนดในระเบียบขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและ
วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2529 เตรียมลูกเสือวิสามัญ(ระยะทดลองและลูกเสือ
วิสามัญ (ตองไดรับการเขาประจํากองแลว ) มีสาระการเรียนรูตามหลักสูตรคือ ความรูเกี่ยวกับ
ขบวนการลูกเสือโลก ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือไทย ระเบียบแถวและทักษะลูกเสือ บทบาท
นายหมูลูกเสือ กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ วัฒนธรรมและประเพณีของลูกเสือวิสามัญ
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ (ฉบับราง) สําหรับครูผูสอน
และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ในชวงชั้นที่ 4 ที่ผูวิจัยนํามาทําเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนนั้น มีทงั้ หมด 5 ชุด
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 1 ประวัติลูกเสือเกีย่ วกับประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็ก
ชีวิตการเปนทหาร ชีวิตการกอกําเนิดลูกเสือโลก การกําเนิดลูกเสือโลก ประวัติลูกเสือวิสามัญใน
ประเทศไทย กิจการลูกเสือโลก หนวยงานหลักขององคการลูกเสือโลก
คณะลูกเสือแหงชาติ
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว ประวัติและการกําเนิดลูกเสือไทย กิจการ
ของคณะลูกเสือโลกความหมายและหนาที่ของสมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือโลกและ
หนาที่ที่รับผิดชอบ สํานักงานลูกเสือโลกและขอบขายความรับผิดชอบ และความสัมพันธระหวาง
ลูกเสือนานาชาติ บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เกี่ยวกับคําปฏิญาณของลูกเสือ
วิสามัญ กฎของลูกเสือวิสามัญ ความหมายของคําปฏิญาณและความหมายของกฎลูกเสือ หนาที่
ของลูกเสือวิสามัญ คติพจนของลูกเสือ สํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 ระเบียบแถว 1 เกี่ยวกับการฝกระเบียบแถว หลักการปฏิบัติทา
มือเปลา การฝกทาตรง ทาพัก ทาเคารพ ทาหันอยูก ับที่ ทาเดิน หลักการปฏิบัติทาประกอบอาวุธ
การฝกทาตรง ทาพัก ทาเคารพ ทาแบก –เรียบอาวุธ ทาถอด – สวมหมวก ทาสงบนิง่ ทาคอนอาวุธ
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4 ระเบียบแถว 2 และภาวะผูน ํา เกี่ยวกับการฝกระเบียบแถว
ลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติบทบาทของนายหมูลูกเสือวิสามัญ
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และความเปนผูนําความหมายและบทบาทของนายหมู การแบงหนาที่ภายในหมู บทบาทของ
ระบบหมู การประชุมนายหมูลูกเสือวิสามัญ และการจัดเตรียมที่ประชุม ผูนําและหนาที่ของผูนํา
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 ระเบียบแถว 3 และพิธีการวิสามัญ เกี่ยวกับความหมายและ
ประเภทของสัญญาณตางๆ เชนสัญญาณนกหวีด สัญญาณมือ การเรียกแถวแบบตางๆ การสั่ง
แถวตรง – พัก วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ ความหมายของวินัย
การสรางวินัย เครื่องแบบของลูกเสือวิสามัญ ธรรมเนียมลูกเสือ การสัมผัสมือซายและการแสดง
ความเคารพ ขั้นตอนพิธีการกอนการสํารวจตนเอง การสํารวจตนเองนั่งสมาธิกัมมัฏฐานและพิธี
เขาประจํากองของลูกเสือวิสามัญ
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ใชเวลา 7 สัปดาห โดยทดลองสัปดาหละ 1 วัน ๆ ละ 1
ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียน ในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับครูหรือผูกํากับหรือผูบงั คับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ
ดานชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
4. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
5. แบบทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐานในการสรางชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนา และการหาประสิทธิภาพชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research) : การทดลองชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) :การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย(Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน เกีย่ วกับการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
วิธีดําเนินการ วิจยั ดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่เกี่ยวของกับการสอน
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อนํามาจัดเปนโครงสราง ตารางวิเคราะหสาระ
การเรียนรู การออกแบบการเรียนการสอนใหถูกตองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหตรงตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรสถานศึกษากําหนด
2. ศึกษาสาระการเรียนรูแ ละมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและแนว
ทางการวัดผลประเมินผล
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากงานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
4. ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบ เนื้อหาสาระการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรม การ
วัดและประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน และลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช
แบบสอบถามนักเรียนที่อยูชว งชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5. ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ จาก
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5.1 ผูบริหารโรงเรียน
5.2 ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนากิจกรรม ผูก ํากับลูกเสือวิสามัญ
5.3 ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยใชเครือ่ งมือในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
และความตองการในการใชชดุ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ในครั้งนี้ประกอบดวย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการลักษณะ และรูปแบบของ ชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กับผูเรียน จํานวน 30 คน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับ ลักษณะและรูปแบบของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับการลักษณะและรูปแบบของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ มีดังนี้
1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถามจากเอกสารที่เกี่ยวของ
หลักการ รูปแบบ วิธีการในการสรางชุดการจัด
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ เพื่อกําหนดประเด็นในการ
สรางแบบสอบถาม
3. นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของแบบสอบถาม รวมทั้งกําหนดขอบเขต
ของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามโครงสรางที่กําหนด แลวนําเสนออาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธไดรับ
คําเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขดังนี้
1. คําชี้แจงของแบบสอบถามอธิบายไมครอบคลุมกับขอบเขตกําหนด
ได
ดําเนินการแกไขใหครอบคลุม
2. วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแบบสอบถามใชภาษาทีเ่ ขาใจยาก
ควรปรับ
ภาษาใหเขาใจไดงายและตรงกัน
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3. คําถามในตอนที่ 2 ควรปรับใหเอื้อตอการตอบที่ไดคําตอบที่ชัดเจนครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตองการ
5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ภาษาที่ใชและการวัดผลประเมินผลที่ถูกตอง หลังจากนําแบบสอบถามไปปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญลําดับสุดทายนําผลการ
ตรวจสอบและประเมินความถูกตองของแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ
ผลการตรวจสอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ
ไดรับขอเสนอแนะเพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขในสวนตาง ๆ ดังนี้
1. คําชี้แจงของแบบสอบแกไขใหครอบคลุมชัดเจน
2. แบบสอบถามในตอนที่ 2 ควรปรับรูปแบบและลักษณะของชุดการจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับวัย ภาพประกอบควรมีภาพกิจกรรมของจริงที่เกิดขึ้นในขบวนการลูกเสือเพื่อ
กระตุนการเรียนรูใหเขาใจงายยิ่งขึ้น
6. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ผูทรงคุณาวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ แลวไปสอบถามนักเรียน ดังแผนภูมิที่ 3
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ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการสรางแบบสอบถาม

กําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและขอบเขตของเนื้อหาสาระ

สรางแบบสอบถาม

นําเครื่องมือไปใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒแิ ละ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาสาระ(Content Analysis)
ภาษาที่ใชและการประเมินผลที่ถูกตอง เพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ แลวปรับปรุงแกไข

นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจยั นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักเรียนชวงชัน้ ที่ 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 30 คน ที่
กําลังเรียนอยูใ นภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
2. ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเองทุกขัน้ ตอน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติและการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ขอมูลพื้นฐานการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและนําเสนอแบบพรรณนาความ
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับครู – อาจารยหรือผูกํากับ หรือผูบังคับบัญชา
ลูกเสือวิสามัญ จํานวน 1 ฉบับ ไดแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อใหทราบความตองการที่แทจริง
ของครู – อาจารย หรือผูกํากับ หรือผูบังคับบัญชา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ลักษณะของแบบสอบถามสําหรับนักเรียนที่ผูวิจยั สรางขึ้นมีดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา วุฒิ
ทางดานลูกเสือ ประสบการณดานการสอนลูกเสือวิสามัญ ในโรงเรียนที่กําลังสอนอยู
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชชุดการจัดกิจกรรม ในดานรูปแบบการเรียนรู
ขอบขายเนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารสิ่งพิมพทเี่ กี่ยวของ
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบตาง ๆ วิธีการในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
โดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ เพื่อกําหนดประเด็นในการสรางแบบสอบถาม
3. นําขอมูลที่ไดมาจากการศึกษามากําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขต
ของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากคณะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. สรางแบบสอบถามตามโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขตของเนื้อหาสาระ
การเรียนรูที่กําหนดไว จากนั้นนําแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการ
ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะแลวนําไปปรับปรุงแกไข คือคําถามในแบบสอบถามจะตองตรง
ประเด็น ไมมขี อความที่ทับซอนหรือความหมายใกลเคียงกัน จะทําใหไดคําตอบทีไ่ มชัดเจน
5. นําแบบสอบถามเสนออาจารยทปี่ รึกษาและผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแกผูเชีย่ วชาญ
ดานเนื้อหาลูกเสือวิสามัญ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพือ่ ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาสาระ (Content Validity)
และการประเมินผลที่ถูกตองตรงตามเนื้อหาสาระที่ตองการ แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC)ซึ่งไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 153)
6. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน แลวนําไปสอบถามนักเรียน ครู– อาจารย หรือผูกํากับ หรือผูบังคับบัญชา
ดังแผนภูมิที่ 4
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ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการสรางแบบสอบถาม

กําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและขอบเขตของเนื้อหาสาระ

สรางแบบสอบถาม

นําเครื่องมือไปใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒแิ ละ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาสาระ(Content Analysis)
ภาษาที่ใชและการประเมินผลที่ถูกตอง เพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ แลวปรับปรุงแกไข

นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับครู – อาจารย
หรือผูกํากับ หรือผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจยั นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุญาตผูบริหาร
ของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
2. ผูวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอนแลวนํามาวิเคราะห ขอมูลหาคา
ทางสถิติและการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis)
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3. แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญดานชุดการจัดกิจกรรม จํานวน 1 ฉบับ
ไดแก แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญดานชุดการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ โดยเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( Structured Interview )
ลักษณะแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีดังนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณขอ มูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ประสบการณเกีย่ วกับการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 2 สัมภาษณความตองการใชชุดการจัดกิจกรรม เกีย่ วกับรูปแบบการเรียนรู
ขอบขายเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู การวัดและการประเมินผล
ตอนที่ 3 สัมภาษณเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค แนวทางการแกปญหาและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ เพื่อกําหนดประเด็นในการสรางแบบสัมภาษณ
3. นําขอมูลที่ไดมากําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา โดย
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
4. สรางแบบสัมภาษณตามโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหาที่กําหนดไว
จากนั้นนําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
แลวนําไปปรับปรุงแกไข
ผลการตรวจสอบแบบสัมภาษณของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และ
ผูเชี่ยวชาญไดรับขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
หลังจากนําแบบสัมภาษณไปปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญแลว ลําดับสุดทายนําผลไปตรวจสอบและประเมินความถูกตองของแบบสัมภาษณ
ของผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ( Index of Item Objective
Congruence : IOC) ซึ่งไดคาความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 154)
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนดังนี(้ พวงรัตน ทวีรตั น 2543 : 117 )
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ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาชุดการจัดกิจกรรมนัน้ มีความสอดคลอง
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาชุดการจัดกิจกรรมนั้นมีความสอดคลอง
ใหคะแนนเทากับ -1 เมือ่ แนใจวาชุดการจัดกิจกรรมนัน้ ไมมีความสอดคลอง
สูตร

IOC =

∑R
N

IOC = ดัชนีความสอดคลองของชุดการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้น
∑ R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเขียวชาญดานเนื้อหาวิขาทั้งหมด
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญที่ใช
5. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน แลวนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดัง
แผนภูมิที่ 5
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการสรางแบบสัมภาษณ
กําหนดโครงสรางของแบบสัมภาษณและขอบเขตของเนื้อหาสาระ
สรางแบบสัมภาษณ
นําเครื่องมือไปใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒแิ ละ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาสาระ(Content Analysis)
ภาษาที่ใชและการประเมินผลที่ถูกตอง เพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ แลวปรับปรุงแกไข
นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
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การรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ
การรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจยั นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขออนุญาตผูบริหาร
ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. นัดหมายผูเชีย่ วชาญดานชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระบุวันเวลาและ
สถานที่ในการดําเนินการสัมภาษณพรอมทัง้ ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ
3. ผูวิจยั เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน แลวนํามาวิเคราะห ขอมูลโดยใช
คารอยละ ( %) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ตารางที่ 3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544
2.ศึกษาสาระการเรียนรูและ
มาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและศึกษาแนว
ทางการวัดประเมินผล
3. เพื่อศึกษาแนวคิด จาก
งานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
และลูกเสือวิสามัญ
4.เพื่อศึกษาความคิดเห็น

วิธีการ
1.ศึกษา
เอกสาร
หลักสูตร
2.ศึกษา
คูมือครู
3.เนื้อหา

กลุมเปาหมาย
1.หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544
2.หนังสือคูมือตางๆ ไดแก
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
ฉบับที่ 15 พ.ศ.2529 คูมือการ
จัดกิจกรรมพัฒนา ผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคูมือการจัด
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการสรางชุดการจัด
การเรียนรูลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรม
การวัดประเมินผลของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5.เพื่อศึกษาความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณลักษณะของชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

แบบ
สัมภาษณ

1.ครูผูสอน จํานวน 4 คน
2.ผูบ ริหารโรงเรียน จํานวน 5 คน
3.ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ

วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ

วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
รอยละและการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
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ตารางที่ 3 (ตอ)
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอมูล

และลูกเสือวิสามัญ
5.1 ผูบริหารโรงเรียน
5.2 ครูผูสอนในกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
5.3 ผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา(Development): การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค เพื่อดําเนินการพัฒนา และหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วิธีดําเนินการ เพื่อใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
ไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานจากวิธีการดําเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 มาเปน
พื้นฐานในการสรางชุดการจัดกิจกรรม โดยผูวิจยั ไดดําเนินการตามขัน้ ตอนตอไปนี้
1.1 ขั้นเตรียมการสรางชุดการจัดกิจกรรม
1.1.1 กําหนดวัตถุประสงคของชุดการจัดกิจกรรม
1.1.2 กําหนดขอบขายเนื้อหากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญที่
สอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค
1.1.3 วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใชชุดการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู เ รี ย นตามขั้ น ตอน โดยร า งแผนและโครงสร า งของชุ ด การจั ด กิ จ กรรมนั้ น จั ด ตาม
กระบวนการลูกเสือโดยพิจารณาจากขอบังคับฯ หลักสูตรการศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรม
และจัดเตรียมสื่อที่สามารถสรางองคความรูไดเปนอยางดี เหมาะสมกับวัยของลูกเสือวิสามัญ
และตองมี ประสิทธิภาพเพียงพอตอการเรียนรูไดเปนอยางดี
1.2 ขั้นสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูวิจัยนําขอมูลตาง ๆ ในขั้นเตรียมการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาดําเนินการจัดทําเปนชุดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งสิ้น 5 ชุด ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่ 1 เรื่อง ประวัติลูกเสือ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 3 เรื่องระเบียบแถว 1 ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 4 เรื่อง
ระเบียบแถว 2 และภาวะผูนาํ และ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และ
พิธีการวิสามัญ โดยแตละชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีองคประกอบ คือ คํานํา วัตถุประสงค
คูมือครู และคูมือนักเรียน
1.3 ทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพือ่ หาประสิทธิภาพและตรวจสอบวา
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้น สามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด ถาไมไดประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไวจําเปนตองปรับปรุงแกไข
2. การตรวจสอบชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การตรวจสอบชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูวิจยั ไดดาํ เนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. การตรวจสอบ
1.1 นําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้น ตรวจสอบความสอดคลองของ
สวนประกอบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก
1.1.1 คํานํา
1.1.2 วัตถุประสงค
1.1.3 คูมอื ครู ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับครู ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในชั้นเรียน แผนการจัดการจัดกิจกรรม ใบความรู และแบบทดสอบพรอมเฉลย
1.1.4 คูมือนักเรียน ประกอบดวย คําชี้แจงในการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ใบงาน แบบทดสอบ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.2 ผูตรวจสอบ
ผูตรวจสอบคุณภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก
1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จํานวน 3 คน
1.2.2 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญดานชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล
2. เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ ไดแก แบบประเมินความสอดคลองของ
สวนประกอบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทาน
ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของสวนประกอบ

74
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมทั้งขอเสนอแนะ
แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC: Index of Item Objective Congruence) เปนลําดับตอไป
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยั ไดนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห แลวจึงเก็บ
รวบรวมแบบตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลเปนลําดับตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
4.1 นําแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญตอบมาตรวจใหคะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)
+ 1 เมื่อผูเชีย่ วชาญมีความคิดเห็น โดยแนใจวาองคประกอบของชุดการจัด
กิจกรรมมีความสอดคลองกัน
+0 เมือ่ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยไมแนใจวาองคประกอบของชุดการจัด
กิจกรรมมีความสอดคลองกัน
- 1 เมือ่ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น โดยแนใจวาองคประกอบของชุดการจัด
กิจกรรม ไมมคี วามสอดคลองกัน
4.2 นําผลจากการใหคะแนนมาทําการวิเคราะห เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ของสวนประกอบของชุดการจัดกิจกรรม โดยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
4.3 นําคาดัชนีความสอดคลองที่คาํ นวณไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ซึ่งมีเกณฑ
ในการพิจารณา ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)
4.3.1 คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 0.50 หมายถึง องคประกอบของชุดการ
จัดกิจกรรมมีความสอดคลองกันอยางแทจริง และเหมาะสมกับระดับชัน้ ของผูเรียน สามารถนํามา
สรางชุดการจัดกิจกรรมได
4.3.2 คาเฉลี่ยนอยกวา 0.50 หมายถึง องคประกอบของชุดการจัดกิจกรรม
ไมมีความสอดคลองกันอยางแทจริง และไมเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน ตองทําการปรับปรุง
แกไข โดยใหพิจารณาขอเสนอแนะและการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม
3. การหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรม
ผูวิจัยหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรม โดยนําชุดการจัดกิจกรรมไปทดลองกับ
นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1 มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
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1. การหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout)(1:1) ผูวิจัยนําชุดการจัด
กิจกรรมที่ผานการตรวจสอบ
และไดปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
เปนรายบุคคล
จํานวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย นักเรียนเกง 1 คน
ปานกลาง 1 คน ออน 1 คน เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับชุดการจัดกิจกรรม เพื่อนําขอมูลที่
ไดมาปรับปรุงโดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 (60/60) (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 161)
2. การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) (1:10)
ผูวิจัยนํา
ชุดการจัดกิจกรรมที่ปรับปรุงและไดรับการแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมยอย
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย นักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน
ออน 3 คน โดยคละกันทั้ง เกง ปานกลาง และออน เพื่อหาขอบกพรองของชุดการจัดกิจกรรม
โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 (70/70) และนําไปปรับปรุงแกไข (รายละเอียดดังภาคผนวก
ข หนา 162)
สรุปขั้นตอนการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีขั้นตอนในการดําเนินงาน
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6
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1. ขั้นเตรียมการสรางชุดการจัดกิจกรรม

1.1 กําหนดวัตถุประสงคของชุดการจัดกิจกรรม

1.2 กําหนดขอบขายเนื้อหาของโจทยปญหาที่สอดคลองกับผลการเรียนรู

1.3 วางแผนการจัดการเรียนรู

1.4 เลือกและผลิตสื่อการเรียนรู

2. สรางชุดการจัดกิจกรรม

2.1 เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพือ่ ตรวจสอบแกไข

2.2 เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไข

3. ทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมเพื่อหาประสิทธิภาพแบบ Individual
Tryout และ Small Group Tryout และปรับปรุงแกไข

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสรางชุดการจัดกิจกรรม
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา สามารถ
สรุปขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 4

77
ตารางที่ 4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อพัฒนาชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

สรางชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4

ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ประเมินชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ผูเชี่ยวชาญ

เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

1.นําชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้น
ไปทดลองใชกับนักเรียน
เปนรายบุคคล
(Individual Tryout) หา
คา E1/E2 (60/60) แลว
ปรับปรุงแกไข
2.นําชุดการจัดกิจกรรม
ที่สรางขึ้นไปทดลองใช
กับนักเรียนเปนรายกลุม
(Small – Group Tryout
หาคา E1/E2 (70/70)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

แบบประเมินชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน/ วิเคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะห
หาคารอยละของคะแนน
เฉลี่ย ( X ) และคา E1/E2

เพื่อปรับปรุงแกไข
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ปรับปรุงแกไข
ชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่มี
ผลการเรียนเกง ปานกลาง
ออน อยางละ 1 คน รวม
จํานวน 3คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่มี
ผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน
อยางละ 3 คน รวมจํานวน
9 คน
อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content
ผูเชี่ยวชาญ
Analysis)
ผูทรงคุณวุฒิ
และนําเสนอแบบ
พรรณนาความ

78
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) : การทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค เพื่อทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1-4/3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 92 คน จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 47 คน ที่กําลังศึกษาอยูใน ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2549 โดยสุมอยางงาย (simple random sampling)
ดวยวิธีการจับสลากแบบไมใส
คืน
แบบแผนการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางสมบูรณ ผูวิจัยจึงไดกาํ หนดแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง
ขั้นพื้นฐาน (Pre Experiment Design) แบบกลุมเดียวสอบกอนเรียนและสอบหลังเรียน One – Group
Pretest Posttest Design (Tuckman 1999: 159 – 160) ดังนี้
T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ
T1
แทนการทดสอบกอนใชชุดการจัดกิจกรรม (Pre - test)
X
แทนการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม
T2
แทนการทดสอบหลังใชชุดการจัดกิจกรรม (Post - test)
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางและหาประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
1. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. แบบทดสอบความรูทั่วไปเกีย่ วลูกเสือวิสามัญ สําหรับทดสอบกอนการใชชุดการ
จัดกิจกรรม (Pre -Test) และหลังการใชชุดการจัดกิจกรรม (Post - Test) จํานวน 2 ฉบับ เปน
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึน้ เอง
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทีส่ รางขึ้นไปไชกับนักเรียนระดับชั้น
ผูวิจัยไดนําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 47 คน ที่กาํ ลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2549 โดยวิธดี ําเนินการวิจยั ตามลําดับขั้นตอน ตามลําดับดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบริหารโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 1 เพือ่ ขอความอนุเคราะหในการ
ทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม
2. นําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ฉบับราง ที่กําหนดแนวทาง
ดําเนินการ ตามกระบวนการเรียนรูของกิจกรรมลูกเสือ และแผนการจัดการเรียนรู เพื่อนําไป
ทดลองใช โดยผูวิจยั ไดทดลองใช ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ กับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่เชียงราย เขต 1 ที่เปนลูกเสือวิสามัญ จํานวน 47 คน โดยใชระยะเวลาสอน 7 ชั่วโมง ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2549
3. ดําเนินการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
3.1 ผูวิจัยประชุม (ตามกระบวนการของลูกเสือเรียกการประชุมนี้วาการประชุมนาย
หมู) รวมกันระหวางผูกํากับ นายหมูลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญอาวุโส เพื่อทําความเขาใจ
รวมกันในสวนของวิธีการ
และขั้นตอนในการนําชุดการจัดกิจกรรมไปใชทําการทดลองใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 แบงหมูนักเรียนที่เปนลูกเสือวิสามัญ ออกเปน 5หมูโดยแบงหมูละ10 คน
จํานวน 2 หมู หมูละ 9 คน จํานวน 3 หมู จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน
3.1.2 เปดประชุมกองทัง้ แบบมีอาวุธและไมมอี าวุธ 5 ขั้นตอน
3.1.3 การรายงานตัวเขาเรียนตามศูนยการเรียน หรือในระบบลูกเสือเรียกวา
ฐานการเรียน จะตองปฏิบัตอิ ยางไรใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
3.1.4 การแบงหนาที่ของลูกเสือในการเรียนรูสาระตาง ๆ ภายในฐานการเรียนรู
ของแตละชุดการจัดกิจกรรม และอภิปรายตอบขอซักถามจนทุกคนเขาใจตรงกันเปนอยางดีแลว
3.1.5 สาธิตการเปดประชุมกองทั้งแบบมีอาวุธและไมมีอาวุธ 5 ขั้นตอนใหกับผู
กํากับ นายหมูลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญอาวุโสไดเขาใจกอนที่จะดําเนินการสาธิตรวมให
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เปนที่เขาใจ สามารถปฏิบัติเองได แลวทําการนัดหมายเพื่อเริ่มการทดลองตามแผนการที่กําหนดไว
ในสัปดาหตอไป
3.2 ผูวิจัยชีแ้ จงรายละเอียดทั้งหมดใหลูกเสือวิสามัญทุกคน และผูเกีย่ วของทราบ
ถึงหลักการ เหตุผล สภาพของปญหาที่เกิดขึ้น จุดประสงควิธีการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาที่ใชในการเรียนรู
การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบของ
กระบวนการลูกเสือ ขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล ดําเนินการทดสอบวัดผล
การเรียนรูกอนใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ ( Pre – test ) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลเกี่ยวกับความรูในสาระการเรียนรูทวั่ ไป ที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2544 และ ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2529 จํานวน 40 ขอ และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
แบบที่กําหนดโดยมีครู-อาจารยและพีเ่ ลี้ยงอาวุโสเปนผูชวยทุกกระบวนการ
3.3 ผูว ิจัยดําเนินการสาธิตกระบวนการการเรียนรูตามระบบของลูกเสือ 5 ขั้นตอน
ของการเปด–ปดประชุมกอง และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ดวยชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากนั้นรวมอภิปรายกับลูกเสือวิสามัญเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู และขอ
คําถามของลูกเสือวิสามัญ
3.4 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระหวางวันที่ 12 ,26 กรกฎาคม 2 , 9 ,
16 และ 23 สิงหาคม 2549 เปนเวลา 6 สัปดาห ๆ ละ 1 ชั่วโมง ในการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม
ในแตละ 1 ชั่วโมงนั้นจะตองเริ่มที่การเปดประชุมกองตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนเสนอ และ
สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือวิสามัญ เรื่อง ความจงรักภัคดี ตอชาติศาสนา พระมหากษัตริย การตรง
ตอเวลา การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมและอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่ตองการประเมินผล เมื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนเปดประชุมกองตามกระบวนการ และ
รายงานตัวเขาเรียนกับพีเ่ ลี้ยงอาวุโสแลว สัปดาหที่ 2 ลูกเสือเรียนรูดว ยชุดจัดกิจกรรมชุดที่ 1 เรื่อง
ประวัติลูกเสือ ซึ่งกอนเรียนลูกเสือตองทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค และ เมื่อเรียนครบทุกศูนยจึงทําการทดสอบหลังเรียน โดยหมูที่ 1 เขาเรียนศูนยที่ 1 หมู
ที่ 2 เขาเรียน ศูนยที่ 2 หมูท ี่ 3 เขาเรียนศูนยที่ 3 หมูที่ 4 เขาเรียนศูนยที่ 4 หมูที่ 5 เขาเรียนศูนยที่
5 กรณีทหี่ มูใดเรียนรูศูนยของตนเรียบรอยกอนเวลา ใหนําสาระการเรียนรูจากศูนยที่ 6 มา
ทําการศึกษา พี่เลี้ยงอาวุโส ควบคุมเวลาใหสัญญาณเปลี่ยนศูนยดวยนกหวีด แลวเวียนศูนยดัง
แผนภูมิที่ 7
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ศูนยที่ 3

ศูนยที่ 2

ศูนยที่ 4

ศูนยที่ สํารอง
ศูนยที่ 6

ศูนยที่ 1

ศูนยที่ 5

แผนภูมิที่ 7 การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามฐานการเรียนรู
สัปดาหที่ 3 ลูกเสือเรียนรูดว ยชุดจัดกิจกรรมชุดที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัปดาหที่
4 ลูกเสือเรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมชุดที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1 สัปดาหที่ 5 ลูกเสือเรียนรูดวยชุดจัด
กิจกรรมชุดที่ 4 เรื่อง ระเบียบแถว 2 และภาวะผูนํา สัปดาหที่ 6 ลูกเสือเรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมชุด
ที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธีการวิสามัญ โดยแตละศูนย ลูกเสือทุกคนตองทําการทดสอบ
กอนเรียนและเมื่อเรียนครบทุกศูนยจึงทําการทดสอบหลังเรียน สัปดาหที่ 7 ผูวิจัยทําการทดสอบ
หลังเรียน เพื่อวัดประเมินผลความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทวั่ ไป ที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 และขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและ
วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2529 จํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนขอสอบชุดเดิมแตสลับขอ
และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแบบที่กําหนด โดยมีครู-อาจารยและพี่เลี้ยงอาวุโสเปน
ผูและและใหคาํ ปรึกษา
3.5 หลังจากไดดําเนินการใชชุดการจัดกิจกรรมจบทั้ง 5 ชุด
แลวใหนกั เรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลที่ไดหาคาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรม E1/E2 ใชเกณฑ
80/80
ผูวิจัยไดดาํ เนินการใหมกี ารสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุด
การจัดกิจกรรม ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 5 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม
เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อทดลองใชชุด
1. ผูวิจัยอธิบายถึง
นักเรียนที่เรียนกิจกรรม
ชุดการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนา วัตถุประสงคของการเรียน พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
พัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ผูเรียน กิจกรรม
ดวยชุดการจัดกิจกรรม
วิสามัญ ชวงชั้นที่ 4
ลูกเสือวิสามัญ สําหรับ
ลูกเสือวิสามัญ สําหรับ รวมถึงประโยชนที่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนชั้น
ไดรับจากการเรียนดวย
จํานวน 47 คน ของ
ปที่ 4 วิเคราะหหา
มัธยมศึกษาปที่ 4
เครื่องมือที่สรางขึ้นมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คาเฉลี่ย ( X ) คา
โรงเรียนสามัคคี
2. ทดสอบกอนเรียน
2 ตําบลรอบเวียง อําเภอ E1/E2 วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
วิทยาคม 2
3. ดําเนินการใชชุดการจัด เมือง จังหวัดเชียงราย
และนําเสนอแบบ
กิจกรรม จํานวน 5 ชุด
พรรณนาความ
จํานวน 7 ชั่วโมง โดยทํา
การสอนสัปดาหละ 1
ชั่วโมงของภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2549
4.ทดสอบหลังเรียน
5.หาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนาม (Field Tryout)
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค เพื่อนําผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรม ดานความรู
ทั่วไป และดานความคิดเห็นที่มีตอชุดการจัดกิจกรรม มาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเปนชุดการจัด
กิจกรรมฉบับสมบูรณที่มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมไดตอไป
วิธีดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการประเมินชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. แบบทดสอบผลการเรียนรูความรูทั่วไปของลูกเสือวิสามัญ
การสรางแบบทดสอบวัดความรูทั่วไปของลูกเสือ ผูวิจยั ดําเนินการสรางตามขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนการสรางและใชแบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ
จากหนังสือเทคนิคการเขียนขอทดสอบ การวัดและประเมินผลความรูทั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ
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โดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหา และขอบขายของการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ และมาตรฐานการเรียนรู ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
ขั้นตอนที่ 2 สรางตารางการวิเคราะหขอสอบใหครอบคลุมสาระการเรียนรูที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบทดสอบความรูทั่วไปของลูกเสือวิสามัญ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1. แบบทดสอบผลการเรียนรูความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ กอนเรียนดวยชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบเพื่อวัด
ความรูทั่วไป ในเรื่อง ประวัติลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย กิจการลูกเสือโลก และความสัมพันธ
ระหวางลูกเสือนานาชาติ บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ คําปฏิญาณและกฎลูกเสือ การ
ฝกระเบียบแถว บทบาทของนายหมูลูกเสือวิสามัญและความเปนผูนํา วินัยและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของ ลูกเสือวิสามัญ ธรรมเนียมลูกเสือ การสํารวจตนเองนั่งสมาธิกัมมัฏฐานและพิธีเขา
ประจํากองของลูกเสือวิสามัญ โดยมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ให 1 คะแนนเมื่อตอบถูกและให 0
คะแนนเมื่อตอบผิด
การสรุปและรายงานผลการประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนมี
คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหระดับคุณภาพคะแนนดังนี้
คะแนนระหวาง 31 – 40 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนนระหวาง 21 – 30 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนนระหวาง 11 – 20 คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนนระหวาง 0 - 10 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ จํานวน 3 คน
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
วาเนื้อหาของแบบทดสอบตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและนํามาปรับปรุงแกไข เชนคําถามที่
ตรงเกินไปจนไดคําตอบทันทีซึ่งงายเกินไปใหเกิดความพอดีหรือคําถามที่คลุมเครือไมชัดเจน
ดําเนินการใหชัดเจนยิ่งขึ้น ไดคาความสอดคลอง เทากับ 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา
158-159)
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) และปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใชกับลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 47 คน แลว
นํามาคํานวณหาคาความเชือ่ มั่น (Reliability) ซึ่งใชการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งไดคาความเชือ่ มั่น ทั้งฉบับของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ไดคาความเชือ่ มั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.84 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 168)

84
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบทดสอบมาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบเปนรายขอ
โดยเลือกขอทดสอบที่มีคาความยากงาย ระหวาง 0.20 – 0.80 และ
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ถือวาใชได (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 161)
ขั้นตอนที่ 7 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขบางขอ
โดยพิจารณาจากคาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก และตัวลวงที่ไมอยูในเกณฑทตี่ องการ
ขั้นตอนที่ 8 นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะหแลวทุกขั้น
มาพิมพเปนฉบับที่
สมบูรณทั้ง 2 ฉบับ เพื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แลวนําผลการเรียนรูของนักเรียนมา
เปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบคาที (t – test) แบบ dependent (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ค หนา 167)
การทดสอบความรูทวั่ ไปดวยแบบทดสอบ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. นําแบบทดสอบความรูทวั่ ไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิด 4
ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ไปทดสอบกับลูกเสือวิสามัญ ชวงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง
2. นําคําตอบของนักเรียนทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. นําผลการวิเคราะหมาเปรียบเทียบผลการทดสอบความรูทั่วไป เกีย่ วกับลูกเสือ
สามัญ จากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบคาที (t – test) แบบ dependent
4. เกณฑการใหคะแนนจากแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 10 คะแนน ให
1 คะแนนเมื่อตอบถูกและให 0 คะแนนเมือ่ ตอบผิด
การสรุปและรายงานผลการประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน
มี
คะแนนเต็มรวม 40 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหระดับคุณภาพคะแนน ดังนี้
คะแนนระหวาง 8 – 10 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนนระหวาง 5 – 7 คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนนระหวาง 0 - 4 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
2. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคในการสรางแบบสอบถาม ระบุเนื้อหาสาระหรือ
ประเด็นหลักที่จะถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่จะประเมินและกําหนดประเภทของคําถาม
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของลูกเสือวิสามัญ ดานวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดานรูปแบบและลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ
โดยในแบบสอบถามความคิดเห็น ไดกําหนดเกณฑการใหระดับคุณภาพ ดังนี้
เห็นดวยมาก
ใหคาระดับเทากับ 3
เห็นดวยปานกลาง
ใหคาระดับเทากับ 2
เห็นดวยนอย
ใหคาระดับเทากับ 1
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถามของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ดังนี้
1. แกไขขอคําถามที่ปรากฏในแบบสอบถามใหอานแลวเขาใจงาย
2. เปลี่ยนคําถามบางขอที่ไมครอบคลุมตามวัตถุประสงคของชุดการจัดกิจกรรม
ใหเกิดความชัดเจน
หลังจากนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญแลว
ลําดับสุดทายนําผลนําผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานสาระการเรียนรู
ภาษาที่ใชและการประเมินผลของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข หนา 153)
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีไ่ ดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา(Content Validity) และปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เพื่อ
นํามาวิเคราะหหาคาความเชือ่ มั่น(Relyliabity) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค หนา169)
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีไ่ ดรับการแกไขปรับปรุงแลว มาใชเปน
เครื่องมือในการสอบถามความคิดเห็น
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เก็บรวบรวมขอมูลจากลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน โดย
2.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง
ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี อชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหลังจากเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญครบ 5 ชุด
2.2 นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย( x ) และกําหนดเครื่องมือใน
แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ เห็นดวยมาก ใหคา 2.50 – 3.00 เห็นดวยปานกลาง ใหคาระหวาง
2.00 – 2.49 เห็นดวยนอยใหคาระหวาง 1.00 – 1.99 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่กําหนดไวในหลักตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542
แนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พ.ศ. 2544 เพื่อใชในการสังเกตวัดและประเมินพฤติกรรมของ
ลูกเสือวิสามัญที่แสดงออกในการปฏิบัติกจิ กรรมตามที่กาํ หนดในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การสังเกตพฤติกรรมของลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสังเกตพฤติกรรมแบบเชิงคุณภาพ
(Qualitative Observation) ดวยวิธีสังเกตและบันทึกแบบมีสวนรวม (Participant Open–ended
Observation) โดยผูวิจยั มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการจัดกิจกรรมทุก
ชุด และทําการบันทึกเหตุการณที่กําหนดไวตามประเด็นที่ทําการประเมินตามจุดประสงคในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคไปพรอม ๆ กัน
การสรางแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การสรางแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผูวิจยั ดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค ในการสรางแบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ใหครอบคลุมประเด็นหลักที่จะประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจยั ไดดําเนินการ
ดังนี้
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1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความจงรักภัคดีตอสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ดานพฤติกรรมของการตรงตอเวลา การใหความรวมมือในพิธีการเปด
ประชุมกอง และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยความตั้งใจดวยความรับผิดชอบ

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการบําเพ็ญประโยชน
ดาน
พฤติกรรมของการบําเพ็ญประโยชนตอกองลูกเสือ การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสวนรวม
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานระเบียบวินยั ดานพฤติกรรม
ของการมีระเบียบวินยั ดานการแตงกาย
4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานปฏิบัติตนในการประกอบ
กิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่นดวยความอดทน อดกลั้น
โดยใชระดับคุณภาพของแบบประเมินที่
กําหนดให ดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สรางขึ้นไปใหอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content
Validity) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ ไดเสนอแนะและปรับปรุงแกไขแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้
1. แกไขแบบประเมินไมตองระบุรายชื่อนักเรียนลงในแบบประเมิน
2. เปลี่ยนคําถามของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหเปนพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
หลังจากนําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคไปดําเนินการปรับปรุงแกไข ตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญแลว
ลําดับสุดทายนําผลนําผลการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานสาระการเรียนรู ภาษาที่ใช และการประเมินผลของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข
หนา 159)
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ไดรับการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับลูกเสือ
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วิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 เพื่อนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliabity) ไดคาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.85
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 169)
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ไดรับการแกไขปรับปรุง
แลว มาใชเปนเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับลูกเสือวิสามัญ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
หลังจากที่เรียนรูดวย
ชุดการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวมขอมูลจากลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน โดย
2.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง
ทําการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
หลังจากที่เรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ครบทั้ง 5 ชุด
2.2 นําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และกําหนดเครื่องมือใน
แบบประเมิน ดังนี้
ระดับมาก
ใหคาคะแนน 3
ระดับปานกลาง ใหคาคะแนน 2
ระดับนอย
ใหคาคะแนน 1
จากขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น และไดนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางทีเ่ ลือกไว สรุปวิธีดําเนินการในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุด
การจัดกิจกรรม ดังตารางที่ 6

89
ตารางที่ 6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ

1.เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู ความรูทั่วไป

1.ทดสอบวัดความรูทั่วไป
เรื่อง การเตรียมลูกเสือ
วิสามัญและลูกเสือวิสามัญ
ที่กําหนดไวในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2544
และขอบังคับคณะลูกเสือ
แหงชาติวาดวยการ
ปกครอง หลักสูตรและ
วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2529 และ
คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. เพื่อประเมินคุณลักษณะ 2. ประเมินคุณลักษณะอัน
อันพึงประสงค
พึงประสงคตาม
วัตถุประสงค

3.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียน ครู อาจารย
หรือผูกํากับลูกเสือวิสามัญ

3. สอบถามความคิดเห็น

4.เพื่อปรับปรุงชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ

4.ปรับปรุงแกไข

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ของโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม 2 ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
จํานวน 47 คน

1. แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู คารอยละ % ( x )
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และคา t – test
แบบ Dependent

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ของโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2 ตําบล
รอบเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
จํานวน 47 คน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ของโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2 ตําบล
รอบเวียง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
จํานวน 47 คน
และ ครู อาจารย
ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
4. ชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ

2.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค วิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
และนําเสนอแบบพรรณนา

3. แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณความคิดเห็นของ
นักเรียน ครู อาจารยหรือ
ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ /
วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมผูเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
ผลการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาชุ ด การจั ด กิ จ กรรมผู เ รี ย น ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ
แบงเปน 5 ตอน ดังนี้ 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 2) ผลจาก
การศึกษาสาระการเรี ย นรูและมาตรฐานเกี่ ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรีย นและศึกษาแนวทางการ
ประเมินผล 3) ผลการศึกษาแนวคิด จากเอกงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 4)ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาสาระการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
5) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน จาก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ
ดังมีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2544
จากผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน พบวา การจัดการศึกษาจะตอง
มุงที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
และสงเสริมความสามารถ
นักเรียนใหเกิดขึ้นตามธรรมชาติใหเต็มตามศักยภาพทีม่ ีมา
โดยอาศัยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ดําเนินการใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเกิดประสิทธิภาพจนมีประสิทธิผลเต็ม
ตามความประสงคของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่สี มบูรณ
เปนคนดี คนเกง และอยูรว มในสังคมอยางมีความสุข นอกจากการพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรู
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พื้นฐานสําคัญใน 8 กลุมสาระแลว หลักสูตรยังไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพิ่มเติมจากกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ใหผูเรียนรูจกั ตนเอง คนพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพื่อการ
พัฒนาใหเต็มศักยภาพ เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ ใหเปนผูมีระเบียบวินัย ศีลธรรม
จริยธรรม รูจกั บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ การบําเพ็ยประโยชนใหชุมชน สังคม ประเทศชาติ
และดํารงชีวติ ไดอยางมีความสุข
ขบวนการลู ก เสื อ เป น ขบวนการอาสาสมั ค ร ให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชนโดยไม มี ก าร
แบงแยกและกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ตลอดจนลัทธิทางศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น ไมอยู
ภายใตอิทธิพลของการเมือง และยึดมั่นปฏิบัติตามอุดมการณของลูกเสือ กิจกรรมของลูกเสือเปน
ขบวนการที่ใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในรูปแบบนอกระบบ มีความเปนเอกภาพ สงเสริม
เยาวชนของชาติเปนพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและประเทศชาติ เกิดสํานึกในความ
จงรักภักดีตอศาสนาที่ตนนับถือ และมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย สงเสริมและสนับสนุน
สันติสุขและสันติภาพ ความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกัน จะตองเขารวมในการพัฒนาสังคม ยอมรับ
และใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอื่น ลูกเสือทุกคนตองยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เพื่อเปนพลเมืองดี ตามที่ธรรมนูญลูกเสือโลกไดบัญญัติไว
ผลจากการศึกษาสาระการเรียนรูและมาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและศึกษาแนว
ทางการประเมินผล
ผลการศึกษาสาระการเรียนรูในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีดงั นี้ กิจการลูกเสือแหงชาติ กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวาง
ลูกเสือนานาชาติ บทบาทของตนเองในฐานะที่เปนลูกเสือวิสามัญ การยอมรับและปฏิบัติตนตาม
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยางผูใหญ ระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคูมือการฝกระเบียบ
แถวลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ การกาง - รื้อเต็นทที่พักแรมในเวลา
กลางคืนกับลูกเสือวิสามัญอีกคนหนึ่ง การสาธิตการบรรจุเครื่องหลังอยางถูกตอง สําหรับการเดิน
ทางไกลไปพักแรมคางคืน การกอและจุดไฟกลางแจงแลวปรุงอาหารอยางเพียงพอสําหรับ 2 คน
แผนที่ เข็มทิศ การผูกและรูจักประโยชนเงื่อน 10 เงื่อน การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และ
เรื่องความปลอดภัยทัว่ ไปเกีย่ วกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ นอกจากนั้นแลวสาระการเรียนรูน ี้
จะตองแบงการเรียนรูใหครบใน 3 ภาคเรียนรวมทั้งวิชาพิเศษทีเ่ ปดโอกาสใหลูกเสือวิสามัญที่
ตองการพัฒนาศักยภาพใหกบั ตนเองอีก 11 รายวิชา ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการเพียง สวนหนึ่ง
ของความรูทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือและพิธีการที่สําคัญของลูกเสือวิสามัญคือพิธีเขาประจํากอง กลุม
สงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สวนแนวทางการ
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 พบวาการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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นั้น โรงเรียนไดกําหนดใหผูเรียนทุกชวงชั้นไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจใหเต็มศักยภาพ โดยเนนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย ทั้งดานรางกาย
สติปญญา อารมณ และสังคม มีการดําเนินการอยางมีเปาหมายชัดเจน มีรูปแบบและวิธีการ
ตลอดจนเกณฑการประเมินการผานกิจกรรม ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และตอง
ผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ผูเรียนจึงจะผานเกณฑการจบหลักสูตรภาค
การศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษากิจกรรมและสมาชิกรวม
กําหนด ผูที่ “ผาน” การประเมินจึงจะจบชวงชั้นได
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 แบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แนะแนว และกิจกรรมนักเรียน กําหนดไว 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
รักษาดินแดน ผูเรียนตองมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะไดรับการ
ประเมิน “ผาน” 2) กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน โดย
จัดรูปแบบกําหนดเวลาไว ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง และผูเรียนตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 จึงจะไดรับการประเมิน“ผาน” 3) กิจกรรมปลูกฝงคานิยมในการดําเนินชีวิต มี
จิตสํานึกในการทําประโยชนแกสังคม และเสริมสรางศีลธรรม จริยธรรม ใหผูเรียนไดฝก
ปฏิ บั ติ ง านเขตรั บ ผิ ด ชอบ งานพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและรั บ การอบรม ฝ ก ปฏิ บั ติ ด า นศี ล ธรรม
จริยธรรม กําหนดเวลาไวภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง และผูเรียนตองรวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
จึงจะ “ผาน” การประเมิน
ผลการศึกษาแนวคิด จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผลการศึกษาแนวคิด จากเอกงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนนั้น ชุดการจัดกิจกรรม
เปนสื่ออยางหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล ชวย
สนองตอบความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เพราะนักเรียนสามารถเรียนรูไดตาม
ความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน นอกจากนี้ยังเปด
โอกาสใหนักเรียนไดแสดง ความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม อีกทั้งเปนการสรางประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียนอยาง
กวางขวาง โดยเน น กระบวนการเรีย นรูม ากกวาเนื้อหาวิชา จากการศึกษาความหมายของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนพบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมนักเรียนนั้น หมายถึง กิจกรรมที่
โรงเรียนและผูเรียนตองรวมมือกัน วางแผนจัดใหมีการดําเนินการภายในโรงเรียนเพื่อสนองความ
ต อ งการและความสนใจของผู เ รี ย น เป น กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร า งให เ กิ ด ประสบการณ ต า ง ๆ ที่
เหมาะสมอย า งถู ก ต อง โดยไม มี ค ะแนนเป น ตั ว กํ า หนดทางด า นวิช าการ นอกจากนั้ น ยั ง เป น
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กิจกรรมที่จัดขึ้นอยางเปนระบบทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียนไดครบทุก ๆ ดาน ทั้งยังเปนกิจกรรม
ที่ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมคานิยมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งเปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติไดจากจิตสํานึกที่ดี
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหาสาระการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การศึกษาหาความรูของลูกเสือ
เปนระบบการศึกษาดวยตนเองใหเกิดความกาวหนา
ตามลําดับขั้น โดยอาศัยคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ การเรียนรูดวยระบบหมูหรือกลุมยอย
ผูเรียน จะตองรูจักปกครองตนเอง จนเปนลักษณะนิสัยประจําตัว จนสามารถพึ่งตนเองได
กลายเปนผูนําและผูใหความรวมมือที่ดี ใชเครื่องหมายวิชาพิเศษ (Proficiency Badge System) เปน
เครื่องมือทดสอบและแสดงความกาวหนาตามลําดับขั้น การฝกอบรมลูกเสือจะมีพธิ ีการตาง ๆ ใน
การฝก อบรมลูกเสือรวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือตามแบบฉบับที่คณะลูกเสือแหงชาติกําหนด เนน
เรื่องการใชชีวติ กลางแจง ธรรมชาติศึกษา การชุมนุมรอบกองไฟ และประเด็นสําคัญสุดยอดของ
การฝกอบรมลูกเสือ คือ เนนการฝกทักษะที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิตกลางแจงใหสัมผัสกับ
ธรรมชาติและฝกใหเยาวชนบริการชุมชน นอกจากนั้นแลวยังกําหนดการใหมกี ารดําเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยเริม่ จากกลุมลูกเสือ กองลูกเสือ และหมูลูกเสือตามลําดับ
ขบวนการลูกเสือมีการแสดงรหัสที่เปนแนวทางเดียวกันทั่วโลก คือ การยกขอศอกงอขึ้นชิดลําตัว
หันฝามือขางหนาเสมอไหล ใหนิ้วหัวแมมือกับนิว้ กอยรวบติดกัน นิ้วหัวแมมือทับนิ้วกอย อีก
สามนิ้วที่เหลือเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน เปนเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสือ การแสดงรหัส
เพื่อจะใหลูกเสือรุนนองเขาใจวา “เราเปนพวกเดียวกัน” ลูกเสือแตละประเภทจะมีคติพจนเสมือน
วิสัยทัศน เชน คติพจนของลูกเสือสํารอง คือ ทําดีที่สุด (DO OUR BEST) คติพจนลูกเสือสามัญ
คือ จงเตรียมพรอม (BE PREPARED) คติพจนลูกเสือสามัญรุนใหญ คือ มองไกล (LOOK WIDE)
และคติพจนลูกเสือวิสามัญ คือ บริการ (SERVICE) สวนคําปฏิญาณและกฎลูกเสือนั้นแยกไดดังนี้
ลูกเสือสํารองนั้นมีอยู 2 ขอ คือ ขอ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพี่ ขอ 2 ลูกเสือสํารองไมทํา
ตามใจตนเอง สวนลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ มีอยู 10 ขอคือ ขอ 1
ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได ขอ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซื่อตรง
ตอผูมีพระคุณ ขอ 3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น ขอ 4 ลูกเสือ
เปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ขอ 5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย ขอ 6
ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว ขอ 7 ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวย

94
ความเคารพ ขอ 8 ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก ขอ 9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ ขอ
10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปน
กิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในลักษณะของกิจกรรมนักเรียนที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย
ตนเองอยางครบวงจร ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญในชวงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแก หลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ระยะ
ทดลอง) และลูกเสือวิสามัญ (ตองไดรับการเขาประจํากองแลว) กิจกรรมตาง ๆ มีดังนี้ 1) การ
ฝกอบรมรวมกันทั้งกอง 2) การฝกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 3) การฝกอบรมเพื่อรับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 11 วิชาและเครื่องหมายวชิราวุธ ซึ่งเปนเครื่อง หมายสูงสุด และ4) การ
ปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการกองหรือพี่เลี้ยง
แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในแตละชั่วโมง ควรจัดใหมีการเปดประชุมกองทุก
ครั้ง กอนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้ 1) พิธีเปดประกอบดวยเชิญธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ 2) เกมหรือเพลง ทําให
เกิดความสนุกสนานเปนการอบอุนรางกายกอนปฏิบัติกิจกรรม อาจใชอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สองอยาง ซึ่งบางครั้งไมจําเปนจะตองสอดคลอง หรือสัมพันธกับเนื้อหาเสมอไป 3) การปฏิบัติ
กิจกรรม เนนการเรียนเปนฐาน โดยใชระบบหมูเพื่อความสะดวกตอการเรียนการสอน ตลอดจน
การควบคุมดูแล ตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไข 4) การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน ควรเนน
เรื่องงาย ๆ และสรุปใหลูกเสือเขาใจวามีประโยชนอยางไร สวนใหญจะเปนเรื่องของคุณธรรม
ตาง ๆ เชน ความสามัคคี ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความกลาหาญอดทน ฯลฯ 5) พิธี
ปด นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก
การอยูคายพักแรมของลูกเสือ เปนหัวใจของการลูกเสือ มีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหลูกเสือ
มีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยตนเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนเรียน
วิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสือจําเปนตองวางแผนนําลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืน
ไวใหพรอมกอน ดังนั้น บทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีหนาที่รับผิดชอบตอลูกเสือ ตองานการอยู
คายพักแรมและตามหนาที่ของตนเอง จึงจําเปนตองหาโอกาสใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการ
อยูพักแรมเสมอ โดยตองสํานึกเสมอวากิจกรรมการอยูคายพักแรมนี้ เปนกิจกรรมสําหรับเด็ก มิใช
กิจกรรมสําหรับผูใหญ ความสําเร็จคือกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของเด็ก ไดแกการผจญ
ภัย การไดเพื่อน ไดเรียนรูสิ่งใหม ไดความสนุก และไดความสุข พรอมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีตอ
การไปอยู ค า ยพั ก แรมด ว ย ถื อว าสิ่ งนี้ เ ป น จุ ด หมายที่ สํา คัญ ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมพัฒ นาผูเ รีย น
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาแลวนํามาจัดสรางทําเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
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ผูเรียนเพื่อสนองตอบตอเปาประสงคและขบวนการตาง ๆ นั้น มีทั้งหมด 5 ชุด คือ ชุดการจัด
กิจกรรมที่ 1 ประวัติลูกเสือ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 คําปฏิญาณและกฎ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3
ระเบียบแถว 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4 ระเบียบแถว 2 และภาวะผูนํา ชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 ระเบียบ
แถว 3 และพิธีการลูกเสือวิสามัญ
รูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรม ลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีดังนี้
รูปแบบขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ผลการศึกษารูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรม กิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา
นั้นควรจัดใหมีการเปด-ปดประชุมกองทุกครั้ง กอนที่จะรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนด
เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง ใน 5 ขั้นตอน คือ 1) พิธีเปดประชุมกอง (เชิญธงขึ้น
สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 2) เกมหรือเพลง 3) การปฏิบัติกิจกรรม (เรียนรูดวยชุดการจัด
กิจกรรม) 4) การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน 5) พิธีปด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก)
ลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ผลการศึกษาลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สรุป ได ว า เป น การนําสื่ อ การเรี ย นที่ห ลากหลายมาสร า งให เ กิด ความสั มพัน ธ อย า งลงตัว เพื่ อ
แก ป ญ หาบางประการ หรื อ ให เ ข า ใจเรื่ อ งราวต า งได ม ากขึ้ น กว า เดิ ม เป น สื่ อ ที่ ต อ งประสม
ผสมผสานสอดคลองกันทั้งรายวิชา หนวย หัวเรื่อง วัตถุประสงค กันทั้งรายวิชาและวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ บรรจุไวเปนชุด ๆ หรือเปนกลอง ๆ(Package) โดยการรวบรวมไวอยางมีระบบระเบียบ
เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษา ตามความตองการของ ผูเรียน
ดังนั้น ผูวิจัยสามารถสังเคราะห
องคประกอบชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังตอไปนี้ คือ คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจง คูมือ
ผูกํากับ คูมือลูกเสือวิสามัญ แผนการจัดการเรียนกิจกรรม ใบความรู แบบทดสอบความรู
ทั่วไป ทั้งกอน - หลังเรียน แบบประเมินคุณลุกษณะอันพึงประสงค
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของชุ ด การจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาผู เ รี ย น จาก
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญ
ผูวิจัยศึกษาขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการ ดังนี้ 1) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจากลูกเสือวิสามัญ จํานวน 30 คน
2) สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากผูกาํ กับลูกเสือวิสามัญ จํานวน 4 คน ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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1. การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
วิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูลทั่วไป 2) ความตองการเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไป ลูกเสือวิสามัญ โดยจําแนกตามเพศ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถีรอยละ (%) และการวิเคราะหเนื้อหา รายละเอียดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนนักเรียนหญิง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 97.75 และเปนนักเรียนชาย จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 2.25 อายุของนักเรียนสวนใหญมีอายุอยูในระวางอายุ 15 – 16 ป จํานวน 35 คน
คิดเปนรอยละ 74.46 และอายุระวางอายุ 17 – 19 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 25.54
ตอนที่ 2 ความตองการเรียนรูเกีย่ วกับกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
โดยใชชดุ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ความต อ งการให มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด ว ยชุ ด การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ พบวา นักเรียนมีความตองการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 100 ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความเหมาะสม จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 100 และการจัดการเรียนการสอนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 100
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนรอยละ
85.10 ใหความคิดเห็นและเสนอแนะวา กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่สามารถฝกความอดทน
ความสามัคคีกลมเกลียว รักใครแบบพี่นองลูกเสือ การใหบริการผูอื่นในสังคมเปนผูเ สียสละ เปน
แนวทางใหม ๆ สําหรับผูเริ่มเรียน ควรจัดนักเรียนไดรับความรูมาก ๆ ใหความเหมาะสมตาม
ความสําคัญ ใหมีภาพประกอบที่เกีย่ วของกับกิจกรรม หรือเปนภาพกิจกรรมตาง ๆของลูกเสือ
วิสามัญรุนพี่ทเี่ คยเรียนรูตามเนื้อหาสาระนัน้ ๆ มาประกอบ
หรือภาพลายเสนที่แสดงออกถึง
ความรูนั้น ๆ ที่สามารถศึกษาแลวนําไปปฏิบัติตามได ตองเปนรูปแบบที่เขาใจงาย สนุกกับการ
เรียนรู ควรเพิ่มหลักสูตรวิชาพยาบาล เงื่อน การทําอาหารมีการรับนอง มีการเขาคาย ควรใหมี
กิจกรรมที่เพิ่มความสมัครสมานสามัคคี ความมีวินยั และการพัฒนาดานตางๆใหมากขึ้น ควรมี
อยางตอเนื่อง
2. การสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของชุดการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จากผูกํากับลูกเสือวิสามัญ ผูบริหารโรงเรียน และผูเชี่ยวชาญดานชุด
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การจัดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน รวมจํานวน 12 คน วิเคราะหขอมูลจาก 1) สถานภาพและขอมูล
ทั่วไป
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และ 3)
ขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (%)
รายละเอียด ดังนี้ เพศของผูรับการสัมภาษณสวนใหญเปนชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33
และเปนหญิง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ดานอายุของผูรับการสัมภาษณ พบวา มีอายุอยู
ระหวาง 26 – 35 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 มีอายุอยูระหวาง 36 – 45 ป จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 25.00 มีอายุอยูระหวาง 46 – 55 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 41.67 มีอายุ
มากกวา 55 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ดานประสบการณการทํางาน พบวา มี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 มีประสบการณใน
การทํางาน 10 – 15 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 มีประสบการณในการทํางาน 16 – 20
ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 41.67 และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 33.33 ดานวุฒิการศึกษาสูงสุด พบวา ผูรับการสัมภาษณจบการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 และผูรับการสัมภาษณสวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 91.67
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ดานความคิดเห็นการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
พบวา ผูรับการสัมภาษณมคี วามคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวา ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรมี
ลักษณะ ดังนี้ กิจกรรมที่จัดควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีเวลาเหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรม
รูปแบบของกิจกรรมควรจัดใหเปนระบบ ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ มีความคิดสรางสรรค ตัวอักษร
มีขนาดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน อานงาย ภาษางายตอความเขาใจ ดานเนื้อหาองคความรูตาง ๆ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน นักเรียนสามารถเรียนไดตามศักยภาพและเกิดมโนทัศนอยางชัดเจน ทํา
ใหผูเรียนสามารถเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม ตลอดจนทําใหครูผูสอนจัดกิจกรรมได
ในทิศทางเดียวกัน นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเปนผูด ําเนิน
กิจกรรม โดยมีครูเปนผูดูแลและใหคําปรึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ การจัดสรางชุดการจัดกิจกรรม ควรพัฒนาผูเ รียนใหครบทุก
ดาน ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา และสังคม การวัดและการประเมินผลนั้นตองกําหนดแนวทาง
วิธีการ และเกณฑในการวัดที่สามารถวัดไดครอบคลุมจุดประสงคในทุก ๆ ดาน มีการกําหนด
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มาตรฐานของผูที่ผานเกณฑไวใหชัดเจน นอกจากนัน้ เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกผูที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดดีเยี่ยมตามอุดมการณของลูกเสือ ควรไดรับการยกยองจากสังคม โรงเรียน กลุมและกอง
ลูกเสือ โดยมอบวุฒิบัตรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามขอตกลงของคณะบริหารลูกเสือวิสามัญ
ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ดังนี้ 1) พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2) ประเมินชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) ปรับปรุงแกไข 4) หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual
Tryout) 5) ปรับปรุงแกไข 6) หาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) และ 7)
ปรับปรุงแกไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 คือ 1) ผลการวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดและ
ผูบําเพ็ญประโยชน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
2) ผลการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 4) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของชุ ด การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นจากลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลและขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ มาใชเปนกรอบในการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 5 ชุด ประกอบดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 1 เรื่อง ประวัติลูกเสือ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 4 เรื่อง ระเบียบแถว 2 และภาวะผูนํา
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธกี ารวิสามัญ
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ชุดการเรียนรูแตละชุดประกอบไปดวย 1) คํานํา 2) วัตถุประสงค 3) คูมือครู 4) คูมือ
ลูกเสือวิสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. คํานํา ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 สรางขึ้นเพื่อสงเสริมใหลูกเสือวิสามัญมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ เสริมสรางทักษะ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใหลูกเสือ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเรียนจะตองเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตศึกษา
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการทํางาน เนนเรื่องของการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนกลุม สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลูกเสือวิสามัญ
สามารถเรียนรูไดดว ยตนเอง
2. วัตถุประสงคของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรู เกี่ยวกับ 1) การ
กําเนิดลูกเสือโลก ประวัติของ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็กและชีวิตการเปนทหาร การ
กอกําเนิดลูกเสือโลก พระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว ประวัติและ
การกําเนิดลูกเสือไทย ประวัติลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย 2) ความหมายของกฎและคําปฏิญาณ
ของลูกเสือ สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เครื่องหมายลูกเสือ
โลก กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม ศัพทเทคนิคในขบวนการลูกเสือ 3) บุคคล
มือเปลา และบุคคลประกอบอาวุธ (ทาตรง ทาพัก ทาเคารพ การหันอยูก ับที่ การเดินปกติ สวนสนาม การซอยเทาอยูกับที่หรือตามเสียงนกหวีดหรือกลอง ทาหยุด การหันในเวลาเดิน) การ
ถอดและการสวมหมวกในพิธีการ 4) บทบาทของลูกเสือวิสามัญ บทบาทของนายหมู การแบง
หนาที่และภาระกิจของหมู ความเปนผูนาํ ของลูกเสือวิสามัญ และ 5) วินยั และความเปนระเบียบ
ของลูกเสือวิสามัญ ระเบียบแถว และปฏิบัติตามหนังสือคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของ
คณะกรรมการบริหารแหงชาติ
3. คูมือผูกํากับลูกเสือวิสามัญ มีสวนประกอบดังนี้ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ 2) ใบความรู 3) แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4) กระดาษคําตอบ 5) กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
6) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. คูมือลูกเสือวิสามัญ ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับลูกเสือวิสามัญ การเรียนรูตาม
กระบวนการของลูกเสือและการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ผูวิ จัย ได พัฒนาชุ ด การจั ด กิจกรรมพัฒนาผู เรีย น กิ จกรรมลู กเสื อวิ สามัญ ระดั บชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและ
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ใหขอเสนอแนะ แลวนําผลมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ลําดับตอไปนําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ที่แ กไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
ตรวจสอบและประเมินความถูกตองและเหมาะสมของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผลการตรวจสอบและประเมินชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ใหมีความถูกตองและเหมาะสม ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ 1 เปนกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ลูกเสือวิสามัญแลวทดสอบกอนเรียน
2. เปลี่ยนชื่อชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 2 – 6 เดิม ใหเปนชุดที่ 1 ถึง 5
3. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 7 เปลี่ยนเปนกิจกรรมปจฉิมนิเทศและ
ทดสอบหลังเรียน
4. ปรับขั้นตอนที่ซ้ํา ๆ กันใหเหมาะสม
หลังจากนําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาและ ผูเชี่ยวชาญแลว ลําดับสุดทายนําผลการตรวจสอบ และประเมินความ
ถูกตองเหมาะสมของชุดการเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวไดคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (รายละเอียด ดังภาคผนวก ข หนา 156)
ผลการหาประสิทธิภาพและการปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูวิจัยไดนําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนฉบับรางที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีผลการ
เรียนเกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวม 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความยากงาย
ของการจัดกิจกรรม การเรียนรู แลวนํามาหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล ไดคาประสิทธิภาพ
66.64/75.28 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 60/60 ที่ตั้งไว (รายละเอียด ดังภาคผนวก ข หนา 160)
จากการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาในขั้นตอนนี้ พบวา โดยภาพรวมลูกเสือ
สามารถพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ไดผลดังนี้
ความเหมาะสมของภาพในใบความรูที่ไมใครตรงกับสาระการเรียนรู มีภาพประกอบ
นอย จํานวนขอความมีมากเกินไป อาจจะทําใหไมนาสนใจ เบื่อหนายได จํานวนแบบทดสอบมี
จํานวนมากเกินไปไมเหมาะสมกับเวลาที่กาํ หนด
ความคิดเห็นที่มตี อชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา โดยภาพรวมลูกเสือวิสามัญ
เห็นดวยในระดับมากตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ควรปรับคําชี้แจงและวัตถุประสงคใหสั้น เขาใจงายและชัดเจน
และเพิ่มเวลาในการฝกปฏิบัติกิจกรรมใหมากขึ้น
ผูวิจัยไดนําขอบกพรองและขอเสนอแนะที่พบในการหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
มาปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ผูวิจัยไดนําชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุมเล็ก
(Small Group Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง ออน
อยางละ 3 คน รวม 9 คน เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมและความยากงายของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน แลวนํามาหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก ไดคาประสิทธิภาพ 75.08/75.28 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
70/70 ที่ตั้งไว (รายละเอียด ดังภาคผนวก ข หนา 161)
จากการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนสามารถ
พัฒนากิจกรรมผูเรียน ไดผลดังนี้
ควรเพิ่มเติมสาระการเรียนรูใหเหมาะกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ความถูกตองของการ
พิมพไดตรวจสอบใหถูกตอง ภาพประกอบมีสีสันมากเกินไป การปฏิบัติกิจกรรมสามารถทําได
ทันเวลาที่กําหนด และนักเรียนทุกคนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการเรียนรูผาน
เกณฑทตี่ ั้งไวทุกชุด
ดานความคิดเห็นที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียน
เห็นดวยมากตอการเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไมมกี ารใหขอเสนอแนะใด ๆ
ผลการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบสนาม (Field Tryout) ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูที่
ปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองหาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 47 คน ไดคาประสิทธิภาพ 81.20/87.68 ซึ่งสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 (รายละเอียด ดังภาคผนวก ข หนา 164)
ผลการทดลองใช ชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูวิจัยไดนําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ไปทดลองใชกับ
ลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ จํานวน 47 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ดังนี้
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1. ประชุม และอภิปรายรวมกันเพื่อชี้แจงทําความเขาใจ ระหวางผูวิจัย ผูกํากับลูกเสือ
วิสามัญ ลูกเสือวิสามัญรุนพี่
2. ปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญที่เขารวมทดลอง แบงหมูลูกเสือเปน 5 หมู (หมูๆละ10 คน
จํานวน 2 หมู หมูละ 9 คน จํานวน 3 หมู )
ทําแบบทดสอบ และแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ปรากฏวา ลูกเสือวิสามัญมีความรูทั่วไป คิดเปนรอยละ 41.75 คะแนนเฉลี่ย 16.70
คะแนน และผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับ ดี คิดเปนรอยละ 66.66
3. ขัน้ สอนและปฏิบัติกจิ กรรมดําเนินการทดลองเปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 1 ชั่วโมง
รวม 5 ชั่วโมง ในแตละสัปดาหจะตอง พิธีเปดประชุมกองดําเนินการแบบมีอาวุธ 3 ครั้ง แบบไมมี
อาวุธอีก 2 ครั้ง ประกอบดวยการเชิญธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ เครื่องแบบ รายงานผล
การตรวจ ผูกํากับใหโอวาท แลวจึงแยกเรียนตามฐานศูนยการเรียนที่กําหนดไวในชุดการจัด
กิจกรรม ฝกลูกเสือวิสามัญอาวุโสเพื่อทําหนาที่แทนผูกาํ กับในตําแหนงพิธีกร สัปดาหที่ 2 ให
ผูเรียนเรียนรูดว ยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1 เรื่องประวัติลูกเสือ สัปดาหที่
3 เรียนรูดว ยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุดที่ 2 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัปดาหที่ 4 เรียนรู
ดวยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุดที่ 3 ระเบียบแถว 1 สัปดาหที่ 5 เรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ชุดที่ 4 ระเบียบแถว 2 และภาวะผูน ํา สัปดาหที่ 6 เรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ชุดที่ 5 ระเบียบแถว 3 และพิธีการวิสามัญ
4. ขั้นอภิปรายผลและสรุป
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามศูนยการเรียนตามที่กําหนดจนครบ 4 หนวยการเรียน ผู
กํากับและลูกเสือวิสามัญ รวมอภิปรายผลที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญในประเด็นตาง ๆ การเรียนรูตามปกติรายคาบ ราย
ชั่วโมงตามขั้นตอนนี้ ในกระบวนการลูกเสือ เรียกวา การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน เปนเรื่อง
งาย ๆ และเปนการสรุปสาระการเรียนรูที่ไดศึกษาวาลูกเสือมีความรู และไดประโยชนในการเรียนรุ
ซึ่งมีการแทรกคุณธรรมตาง ๆ เขาไปดวย
5. หลังจากลูกเสือเรียนจบครบทั้ง 5 ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ใหลกู เสือ
ทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลที่ไดหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู E1/ E2 ใชเกณฑ 80/80
ผลการดําเนินการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใชแบบทดสอบกอน
เรียน พบวา นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรวม 19.10 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค หนา 167)
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2. นักเรียนที่เรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมดังกลาวแลวทําใหมีความรูเกี่ยวกับ
เตรียมลูกเสือวิสามัญและความรูทั่วไป เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆอยางเห็นไดชัดเจน
คือ มีวินัยทีด่ ใี นการแตงเครื่องแบบ การเขารวมกิจกรรมตางๆก็ตรงตอเวลาหรือมาปฏิบัติกิจกรรม
กอนเวลา ใหความรวมมือกับผูอื่นในการทํากิจกรรมทั้งในการเรียนและการใหบริการตามคติพจน
เกิดจิตอาสาที่เปนสาธารณะมากขึ้น มีความเห็นที่ตองการที่จะเรียนรูมากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตใน
การเปนลูกเสือวิสามัญเต็มตัว
ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ผูวิจัยประเมินผลชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจาก 1) แบบทดสอบวัดความรูทั่วไป
เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ ประจําชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละชุด 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็นหลังการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การประเมินและปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
วิเคราะหขอมูล โดยการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะตาง ๆ จากแบบสอบถามแตละชุดมา
ทําการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเกิดความสมบูรณเหมาะสมกับการใชในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินผลหลังการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.1 ผลการเรียนรูความรูทวั่ ไปกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของแตละชุดการจัดกิจกรรม
จํานวน 10ชุด ๆ ละ 10 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการเรียนรูดานความรูทั่วไป กิจกรรมลูกเสือวิสามัญของแตละชุดการจัดกิจกรรม

ชุดการเรียนรู

คะแนน
เต็ม

1. ประวัติลูกเสือ
2. คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
3. บุคคลมือเปลา บุคคลประกอบ
4. บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
5. วินัยลูกเสือ และพิธีการ

10
10
10
10
10

ทดสอบกอน
เรียน
(pre-test)
S.D
X
5.15 0.01
5.30 0.63
5.92 0.20
5.42 068
5.69 0.91

ระดับ

ลําดับ

พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

5
4
1
3
2

ทดสอบ หลัง
เรียน
(post-test)
S.D
X
7.52 0.13
7.75 0.97
7.86 0.10
7.95 0.01
8.50 0.91

ระดับ ลําดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

5
4
3
2
1
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จากตารางที่ 7 พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือวิสามัญอยูใน
ระดับ ดี คือ คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชุด โดยคะแนนผลการจัดกิจกกรมลูกเสือวิสามัญ
กอนเรียน ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง บุคคลมือเปลาและบุคคลประกอบอาวุธ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
( X = 5.92, S.D. = 0.20) รองลงมา คือ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่องวินัยลูกเสือ และพิธีการ ( X =
5.69, S.D. = 0.91) ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่องบทบาทของลูกเสือวิสามัญ ( X = 5.42, S.D. =
0.68) ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ( X = 5.30, S.D. = 0.63) และชุด
การจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่องประวัติลูกเสือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 5.15, S.D. = 0.01) สวนคะแนน
ผลการเรียนรูหลังเรียน ชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่องวินัยลูกเสือ และพิธีการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X
= 8.50, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่องบทบาทของลูกเสือวิสามัญ ( X =
7.95, S.D. = 0.01) ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง บุคคลมือเปลาและบุคคลประกอบอาวุธ ( X = 7.86,
S.D. = 0.10) ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ( X = 7.20, S.D. = 0.97)
และชุดการจัดกิจกรรมรูที่ 1 เรื่องประวัติของลูกเสือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 7.52, S.D. = 0.13)
ซึ่งในชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่องคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
1 เรื่องประวัติของลูกเสือ ลําดับที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 ชุดการจัด
กิจกรรมที่ 4 และชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 ลําดับที่เปลี่ยนแปลง แตคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นทุกชุด
1.2 ผลการทดสอบหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม โดยใชแบบทดสอบความรู
ทั่วไป ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบชนิดเลือกตอบ จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน พบวา นักเรียนไดคะแนน
รวมเฉลี่ย 30.61 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค. หนา 165 )
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเรียนรูของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชการทดสอบคาที (t – test) แบบ dependent รายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบ ผลการเรียนรูความรูทั่วไปของลูกเสือกอนเรียนและ
หลังเรียน
คะแนนทดสอบ
ทดสอบกอนเรียน
ทดสอบหลังเรียน

n
47
47

คะแนนเต็ม
40
40

X

19.10
30.61

S.D.
1.46
3.89

t – test

2 tail Sig

-22.344

.00

จากตารางที่ 8 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยขอที่สอง โดยคะแนนวัดความรูทั่วไป ดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ หลังเรียน ( X = 30.61 , S.D. = 3.89) สูงกวากอนเรียน ( X = 19.10 ,S.D. =1.46 )
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2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของลูกเสือวิสามัญที่เรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของลูกเสือวิสามัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่ทําการประเมิน

การตรงตอเวลา
การใหความรวมมือในพิธีการเปด
ประชุมกอง
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยความ
ตั้งใจและรับผิดชอบ
การแตงเครื่องแบบ
การบําเพ็ญประโยชนตอกอง
ลูกเสือ
การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน
การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม
รวม

จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)

3

2

2.17
2.76

2.14
2.78

2.53 2.78 2.89 2.97 3.00 2.71
2.70 2.97 3.00 3.00 3.00 2.88

4
3

2.74

3.00

2.97 3.00 3.00 3.00 3.00 2.95

1

2.74
2.70

2.97
2.78

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.95
3.00 2.97 3.00 3.00 3.00 2.92

1
2

2.74
2.70

2.76
2.78

3.00 2.97 3.00 3.00 3.00 2.92
3.00 2.97 3.00 3.00 3.00 2.92
2.89

2
2

เกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับทีด่ ีมาก
คุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับทีด่ ี
คุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับทีพ่ อใช

4

5

6

7

ระดับ

1

x

ใหคาระหวาง 2.50 – 3.00
ใหคาระหวาง 2.00 – 2.49
ใหคาระหวาง 1.00 – 1.99

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของลูกเสือวิสามัญที่เรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวาลูกเสือวิสามัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยรวมอยูในระดับดีมาก
( X = 2.89)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปฏิบัติหนาที่ตางๆดวยความตั้งใจและ
รับผิดชอบและดานการแตงกาย อยูในลําดับที่ 1 ดานการบําเพ็ญประโยชนตอกองลูกเสือ การ
บําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม อยูในลําดับที่ 2 ดานการให
ความรวมมือในการเปดประชุมกอง อยูในลําดับที่ 3 ดานการตรงตอเวลา อยูในลําดับที่ 4
3. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคี
วิ ท ยาคม 2 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 ที่ มี ต อ ชุ ด การจั ด กิ จ กรรม
รายละเอียดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม

ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรม
ชวยให ลูกเสือเกิดความ
สนใจกระตือรือรน และ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงาย
เหมาะสมกับลูกเสือ
3. เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม
มีสาระการเรียนรูที่นําไปใช
ประกอบกิจกรรมการเรียนรูได
อยางเหมาะสม
รวม
ดานรูปแบบและการจัดกิจกรรม
4. รูปแบบของชุดการจัด
กิจกรรมเปดโอกาสใหลูกเสือทํา
กิจกรรมดวยตนเองอยางเปน
ขั้นตอน
5. กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม
มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ชวย
ใหลูกเสือปฏิบัติตนอยูใน
ระเบียบวินัยเปนอยางดี
รวม
ดานประโยชน
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญไมใช เรื่องที่ยากเกินไป
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
8. หลังจากปฏิบัติกิจกรรม
ลูกเสือแลวลูกเสือสามารถ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูอื่นได
9. หลังจากไดเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
10. หลังจากไดเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไป
ประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันได
รวม

รวมทุกดาน
ลําดับที่

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2.92

0.26

2.98

0.05

มาก

2.69

0.46

2.92

0.26

3.00

0.00

2.87

0.24

2.69

0.46

2.83

0.28

มาก

2.54

0.49

2.69

0.46

3.00

0.00

2.74

0.31

2.54

0.49

2.70

0.35

มาก

2.74

0.31

2.87

0.24

3.00

0.00

2.87

0.18

2.71

0.40

2.83

0.22

มาก

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

มาก

2.69

0.46

2.92

0.26

2.69

0.46

2.76

0.39

2.69

0.46

2.75

0.40

มาก

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2.69

0.46

2.93

0.09

มาก

2.89

0.15

2.97

0.08

2.89

0.15

2.92

0.13

2.79

0.15

2.89

0.13

มาก

2.46

0.49

2.61

0.48

2.61

0.48

2.56

0.48

2.61

0.48

2.57

0.48

มาก

2.61

0.48

2.69

0.46

3.00

0.00

2.76

0.31

2.69

0.46

2.75

0.34

มาก

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

มาก

2.84

0.36

3.00

0.00

3.00

0.00

2.94

0.12

2.84

0.36

2.92

0.16

มาก

2.73

0.33

2.83

0.24

2.90

0.12

2.82

0.23

2.78

0.32

2.81

0.24

มาก

2.78

0.27

2.88

0.19

2.93

0.09

2.86

0.18

2.76

0.29

2.84

0.19

มาก

4

2

1

3

5

ลําดับ

รวม

ระดับ

ชุดที่ 5 ระเบียบแถว 3
และ
พิธีการ

ชุดที่ 4 ระเบียบแถว 2
และภาวะผูนํา

ชุดที่ 3 ระเบียบแถว 1

ความคิดเห็น

ชุดที่ 2 คําปฏิญาณ
และ
กฎของลูกเสือ

ชุดที่ 1 ประวัติลูกเสือ

ชุดการจัดกิจกรรม

2

1

3
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จากตารางที่ 10 พบวา นักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอชุดการจัดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด ( X
= 2.84 , S.D. = 0.19) สําหรับชุดการจัดกิจกรรมที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ชุดการ
จัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1 ( X = 2.93 , S.D. = 0.09) และชุดการจัดกิจกรรมที่มีคาระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธีการ ( X = 2.76 ,
S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายชุด พบวา ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1 มีคาระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอชุดการเรียนรู ( X = 2.93, S.D. =
0.09) เมื่อพิจารณารายดาน คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานเนื้อหามี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) รองลงมา ดานประโยชน ( X = 2.90 , S.D. = 0.12)
และดานรูปแบบและการจัดกิจกรรม ( X = 2.89 , S.D. = 0.12) รองลงมา ไดแก ชุดการจัดกิจกรรม
ที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอชุดการจัดกิจกรรม
( X = 2.88, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายดาน คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ
ดังนี้ ดานรูปแบบและการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.97, S.D. = 0.08) รองลงมาดาน
เนื้อหา ( X = 2.87 , S.D. = 0.24) และดานประโยชน ( X = 2.83 , S.D. = 0.24) ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3
เรื่อง ระเบียบแถว 1 และภาวะผูนํา โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอชุดการจัดกิจกรรม
( X = 2.86, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณารายดาน คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับ
ดังนี้ ดานรูปแบบและการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.92, S.D. = 0.13) รองลงมาดาน
เนื้อหา ( X = 2.87 , S.D. = 0.18) และดานประโยชน ( X = 2.82 , S.D. = 0.23) ชุดการจัดกิจกรรมที่
1 เรื่อง ประวัติลูกเสือ โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอชุดการจัดกิจกรรม ( X = 2.78,
S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณารายดาน คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดาน
รูปแบบและการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.89, S.D. = 0.15) รองลงมาดานเนื้อหา
( X = 2.74 , S.D. = 0.31) และดานประโยชน ( X = 2.73 , S.D. = 0.33) และชุดการจัดกิจกรรมที่ 5
เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธีการ โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมากตอชุดการจัดกิจกรรม ( X = 2.76,
S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณารายดาน คะแนนเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดาน
รูปแบบและการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.79, S.D. = 0.15) รองลงมาดานประโยชน
( X = 2.78 , S.D. = 0.32 และดานเนื้อหา ( X = 2.71 , S.D. = 0.40)
3. การปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรม
หลังดําเนินการทดลองชุดการจัดกิจกรรม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดขอมูลจากการทดลองใชและจากลูกเสือผูใชชุดการ
จัดกิจกรรม พบวา ควรปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรูใหมคี วามสมบูรณมากขึ้น ดังตอไปนี้
3.1 ปรับเนื้อหา ในชุดการเรียนรูท ี่ 1 ประวัติลกู เสือ ควรเรียบเรียงใหนาอานและ
นาสนใจ โดยการสอดแทรกรูปภาพใหมากกวาเดิม
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3.2 ปรับชื่อชุดการจัดกิจกรรมใหม ใหสะทอนเนื้อหาในแตละชุด ใหนาสนใจตอ
การอาน และปฏิบัติไดดวยตนเองมากขึ้นดวยกระบวนการของลูกเสือ
3.3 ปรับลดจํานวนชุดการจัดกิจกรรมลงใหเหมาะสมกับระยะเวลา และสาระการ
เรียนรูความรูท ั่วไปที่ควรทราบ และเกิดประโยชนตอกองลูกเสือโรงเรียน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการ
จัดกิจกรรม 2) การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรม
3) การวิจัย (Research) เปนการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม 4) การพัฒนา (Development) เปนการ
ประเมินและปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค 1) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2) เพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ใหมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 3) เพื่อทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ4) เพื่อการประเมินคุณอันพึงประสงค ดานความรูทั่วไป ดานความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และปรับปรุงแกไขชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จํานวน 92 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จํานวน 47 คน ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2549 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาชุด
การจัดกิจกรรม พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สําหรับครู ผูกํากับ
หรือผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ 3) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ 4) ชุดการจัดกิจกรรม พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
5) แบบทดสอบความรูทั่วไปกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ซึ่งมีคาความยากงาย ระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.84 6) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนหลังเรียน ดวยชุดการจัดกิจกรรม แบบแผนการวิจัยแบบเชิงการทดลองพื้นฐาน
( Pre Experimental Designs )แบบ One Group Pretest – Posttest Designs วิเคราะหขอมูลดวย
คาสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที( t – test) แบบ
dependent และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
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สรุปผลการวิจยั
จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ไดนําเสนอแลวนั้น ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาขอมูล ซึ่งไดแก ลูกเสือวิสามัญ
ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ (ผูกํากับลูกเสือ) หัวหนากิจกรรม ผูบ ริหาร และผูเชี่ยวชาญ พบวา
ตองการใหสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โดยองคประกอบของ
ชุดการจัดกิจกรรม ตองจัดใหนักเรียนไดรบั ความรูทั่วไปใหความเหมาะสม มีภาพประกอบกิจกรรม
ตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญรุนพี่ ภาพลายเสนที่แสดงออกถึงความรูนั้น ๆ ที่สามารถศึกษาแลวนําไป
ปฏิบัติได เปนรูปแบบทีอ่ านงาย เขาใจ สนุกกับการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนใหเปน
ระบบ รวมถึงเนื้อหาองคความรูตาง ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ชุดการจัดกิจกรรมจะตองมี
ประสิทธิภาพ สามารถทําใหนักเรียนเรียนรูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองและชวยเหลือผูอื่นไดจาก
การปฏิบัติจริงในกิจกรรมทีก่ ําหนด
นอกจากนัน้ การสรางชุดการจัดกิจกรรมควรคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียนใหครบทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา และสังคม การวัดผล
ประเมินผลนัน้
ตองกําหนดแนวทาง วิธีการ และเกณฑในการวัดที่สามารถวัดไดครอบคลุม
จุดประสงคในทุก ๆ ดาน มีการกําหนดมาตรฐานของผูที่ผานเกณฑไวใหชัดเจน คือ ผูเรียนตองมี
เวลาในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะไดรับการประเมิน เปน “ผาน” การประเมิน
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ที่สรางขึ้นมีทั้งหมด 5 ชุด คือ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 1 ประวัติลูกเสือ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 คํา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 ระเบียบแถว 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4 ระเบียบ
แถว 2 และภาวะผูนํา และชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 ระเบียบแถว 3 และพิธีการวิสามัญ แตละชุดมี
องคประกอบคือ 1) คํานํา 2) วัตถุประสงค 3) คูมือผูกํากับ 4) คูมือลูกเสือวิสามัญ ชุดการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นที่ ส ร า งขึ้ น ได นํ า ไปทดลองใช เ พื่ อ หาค า ประสิ ท ธิ ภ าพแบบรายบุ ค คล
(Individual Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ 66.64/75.28 หาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมแบบ
กลุมเล็ก (Small Group Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ 75.08/75.28 และหาประสิทธิภาพแบบสนาม
(Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพ 81.20/87.68 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
3. ผลการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ลูกเสือวิสามัญสามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางครบวงจร และกอนปฏิบัติ
กิจกรรมเปนการฝกความมีระเบียบวินยั ในตนเอง ลูกเสือวิสามัญทําพิธีเปดกอง ซึ่งประกอบดวยการ
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เชิญธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยกเรียน เลนเกมหรือเพลง ทําใหเกิดความสนุกสนานเปน
การอบอุนรางกายกอนปฏิบัติกิจกรรม แลวจึงแยกยายกันเขาเรียนตามฐาน เปนระบบหมู แลวเขา
รวมพิธีปด นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง ขณะที่ใชชุดในแตละครั้งจะมีปญ
 หาดานเวลาไมคอยเพียงพอ
ตอการเรียนรู ทําใหลูกเสือวิสามัญมักจะหาเวลามาอานทบทวนความรูจากชุดอีกครัง้ เสมอ และเกิน
เวลาในชัว่ โมงอื่นหลายครั้ง
นอกจากนั้นแลวยังหาเวลามาฝกเพิม่ เติมในสวนของระเบียบแถว
ความสําเร็จคือกิจกรรมนี้ตอบสนองความตองการของลูกเสือ ไดเรียนรูสิ่งใหม ไดความสนุกและ
ไดความสุข พรอมทั้งเกิดทัศนคติที่ดี
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไข
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรูความรูทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือ
วิสามัญของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 2 โดยคะแนนหลังเรียน ดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญสูง
กวากอนเรียน สวนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของลูกเสือวิสามัญ หลังเรียนดวยชุด
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ นั้ น มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ด า นการแต ง
เครื่ องแบบและการปฏิ บั ติ กิจกรรมตางๆดว ยความตั้ง ใจและรับผิดชอบอยู ใ นระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนดานตางๆ พบวา การปฏิบัติหนาที่ตางๆดวยความตั้งใจและรับผิดชอบและดานการ
แตงกาย อยูในลําดับที่ 1 ดานการบําเพ็ญประโยชนตอกองลูกเสือ การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน
และการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม อยูในลําดับที่ 2 ดานการใหความรวมมือในการเปดประชุม
กอง อยูในลําดับที่ 3 ดานการตรงตอเวลา อยูในลําดับที่ 4
ความคิดเห็นที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา โดยภาพรวมลูกเสือ
วิสามัญเห็นดวยในระดับมาก โดยภาพรวมแลวนักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอชุดการจัดกิจกรรม
ทั้ง 5 ชุด ชุดการจัดกิจกรรมที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3
เรื่อง ระเบียบแถว 1 และชุดการจัดกิจกรรมที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ชุดการจัด
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธีการ ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ นักเรียนเห็นดวยมากในลําดับที่ 2 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1 และ
ภาวะผูนํา นักเรียนเห็นดวยมากในลําดับที่ 3 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ประวัติลูกเสือ นักเรียน
เห็นดวยมากในลําดับที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปรากฏผลการวิจัยดังทีก่ ลาวมาแลว สามารถนําไปสูการ
อภิปรายผลได ดังตอไปนี้
1. จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาขอมูล ซึ่งไดแก นักเรียนที่เลือก
เรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ (ผูกํากับลูกเสือ) หัวหนากิจกรรม
ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ พบวา ทุกคนมีความเห็นตรงกันคือตองการใหสรางชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สื่อการเรียนการสอนดานกิจกรรม
ลูกเสือที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและสภาพการณในสวนอื่นที่เกี่ยวของกับนักเรียนนั้นยังนอย
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกลาววา สื่อการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่องเพราะเปนการเรียนรูตลอดชีวิต มีการใชเวลาวางอยางเกิด
ประโยชนโดยเฉพาะในเชิงการสรางสรรค ทั้งยังใหเกิดความยืดหยุนใหสนองความตองการของ
ผูเรียน ชุมชนและสังคมใหมาก การที่ผูเรียนเรียนรูได ไมจํากัดเวลา ที่ตองการเรียนรู จึงตอง
มีสื่อทุกประเภทไวรองรับความตองการเหลานั้น ชุดการจัดกิจกรรมจะตองจัดใหนักเรียนไดรับ
ความรูทั่วไปใหความเหมาะสม มีภาพประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญรุนพี่หรือลูกเสือ
วิสามัญในกองอื่นๆ ภาพลายเสนที่แสดงออกถึงความรูนั้น ๆ ที่สามารถศึกษาแลวนําไปปฏิบัติได
เปนรูปแบบที่อานงาย เขาใจ สนุกกับการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนใหเปนระบบ รวมถึง
เนื้อหาองคความรูตาง ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงษ (2523 :
32) ลัดดา ศุขปรีดี (2524 : 29) วิชัย วงษใหญ (2525 : 185) วิริยะ ศิริชานนท (2532 : 25) และบุญ
ชม ศรีสะอาด (2533 : 25) ไดใหกลาวถึงการสรางชุดการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนพอ
สรุ ป ได ว า ชุ ด การจั ด กิ จ กรรมจะต อ งเป น สื่ อ ประสมสํ า เร็ จ รู ป ที่ นํ า มาใช ใ ห ส อดคล อ งกั บ
เนื้อหาวิชา ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลว ปรมาภรณ อนุพันธ (2544 : 5) ไดใหกลาวถึงการสรางชุดการจัด
กิจกรรมให เหมาะสมกั บผูเ รียนว า ชุดการจัดกิจกรรมจะตองเป นการบูรณาการนวั ตกรรมกับ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ใ นรู ป ของการจั ด กิ จ กรรม ที่ ค รู นํ า สื่ อ การเรี ย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ
เนื้อหาวิชาที่สอนในแตละหนวยมาใช โดยรวบรวมไวเปนระเบียบในกลองการสอนเพื่อใหนักเรียน
ไดบรรลุจุดประสงคในการเรียนรูจากประสบการณทั้งหมด กิจกรรมลูกเสือในปจจุบันมีสื่อที่
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เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูโดยตรงไมเพียงพอ ในรูปแบบที่ลูกเสือสามารถศึกษาเรียนรูไดเอง
โดยอาศัยกระบวนการทางลูกเสือเขามาผสมผสานก็สามารถใชไดเปนอยางดี นอกจากนั้นแลวยัง
ตองการใหมีภาพประกอบที่สวยงาม เปนภาพจริงที่เกิดขึ้นจริงในกองของตนเอง ตัวอักษรขนาด
พอเหมาะ ใหอานงาย ชัดเจน ทั้งนี้เปนเพราะวา เวลาเรียนรูนอย และเกิดความภาคภูมิใจ ชุดการ
จัดกิจกรรมที่สรางขึ้นมีองคประกอบคือ 1) คํานํา 2) วัตถุประสงค 3) คูมือครู ประกอบดวย คํา
ชี้แจงสําหรับครู ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู แบบทดสอบ พรอม
เฉลยแบบทดสอบ และ 4) คูมือนักเรียน ประกอบดวย คําชี้แจงการใชชุดการจัดกิจกรรม ใบงาน
แบบทดสอบและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอชุดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางชุดการจัดกิจกรรม ตามแนวคิดของ
ชัยยงค พรหมวงศ (2520 : 105-106) วิชัย วงษใหญ (2525 : 186-189) และบุญเกื้อ ควรหาเวช
(2543 : 95) ที่มีองคประกอบที่สําคัญของชุดการจัดกิจกรรม ไดแก คํานํา วัตถุประสงค คูมือครู
และคูมือนักเรียน แลวนํามาพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมตามองคประกอบและขั้นตอนการพัฒนา
ตามที่ไดศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ มีคําแสน ( 2544 : บทคัดยอ) และพรทิพย
อรุณสุโข (2547 : 131) ที่พบวา ผูเกี่ยวของตองการใหสรางสื่อที่มีภาพประกอบที่ชวยสื่อความ
เขาใจในบทอาน สีสันสวยงามสะดุดตา ใชตัวอักษรขนาดใหญ เหมาะสม ชัดเจน รูปเลมมีขนาด
พอเหมาะกับวัยของผูเรียนชวยสนองตอบความสนใจของนักเรียนและสรางแรงจูงใจในการเรียน
มากขึ้น สวนของสาระการเรียนรูที่นํามาใชตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของการจัด
กิจกรรม โดยสาระการเรียนรูสวนใหญเปนสาระการเรียนรูที่ใชกับสถานบันที่อยูในระดับอาชีวะ
ศึกษา จึงไมแพรหลายในระดับมัธยมศึกษา สวนครูผูสอนสวนใหญ ขาดทักษะความชํานาญดาน
ลูกเสือวิสามัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญ สามารถเรียนรูและแสดง
บทบาทไดเอง ทั้งยังสามารถนํากลับมาใชในการชวยเหลืองานในกองลูกเสือฐานะกรรมการประจํา
กอง หรือในฐานะพี่เลี้ยงหรือในฐานะผูฝกสอนในกองลูกเสือของโรงเรียน หรือชวยเหลืองานดาน
การบริการในชุมชนตนเองไดเปนอยางดี แตควรมีครูหรือผูกํากับลูกเสือเปนที่ปรึกษา ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรของกรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิการ (2538 : 16) ที่กลาวไววา เด็ก
จะเรียนรูและเขาใจสิ่งที่เรียนไดดีนั้น สิ่งที่เรียนจะตองมีความหมายสําหรับเด็ก และเปนเรื่องที่ที่
เด็กพบเห็นและปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเด็ก พรทิพย อรุณสุโข (2547 : 130) กลาววา สื่อที่
สรางขึ้นตองใชเนื้อหาที่มีโอกาสพบเห็นในชีวิตจริง ดังนั้น การเรียนรูตามกระบวนการลูกเสือจึงมี
สวนชวยในการสรางสื่อประเภทชุดการจัดกิจกรรม เพราะลูกเสือวิสามัญสามารถแบงหนาที่กันทํา
ไดอยางมีระบบ สามารถทํางานเปนทีม ทุกคนในหมูลวนมีบทบาทที่โดดเดนของตนอยางชัดเจน
สอดคลองกับงานวิจัยของทิวาพร อุณยเกียรติ (2547 : 105) และพจนา เขียนสะอาด (2547:120)
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ที่คนพบวา การที่สมาชิกในกลุมปฏิบัติกิจกรรมรวมกันจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน จะทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นภายในกลุม สวนการประเมินผลใน
สวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีเกณฑการประเมินผลที่ชัดเจน คือลูกเสือตองมีเวลาเรียนครบ 80
% ของเวลาเรียนทั้งหมด สวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ลูกเสือมีความจําเปนตอง
ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กิจกรรมสวนใหญมุงพัฒนาให
ลูกเสือเปนผูเสียสละ มีความอดทน มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและมีการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สวนรวม ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 6-7) ที่กลาววา กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี เปนกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพเพื่อเปนพลเมืองดีของชาติ มุงเนนปลูกฝง
ความเปนผูมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต มีความรักสามัคคี อยูรวมกับผูอื่นได และบําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สวนรวม
2. ผลการพั ฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการจั ดกิจกรรม พบวา ชุดการจัด
กิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูวิจัยได
ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากพระราชบัญญัติฉบับตางๆ เอกสารที่เกี่ยวของ ศึกษาจากงานวิจัยของนัก
การศึกษาจํานวนมากเพื่อนํามาจัดสรางเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนั้นแลวยังใช
หลักการประเมิน ตรวจสอบชุดการจัดกิจกรรมเปนลําดับขั้นตามระเบียบวิธีวิจัยคือ ชุดการจัด
กิจกรรมไดผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ แลว
นําผลไปปรับปรุงแกไข กอนนําไปทดลองหาคาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางแลวนําไปทดลองใช
เพื่อหาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 66.64/75.28
หาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 75.08/75.28
และหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.20/87.68
ซึ่งสอดคลองกับหลักการหาคาประสิทธิภาพของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 : 129 – 130) และชัย
ยงค พรหมวงศ (2540 : 101-102) ที่กลาววา การประเมินชุดการเรียนรูนั้นเปนการตรวจสอบหรือ
ประเมินประสิทธิภาพชุดการเรียนรูที่ใชเกณฑที่ตั้งไวโดยมีการทดลองตามลําดับขั้นตอนดังนี้แบบ
รายบุคคล (Individual Tryout) แบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout) และแบบภาคสนาม (Field
Tryout) ทําใหสามารถยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่หนึ่ง ซึ่งคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคา
ประสิทธิภาพตัวหลัง แสดงใหเห็นไดวา นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบประจําชุดการจัดกิจกรรม
ทั้ง 5 ชุดการจัดกิจกรรมไดคะแนนสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทักษะทีละชุดอยางเปน
ขั้นตอน จนเกิดความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูเกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญเปนอยางดี นักเรียนที่
เป น ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ นั้ น หลั ง จากจบชุ ด การเรี ย นรู แ ต ล ะชุ ด แล ว สามารถทดสอบหลั ง เรี ย นเพื่ อ
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ตรวจสอบความรูความเขาใจและพัฒนาการของตนไดทันทีที่เรียนจบชุดการจัดกิจกรรมแตละชุด
สอดคลองผลการวิจัยของ นิภาภรณ กลาหาญ (2540 : 42) วิไลรัตน วสุริย (2545 : 87) และ
พรทิพย อรุณสุโข (2547 : 134) ที่พบวา คาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง
เพราะนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทักษะอยางเปนขั้นตอนและประการสําคัญ ลักษณะ
แบบทดสอบประจําชุดการเรียนรูมีจํานวนไมมากเปนการวัดผลจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง
เทานั้น นอกจากนี้ นักเรียนไมเกิดความเครียดและวิตกกังวลเพราะไดทําแบบทดสอบรายบททันที
ที่เรียนจบแตละบทและไมตองใชเวลานาน
3. ผลการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา การทดลองใชประสบสําเร็จเปนอยางดีตามวัตถุประสงคที่ตองการทั้งนี้
อาจจะเปนเพราะวา นักเรียนที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดวย
ตนเองโดยมีผวู ิจัย ครูผูสอน พี่เลี้ยงทําหนาที่คอยใหคําปรึกษา เนื่องจากกอนทําการทดลองใช
ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศเพื่อชีแ้ จง ทําความเขาใจ อภิปรายรวม ระหวางผูวิจยั
ผูกํากับลูกเสือ
วิสามัญ ลูกเสือวิสามัญรุนพี่ มีการรวมมือกันอภิปรายกันตามขัน้ ตอนตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการ
ตามปกติกันอยางกวางขวาง ทุกคนตองการที่จะไดมีโอกาสแสดงบทบาทของครูหรือพี่เลี้ยงทีม่ ี
ความรูความสามารถดวยตนเอง ตองการแตงเรื่องแบบที่มีเครื่องหมายวิชาพิเศษติดตามอกเสื้อเพือ่
แสดงศักยภาพของตนเอง
แตละคนตองการเปนวิทยากรพี่เลีย้ งในการดูแลลูกเสือรุนนองเพื่อ
ชวยเหลือผูกํากับ กองลูกเสือและโรงเรียนในการปฏิบัตกิ ิจกรรมตางๆ จึงทําใหแตละคนตั้งใจที่จะ
เรียนรูเปนพิเศษ สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2546 : 2)กลาวไววา กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมทีจ่ ัดอยางเปนระบบประกอบ
ดวยรูปแบบของกระบวนการที่มีความ
หลากหลาย ผูเรียนจะไดรับประสบการณจริง มีการพัฒนาในดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณและสังคม มุงสรางเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงใหเยาวชนเกิดคุณธรรมจริยธรรมและ
สรางคานิยมอันพึงประสงคใหเกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน สงเสริมใหผเู รียนรูจักและเขาใจในตนเอง
กอใหเกิดจิตสํานึกที่ดีที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสังคมรอบตัว รูจักทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ และสอดคลองกับ ดํารง
ประเสริฐกุล (2542 : 18) กลาววา กิจกรรมนักเรียนนัน้ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนและ
นักเรียนรวมมือกันจัดขึน้ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนเพื่อสนองความตองการและความสนใจ
ของผูเรียนที่จะเสริมสรางใหเกิดประสบการณ เพื่อเพิ่มพูนองคความรูในทิศทางที่ถูกที่ควรใหกับ
ผูเรียน เปนกิจกรรมที่ไมมีการกําหนดคะแนน และหลังจากการทดลองใชชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไปแลว พบวา ควรจะดําเนินตออยางไรจึงจะเกิดความคงทน สวนการปฐมนิเทศ
ลูกเสือวิสามัญที่เขารวมกิจกรรม พบวา ลูกเสือสามารถทําแบบทดสอบและทําแบบประเมิน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค จนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวากอนเรียนและจากการเปรียบเทียบ
คารอยละความรูทั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ ของแตละชุดการจัดกิจกรรม ปรากฏวา ชุดการจัด
กิจกรรมที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.50 ซึ่งมีคามากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา สาระการเรียนรู
ในชุดกิจกรรมนั้นเปนสาระที่ลูกเสือไดเปนผูดําเนินการเองแลวยังจะตองนําความรูทไี่ ดไปใชกบั
ลูกเสือรุนนองตอไปในฐานะที่ตนเองจะตองเปนพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงอาวุโส หรือผูฝกสอน จึงทําให
ลูกเสือจะตองมีความรู ความชํานาญและทักษะที่มากพอที่จะตองจัดการเรียนการสอนกันเองตาม
ระเบียบกําหนด
ลูกเสือทราบวาตนเองจะตองมีและแสดงบทบาทเหลานั้นเสมือนครูคนหนึ่งจึง
สนใจที่จะตองเรียนรูอยางจริงจัง โดยเฉพาะสวนของพิธีการทางดานวิสามัญ สวนชุดอื่น ๆ อยูใน
เกณฑ ดี การทดลองครั้งนี้ ลูกเสือวิสามัญเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ขั้นตอนโดยมีผูวิจัย ผูกํากับและพี่เลี้ยงเปนที่ปรึกษา ทําใหลูกเสือวิสามัญเกิดทักษะอยางรวดเร็ว
สอดคลองกับแนวคิดของชม ภูมิภาค(2524 : 100) และรัชนี สมบุตร(2536 : 90) ที่กลาวไวทํานอง
เดียวกันวา การเปดโอกาสใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง มีการโตตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการเสริมแรงใหนักเรียนทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา ๆ กันจะทําใหนักเรียนเกิดการ
กระตือรือรนและเรียนรูไดรวดเร็ว
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแกไข
พบวา อยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากคะแนนผล
การเรียนรูความรูทั่วไปเรื่องลูกเสือวิสามัญกอนเรียน และหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่สอง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาเมื่อผานการปรับปรุงแกไขแลวนํากลับไปทดลองใชจนทําใหหลังการใชชุดการจัดกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการใชชุดการจัดกิจกรรม
และชุดการจัดกิจกรรมที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ชุดการเรียนรูที่ 5 เรื่องระเบียบวินัย 3 และพิธกี าร สวนชุดการเรียนรูที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่าํ สุด คือชุดการเรียนรูที่ 1 เรือ่ ง ประวัติลูกเสือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ซึ่งมีลักษณะของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เนนความสําคัญของลูกเสือเปนสําคัญ ลูกเสือมี
สวนในการบริหารจัดการกองลูกเสือของตน
จึงทําใหลูกเสือสนใจที่จะเรียนรู เพื่อที่จะได
นําไปใชในการใหความรูแก ผูอื่นในฐานะพี่เลี้ยงลูกเสือ สอดคลองกับวันเพ็ญ มีคําแสน (2544 :
บทคัดยอ) ไดศกึ ษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนสื่อประสมเรื่อง ทวีปเอเชีย : ดินแดนแหงความ
แตกตาง โดยมีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 1) วิเคราะหเนื้อหา 2) วางแผนการ
สอน 3) ผลิตสื่อการสอน 4) ทดลองประสิทธิภาพ สื่อการสอน สถิติที่ใช คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent เครื่องมือที่ใช 1) ชุดการสอนสื่อประสม 2) แบบสอบถาม
ความตองการ 3) แบบสัมภาษณความคิดเห็น 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบวา 1) ดานขอมูลพื้นฐาน ครูและนักเรียนตองการใหมกี ารจัดการเรียนการสอนโดย
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ใชชุดการสอนสื่อประสม ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) ดานการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนสื่อประสม มีเนื้อหา 8 เรื่อง โดยมีสื่อประสม ไดแก บทเรียนที่นําเสนอผานคอมพิวเตอร
แผนที่ ลูกโลก ใบความรู แบบฝกหัดทบทวน แบบฝกทักษะแผนที่ และแบบทดสอบหลังเรียน
ซึ่งชุดการสอนสื่อประสม มีประสิทธิภาพเทากับ 86.11/86.16 3) ดานการทดลองชุดการสอนสื่อ
ประสม ครูมีบทบาทในการเปนผูใหคําชี้แนะ ชวยเหลือนักเรียน และประเมินผล บทบาทของ
นักเรียนเปนผูป ฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยศึกษาหาความรูจากสื่อประสมและทํา
แบบฝกหัดทบทวน แบบฝกทักษะแผนที่ และแบบทดสอบหลังเรียน 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียน ดวยชุดการสอนสื่อประสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยชุดการสอนสื่อประสม
มีคาเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนดวยดวยชุดการสอนสื่อประสม และนักเรียนเห็นดวยอยางมากตอการเรียน
โดยการใชชดุ การสอนสื่อประสม คือ นักเรียนเกิดความกระตือรือรน นักเรียนเกิดความมัน่ ใจตอ
การเรียนและนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
สําหรับผลการประเมินดานความคิดเห็นของ
ลูกเสือวิสามัญที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ลูกเสือวิสามัญมีความเห็นในระดับมาก
จากการเรียนรูด วยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับผลการประเมินแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของลูกเสือวิสามัญที่เรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใชแบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค สวนการวัดพฤติกรรมดานการตรงตอเวลา การใหความรวมมือ
ในพิธีการเปดประชุมกอง ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยความตั้งใจและรับผิดชอบ การบําเพ็ญ
ประโยชนตอกอง/โรงเรียน/สวนรวม การมีระเบียบวินัย และการประเมินปฏิบัติตนในการ
ประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่นดวยความอดทน อดกลั้น และจากการประเมินพบวา ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความจงรักภัคดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
มีระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดีมาก ดานการตรงตอเวลา มีระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดีมาก ดาน
การใหความรวมมือในพิธีการเปดประชุมกอง มีระดับคุณภาพ อยูใ นระดับ ดีมาก ดานปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ดานความตัง้ ใจและรับผิดชอบ มีระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดี ดานการประเมิน
บําเพ็ญประโยชนตอกอง/โรงเรียน/สวนรวม มีระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดีมาก ดานการมีระเบียบ
วินัย (การแตงเครื่องแบบ) มีระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดีมาก ดานการปฏิบัติตนในการประกอบ
กิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่นดวยความอดทน อดกลั้น มีระดับคุณภาพ อยูในระดับ ดีมาก สรุปผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของลูกเสือวิสามัญ
หลังจากที่เรียนรูดวยชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสามัคคี
วิทยาคม 2 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก ทั้งนี้เปน
เพราะวาลูกเสือวิสามัญมีความรูทั่วไปเกีย่ วกับลูกเสือมากขึ้น เกิดความสนใจที่จะไดเรียนรู เพราะ
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ไดดําเนินกิจกรรมเอง เกิดภาวะผูนํา ซึ่งจะตองใชอิทธิพลที่มีอยูในความสัมพันธของผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา โดยผานกระบวนการการติดตอซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาหมาย
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ฝายวิชาการ กองลูกเสือ (2534:2 )
กลาววา การที่ลูกเสือไดใชกระบวนการเรียนรูที่อาศัยความมีมนุษยสมั พันธ เกิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางกันตลอดเวลา เกิดความเขาใจกัน รวมกันคิดรวมกันแกไขปญหา รวมกันศึกษาเรียนรู คิด
อานอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับสุรพล พยอมแยม (2544 : 104) กลาววา กลุมเพื่อนมีอิทธิพล
ตอการเรียนรู
มีการรวมมือกันในการทํางานดวยความตั้งใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
แสวงหาคําตอบ ทั้งยังสามารถใหกําลังใจกันและกันดวย ลูกเสือวิสามัญมีโอกาสเลือกเรียนในสิ่ง
ที่ตนสนใจ มีเอกสารประกอบที่ดี ลดการสั่งการ แตเปนการใหคาํ แนะนําชวยเหลือคอยอํานวย
ความสะดวกใหผูเรียน ขจัดความเบื่อหนายของลูกเสือ
ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งตอไป โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไปในการนําไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา ชุดการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด ทํา
ใหลูกเสือวิสามัญมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือสูงขึ้น มีความสนใจที่จะเรียนรู ดังนั้น ผูกํากับ
ลูกเสือจึงควรสรางชุดการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมอื่น
ตอไป
2. จากผลการวิจัย พบวา การเรียนรูตามกระบวนการลูกเสือนั้นทําใหลูกเสือเกิดความ
สนุกสนาน ไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน มีการทํางานเปนทีม
อยางมีเปาหมาย จากการคนพบดังกลาว จึงเปนแนวทางใหผูวิจัยและผูกํากับนําไปประยุกตใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป
3. จากผลการวิจัย พบวา กระบวนการเรียนรูของชุดการจัดกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ
ทําใหลูกเสือวิสามัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดีอยูในระดับมากในทุกๆดานโดยเฉพาะดาน
ระเบี ย บวิ นั ย การแต ง กายเพราะลู ก เสื อ เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในเครื่ อ งแบบที่ ต นสวมใส ดั ง นั้ น
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สถานศึกษาควรที่จะนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ ไดในหลายๆรูปแบบ
โดยเฉพาะการบูรณาการหลายวิชากับการลูกเสือ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ตอไปอีกใหครบตามสาระที่มีอยูในหลักสูตร
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือใน
ลักษณะของสื่อสําเร็จรูปชนิดอื่น ๆ ตอไป เชน จัดเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือในรูป VCD จัดเปนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือในรูป CAI เปนตน
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ ใน
ลักษณะของการบูรณาการกั บ 8 กลุมสาระตามแนวคิดของหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เพราะกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมที่เสริมเติมเต็มใหกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
(สําหรับนักเรียน)
คําชี้แจง
แบบสอบถามความความคิดเห็นฉบับเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความความคิดเห็นของ
นักเรียนเกีย่ วกับการใชชุดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาป
ที่ 4 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลสถานภาพทัว่ ไป จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ จํานวน 4 ขอ
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของวิธีการจัดกิจกรรม
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง ใหลูกเสือวิสามัญทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ในหัวขอที่ตองการตอบและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระที่ตองการตอบนั้นดวย
1.เพศ
1.ชาย
2. หญิง
2.อายุ
1.ต่ํากวา 15 ป
2. 15 – 16 ป
4. มากกวา 19 ป
3.17 – 19 ป
3.ลูกเสือวิสามัญเคยเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือไม
1.เคย
2.ไมเคย
ตอนที่ 2 ความตองการในการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมและสาระการเรียนรูของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
คําชี้แจง
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงใน หนาขอขอความที่ตรงกับความตองการ โดย
สามารถทําเครื่องหมาย √ ลงใน ไดมากกวาหนึ่งครั้ง ใน ของแบบสอบถามแตละขอ
ตัวอยาง 1. นักเรียนคิดวาสื่อใดตอไปนี้ในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ มีความ
นาสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียนที่กําลังเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และชวยใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
1.1. ภาพประกอบ
ภาพลายเสน แบบ เหมือนคน
ภาพลายเสน แบบการตูน
ภาพที่แสดงวัสดุอื่นๆตองเหมือนจริง
ภาพถายจากของจริง
อื่นๆระบุ………………………………………………………………………
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
1. ลูกเสือวิสามัญ คิดวา สื่อใด การฝกหัดแบบใด การปฏิบัติตนอยางไร ตอไปนี้ ในชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ มีความนาสนใจ และเหมาะสมกับนักเรียนที่กําลังเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
และชวยใหลูกเสือวิสามัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.1 ภาพประกอบ หมายถึง ภาพวาดหรือภาพลายเสน หรือภาพถาย
แสดงเรื่องราวตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูจะทําใหเกิดองคความรูไดดี
ภาพวาดหรือภาพลายเสนที่เสมือนจริง เปนตอน ๆสั้น ๆ ตามสาระการเรียนรู
ภาพวาดหรือภาพลายเสนที่เสมือนจริง แทรกตามสาระการเรียนรู
ภาพวาดหรือภาพลายเสนที่เปนภาพลอเลียนแบบจริง
ภาพถายจากวัตถุหรือวัสดุหรือบุคคลจริง
อื่นๆ…………………………………………………………………………….
1.2 ใบความรูใหลกู เสือไดศึกษาหาความรูนั้นจะตองมีลักษณะดังนี้
อานงาย ไมสับสน แทรกภาพประกอบตามสาระการเรียนรู
สั้นกระทัดรัด เขาใจไดงาย มีสรุปยอที่ชัดเจน
อานงาย ไมสับสน ไมแทรกภาพประกอบ
มีจํานวนสาระการเรียนรูหรือจํานวนใบความรูมากเพียงพอตอการเรียนรู
มีจํานวนสาระการเรียนรูหรือจํานวนใบความรูไมมากจนเกินไป
อื่นๆ…………………………………………………………………………….
1.3 การฝกหัดใหลกู เสือวิสามัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้นมีลักษณะอยางไร
ปฏิบัติหนาที่และสรางหนังสือคูมือกํากับการปฏิบัติหนาที่ ดานการบําเพ็ญ
ประโยชน ในการทํางานบริการหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน โรงเรียน ครู อาจารย และบุคคลทั่วไป
ตามคติพจนลูกเสือวิสามัญ
ปฏิบัติหนาที่และสรางหนังสือคูมือกํากับการปฏิบัติตามวินัยของลูกเสือวิสามัญ
เรื่องการตรงเวลา
สรางหนังสือคูมือกํากับการปฏิบัติตามวินัยของลูกเสือวิสามัญ เรื่องความอดทน อดกลั้น
ไมยอทอตอความลําบาก
ปฏิบัติหนาที่และสรางหนังสือคูมือกํากับการปฏิบัติตามวินัยของลูกเสือวิสามัญ เรื่อง
การแตงกาย
อื่นๆ…………………………………………………………………………….
1.4 การปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีตอสถาบันชาติ สถาบันแหงศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย ควรมีลักษณะดังนี้
เขารวมพิธีเคารพธงชาติ ในตอนเชาทุกครั้ง
เขารวมพิธีเปดประชุมกองหนาเสาธงกอนเรียนทุกครั้ง
แตงกายใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนดในการเขารวมพิธีทุกครั้ง
เขารวมพิธีในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ศาสนาดวยตนเอง
เขารวมพิธีในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ศาสนาตามคําสั่งผูบังคับบัญชา
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อื่นๆ…………………………………………………………………………….
2. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรมของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
2.1 ลูกเสือวิสามัญ เห็นวารูปแบบของการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญฉบับนี้นั้นมีลักษณะอยางไร
เรียนรูตามกระบวนการของลูกเสือ
เรียนรูและศึกษาเปนรายบุคคล
เรียนรูและศึกษาเปนกลุม (ระบบหมู)
เรียนรูและศึกษาจากใบความรู
ครู - ผูกํากับคอยดูแลอยางใกลชิด
ฝกและสาธิตตามสถานการณจําลองเสมือนจริง
ฝกและสาธิตตามสถานการณจริง
ฝกหัดปฏิบัติงานตามใบงาน
อื่นๆ…………………………………………………………………………….
2.2 ลูกเสือวิสามัญ คิดวาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้นควรประกอบดวยสื่อการเรียนรู ชนิด
ตางๆ เพิ่มเติมเขาไปอีกเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดอะไรบาง
สมุดคูมือการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
สื่อของจริง / เสมือนจริง
ภาพประกอบ
สื่อของจริง
คูมือสําหรับครูและนักเรียน
อื่นๆ…………………………………………………………………………….
2.3 การวัดการแประเมินผลการเรียนในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยวิธีการใดที่ลูกเสือ
วิสามัญ เห็นดวย
ใชแบบทดสอบ
ใชแบบประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยครูเปนผูประเมิน
ใชแบบประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนักเรียนเปนผูประเมิน
ตนเองและเพื่อน
ใชแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยครูเปนผูสังเกต
ใชแบบสังเกตพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยนักเรียนเปนผูสังเกต
ใชแบบสัมภาษณรายบุคคล / กลุม
ประเมินจากผลงาน / ชิ้นงาน
อื่นๆ…………………………………………………………………………….
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แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หลังการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(สําหรับนักเรียน)
คําชี้แจง
แบบสอบถามความความคิดเห็นฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความความคิดเห็นของ
นักเรียนหลังจากการใชชุดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ แบงเปน 5 ฉบับๆละ 10 ขอ
ดังนี้
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หลังการใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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ฉบับที่ 1 สําหรับชุดที่ 1เรื่อง ประวัติลูกเสือ
คําชี้แจง
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงใน ตารางใหตรงกับขอที่ความตองการ โดยสามารถทํา
เครื่องหมาย √ ไดเพียงครั้งเดียวในแบบสอบถามแตละขอ

รายการประเมิน
1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
3.เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม มีสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
4. รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสให
ลูกเสือทํากิจกรรมดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน
5.กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6.กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนอยางดี
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญไมใชเรื่องที่ยากเกินไป
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
8.หลังจากปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือแลว ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
9.หลังจากไดเรียนดวย ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ทําให
ลูกเสือสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
10.หลังจากไดเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวม

คะแนนการ
พิจารณา
1 2 3
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ฉบับที่ 2 สําหรับชุดที่ 2 เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คําชี้แจง
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงใน ตารางใหตรงกับขอที่ความตองการ โดยสามารถทํา
เครื่องหมาย √ ไดเพียงครั้งเดียวในแบบสอบถามแตละขอ

รายการประเมิน
1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
3.เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม มีสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
4. รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสให
ลูกเสือทํากิจกรรมดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน
5.กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6.กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนอยางดี
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญไมใชเรื่องที่ยากเกินไป
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
8.หลังจากปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือแลว ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
9.หลังจากไดเรียนดวย ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ทําให
ลูกเสือสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
10.หลังจากไดเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวม

คะแนนการ
พิจารณา
1 2 3
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ฉบับที่ 3 สําหรับชุดที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1
คําชี้แจง
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงใน ตารางใหตรงกับขอที่ความตองการ โดยสามารถทํา
เครื่องหมาย √ ไดเพียงครั้งเดียวในแบบสอบถามแตละขอ

รายการประเมิน
1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
3.เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม มีสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
4. รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสให
ลูกเสือทํากิจกรรมดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน
5.กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6.กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนอยางดี
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญไมใชเรื่องที่ยากเกินไป
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
8.หลังจากปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือแลว ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
9.หลังจากไดเรียนดวย ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ทําให
ลูกเสือสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
10.หลังจากไดเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวม

คะแนนการ
พิจารณา
1 2 3
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ฉบับที่ 4 สําหรับชุดที่ 4 เรื่อง ระเบียบแถว 2 และภาวะผูนํา
คําชี้แจง
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงใน ตารางใหตรงกับขอที่ความตองการ โดยสามารถทํา
เครื่องหมาย √ ไดเพียงครั้งเดียวในแบบสอบถามแตละขอ

รายการประเมิน
1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
3.เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม มีสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
4. รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสให
ลูกเสือทํากิจกรรมดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน
5.กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6.กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนอยางดี
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญไมใชเรื่องที่ยากเกินไป
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
8.หลังจากปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือแลว ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
9.หลังจากไดเรียนดวย ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ทําให
ลูกเสือสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
10.หลังจากไดเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวม

คะแนนการ
พิจารณา
1 2 3
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ฉบับที่ 5 สําหรับชุดที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธีการ
คําชี้แจง
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย √ ลงใน ตารางใหตรงกับขอที่ความตองการ โดยสามารถทํา
เครื่องหมาย √ ไดเพียงครั้งเดียวในแบบสอบถามแตละขอ

รายการประเมิน
1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
3.เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม มีสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
4. รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสให
ลูกเสือทํากิจกรรมดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน
5.กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6.กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนอยางดี
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญไมใชเรื่องที่ยากเกินไป
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
8.หลังจากปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือแลว ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
9.หลังจากไดเรียนดวย ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ทําให
ลูกเสือสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม
10.หลังจากไดเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
รวม

คะแนนการ
พิจารณา
1 2 3
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
สําหรับหัวหนากิจกรรมนักเรียน หัวหนากิจกรรมลูกเสือ ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
และผูเชี่ยวชาญดานการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้
เปนแบบสัมภาษณเกีย่ วกับความคิดเห็นในเรื่องคุณลักษณของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ผูวิจัยขอความอนุเคราะหทานตอบตาม
จริง โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลสถานภาพทัว่ ไป จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของสําหรับหัวหนากิจกรรมนักเรียน หัวหนากิจกรรมลูกเสือ
ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และผูเชี่ยวชาญดานการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน 11 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ
วัตถุประสงค
เพื่อทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานตาง ๆ ดังนี้
1. รูปแบบหรือลักษณะและดําเนินกิจกรรมตางๆของชุดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ
2. ขอบขายของสาระการเรียนรูที่นําไปใชประกอบการจัดการเรียนรู
3. ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นําใชประกอบกับการจัดการเรียนรู

นายอดุลย วิเศษโวหาร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………….
วันที่ใหสัมภาษณ วันที…
่ ………เดือน………….พ.ศ. ...........
ตอนที1่ สถานภาพและขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
25 – 35 ป
36 – 45 ป
46 – 55 ป
56 ป ขึ้นไป
3.ตําแหนง
ครู อันดับ คศ.1
ครู อันดับ คศ. 2
รองผูอํานวยการ
อื่นๆ
4.ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
5.ประสบการณการทํางานในการปฏิบัติการสอน / ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
11 – 20 ป
มากวา 20 ป
6.สถานที่ทํางาน
โรงเรียน …………………. ตําบล ……………… อําเภอ……………. จังหวัดเชียงราย
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1. ทานคิดวา การสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ นั้นควรมี
รูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรมเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาการจัดใหมีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในโรงเรียนนั้น ควรมีการเปด
ประชุมกองทุกครั้งหรือไม เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดทักษะ และองคความรูอยาง
สมบูรณ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมหรือไม เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของความจงรักภัคดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ควร
ฝกอบรมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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6. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ควรฝกอบรมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของการเปนผูมีระเบียบวินยั นัน้ ควรฝกอบรมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของความอดทน - อดกลั้นนัน้ ควรฝกอบรมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ ควรดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคม ควรมีขอบขายของสาระการเรียนรูใดเพิ่มเติมอีกบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. ทานคิดวาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญนั้นควรมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในรูปแบบใด
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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11. ทานคิดวาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญนั้นควรมีการวัดและ
ประเมินผลอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12. ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นําใชประกอบกับการจัดการเรียนรูควรเปนแบบหรือลักษณะใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนในชัง่ ชันที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………

144
แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
ของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
(สําหรับผูเชี่ยวชาญ)
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ฉบับนี้ โดยทําเครื่องหมาย ลงในชอง “ คะแนนพิจารณา ” ในแตละขอตามความคิดเห็นของทาน
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามไมมีความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นําใชประกอบกับการจัดการเรียนรู
2. รูปแบบหรือลักษณะขอบขายของสาระการเรียนรูที่นําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูของชุดการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
วัตถุประสงค

รายการประเมิน

1.ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นํา
ใชประกอบกับการจัดการเรียนรู

1.ภาพประกอบ หมายถึง ภาพวาดหรือภาพลายเสน หรือ
ภาพถาย ที่แสดงเรื่องออกถึงเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรูจะทําใหเกิดองคความรูไดดี
2.ใบความรูใหลูกเสือไดศึกษาหาความรูนั้นจะตองมี
ลักษณะดังนี้
3.การฝกหัดใหลูกเสือวิสามัญมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนั้นมีลักษณะอยางไร
4.การปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ สถาบันแหงศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย ควรมีลักษณะดังนี้
1. นักเรียนตองการใหมีรูปแบบของการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญตามลักษณะดังนี้
2. นักเรียนคิดวาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควร
ประกอบดวยสื่อการเรียนรู ชนิดใดบาง
3. นักเรียนตองการใหมีการวัดประเมินผลการเรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการใด

2.รูปแบบหรือลักษณะขอบขายของ
สาระการเรียนรูที่นําไปใช
ประกอบการจัดการเรียนรูของชุด
การกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
ของ
แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
สําหรับหัวหนากิจกรรมนักเรียน หัวหนากิจกรรมลูกเสือ ครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
และผูเชี่ยวชาญดานการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
(สําหรับผูเชีย่ วชาญ)
ชื่อผูเชี่ยวชาญ…………………………………นามสกุล…………………………………..…
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………………………..
ระดับการศึกษา…………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ฉบับนี้ โดยทํา
เครื่องหมาย√ ลงในชอง “ คะแนนพิจารณา ” ในแตละขอตามความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อแนใจวาแบบสัมภาษณไมมีความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะและดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆของชุ ด การกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. ขอบขายของสาระการเรียนรูที่นําไปใชประกอบการจัดการเรียนรู
3. ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นําใชประกอบกับการจัดการเรียนรู
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วัตถุประสงค

รายการประเมิน

1.รูปแบบหรือลักษณะของ 1. ทานคิดวาการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรม
ชุดการกิจกรรมพัฒนา
ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
เรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ นั้น
ควรมีรูปแบบหรือลักษณะของการจัดกิจกรรมเปนอยางไร
วิสามัญ
2. ทานคิดวาการจัดใหมกี ารเรียนการสอนกิจกรรม ลูกเสือ
วิสามัญในโรงเรียนนั้น ควรมีการเปดประชุมกองทุกครั้ง
หรือไมเพราะเหตุใด
2. ขอบขายของสาระการ 3.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เรียนรูที่นําไปใช
เครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ประกอบการจัดการเรียนรู ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดทักษะ
และ
องคความรูอยางสมบูรณ
4. ทานคิดวาการเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมหรือไม เพราะเหตุใด
5.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของความจงรักภัคดีในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ควรฝกอบรมอยางไร
6.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลก ของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอสังคม ควรฝกอบรมอยางไร

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1

147
วัตถุประสงค

รายการประเมิน

7.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับ
เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ โลก ของเตรี ย มลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของการเปนผูมีระเบียบวินัยนั้น
ควรฝกอบรมอยางไร
8.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับ
เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ โลก ของเตรี ย มลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของความอดทน อดกลั้นนั้น ควร
ฝกอบรมอยางไร
9.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพื่อรับ
เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ โลก ของเตรี ย มลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคม ควรมีขอบขายของสาระการเรียนรูใด
เพิ่มเติมอีกบาง
10.ทานคิดวาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญนัน้ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รูปแบบใด
11.ทานคิดวาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญนัน้ ควรมีการวัดและประเมินผลอยางไร
3. ประเภทของสื่อ/เอกสาร 12.ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นาํ ใชประกอบกับการ
จัดการเรียนรูควรเปนแบบหรือลักษณะใด
จริงที่นําใชประกอบกับ
การจัดการเรียนรู

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1
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ของ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
( สําหรับผูเชีย่ วชาญ )
ชื่อผูเชี่ยวชาญ…………………………………นามสกุล…………………………………..…
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………………………..
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาความสอดคลองของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง “ คะแนนการพิจารณา ” ในแตละขอตามความคิดเห็น
ของทาน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามไมมีความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคลองของสวนประกอบตาง ๆ
ในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคลองของสวนประกอบตาง ๆ
ในคูมือครูของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคลองของสวนประกอบตาง ๆ
ในคูมือผูเรียนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคลองของสวนประกอบและ
รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
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1.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
สอดคลองของ
สวนประกอบตาง ๆ ในชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
สอดคลองของ
สวนประกอบตางๆในคูมือ
ครูของชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ

รายการประเมิน
1.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ

2.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 1
3.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 2
4.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 3
5.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 4
6.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 5
7.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 6
8.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 7

9.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ สวนประกอบ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1 - 5
สอดคลองของ
สวนประกอบตาง ๆ ใน
คูมือ
ผูเรียนชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ

คะแนนการ
พิจารณา
+1 0 -1

ขอคิดเห็น
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4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
สอดคลองของ
สวนประกอบและรูปแบบ
ของชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
สอดคลองของ
สวนประกอบและรูปแบบ
ของชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ

รายการประเมิน
10.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
รูปแบบขนาดอักษร ในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1

11.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
12.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
13.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
14.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 5

คะแนนการ
พิจารณา
+1 0 -1

ขอคิดเห็น
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ของ
แบบทดสอบกอนและหลังเรียนชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
(สําหรับผูเชี่ยวชาญ)
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาความสอดคลองของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โดยทําเครื่องหมาย √
ลงในชอง “ คะแนนการพิจารณา ” ในแตละขอตามความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามไมมีความเหมาะสม
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบกอน-หลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวังเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเรื่องกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
วัตถุประสงค

รายการประเมิน

1.มีความรูความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎและ
คติพจนของลูกเสือวิสามัญและ
ลูกเสือไทย
2.มีทักษะการสังเกต จดจํา การใช
เครื่องมือ การแกปญหาและทักษะ
ในการทํางานรวมกับผูอื่น
3.มีความซื่อสัตยสจุ ริต มีความ
กลาหาญ อดทนเชื่อมั่นในตนเอง
มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี
เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความเสียสละ
บําเพ็ญตน เพื่อประโยชน
ตอสวนรวม
4.มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ

ขอ.1 กิจการลูกเสือไทยถือกําเนิดเมื่อใด
ก. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2445
ข. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
ค. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ง. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ขอ.2 กิจการลูกเสือไทยเขาสูยุคทีเ่ ราเรียกวายุคประคับประคอง
ในชวงรัชสมัยของรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 7
ค. รัชกาลที่ 8
ง. รัชกาลที่ 9
ขอ.3 กิจการลูกเสือวิสามัญเกิดขึ้นเมือ่ ใด
ก. พ.ศ. 2506
ข. พ.ศ. 2507
ค. พ.ศ. 2508
ง. พ.ศ. 2509
ขอ.4 กิจการลูกเสือของโลกเกิดขึ้นเมือ่ ใด
ก. พ.ศ. 2450
ข. พ.ศ. 2451
ค. พ.ศ. 2452
ง. พ.ศ. 2453

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1
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รายการประเมิน
ขอ.5 สภานายกสภาลูกเสือแหงชาติคือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ง. อธิบดีกรมพละศึกษา
ขอ.6 ผูที่สอนวิธีจับมือซายใหกับ บีพี คือผูใด
ก. ทานซูลู (ZULU)
ข. ทานอชันติ (ASHANTI)
ค. ทานมอลตา (MONTA)
ง. ทานโบเออร (BOERS)
ขอ.7 สงครามที่ทาน บีพี นําเด็กมาฝกเปนทหารหนวยสอดแนม
นั้นเปนสงครามที่รบกับพวกใด
ก.ซูลู(ZULU)
ข.อชันติ(ASHANTI)
ค.มอลตา(MONTA)
ง.โบเออร(BOERS)
ขอ.8 ลูกเสือ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ทาน บีพี ถึงแกกรรมไปแลว
เปนลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสํารอง
ข.ลูกเสือสามัญ
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ขอ.9 กิจการลูกเสือไทยสังกัดอยูในหนวยงานลูกเสือโลกเขตใด
ก.เอเชีย – อินเดีย
ข.เอเชีย – แปชิฟก
ค.เอเชีย – อาราเบีย
ง.เอเชีย – ออสเตรเรีย
ขอ.10 ผูที่พยายามที่นํากิจการลูกเสือวิสามัญมาใชและถือกําเนิด
ขึ้นคนแรกของไทยคือทานผูใด
ก.นายกอง วิสุทธารมณ
ข.นายอภัย จันทวิมล
ค.นายเพทาย อมาตยกุล
ง.นายแพทยบุญสม มารติน
ขอ.11 คนไทยคนแรกที่เปนลูกเสือคือใคร
ก. นายชัพพ บุญนาค
ข. นายชื่น ศยามานนท
ค. ม.ร.ว.ปน มาลากุล
ง. ลูกเสือโท ฝาย บุญเลี้ยง

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1
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รายการประเมิน
ขอ.12 ลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนวัยเริ่มหนุมสาว ดังนั้น
กิจกรรมของลูกเสือควรเปนอยางไร
ก. สงเสริมใหลูกเสือเปนผูรอบรูดวยการคิดอยางมีเหตุผล
ข. สงเสริมใหลูกเสือไดแสวงหาเอกลักษณที่ดีสําหรับตนเอง
ค. สงเสริมใหลูกเสือไดสัมผัสกับงานสวนรวมเพื่อปลูกฝงให
เปนพลเมืองดี
ง. ถูกตองทุกขอ
ขอ.13 “ผูที่บิดามารดเลี้ยงดูมาดวยความลําบากนี้ หากไมบํารุง
เลี้ยงดูบิดามารดาเปนการตอบแทนยอมทําใหบุคคลนั้นไปถึง
นรกได” ขอความนีม้ ีความหมายสอดคลองกับกฎลูกเสือขอใด
ก. ขอ 2
ข. ขอ 4
ค. ขอ 5
ง. ขอ 7
ขอ.14 การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จะตรงกับคติพจนของลูกเสือ
ประเภทใด
ก. ลูกเสือสามัญ
ข. ลูกเสือสํารอง
ค. ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง. ลูกเสือวิสามัญ
ขอ.15 ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก. ลูกเสือสามัญ- เสียชีพอยาเสียสัตย
ข. ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ค. ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม
ง. ลูกเสือวิสามัญ – บริการ
ขอ.16 ขอใดเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการจงรักภัคดีตอ
พระมหากษัตริย
ก. เขารวมพิธีถวายพวงมาลาวันที่ 25 พฤศจิกายน
ข. เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ค. สวดมนตทุกครั้ง
ง. เคารพธงชาติทุกครั้ง
ขอ.17 ขอใดเปนการแสดงออกถึงการประพฤติชอบทางใจ
ก. การไมพูดเท็จ
ข. การไมอิจฉาผูอนื่
ค. การไมลักทรัพยผูอื่น
ง. การพูดดวยคําสุภาพ

คะแนนการพิจารณา
+1
0
-1
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รายการประเมิน
ขอ.18 ขอใดเปนการใหบริการดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม
ก. เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญของลูกเสือ
ข. เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตาน ยาเสพติด
ค. จัดนิทรรศการใหความรูเรื่องการกีฬา
ง. เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
ขอ.19 งานบริการชนิดใดที่ลูกเสือไมควรทํา
ก. งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําในสถานศึกษา
ข. งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค. งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง. งานชวยตํารวจดับเพลิงในอาคารสูง
ขอ.20 ขั้นตอนสุดทายของการใหการบริการควรเปนขอใด
ก. สํารวจปญหา
ข. เสนอแนะวิธีแกปญหา
ค. ใหบริการกับบุคคลทั่วไป
ง. ประเมินผลและแจงใหทุกฝายทราบเพื่อประชาสัมพันธงาน
ของกอง
ขอ.21 กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว
ทรงพระราชานุญาติใหใชนามกองลูกเสือวา“King of Siam’s
Own ” Scout Group จดทะเบียนเปนกองลูกเสือลําดับที่เทาใด
ก. กองลูกเสือที่ 8
ข. กองลูกเสือที่ 7
ค. กองลูกเสือที่ 6
ง. กองลูกเสือที่ 5
ขอ.22 สัญลักษณของกองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว “King of Siam’s Own ” Scout Group คือขอใด
ก.ชางแดงบนพื้นธงสีขาว
ข.ชางเผือกบนพื้นธงสีน้ําเงิน
ค.ชางเผือกบนพื้นธงสีแดง
ง.ชางเผือกบนพื้นธงไตรรงค
ขอ.23 เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น ลูกเสือจะตองเปดฝามือ
ขวาขึ้นประมาณกี่องศา
ก.15 องศา
ข. 20 องศา
ค.25 องศา
ง.30 องศา
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รายการประเมิน
ขอ.24 การทําความเคารพผูบังคับชาที่เดินมาจากทางขวาจะตอง
สั่งการดวยคําบอกคําสั่งอยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา
ขอ.25 ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหันมีกี่จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน มี 4 จังหวะ
ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน มี 3 จังหวะ
ขอ.26 คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก – อาวุธ ” เปนคําบอก
ชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคาํ บอก
ขอ.27 สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปนสัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับไมไดรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
ขอ.28 ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดใหนายหมูเกิดการพัฒนา
เจตคติที่ดีเกี่ยวกับลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานใน การประชุม
ขอ.29 การประชุมนายหมูผูที่เขาหองประชุมกอนแตออกเปนคน
สุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตองคอยสํารวจความ
เรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจากบุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูหมูสุดทายของกอง
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รายการประเมิน
ขอ.30 ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่
ค.ตองเรียนรูอุปนิสยั ใจคอของสมาชิกทุกคน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ขอ.31 ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมนายหมูวาระที่ 2
คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ขอ.32 ขอใดที่ทานคิดวาเปนวินยั ที่เกิดขึ้นจากภายในตัวตนของ
บุคคลนั้น ๆ
ก.การตัดผมตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด
ข.การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมกับเพื่อในหมู
ค.การไมเสพสิ่งเสพติดเพราะเปนกฎและขอหามของกองลูกเสือ
ง.การเก็บเศษกระดาษที่ทานพบเห็นตาม สถานที่ตางๆ
ขอ.33 ความหมายของคําวา “วินัย” ตรงกับขอใดมากที่สุด
ก.หมายถึงการปฏิบัตติ ามตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
ข.หมายถึงการปฏิบัติตามมติขอตกลงของหมูคณะ
ค.หมายถึงการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนขอบังคับ
แหงกฎหมาย
ง.หมายถึงการปฏิบัติตนตามปกติไมเปนที่เดือดรอนของผูอ ื่น
ขอ.34 ลูกเสือคิดวา การเปนนายหมูลูกเสือไมจําเปนตองมี
คุณลักษณะใดในตัวเลย
ก.เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ข.ผานการฝกบอรมหลักสูตรนายหมู
ค.พรอมที่จะรับผิดชอบกิจกรรมตางๆของหมู
ง.รูปรางหนาตาดี สมสวนแตงกายทันสมัยอยูเสมอ
ขอ.35 ลูกเสือคิดวาขอใดไมควรเปนหนาที่ของนายหมูลูกเสือ
ก.ประสานงานระหวางผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกคนกับลูกเสือใน
หมูของตน
ข.ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกเสือ
ในหมู
ค.ฝกหัดและฝกอบรมลูกเสือในหมูของตนใหรอบรูดานวิชาการ
ง.คอยควบคุมดูแลสั่งการใหลกู เสือในหมูของตนปฏิบัติหนาที่
ตามกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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ขอ.36 คํากลาวในขอใดไมถือวาเปนจุดประสงคของการจัดตั้ง
กิจการลูกเสือในประเทศไทย
ก.เพื่อฝกอบรมเยาวชนใหเปนผูที่มีความจงรักภัคดีตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
ข.เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนเปนคนดีมีระเบียบวินยั
ค.เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนเปนบุคคลที่มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงอยูเสมอ
ง.เพื่อฝกใหเปนคนที่มีเครื่องแบบ
ขอ.37 ลูกเสือคิดวาหากกําลังประชุมนายหมู หนาที่ใดไมเปน
หนาที่ของประธานในที่ประชุม
ก.แนะนําเสนอหัวขอที่จะอภิปรายใหที่ประชุมทราบ
ข.ควบคุมการประชุมใหอยูในประเด็น
ค.จดบันทึก นับคะแนนในการลงมติ บริการอื่นๆใหเกิดความ
สะดวกในการประชุม
ง.สรุปหลักการ สาระสําคัญของการประชุมหรือเรื่องที่อภิปราย
ขอ.38 ลูกเสือคิดวา กฎของลูกเสือเปรียบไดกับสิ่งใด
ก.กฎหมายของประชากรทั่วไป
ข.ศีลของพระ 227 ขอ ที่ตองปฏิบัติผิดมิได
ค.สัจจะในหมูโจรที่สมุนทุกคนควรเอาอยาง
ง.สัญญาของสุภาพบุรุษที่พึงมีและปฏิบัติไดดวยตนเอง
ขอ.39 ขอใดไมใชการกระทําที่แสดงออกถึงการเชื่อฟงคําสั่ง
สอนของบิดามารดา
ก.ศึกษาเลาเรียนดวยความขยันหมั่นเพียรอยูเสมอ
ข.เมื่อเลิกเรียนก็กลับบานตรงเวลาและชวยเหลืองานบิดามารดา
มิไดขาด
ค.คอยดูแลเอาใจใสบิดามารดาที่เจ็บปวยไมสบายอยางตั้งใจ
ง.ไปโรงเรียนทุกวันและแตงการถูกตองตามระเบียบเสมอๆ
ขอ.40 วิชาการใดที่เตรียมลูกเสือวิสามัญจะตองทําการเรียนรู
จากพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมายจากผูกํากับ
ก.วิชาการลูกเสือโลก
ข.การเขาสูสังคม
ค.ธรรมเนียมประเพณี
ง.วิชาการลูกเสือโลกและการเขาสูสังคม
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ของ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
ที่มีตอชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
(สําหรับผูเชีย่ วชาญ)
ชื่อผูเชี่ยวชาญ…………………………………นามสกุล…………………………………..…
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………………………..
ระดับการศึกษา…………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง ใหทา นพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โดยทํา เครื่องหมาย √ ลงในชอง “คะแนนการพิจารณา”
ในแตละขอตามความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบสอบถามมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อแนใจวาแบบสอบถามไมมีความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในชุดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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รายการประเมิน

1.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
ในชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ
2.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบและ
การจัดกิจกรรม

1. เนื้อหาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและ
สนุกสนานตอการเรียน
2. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน
3.เนื้อหาของชุดการจัดกิจกรรม มีสาระการเรียนรูไดอยางเหมาะสม

4. รูปแบบของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสให
ลูกเสือทํากิจกรรมดวยตนเองอยางเปนขั้นตอน
5.กิจกรรมในชุดการจัดกิจกรรม มีคําสั่งและคําอธิบายชัดเจน
6.กิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยเปนอยางดี
7. ลูกเสือคิดวา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญไมใชเรื่องที่ยากเกินไป
3.เพื่อศึกษาความ
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนของชุดการ 8.หลังจากปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือแลว ลูกเสือสามารถปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอื่นได
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน กิจกรรมลูกเสือ 9.หลังจากไดเรียนดวย ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแลว ทําให
ลูกเสือสนมจในการปฏิบัติกิจกรรม
วิสามัญ
10.หลังจากไดเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมแลว ทําใหลูกเสือ
สามารถนํากิจกรรม ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
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ของ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
(สําหรับผูเชีย่ วชาญ)
ชื่อผูเชี่ยวชาญ…………………………………นามสกุล…………………………………..…
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………………………..
ระดับการศึกษา…………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาความสอดคลองของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ลูกเสือ
วิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ฉบับนี้ โดยทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง “ คะแนนพิจารณา ” ใน
แตละขอตามความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแบบประเมินมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแบบประเมินมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมื่อแนใจวาแบบประเมินไมมคี วามเหมาะสม
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา ขอบขายของสาระ ที่นําไปใชประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ลูกเสือวิสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประกอบการจัดการเรียนรูของชุดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษา ขอบขายของสาระ ที่
นําไปใชประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ลูกเสือวิสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ประกอบการจัดการเรียนรูของ
ชุดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายการประเมิน
การตรงตอเวลา
การใหความรวมมือในพิธีการเปดประชุมกอง
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยความตั้งใจและรับผิดชอบ
การแตงเครื่องแบบ
การบําเพ็ญประโยชนตอกองลูกเสือ
การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน
การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม

คะแนนการ
พิจารณา
1 2 3

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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ตารางที่ 11 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบชุดการจัดกิจกรรม
จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
รายการประเมิน
1.ภาพประกอบ หมายถึง ภาพวาดหรือภาพลายเสน
หรือภาพถาย ที่แสดงเรื่องออกถึงเรื่องราวตางๆที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูจะทําใหเกิดองคความรูได
ดี
2.ใบความรูใหลูกเสือไดศึกษาหาความรูนั้นจะตองมี
ลักษณะดังนี้
3.การฝกหัดใหลูกเสือวิสามัญมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนั้นมีลักษณะอยางไร
4.การปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ สถาบันแหงศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย ควรมีลักษณะดังนี้
1. นักเรียนตองการใหมีรูปแบบของการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญตามลักษณะดังนี้
2. นักเรียนคิดวาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควร
ประกอบดวยสื่อการเรียนรู ชนิดใดบาง
3. นักเรียนตองการใหมีการวัดประเมินผลการเรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการใด

คะแนนการพิจารณา
1
2
3

ความหมาย

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม
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ตารางที่ 12 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ชุดการจัดกิจกรรม จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
รายการประเมิน
1. ทานคิดวาการสรางชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ นัน้ ควรมีรูปแบบหรือลักษณะของการจัด
กิจกรรมเปนอยางไร
2. ทานคิดวาการจัดใหมีการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญในโรงเรียนนั้น ควรมีการเปดประชุมกอง
ทุกครั้งหรือไมเพราะเหตุใด
3.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลกของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิด
ทักษะและองคความรูอยางสมบูรณ
4. ทานคิดวาการเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลกของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมหรือไม เพราะเหตุใด
5.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลกของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของความจงรักภัคดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ควรฝกอบรมอยางไร
6.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลกของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอ สังคม ควรฝกอบรมอยางไร

คะแนนการพิจารณา
ความหมาย
1
2
3

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม
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ตารางที่ 12 (ตอ)
รายการประเมิน
7.ท า นคิ ด ว า การเรี ย นรู ใ นส ว นของความรู ทั่ ว ไปเพื่ อ รั บ
เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ โลกของเตรี ย มลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ควร
ดําเนินการอยางไร จึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคมในเรื่องของการเปนผูมีระเบียบวินัยนั้น
ควรฝกอบรมอยางไร
8.ท า นคิ ด ว า การเรี ย นรู ใ นส ว นของความรู ทั่ ว ไปเพื่ อ รั บ
เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ โลก ของเตรี ย มลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544หลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามความ
ตอ งการของสั ง คมในเรื่ อ งของความอดทน อดกลั้ น นั้ น
ควรฝกอบรมอยางไร
9.ทานคิดวา การเรียนรูในสวนของความรูทั่วไปเพือ่ รับ
เครื่องหมายลูกเสือโลกของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ควร
ดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเกิดและ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรงตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544 หลักสูตรสถานศึกษา และตรงตามความ
ตองการของสังคม ควรมีขอบขายของสาระการเรียนรูใด
เพิ่มเติมอีกบาง
10.ทานคิดวาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญนัน้ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รูปแบบใด
11.ทานคิดวาในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญนั้น ควรมีการวัด และประเมินผล
อยางไร
12.ประเภทของสื่อ/เอกสารจริงที่นาํ ใชประกอบกับการ
จัดการเรียนรูควรเปนแบบหรือลักษณะใด

คะแนนการพิจารณา
ความหมาย
1
2
3

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม

+1

+1

+1

เหมาะสม
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ตารางที่ 13 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของการสรางชุดการจัดกิจกรรม จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
รายการประเมิน

คะแนนการพิจารณา

รวม

ความ
หมาย

1

2

3

1.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

2.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 1

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

3.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 2
4.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 3
5.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 4
6.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 5
7.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 6
8.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู ที่ 7
9.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
สวนประกอบ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1 - 5
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ตารางที่ 13 (ตอ)
รายการประเมิน
10.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
รูปแบบขนาดอักษร ในชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
11.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 2
12.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 3
13.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 4
14.ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
ภาพประกอบ รูปแบบขนาดอักษร ในชุด
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 5

คะแนนการพิจารณา

รวม

ความหมาย

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

0

-1

+1

+1

+1
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ตารางที่ 14 แสดงคาดัชนีความเหมาะสมสอดคลองของแบบทดสอบกอนและหลังเรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รายการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 1
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 2
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 3
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 4
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 5
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 6
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 7
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 8
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 9
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 10
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 11
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 12
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 13
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 14
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 15
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 16
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 17
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 18
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 19
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 20
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 21
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 22
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 23
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 24
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 25
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 26

ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ความเหมาะสม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ตารางที่ 14 (ตอ)

รายการประเมิน
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 27
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 28
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 29
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 30
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 31
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 32
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 33
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 34
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 34
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 36
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 37
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 38
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 39
ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบขอที่ 40

ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม

ความเหมาะสม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

169
ตารางที่ 15 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
รายการประเมิน
การตรงตอเวลา
การใหความรวมมือในพิธีการเปดประชุมกอง
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยความตั้งใจและ
รับผิดชอบ
การแตงเครื่องแบบ
การบําเพ็ญประโยชนตอกองลูกเสือ
การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียน
การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม

ความคิดเห็น
ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1 +1
+1
+1 +1

รวม

ความหมาย

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ตารางที่ 16 แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก ( r )
ของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาความยากงาย
0.73
0.75
0.53
0.50
0.50
0.63
0.45
0.45
0.65
0.63
0.63
0.48
0.35
0.35
0.65
0.45
0.33
0.38
0.38
0.43

คาอํานาจจําแนก
0.63
0.65
0.48
0.45
0.43
0.55
0.35
0.25
0.50
0.38
0.55
0.38
0.25
0.25
0.55
0.35
0.25
0.30
0.28
0.33

ขอ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาความยากงาย
0.48
0.33
0.33
0.65
0.45
0.33
0.38
0.38
0.43
0.50
0.50
0.73
0.75
0.53
0.50
0.50
0.63
0.45
0.45
0.65

คาอํานาจจําแนก
0.38
0.25
0.28
0.53
0.33
0.28
0.30
0.30
0.33
0.30
0.43
0.60
0.65
0.43
0.40
0.40
0.58
0.33
0.30
0.53
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ตารางที่ 17 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูรายบุคคล (Individual Tryout)

ลูกเสือ

1
2
3

ชุดที่ 1
10
คะแนน
6

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 4
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน
7
7
7

ชุดที่ 5
10
คะแนน
6

รวม 50
คะแนน
33

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
50 คะแนน
37

8

8

6

7

6

35

39

5

7

6

8

6

32

37

100

113

รวม

ΣX = 100

ΣF = 113

E1 = 66.64

E2 = 75.28
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ตารางที่ 18 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมกลุมเล็ก (Small Group Tryout)

ลูกเสือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชุดที่ 1
10
คะแนน
7

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 4
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน
8
8
7

ชุดที่ 5
10
คะแนน
6

รวม 50
คะแนน
36

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
50 คะแนน
35

6

6

7

6

5

30

30

8

9

8

7

9

41

40

7

7

7

8

8

37

37

9

9

9

9

8

44

45

6

9

9

7

9

42

42

7

7

8

8

6

36

37

9

8

9

8

8

42

43

5

6

7

6

6

30

30

338

339

รวม

ΣX = 338

ΣF = 339

E1 = 75.08

E2 = 75.28
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ตารางที่ 19 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูแบบภาคสนาม (field Tryout)

ลูกเสือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชุดที่ 1
10
คะแนน
8
7
6
8
8
6
9
8
7
7
7
8
9
8
8
9
8
8
7
9
9
9
9
8
8
7
9
9

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 4
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน
9
9
9
9
9
8
7
7
7
9
9
9
9
9
9
6
7
6
9
9
8
9
9
9
8
9
8
7
8
8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
9
8
9
9
9
8
8
7
9
9
9
8
7
7
9
9
9
9
7
7
9
9
9
9
8
9
8
8
7
9
8
9
7
7
8
8
8
8
8
8
8

ชุดที่ 5
10
คะแนน
9
9
7
9
9
7
9
9
9
8
9
9
9
9
8
7
9
8
8
9
8
8
9
8
9
8
8
8

รวม 50
คะแนน
44
42
34
44
44
32
44
44
41
38
42
44
45
44
40
43
40
43
37
45
40
44
44
39
43
37
41
41

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
50 คะแนน
46
45
38
48
48
39
46
47
45
41
45
45
49
47
43
46
43
45
39
50
43
46
47
41
45
39
43
44
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ตารางที่ 19 (ตอ)

ลูกเสือ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชุดที่ 1
10
คะแนน
8
7
9
9
9
9
9
8
8
7
9
8
9
7
9
6
9
8
7

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 4
10
10
10
คะแนน คะแนน คะแนน
8
8
8
7
8
7
8
8
8
8
9
9
8
7
7
8
9
9
8
8
9
8
8
7
8
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
9
7
7
8
8
8
9
7
7
7
8
8
8
7
8
8
7
7
6
รวม

ΣX = 1,909

ΣF = 2,061

E1 = 81.20

E2 = 87.68

ชุดที่ 5
10
คะแนน
9
8
7
9
8
8
8
8
8
7
8
8
9
7
8
7
8
8
7

รวม 50
คะแนน
41
37
40
44
39
43
42
39
40
36
41
39
43
36
42
34
41
439
34
1,909

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
50 คะแนน
44
39
42
47
43
46
46
42
42
39
45
44
47
40
46
39
46
42
39
2,061

ภาคผนวก ค
การตรวจสอบสมมติฐาน

176
แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟา
(α-Coefficient) ของ Cronbach

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 47.0
Alpha = .8442

N of Items = 40

177
แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟา
(α-Coefficient) ของ Cronbach

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 47.0
Alpha = .8010

N of Items = 10

178
แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยหาคาสัมประสิทธิแอลฟา
(α-Coefficient) ของ Cronbach

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 47.0
Alpha = .8520

N of Items = 7
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ตารางที่ 20 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูความรูทั่วไป กอนและหลังเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรม
โดยใชสถิติ t – test Dependent
T-Test

Paired Samples Statistics

Pair
1

Mean
19.1064
30.6170

PRETEST
POSTTEST

N
47
47

Std.
Deviation
1.4631
3.8929

Std. Error
Mean
.2134
.5678

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

PRETEST & POSTTEST

47

Correlation
.423

Sig.
.003

Paired Samples Test

Paired Differences

Mean
Pair 1 Pretest
– Posttest

-11.5106

Std.
Std.Error
Deviation Mean
3.5317

.5151

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-12.5476

t

-10.4737 -22.344

df
46

Sig.
(2-tailed)
.000

ภาคผนวก ง
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือในการวิจัยของการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนี้
1. นายปริญญา

กายสิทธิ์

2. นายศรายุทธ

วิลาศ

3. นางกานดา ชวงชัย

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ระดับ 7
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อ.เมือง จ.เชียงราย
อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อ. เมือง จ. เชียงราย
อาจารย 3 ระดับ 8 โรงเรียนแมจันวิทยาคม
เชียงราย เขต 3 อ.แมจัน จ. เชียงราย

ภาคผนวก จ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ

ชวงชั้นที่ 4
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โดย
นายอดุลย วิเศษโวหาร

184
คํานํา
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชวงชั้นที่ 4 สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
โดยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมใหลูกเสือวิสามัญมีความรูทั่วไปเกีย่ วกับ
ลูกเสือวิสามัญ เสริมสรางทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหลูกเสือ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล โดยกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเรียนจะตองเปนผู
ปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินผล
และการปรับปรุงการทํางาน โดยเนนหนักในเรื่องของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนกลุม
สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ลูกเสือวิสามัญสามารถเรียนรูเองไดตลอดเวลาที่
ตองการ และสามารถเรียนรูไดมากกวาตํารา
วัตถุประสงคของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ให
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
3. เพื่อทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
4. เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรูทวั่ ไป เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และปรับปรุงแกไขชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

อดุลย วิเศษโวหาร
เมษายน 2550
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วัตถุประสงค ของ ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูการกําเนิดลูกเสือโลก ประวัติ
ของ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็กและชีวิตการเปนทหาร การ
กอกําเนิดลูกเสือโลก พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห ัว ประวัตแิ ละการกําเนิดลูกเสือไทย ประวัติลูกเสือ
วิสามัญในประเทศไทย
2. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูในเรื่อง ความหมายของกฎ
และคําปฏิญาณของลูกเสือ สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุน
ใหญ และลูกเสือวิสามัญ ความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายลูกเสือโลก
กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม ศัพทเทคนิคใน
ขบวนการลูกเสือ
3. เพื่อใหลูกเสือมีความรูในเรื่องบุคคลมือเปลา และบุคคล
ประกอบอาวุธ
การถอดและการสวมหมวกในพิธีการบทบาทของ
ลูกเสือวิสามัญ
บทบาทของนายหมู การแบงหนาทีแ่ ละภารกิจของ
หมู ความเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ

4. เพื่อใหลูกเสือมีความรู ใน เรื่องความรูค วามเขาใจเรื่องระเบียบ
แถว 2 และปฏิบัติตามหนังสือคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของ
คณะกรรมการบริหารแหงชาติ
5.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูเกี่ยวกับพิธีการวิสามัญที่สําคัญ
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนสําหรับผูก ํากับลูกเสือวิสามัญ
1.คูมือครู 1 ฉบับ ประกอบดวย
1.1 คําชี้แจงสําหรับการใช ชุดการจัดกิจกรรม
1.2 สิ่งที่ควรเตรียมกอนสอน
1.3 บทบาทและหนาที่ของผูสอน / ผูกํากับ
2.ขั้นตอนวิธีดาํ เนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2.1 คูมือการเปด – ปดประชุมกอง
2.2 วิธีดําเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญหลังเปดประชุมกอง
2.3 คูมือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูต ามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรูในชุดการจัดกิจกรรม
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 1
- แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 1 – 5
- กระดาษคําตอบและ เฉลยกระดาษคําตอบ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคประจําแตละชุดการจัดกิจกรรม
3.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 2 - 6
-ใบความรู
- แบบทดสอบกอน – หลังเรียนดวยชุดการกิจกรรมการเรียนรูกจิ กรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 1ถึง 5
- กระดาษคําตอบและเฉลยกระดาษคําตอบ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคประจําแตละชุดการจัดกิจกรรม
3.3.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 7
- แบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 1 – 5
- กระดาษคําตอบและ เฉลยกระดาษคําตอบ
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคประจําแตละชุดการจัดกิจกรรม
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วิธีดําเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
การจัดการเรียนรูของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษา ควรใหมีการเปด - ปด
ประชุมกองทุกครั้ง กอนที่จะมีการปฏิบัตกิ ิจกรรม เพื่อเปนการฝกความมีระเบียบวินัยในตนเอง
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.พิธีเปดประกอบดวยการประกอบพิธีหนาเสาธงเชิญธงชาติ
สวดมนต
สงบนิ่ง ตรวจ รายงาน ใหเรียบรอย ( บางครั้งการตรวจอาจจะดําเนินการกอนทีจ่ ะประกอบ
พิธีหนาเสาธงใหเรียบรอยในเรื่องของรายละเอียดของเรือ่ งวินัยทีเ่ กีย่ วของ
เชนการตรวจ
เครื่องแบบหรือตรวจตามที่ไดรับมอบหมาย
พอถึงขั้นตอนจริงก็ปฏิบัติตามขั้นตอนให
ครบถวน จะไดประหยัดเวลา ในการเรียนรู ) แลวแยกเรียนตามฐานหรือศูนยการเรียนที่
กําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรม
2.เกมหรือเพลง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสนุกสนานเปนการอบอุนรางกายกอน
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานหรือศูนยการเรียนที่กําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาจใช
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง
ซึ่งบางครั้งไมจําเปนจะตองสอดคลองหรือสัมพันธกบั
เนื้อหาเสมอไป หากไมทนั เวลาใหผูกํากับผูควบคุมดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม
3.การปฏิบัติกิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เนนการเรียนเปนฐาน
หรือศูนยการเรียนที่กําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรม โดยใชระบบหมูเพื่อความสะดวกตอการ
เรียนการสอน ตลอดจน การควบคุมดูแล ตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไข ตามรายละเอียด
ตอไปนี้
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชนเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นตามที่กําหนดไว
ในชุดการจัดกิจกรรม ควรเนนเรื่องงายๆและสรุปใหลกู เสือเขาใจวามีประโยชนอยางไร สวน
ใหญจะเปนเรือ่ งของคุณธรรมตางๆ เชน ความสามัคคี ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ
ความกลาหาญอดทน ฯลฯ
5.พิธีปด นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก
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1.พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.1 ผูกํากับ เรียกแถวลูกเสือวิสามัญรูปครึ่งวงกลม
ดําเนินกิจกรรมจัดแถว ใหเกิด
ความเรียบรอย แลวสั่งใหลูกเสือวิสามัญอยูในทาตามระเบียบพัก ดังนี้
1.1.1 เปานกหวีดเสียง ยาว 1 ครั้ง แลวเปารัวติดๆกัน
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง” แสดงสัญญาณมือรูปครึ่งวงกลม
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ จัด – แถว ” เมื่อลูกเสือเขาแถว
เรียบรอยและอยูในทาจัดแถว รอคําสั่งตอไป
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ นิ่ง ” หรือ “ กอง – ตรง ”
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ ตามระเบียบ – พัก ”
1.1.2 ผูกํากับ นัดหมายหมูบริการ ทําหนาที่เชิญธง 2 คน(ควรเปนชาย – หญิง
นํารองเพลงชาติ 1 คน นําสวดมนต 1 คน เมื่อนัดหมายเรียบรอยแลว ออกคําสั่งดวยคําบอก
คําสั่งวา “กอง – ตรง ”
1.1.3 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เชิญหมูบริการ” ผูที่ไดรับการนัดหมาย
ใหเชิญธงชาติทําวันทยาวุธแลวตองฝากอาวุธของตนไวกบั คนขางๆ ออกมาพรอมกันที่หนาเสา
ธง (หญิงซาย – ชายขวา) ถึงหนาเสาธงแลวทําวันทยาหัตถพรอมกัน ผูชายเขาไปแกเชือกธงออก
จากเสา สงดานที่ผูกธงไวใหฝายหญิง เตรียมรอฟงคําสั่งตอไป
1.1.4 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เคารพธงชาติ ธงขึ้น วันทะยา – วุธ ”
เมื่อสิ้นเสียงคําสั่งใหทั้งผูกํากับและลูกเสือตองอยูในทาเคารพ ผูที่ไดรับการนัดหมายใหนํารอง
เพลงชาติ ใหเริ่มนํารองเพลงชาติ ผูอื่นรองตาม
1.1.5 เมื่อจบ ใหฝายชายรับเชือกธงจากฝายหญิงแลวนําไปผูติดกับเสาธง
เรียบรอยแลวจึงทําวันทยาหัตถพรอมกัน( ผูกํากับ เอามือลง ยกเวนลูกเสือวิสามัญในแถว ตองรอ
คําสั่ง ) ทํากลับหลังหันออกไปที่แถวรับอาวุธของตนกลับมา อยูในทาวันทยาวุธเหมือน
ลูกเสือวิสามัญคนอื่นๆ รอคําสั่งตอไป
1.1.6 เมื่อจบ ใหฝายชายรับเชือกธงจากฝายหยงแลวนําไปผูติดกับเสาธง
เรียบรอยแลวจึงทําวันทยาหัตถพรอมกัน( ผูกํากับ เอามือลง ยกเวนลูกเสือวิสามัญในแถว ตองรอ
คําสั่ง ) ทํากลับหลังหันออกไปที่แถวรับอาวุธของตนกลับมา อยูในทาวันทยาวุธเหมือน
ลูกเสือวิสามัญคนอื่นๆ รอคําสั่งตอไป
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1.1.7 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เรียบ - อาวุธ” ตามดวย “เตรียมตัวสวด
มนต ถอด – หมวก ” ลูกเสือนําไมงามมาวางไวระหวางปลายเทาทั้งสอง พาดไมงามที่เปนอาวุธ
ไปที่รองแขนซาย ยกมือ ซาย – ขวา ขึ้นมาถอดหมวก พนมมือ สวดตามผูนําสวด สวน
ลูกเสือที่นับถือ
ศาสนาอื่น ใหอยูในทาสงบนิ่ง ระลึกถึงศาสดา คําสอนของศาสดาของตน เมื่อสวดมนต
เรียบรอย ออกคําสั่งดวยดําบอกคําสั่งวา “สงบนิ่ง” ทุกคนใหอยูในทาสงบนิ่ง
1.1.8 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ ขอบคุณ สวมหมวก ” หลังสวมหมวก
เรียบรอยใหนําไมงามกลับมาอยูทางดานขวาเหมือนเดิม รอฟงคําสั่งตอไป
1.1.9 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ ตามระเบียบ – พัก ”
1.1.10 ผูกํากับ ไปเชิญประธานในพิธีออกมายืนหนาเสาธง แลว ออกคําสั่งดวย
คําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา – วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ประธานในพิธี
ก็จะชี้แจงสงตามๆที่ทานไดเตรียมมา เมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่ง
วา “ กอง – ตรง วันทะยา – วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ”
1.1.11 พิธีกร / ผูกํากับที่มีหนาที่เปนพิธีกร ดําเนินการตามขั้นตอน เรียกแถว
เพื่อรองเพลงหรือเลนเกม
2.เกมหรือเพลง
เมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา – วุธ
เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ตามหัวขอ 1.1.10 ของการเปดประชุมกองทั้งสองแบบแลว ผู
กํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียนแถว แบบหนากระดาน
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย หรือเรียก “ หนากระดานปด
ระยะ ……… หาขาพเจา ” ( มาจากคําวามาหาขาพเจา)
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมารองเพลง -เลมเกมที่เกี่ยวของกับลูกเสือโดยเฉพาะ แลวดําเนิน
การตามที่กําหนด
เมื่อรองเพลง - เลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ “ ทั้งหมดลุก” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่ง
หรือไมหากมีผูยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”
“ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามฐาน วากองใดเขา
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ศูนยการเรียนรูใดกอน แลวเวียนกันอยางไร ศูนย ฯ ละ5 – 7 นาที เมื่อศึกษา
ครบแลวใหกลับมาปดประชุมกองและใหสรุปเปนรายงานสงผูกํากับในวัน
ตอไป
ผูกํากับ
สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
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3.พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
3.1 ผูกํากับ เรียกแถวลูกเสือวิสามัญรูปครึ่งวงกลม ดําเนินกิจกรรมจัดแถว ใหเกิดความ
เรียบรอย แลวสั่งใหลูกเสือวิสามัญอยูในทาตามระเบียบพัก ดังนี้
3.1.1. เปานกหวีดเสียง ยาว 1 ครั้ง แลวเปารัวติดๆกัน
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง” แสดงสัญญาณมือรูปครึ่งวงกลม
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ จัด – แถว ” เมื่อลูกเสือเขาแถว
เรียบรอยและอยูในทาจัดแถว รอคําสั่งตอไป
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ นิง่ ” หรือ “ กอง – ตรง ”
- ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ ตามระเบียบ – พัก ”
3.1.2 ผูกํากับ นัดหมายหมูบ ริการ ทําหนาที่เชิญธง 2 คน(ควรเปนชาย – หญิง
นํารองเพลงชาติ 1 คน นําสวดมนต 1 คน เมื่อนัดหมายเรียบรอยแลว ออกคําสั่งดวยดําบอก
คําสั่งวา “กอง – ตรง ”
3.1.3 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เชิญหมูบริการ” ผูที่ไดรับการนัดหมาย
ใหเชิญธงชาติทําทาเคารพดวยการยืนตรง แลว ออกมาพรอมกันที่หนาเสาธง (หญิงซาย – ชาย
ขวา) ถึงหนาเสาธงแลวทําวันทยาหัตถพรอมกัน ชายเขาไปแกเชือกธงออกจากเสา สงดานที่ผูก
ธงไวใหฝายหญิง เตรียมรอฟงคําสั่งตอไป
3.1.4 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เคารพธงชาติ ธงขึ้น ตรง ” ทั้งผูกํากับ
ลูกเสือตองอยูในทาเคารพ ผูที่ไดรับการนัดหมายใหนํารองเพลงชาติ ใหเริ่มนํารองเพลง
ชาติ ผูอื่นรองตาม
3.1.5 เมื่อจบ ใหฝายชายรับเชือกธงจากฝายหญิงแลวนําไปผูติดกับเสาธง
เรียบรอยแลวจึงทําวันทยาหัตถพรอมกัน ( ผูกํากับ เอามือลง ยกเวนลูกเสือวิสามัญในแถว ตอง
รอคําสั่ง ) ทํากลับหลังหันออกไปที่แถว อยูในทาตรงเหมือนลูกเสือวิสามัญคนอื่นๆ รอคําสั่ง
ตอไป
3.1.6 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “เตรียมตัวสวดมนต ถอด – หมวก ”
ลูกเสือ ยกมือ ซาย – ขวา ขึ้นมาถอดหมวก พนมมือ สวดตามผูนําสวด สวนลูกเสือที่นับถือ
ศาสนาอื่น ใหอยูในทาสงบนิ่ง ระลึกถึงศาสดา คําสอนของศาสดาของตน เมื่อสวดมนต
เรียบรอย ออกคําสั่งดวยดําบอกคําสั่งวา “สงบนิ่ง” ทุกคนใหอยูในทาสงบนิ่ง
3.1.7 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ ขอบคุณ สวมหมวก ” หลังสวมหมวก
เรียบรอยใหนาํ ไมงามกลับมาอยูทางดานขวาเหมือนเดิม รอฟงคําสั่งตอไป
3.1.8 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ ตามระเบียบ – พัก ”
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3.1.9 ผูกํากับ ไปเชิญประธานในพิธีออกมายืนหนาเสาธง แลว ออกคําสั่ง
ดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง ตามระเบียบ – พัก ” ประธานในพิธีกจ็ ะชี้แจงสั่งการตามที่
ทานไดเตรียมมา เมื่อประธานกลาวจบ ผูกาํ กับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา“กอง–ตรง ตาม
ระเบียบ–พัก ”
3.1.10 พิธีกร / ผูกํากับที่มีหนาที่เปนพิธีกร ดําเนินการตามขั้นตอน เรียกแถว
เพื่อรองเพลง / เลนเกม
3.1.11 แยกเรียนรูตามศูนยการเรียน (ฐาน) ที่กําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรม
ตามกําหนดเวลา และขอกําหนดอื่นๆ
4.เกมหรือเพลง
เมื่อเมื่อประธานกลาวจบ ผูกาํ กับออกคําสั่งดวยดําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา–
วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ตามหัวขอ 3.1.9 ของการเปดประชุมกองทั้งสอง
แบบแลว ผูกาํ กับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียกแถว แบบหนากระดาน
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย หรือเรียก “ หนากระดานปด
ระยะ ………แถว หาขาพเจา ”
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมารองเพลง -เลมเกมที่เกีย่ วของกับลูกเสือโดยเฉพาะ แลวดําเนิน
การตามที่กําหนด
เมื่อรองเพลง - เลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ “ ทั้งหมดลุก” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่ง
หรือไมหากมีผูยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”
“ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามฐาน วากองใดเขา
ศูนยการเรียนใดกอน แลวเวียนกันอยางไร ศูนย ฯ ละ 5 – 7 นาที เมื่อศึกษา
ครบแลวใหกลับมาปดประชุมกองและใหสรุปเปนรายงานสงผูกํากับในวัน
ตอไป
ผูกํากับ
สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
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5. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนยการเรียน/ฐาน
5.1 ขั้นแนะนําวิธีเรียนขั้นทดสอบกอนเรียน
ขั้นแนะนําวิธีเรียนนี้ ผูกํากับ ตองอธิบายวิธีการเรียนรูในแบบศูนยการเรียน ให
ลูกเสือเขาใจโดยยึดแบบการเรียนการสอนตามวิธีการของลูกเสือ โดยตองแบงนักเรียนออกเปน
กลุมหรือกอง หรือหมู ใหเพียงพอกับจํานวนศูนยการเรียน ที่กําหนดไวเปน 5 กลุม ตาม
จํานวนศูนยการเรียน ถาแบงเปนกองใหแบงออกเปน 5 กอง ตามจํานวนศูนยการเรียน ถา
แบงเปนหมูใหแบงออกเปน 5 หมู ตามจํานวนศูนยการเรียน ในการทํากิจกรรมใชการเรียน
การสอน โดยการแบงลูกเสือวิสามัญออกเปนกลุมหรือกอง
หรือหมู นั้นกอนที่จะใหเขา
เรียนตามศูนยการเรียนที่ 1 – 5 ของแตละชุดการจัดกิจกรรม ใหลูกเสือวิสามัญทดสอบ
ความรูทั่วไปกอนเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญกอน จึงเริ่ม
กระบวนการเรียนรูตามแผนที่กําหนด
5.2 ขั้นสอนและปฏิบัติกิจกรรม
กอนที่จะเริ่มทําการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมฯ ตองมีพิธีเปดประชุมกอง
ประกอบพิธีหนาเสาธงเชิญธงชาติ สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ รายงาน ใหเรียบรอย (
บางครั้งการตรวจอาจจะดําเนินการกอนทีจ่ ะประกอบพิธีหนาเสาธงใหเรียบรอยในเรื่องของ
รายละเอียดของเรื่องวินัยทีเ่ กีย่ วของ เชนการตรวจเครื่องแบบหรือตรวจตามที่ไดรับมอบหมาย
พอถึงขั้นตอนจริงก็ปฏิบัติตามขั้นตอนใหครบถวน จะไดประหยัดเวลา ในการเรียนรู ) แลว
แยกเรียนตาม ศูนยการเรียนที่กําหนดไวในชุดการจัดกิจกรรม รายละเอียดในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู สวนเกมหรือเพลง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสนุกสนานเปนการอบอุนรางกาย
หรือเตรียมพรอมกอนปฏิบัติกิจกรรมตามฐานหรือศูนยการเรียนที่กําหนดไวในชุดการจัด
กิจกรรม อาจใชอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง ซึ่งบางครั้งไมจําเปนจะตองสอดคลองหรือ
สัมพันธกับเนือ้ หาเสมอไป หากไมทนั เวลาใหผูกํากับผูควบคุมดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม
5.3 ขั้นอภิปรายผลและสรุป
เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามศูนยการเรียนตามที่กําหนดจนครบ 4 หนวยการเรียน
ผูกํากับและลูกเสือวิสามัญมารวมอภิปรายผลที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญในประเด็นตางๆ หากเปนการเรียนรูตามปกติ
รายคาบรายชั่วโมงขั้นตอนนีใ้ นกระบวนการลูกเสือเรียกวาการเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน เปน
เรื่องงายๆ และเปนการสรุปสาระการเรียนรูที่ไดทําการศึกษาไปวาลูกเสือมีความเขาอกเขาใจ
เพียงใด ไดประโยชนอยางไร ตองเปนเรือ่ งที่แทรกคุณธรรมตางๆเขาไปดวย
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5.4 ขั้นทดสอบหลังเรียน
หลังจากอภิปรายผลและสรุปแลวใหลกู เสือวิสามัญทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
6.1 สําหรับกองที่เขาแถวแบบมีอาวุธ
เมื่อเรียนรูแ ละดําเนินกิจกรรมการเรียนรูครบตามที่กําหนดไวในชุดการจัด
กิจกรรมแลวใหผูกํากับเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม ดําเนินการจัดแถวใหเรียบรอย พิธีกร เขาไป
เชิญประธานในพิธีมากลาวปด ใหโอวาท สรุปดวยเรื่องสั้นหรือนิทานสอนใจ เมื่อประธานกาว
ออกมายืนหนาเสาธง
6.1.1 ออกคําสั่งวา “กอง – ตรง วันทยา – วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ- พัก ”
6.1.2 เมื่อประธานกลาวจบ ออกคําสั่งวา “กอง – ตรง วันทยา – วุธ เรียบ –
อาวุธ ตามระเบียบ- พัก ”
6.2 สําหรับกองที่เขาแถวแบบไมมีอาวุธ
เมื่อเรียนรูและดําเนินกิจกรรมการเรียนรูครบตามที่กําหนดไวในชุดการจัด
กิจกรรมแลวใหผูกํากับเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม ดําเนินการจัดแถวใหเรียบรอย พิธีกร เขาไป
เชิญประธานในพิธีมากลาวปด ใหโอวาท สรุปดวยเรื่องสั้นหรือนิทานสอนใจ เมื่อประธานกาว
ออกมายืนหนาเสาธง
6.2.1 ออกคําสั่งวา “กอง – ตรง ตามระเบียบ- พัก ”
6.2.2 เมื่อประธานกลาวจบ ออกคําสั่งวา “กอง – ตรง ตามระเบียบ- พัก ”
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เมื่อดําเนินการตามกระบวนการเรียบรอยแลวหมายถึงการเลาเรื่องสั้นหรือตรวจตาม
ระเบียบทีก่ ําหนดแลวผูก ํากับควรจัดใหมกี ารปดประชุมกองตามกระบวนการและวิธีการของ
ลูกเสือกอนทีจ่ ะปลอยใหลกู เสือไปทํากิจกรรมอื่นๆตอไป ดังมีรายละเอียดดังนี้
7. พิธีปดประชุมกอง
7.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
ผูกํากับจะตองมอบหมายหมูบริการ( หมายถึง ลูกเสือวิสามัญที่จะทําหนาที่ชักธงลง
2 คน และคนเปานกหวีด 1 คน หรือผูกํากับจะเปาเองก็ได )เมื่อพรอมที่จะทําการปดประชุมกอง
ประจําวัน
ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เชิญหมูบริการ” ผูที่ไดรับการนัดหมายให
เชิญธงชาติทําวันทยาวุธแลวตองฝากอาวุธของตนไวกับคนขางๆ ออกมาพรอมกันที่หนาเสาธง
(หญิงซาย – ชายขวา) ถึงหนาเสาธงแลวทําวันทยาหัตถพรอมกัน ชายเขาไปแกเชือกธงออกจาก
เสา สงดานที่ผูกธงไวใหฝายหญิง เตรียมรอฟงคําสั่งตอไป
7.1.1 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เคารพธงชาติ ธงลง วันทะยา – วุธ ”
ทั้งผูกํากับลูกเสือตองอยูในทาเคารพ ผูที่ไดรับมอบหมายทําการเปานกหวีด ยาว 3 ครั้ง สั้น 1
ครั้ง
7.1.2 เมื่อจบ ใหฝายชายรับเชือกธงจากฝายหญิงแลวนําไปผูกติดกับเสาธง
เรียบรอยแลวจึงทําวันทยาหัตถพรอมกัน( ผูกํากับ เอามือลง ยกเวนลูกเสือวิสามัญในแถว ตองรอ
คําสั่ง ) ทํากลับหลังหันออกไปที่แถวรับอาวุธของตนกลับมา อยูในทาวันทยาวุธเหมือนลูกเสือ
วิสามัญคนอื่นๆ รอคําสั่งตอไป
7.1.3 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เรียบ -อาวุธ” “ กอง - ตรง กอง – เลิก ”
7.2 พิธีปดประชุมกอแบบไมมีอาวุธ
ผูกํากับจะตอง มอบหมายหมูบริการ( หมายถึง ลูกเสือวิสามัญที่จะทําหนาที่ชักธงลง 2
คน และคนเปานกหวีด 1 คน หรือผูกํากับจะเปาเองก็ได )เมื่อพรอมที่จะทําการปดประชุมกอง
ประจําวัน
7.2.1 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เชิญหมูบริการ” ผูที่ไดรับการนัดหมายใหเชิญ
ธงชาติทําทาตรงแลว ออกมาพรอมกันที่หนาเสาธง ( หญิงซาย – ชายขวา ) ถึงหนาเสาธง
แลวทําวันทยาหัตถพรอมกัน ชายเขาไปแกเชือกธงออกจากเสา สงดานที่ผูกธงไวใหฝายหญิง
เตรียมรอฟงคําสั่งตอไป
7.2.2 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ เคารพธงชาติ ธงลง ตรง ” ทั้งผูกํากับ
ลูกเสือตองอยูในทาเคารพ ผูที่ไดรับมอบหมายทําการเปานกหวีด ยาว 3 ครั้ง สั้น 1 ครั้ง
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7.2.3 เมื่อจบ ใหฝายชายรับเชือกธงจากฝายหญิงแลวนําไปผูติดกับเสาธง เรียบรอย
แลวจึงทําวันทยาหัตถพรอมกัน( ผูกํากับ เอามือลง ยกเวนลูกเสือวิสามัญในแถว ตองรอคําสั่ง )
ทํากลับหลังหันออกไปที่แถว ของตน อยูในทาตรงเหมือนลูกเสือวิสามัญคนอื่นๆ รอคําสั่ง
ตอไป
7.2.4 ออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง - ตรง กอง – เลิก ”
8. สิ่งที่ควรเตรียมกอนสอน
8.1 เตรียมอุปกรณตางๆใหเทากับจํานวนกลุมหรือกองหรือหมูและจํานวนของผูเรียน
8.2 ครูผูสอน/ผูกํากับตองทําการศึกษารายละเอียดของชุดการจัดกิจกรรมแตละชุดกอน
ดังนี้
8.2.1 ศึกษาคําชี้แจงในชุดการสอนแตละชุดการจัดกิจกรรม
8.2.2 ศึกษาคูม ือครูและแผนการสอน
8.2.3 ทดสอบวัสดุ - สื่อการเรียนการสอน - อุปกรณทกุ ชนิดกอนปฏิบัติ
กิจกรรมตามราย ละเอียดในชุดการจัดกิจกรรม
9. บทบาทและหนาที่ของผูสอน / ผูกํากับ
9.1 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณการสอนตามรายละเอียดในชุดการจัดกิจกรรมให
พรอมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียนอยูเ สมอ
9.2 แบงนักเรียนออกเปนกลุม หรือ กอง หรือ หมูเพื่อแยกเรียนตามศูนยการเรียน(ฐาน)
9.3 เปนผูจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลใหเปนไป
ตามลําดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนดวยชุดการจัดกิจกรรม
9.4 ใหผูเรียนศึกษาคูมือนักเรียน ใบความรู แบบฝกปฏิบัติระหวางเรียนสําหรับ
นักเรียน บัตรคําสั่ง ขั้นตอนที่กําหนดในแบบกิจกรรม
9.5 คอยใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกผูเรียนในขณะที่กําลังดําเนินกิจกรรม
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การปฐมนิเทศ
และการทดสอบกอนเรียน
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชุดที่ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศและ
การทดสอบกอนเรียนมีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 1
2.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.กระดาษคําตอบ
4.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
5.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค

ผมไดศึกษาขอมูลทั่วไปในการดําเนิน
กิจกรรมแลวนะครับ มาจนถึงชุดการจัด
กิจกรรมชุดที่ 1 นี่พี่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฐมนิเทศใหดวยหรือเปลาครับ

นองมีขอสงสัยอะไรเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในชุดที่ 1หรือเปลา

มีอยางแนนอนนอง นองตองศึกษา
แผนที่ 1 ใหเขาใจและดําเนินการตาม
ขั้นตอนตางๆ

ขอบคุณ
ครับพี่
แลวดูในเอกสารแสดงรายละเอียด
สําหรับผูกํากับในการจัดกิจกรรมใน
ชุดที่ 1 อยูหลังแผนนะ
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 1
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการปฐมนิเทศ
เวลา 60 นาที
และการทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน
ลูกเสือวิสามัญ
สาระการเรียนรูประกอบดวย
การปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ และการทดสอบกอนเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ และการทดสอบกอนเรียน
จุดประสงคนําทาง
1. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
2. เพื่ อ ให ลู ก เสื อวิส ามัญ มีความรู ค วามเข า ใจเกี่ย วกับ การประเมิน ในแบบประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค หลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
3. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําแบบทดสอบกอนเรียนรูดวย
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5 จํานวน 1 ครั้ง
4. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําแบบทดสอบกอน - หลัง
เรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญในแตละชุด
จํานวน 5 ครั้ง
5. เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําแบบทดสอบหลังเรียนรูดวย
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5 จํานวน 1 ครั้ง
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เนื้อหาสาระ
1. การเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
2. การประเมินในแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
3. แบบทดสอบกอนเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5
4. แบบทดสอบกอน - หลังเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกจิ กรรมพัฒนา
ผูเรียนลูกเสือวิสามัญในแตละชุด
5. แบบทดสอบหลังเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5
กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ สามารถใชไดอยางใดอยางหนึ่ง คือ
1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา – วุธ
เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ตามหัวขอ 1.1.10.และ 3.1.9.ของการเปดประชุมกองทั้งสอง
แบบแลว ผูกํากับเขาไปสัง่ กองแยก แลวเรียนแถว แบบหนากระดาน เพื่อรองเพลงประกอบ
ทาทาง ในเพลง “วชิราวุธ”
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย หรือเรียก “ หนากระดานปด
ระยะ ………แถว หาขาพเจา ”
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมารองเพลงที่เกี่ยวของกับลูกเสือโดยเฉพาะ คือเพลง วชิราวุธ
โดย นํารอง 1 เที่ยว รองพรอมกัน อีก 1 เที่ยว
ผูกํากับ เมื่อพี่นองลูกเสือรองเพลงกันไดแลวเราจะออกทาทางกันหนอยนะ
โดย
จังหวะแรก ใหนํา ทั้งสองมือขึ้นไปแตะบนหัว พรอมกับรองเพลงวา วชิ แลวนํามือลงมาแตะที่
ไหลแลวรองวา ราวุธ แลวนํามือลงมาแตะที่เอวแลวรองวา พระมง แลวนํามือลงมาปรบมือ
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ดานหนาแลวรองวา กุฎเกลา แลววนกลับไปที่เดิม จนกวาจะจบเพลง (แตะ / ปรบใหตรง กับ
การออกเสียงที่อักษรตัวหนาและขีดเสน )
เพลงวชิราวุธ
วชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาประชา
กอกําเนิดลูกเสือมา ขาฯ เลื่อมใส
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย
เทิดเกียรติพระองคไวดว ยภัคดี
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ
เทิดบูชาปฏิณญารักกษัตริย ชาติ ศาสนาศรี
มาเถิดลูกเสือ สรางความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดังใจปอง
เมื่อรองเพลงเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวา
ลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอหยอน กําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”
“ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขาฐานใดกอน แลวเวียน
กันอยางไร ศูนยละกี่นาที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกองและใหสรุปเปนรายงาน
สงผูกํากับในวันตอไป
ผูกํากับ
สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
***** ลูกเสือทุกคนจะไดรับฟงการปฐมนิเทศ และการทดสอบกอนเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ จากผูกํากับลูกเสือวิสามัญ*****
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด
3.1.ผูกํากับชี้แจงใหลูกเสือวิสามัญทราบเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ แนวปฏิบัติ วิธกี าร
เรียนและบทบาทของลูกเสือวิสามัญแตละคน
ในการเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญนี้
3.2.แบงกลุม ลูกเสือออกเปน 5 หมูๆละเทากัน แลวสาธิตขั้นตอนในการเขาเรียนตาม
ศูนยการเรียนและการออกจากศูนยการเรียนใหเกิดความเขาใจจนสามารถปฏิบัติไดเอง
3.3.ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียนทีก่ ําหนดไว
3.4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
ในกระบวนการของลูกเสือนั้น การเลาเรื่องสั้นกอนที่ปด ประชุมกองประจําวันนั้น
ใหผูกํากับลูกเสือวิสามัญหรือรองผูกํากับที่ไดรับมอบหมายเปนผูเลาเรือ่ ง เรื่องที่เลาจะตองเปน
เรื่องที่มีคติธรรมสอนใจ หรือเหตุการณปจ จุบันที่นาจะนํามาเปนตัวอยางเปนอุทาหรณสอนใจ
หรือเรื่องราวใดก็ตามที่จะเปนการสงเสริมพัฒนาการทุกดานใหกับลูกเสือวิสามัญ เชนเรื่องราว

206
ของปลวกที่อยูรวมกันอยางดี เปนสัตวสังคมที่ประสบความสําเร็จ ทุกตัวมีหนาที่ทชี่ ัดเจน ทุก
ตัวขยันหมั่นเพียร เปนตน
5.พิธีปดประชุมกอง
5.1 พิธีปดประชมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชมกองแบบไมมีอาวุธ
สื่อการเรียน
1.เพลง “ วชิราวุธ”
2.ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ หนวยการเรียนที่ 1
จํานวน 5 ศูนยการเรียน และ ศูนยสํารอง
3.เสาธงพรอมอุปกรณ
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูของ
ลูกเสือใหดใี หแมนยํา คอยแนะนําการเรียนรูของลูกเสือวิสามัญอยางใกลชิด
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจากเอกสาร
อยางจริงจังเพือ่ ใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการประเมิน
แบบประเมิน
ประเมินผลความรูเกี่ยวกับ
แบบทดสอบกอนเรียน
ลูกเสือ กอนทีจ่ ะเรียนรู
ประเมินการใชชุดการจัด
แบบสอบถามการใชชุดการจัด
กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
กิจกรรม พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
ลูกเสือวิสามัญ
วิสามัญ
- เกณฑผาน ระดับ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค (ความจงรักฯ, การ คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2 ประสงค(ความจงรักฯ , การ
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบวินัย
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบ
ความอดทน อดกลั้น)
วินัย ความอดทน อดกลั้น)
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บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ผูกํากับปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญ
ผูกํากับปฐมนิเทศชี้แจงใหลูกเสือวิสามัญทราบเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ
ผูกํากับอาจจะใหลูกเสือวิสามัญนั่งอยูในแถวแบบเดิมหลังจากรองเพลงวชิราวุธจบโดย
ไมตองเคลื่อนที่ไปที่ใด ยกเวนเกิดเหตุขัดของทางธรรมชาติ หากยังไมแบงจํานวนลูกเสือ
วิสามัญออกเปนหมู/ กอง หรือมีจํานวนหมูกอง มากกวาหรือนอยกวาจํานวนศูนยการเรียน ก็
ควรจัดรูปแบบหมูกองใหมใหเปนไปตามจํานวนศูนยการเรียน( 5 ศูนยการเรียน) แลวบันทึกชื่อ
ลูกเสือวิสามัญพรอมทั้งกําหนดภาระกิจหนาที่ตางๆในหมู เพื่อความสะดวกและรองรับสาระ
การเรียนรูเกี่ยวกับหนาที่ในหมูในชุดการจัดกิจกรรมอื่น
แบบบันทึกการจัดหมู/กอง ของลูกเสือวิสามัญ
กองที่………..หมูที่ ….. ชื่อหมู…………………………………………………………………
หนาที่ในการ
ชื่อ
หนาที่หลักในหมู
นามสกุล
ลําดับ
เรียนรูดวยชุดการ
ที่
จัดกิจกรรมนี้

นายหมู
พลาธิการ
หัวหนาคนครัว
ผูชวยคนครัว
คนหาน้ํา
คนหาฟน
คนบริการทั่วไป
รองนายหมู
หนาที่ในการเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรมนี้นนั้ ใหนําชื่อตําแหนงดังกลาวไปตอทายในสดมภที่ 5
และควรมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เปลี่ยนไปเรียนชุดการจัดกิจกรรมอื่น (ชุดที่ 2 – 6 )
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ลูกเสือวิสามัญ
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หลังจากจัดรูปแบบหมูกองใหมใหเปนไปตามจํานวนศูนยการเรียนแลว ผูกํากับจะตองอธิบาย
ใหลูกเสือวิสามัญทราบเกี่ยวกับการเขาเรียนตามระบบลูกเสือ โดยใหลูกเสือทุกหมูศึกษาเอกสาร
ที่แจกให ดังนี้
เมื่อเขาประจําศูนยการเรียนเรียบรอย
แลวใหนายหมูเขารายงานตัว ตาม
ระบบและกระบวนการของลูกเสือ
-การรายงานตัวแบบไมมีอาวุธ
นายหมูน ําลูกเสือในหมูไปยืนเขาแถว
หนากระดาน จัดแถวใหเรียบรอย
นายหมู สั่ง “แถว – ตรง”
นายหมูกาวออกมา ดานหนา 1 กาว แลวทํา
วันทะยาหัตถ
นายหมู พูด “หมู…….(ชื่อหมู)…พรอมจะไดรับการ
ฝกแลวครับ / คะ”
พูดจบเอามือลง ถอยหลังกลับที่เดิม
แลวสั่ง “ แถว – ตรง แถว – แยก ” เขาเรียนโดยให
นายหมูแบงหนาที่รับผิดชอบและเปลี่ยนกันเมื่อไป
เรียนศูนยอื่น
-การรายงานตัวแบบมีอาวุธ

นายหมูนําลูกเสือในหมูไปยืนเขาแถวหนากระดาน จัดแถวใหเรียบรอย
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นายหมู สั่ง “แถว – ตรง”
เฉพาะนายหมูทําทาวันทยา-วุธ เสร็จแลว ทําเรียบ-อาวุธ กาวออกมา ดานหนา 1 กาว แลวทําวัน
ทยา -วุธอีกครั้งหนึ่ง
นายหมู พูด “หมู…….(ชื่อหมู)…พรอมจะไดรับการฝกแลวครับ / คะ”
พูดจบเอามือลง ทําเรียบ-อาวุธ ถอยหลังกลับที่เดิม
นายหมูทําทาวันทยา-วุธ เสร็จแลว ทําเรียบ-อาวุธ
แลวสั่ง “แถว – ตรง แถว – แยก ” เขาเรียนโดยให นายหมูแบงหนาที่รับผิดชอบ

เมื่อเรียนรูในศูนยเรียบรอยแลวก็ เขาแถวแบบเดิมเหมือน
ตอนเขารายงานตัวตอนแรก
นายหมูสั่ง “ แถว – ตรง ” แลวนายหมูทําวันทยาวุธ หรือ
วันทยาหัต เพียงคนเดียว คนอื่นๆในแถวใหยนื ตรงเทานั้น
นายหมูก ลาวขอบคุณ ตามระบบ

เวลาในการเรียนรูในแตละศูนยนนั้ ไมควรเกิน 5 – 7 นาที เปนการ
ฝกความรับผิดชอบ การแบงภาระหนาที่ในหมู การชวยเหลือเกื้อกูลกันใน
การเรียนรู การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ทุกคนในหมูตองรูจักดูแล
กัน เอาใจเขามาใสใจเราเพือ่ ความสําเร็จของหมูคณะ
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แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ลูกเสือวิสามัญ
กอนเรียนดวย
  ⌫ 
   

  
  ⌫ 

  ⌦ ⌫ ⌫ 
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แบบทดสอบความรูทั่วไปเกีย่ วกับ ลูกเสือวิสามัญ(กอนนเรียน)
ใหลูกเสือทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกหนาขอคําตอบที่
ถูกตองที่สดุ
ขอ2.กิจการลูกเสือไทยเขาสูย ุคที่เรา
ขอ1.กิจการลูกเสือไทยถือกําเนิดเมื่อใด
เรียกวายุคประคับประคองในชวงรัชสมัย
ก. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2445
ของรัชกาลใด
ข. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
ก. รัชกาลที่ 6
ค. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ข. รัชกาลที่ 7
ง. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ค. รัชกาลที่ 8
ง. รัชกาลที่ 9
ขอ4.กิจการลูกเสือของโลกเกิดขึ้นเมื่อใด
ขอ3.กิจการลูกเสือวิสามัญเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2450
ก. พ.ศ. 2506
ข. พ.ศ. 2451
ข. พ.ศ. 2507
ค. พ.ศ. 2452
ค. พ.ศ. 2508
ง. พ.ศ. 2453
ง. พ.ศ. 2509
ขอ6.ผูที่สอนวิธีจับมือซายใหกับ บีพี คือ
ขอ5.สภานายกสภาลูกเสือแหงชาติคือใคร
ผูใด
ก.นายกรัฐมนตรี
ก.ทานซูลู(ZULU)
ข.รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและ
ข.ทานอชันติ(ASHANTI)
วัฒนธรรม
ค.ทานมอลตา(MONTA)
ค.ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ง.ทานโบเออร(BOERS)
ง.อธิบดีกรมพละศึกษา
ขอ7.สงครามที่ทาน บีพี นําเด็กมาฝกเปนทหาร ขอ8ลูกเสือ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ทาน บีพี
หนวยสอดแนมนั้นเปนสงครามที่รบกับพวกใด ถึงแกกรรมไปแลวเปนลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสํารอง
ก.ซูลู(ZULU)
ข.ลูกเสือสามัญ
ข.อชันติ(ASHANTI)
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ค.มอลตา(MONTA)
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ง.โบเออร(BOERS)
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ขอ10.ผูที่พยายามที่นํากิจการลูกเสือ
วิสามัญมาใชและถือกําเนิดขึน้ คนแรกของ
ไทยคือทานผูใด
ก.นายกอง วิสุทธารมณ
ข.นายอภัย จันทวิมล
ค.นายเพทาย อมาตยกุล
ง.นายแพทยบญ
ุ สม มารติน
ขอ12ลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนวัยเริ่ม
ขอ11.คนไทยคนแรกที่เปนลูกเสือคือใคร
หนุมสาว ดังนั้นกิจกรรมของลูกเสือควร
ก.นายชัพพ บุญนาค
เปนอยางไร
ข.นายชื่น ศยามานนท
ก.สงเสริมใหลูกเสือเปนผูรอบรูดวยการ
ค.ม.ร.ว.ปน มาลากุล
คิดอยางมีเหตุผล
ง.ลูกเสือโท ฝาย บุญเลี้ยง
ข.สงเสริมใหลูกเสือไดแสวงหาเอกลักษณ
ที่ดีสําหรับตนเอง
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดสัมผัสกับงาน
สวนรวมเพื่อปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ13. “ผูที่บิดามารดเลี้ยงดูมาดวยความลําบาก ขอ14.การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จะตรง
นี้ หากไมบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดาเปนการตอบ กับ
คติพจนของลูกเสือประเภทใด
แทนยอมทําใหบุคคลนั้นไปถึงนรกได”
ขอความนี้มีความหมายสอดคลองกับกฎลูกเสือ ก.ลูกเสือสามัญ
ข.ลูกเสือสํารอง
ขอใด
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ก.ขอ. 2
ข.ขอ. 4
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ค.ขอ. 5
ง.ขอ. 7
ขอ9.กิจการลูกเสือไทยสังกัดอยูในหนวยงาน
ลูกเสือโลกเขตใด
ก.เอเชีย – อินเดีย
ข.เอเชีย – แปชิฟก
ค.เอเชีย – อาราเบีย
ง.เอเชีย – ออสเตรเรีย
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ขอ15.ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก.ลูกเสือสามัญ - เสียชีพอยาเสียสัตย
ข.ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม
ง.ลูกเสือวิสามัญ - บริการ

ขอ17.ขอใดเปนการแสดงออกถึง
การประพฤติชอบทางใจ
ก.การไมพดู เท็จ
ข.การไมอิจฉาผูอื่น
ค.การไมลักทรัพยผูอื่น
ง.การพูดดวยคําสุภาพ

ขอ19.งานบริการชนิดใดทีล่ ูกเสือไมควรทํา
ก.งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําใน
สถานศึกษา
ข.งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค.งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง.งานชวยตํารวจดับเพลิงในอาคารสูง

ขอ16.ขอใดเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การจงรักภัคดีตอพระมหากษัตริย
ก.เขารวมพิธีถวายพวงมาลา วันที่ 25
พฤศจิกายน
ข.เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ค.สวดมนตทกุ ครั้ง
ง.เคารพธงชาติทุกครั้ง
ขอ18.ขอใดเปนการใหบริการดาน
สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม
ก.เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญ
ของลูกเสือ
ข.เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตาน
ยาเสพติด
ค.จัดนิทรรศการใหความรูเรือ่ งการกีฬา
ง.เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
ขอ20.ขั้นตอนสุดทายของการใหการ
บริการควรเปนขอใด
ก.สํารวจปญหา
ข.เสนอแนะวิธีแกปญหา
ค.ใหบริการกับบุคคลทั่วไป
ง.ประเมินผลและแจงใหทกุ ฝายทราบ
เพื่อประชาสัมพันธงานของกอง
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ขอ21. กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห ัว ทรงพระราชานุญาติใหใชนาม
กองลูกเสือวา“King of Siam’s Own ” Scout
Group จดทะเบียนเปนกองลูกเสือลําดับที่
เทาใด
ก.กองลูกเสือที่ 8
ข.กองลูกเสือที่ 7
ค.กองลูกเสือที่ 6
ง.กองลูกเสือที่ 5
ขอ23.เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น ลูกเสือ
จะตองเปดฝามือขวาขึ้นประมาณกี่องศา
ก.15 องศา
ข. 20 องศา
ค.25 องศา
ง.30 องศา
ขอ25.ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหันมีกี่
จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน
มี 4 จังหวะ
ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน
ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน
มี 3 จังหวะ

ขอ22.สัญลักษณของกองลูกเสือใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
“King of Siam’s Own ” Scout Group
คือขอใด
ก.ชางแดงบนพื้นธงสีขาว
ข.ชางเผือกบนพื้นธงสีนํา้ เงิน
ค.ชางเผือกบนพื้นธงสีแดง
ง.ชางเผือกบนพื้นธงไตรรงค
ขอ 24.การทําความเคารพผูบังคับชาที่เดิน
มาจากทางขวาจะตองสั่งการดวยคําบอก
คําสั่งอยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา
ขอ26.คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก –
อาวุธ ” เปนคําบอกชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคําบอก
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ขอ27.สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปน
สัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับไมได
เรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
ขอ29.การประชุมนายหมูผูที่เขาหองประชุม
กอนแตออกเปนคนสุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตองคอย
สํารวจความเรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจาก
บุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูห มูสดุ ทายของกอง
ขอ 31.ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุม
นายหมู วาระที่ 2 คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

ขอ28.ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดให
นายหมูเ กิดการพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ
ลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานใน การ
ประชุม
ขอ30.ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค.ตองเรียนรูอปุ นิสัยใจคอของสมาชิกทุก
คน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

ขอ32.ขอใดที่ทานคิดวาเปนวินัยทีเ่ กิดขึน้
จากภายในตัวตนของบุคคลนั้นๆ
ก.การตัดผมตามระเบียบที่สถานศึกษา
กําหนด
ข.การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมกับ
เพื่อในหมู
ค.การไมเสพสิ่งเสพติดเพราะเปนกฎและ
ขอหามของกองลูกเสือ
ง.การเก็บเศษกระดาษที่ทานพบเห็นตาม
สถานที่ตางๆ
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ขอ33. ความหมายของคําวา “วินัย” ตรงกับขอ
ใดมากที่สุด
ก.หมายถึงการปฏิบัติตามตนอยางเสมอตน
เสมอปลาย
ข.หมายถึงการปฏิบัติตามมติขอตกลงของหมู
คณะ
ค.หมายถึงการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ
แบบแผนขอบังคับแหงกฎหมาย
ง.หมายถึงการปฏิบัติตนตามปกติโดย ไมเปน
ที่เดือดรอนของผูอื่น
ขอ35.ลูกเสือคิดวาขอใดไมควรเปนหนาที่ของ
นายหมูลูกเสือ
ก.ประสานงานระหวางผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ทุกคนกับลูกเสือในหมูของตน
ข.ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับลูกเสือในหมู
ค.ฝกหัดและฝกอบรมลูกเสือในหมูของตนให
รอบรูดานวิชาการ
ง.คอยควบคุมดูแลสั่งการใหลูกเสือในหมูข อง
ตนปฏิบัติหนาที่ตามกิจกรรมตางๆใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดี

ขอ34.ลูกเสือคิดวา การเปนนายหมูลูกเสือ
ไมจําเปนตองมีคุณลักษณะใดในตัวเลย
ก.เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ข.ผานการฝกบอรมหลักสูตรนายหมู
ค.พรอมที่จะรับผิดชอบกิจกรรมตางๆของ
หมู
ง.รูปรางหนาตาดี สมสวนแตงกายทันสมัย
อยูเสมอ

ขอ36.คํากลาวในขอใดไมถือวาเปน
จุดประสงคของการจัดตั้งกิจการลูกเสือใน
ประเทศไทย
ก.เพื่อฝกอบรมเยาวชนใหเปนผูที่มีความ
จงรักภัคดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ข.เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนเปนคนดีมี
ระเบียบวินยั
ค.เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนเปนบุคคลที่มี
สุขภาพรางกายแข็งแรงอยูเสมอ
ง.เพื่อฝกใหเปนคนที่มีเครื่องแบบ
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ขอ37.ลูกเสือคิดวาหากกําลังประชุมนายหมู
หนาที่ใดไมเปนหนาที่ของประธานในที่
ประชุม
ก.แนะนําเสนอหัวขอที่จะอภิปรายใหที่ประชุม
ทราบ
ข.ควบคุมการประชุมใหอยูในประเด็น
ค.จดบันทึก นับคะแนนในการลงมติ บริการ
อื่นๆใหเกิดความสะดวกในการประชุม
ง.สรุปหลักการ สาระสําคัญของการประชุม
หรือเรื่องที่อภิปราย
ขอ39.ขอใดไมใชการกระทําที่แสดงออกถึง
การเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา
ก.ศึกษาเลาเรียนดวยความขยันหมั่นเพียรอยู
เสมอ
ข.เมื่อเลิกเรียนก็กลับบานตรงเวลาและ
ชวยเหลืองานบิดามารดามิไดขาด
ค.คอยดูแลเอาใจใสบิดามารดาที่เจ็บปวยไม
สบายอยางตั้งใจ
ง.ไปโรงเรียนทุกวันและแตงการถูกตองตาม
ระเบียบเสมอๆ

ขอ38.ลูกเสือคิดวา กฎของลูกเสือเปรียบ
ไดกับสิ่งใด
ก.กฎหมายของประชากรทั่วไป
ข.ศีลของพระ 227 ขอ ที่ตองปฏิบัติผิด
มิได
ค.สัจจะในหมูโ จรที่สมุนทุกคนควรเอา
อยาง
ง.สัญญาของสุภาพบุรุษที่พึงมีและปฏิบัติ
ไดดว ยตนเอง
ขอ.40.วิชาการใดที่เตรียมลูกเสือวิสามัญ
จะตองทําการเรียนรูจากพี่เลี้ยงที่ไดรับ
มอบหมายจากผูกํากับ
ก.วิชาการลูกเสือโลก
ข.การเขาสูสังคม
ค.ธรรมเนียมประเพณี
ง.วิชาการลูกเสือโลกและการเขาสูสังคม
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ข
ค

ง
ขอ 31
ก
ข
ค

ง

32 33 34 35 36 37 38 39 40
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เฉลยกระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ
ก
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ค
ง
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ก
ข
ค
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8
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x
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x
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x
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x
x
x

x
x

x
x

x
x

X
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
การตรงตอ
การใหความ ปฏิบัติกิจกรรม
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
เวลา
รวมมือในพิธี ตางๆดวยความ รวม
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
ตั้งใจและ
การเปด
รับผิดชอบ
ประชุมกอง
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
รวม
บําเพ็ญประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ลูกเสือ
ตอกอง
ที่
วิสามัญ
โรงเรียน
สวนรวม
ลูกเสือ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสือ
รวม
อื่น
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได 60%
ตลอด
80%
ของกิจกรรม
กิจกรรม
ของกิจกรรม
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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  ⌫ 


ชุดที่ 
เรื่อง
อง
ความรูความเขาใจในกิจกรรมของคณะลูกเสือแหงชาติ

กิจการของคณะลูกเสือโลก
ความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรูความเขาใจใน
กิจกรรมของคณะลูกเสือแหงชาติ กิจการ
ของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ
ระหวางลูกเสือนานาชาติ
บทบาทของ
ตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ
มีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 2
2.ใบความรู
3.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 1
4.กระดาษคําตอบ
5.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
7.คูมือลูกเสือวิสามัญ

อยาลืม!
1.เตรียมอุปกรณตางๆใหเทากับจํานวน
กลุมหรือกองหรือหมูและจํานวนของผูเรียน
2.ผูกํากับตองทําการศึกษารายละเอียดของ
ชุดการจัดกิจกรรมแตละชุดกอนดังนี้
2.1.ศึกษาคําชี้แจงในชุดการสอนแตละ
ชุดการจัดกิจกรรม
2.2.ศึกษาคูม ือครูและแผนการสอน
2.3.ทดสอบวัสดุ - สื่อ - อุปกรณการ
เรียนรูทุกชนิดกอนปฏิบัติกิจกรรมตามราย ละเอียด
ในชุดการจัดกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ที่ 2
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ สําหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่องความรูก ิจกรรมของ เวลา 60นาที
คณะลูกเสือแหงชาติ กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวาง
ลูกเสือนานาชาติ บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ
สาระการเรียนรูประกอบดวย
ประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็ก ชีวิตการเปนทหาร ชีวิตการกอกําเนิดลูกเสือ
โลก
การกําเนิดลูกเสือโลก พระราชประวัตพิ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว
ประวัตแิ ละการกําเนิดลูกเสือไทย ประวัตลิ ูกเสือวิสามัญในประเทศไทย
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็ก
ชีวิตการเปนทหาร ชีวิตการกอกําเนิดลูกเสือโลก การกําเนิดลูกเสือโลก พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
ประวัตแิ ละการกําเนิดลูกเสือไทย ประวัติลูกเสือ
วิสามัญในประเทศไทย
จุดประสงคนําทาง
1.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็ก
ชีวิตการเปนทหาร
2.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล กับชีวิตการ
กอกําเนิดลูกเสือโลก
3.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจในพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ประวัติและการกําเนิดลูกเสือไทย
4.ประวัติลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย
เนื้อหาสาระ
1.ประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล ในวัยเด็ก ชีวิตการเปนทหาร
2.ประวัติ ลอรด บาเดน เพาเวลล ชีวิตการกอกําเนิดลูกเสือโลก การกําเนิดลูกเสือโลก
3.พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั และการกําเนิดลูกเสือ
ไทย
4.ประวัติลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย
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กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ สามารถใชไดอยางใดอยางหนึ่ง คือ
1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อเมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา –
วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ผูกํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียกแถวแบบหนา
กระดานปดระยะ เพื่อรองเพลง “รักกันไวเถิด” เพื่อสรางความสนุกสนาน ไมมีอุปกรณใดๆ
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมารองเพลง “รักกันไวเถิด” เพื่อสรางความสนุกสนาน กอนที่
เราจะทําการเรียนรูตามกระบวนการของเราตอไป
ผูกํากับ
ผูกํากับนําเอาแผนเนื้อเพลงมาแสดงแลวนํารอง“รักกันไวเถิด”
ประมาณ 2 เที่ยว แลวใหลูกเสือรองเอง เมื่อคลองแคลวดีแลว ใหทบทวนเพลงที่รองผานมา คือ
เพลง วชิราวุธ
เพลงรักกันไวเถิด
(สรอย…..) รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหน ก็ไทย
ดวยกัน เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น เกิดใตธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
ทองถิ่นแหลมทอง เหมือนทองของแม เกิดถิ่นเดียวกันแท เหมือนแมเดียวกันใชไหม
ยามฉันมองตาคุณ อบอุนดวงใจ เห็นสายเลือดไทยในสายตาบอดสายสัมพันธ
(สรอย…..) รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหน ก็ไทย
ดวยกัน เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น เกิดใตธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
ทะเลแสนงามในน้ํามีปลา พืชพันธดื่นดาษตา ไรนารวงทองไสว ทรัพยสินมี เกลื่อน
กลน บรรพชนใหไว เราลูกหลานไทย จงพรอมใจรักษาใหมั่น
(สรอย…..) รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหน ก็ไทย
ดวยกัน เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น เกิดใตธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
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แหลมทองโสภา ดวยบารมี ปกเกลาเราไทยนี้ รมเย็นเปนศรีผองใส แมใครคิดบังอาจ
หมิ่น ถิ่นทององคไท เราพรอมพลีกาย ปองถิ่นไทยและองคราชันย
(สรอย…..) รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหน ก็ไทย
ดวยกัน เชื้อสายประเพณีไมมีกีดกั้น เกิดใตธงไทยนั้น ปวงชนทุกคนคือไทย
ขอเสนอแนะ
1.เมื่อรองเพลงรักกันไวเถิดแลวหากมีเวลาใหทบทวนเพลงลูกเสือธีรราชเพลงวชิราวุธ
และเพลงเกียรติคุณลูกเสือไทยดวย
2.ผูกํากับ ควรมีลูกเลนในการนํารองเพลงเพื่อสรางความสนุกสนานและเปนกันเองมาก
ขึ้น
เมื่อเลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวา
ลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอหยอน กําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”
“ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขาฐานใดกอน แลวเวียน
กันอยางไร ศูนยละกี่นาที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกองและใหสรุปเปนรายงาน
สงผูกํากับในวันตอไป
ผูกํากับ
สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด ชุดที่ 1
ลูกเสือวิสามัญเขาเรียนรูตามศูนยการเรียนที่ผูกํากับดําเนินการ จัดการรายงานตัวตามที่
กําหนด เรียนรูตามระบบของลูกเสือ
- ทําแบบทดสอบกอนเรียน / เฉลย
-ศึกษาจากใบความรูที่ไดรับใหครบจํานวน 5 ศูนยรวมทั้งศูนยสํารองดวย
-ทําแบบทดสอบหลังเรียน / เฉลย
-ทําแบบฝกปฏิบัติ / สงในคราวตอไป
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
ในกระบวนการของลูกเสือนั้น การเลาเรื่องสั้นกอนที่ปดประชุมกองประจําวัน
นั้นใหผูกํากับลูกเสือวิสามัญหรือรองผูกํากับที่ไดรับมอบหมายเปนผูเลาเรื่อง เรื่องที่เลาจะตอง
เปนเรื่องที่มีคติธรรมสอนใจ
หรือเหตุการณปจ จุบันที่นาจะนํามาเปนตัวอยางเปนอุทาหรณ
สอนใจ หรือเรื่องราวใดก็ตามที่จะเปนการสงเสริมพัฒนาการทุกดานใหกับลูกเสือวิสามัญ เชน
เรื่องนิทานกระตายกับเตา หรือสังคมของพวกมด – ปลวก เปนตน
5.พิธีปดประชุมกอง
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5.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชุมกองแบบไมมีอาวุธ
สื่อการเรียน
1. เพลงรักกันไวเถิด
2.ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
จํานวน 5 ศูนยการเรียน และ ศูนยสํารอง
3.เสาธงพรอมอุปกรณ
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู – อาจารย / ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการ
ของลูกเสือใหดีใหแมนยํา คอยแนะนําการเรียนรูของนักเรียนอยางใกลชิด
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามการกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจาก
เอกสารอยางจริงจังเพื่อใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการ
แบบประเมิน
ประเมิน
เกณฑผาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค(ความจงรักฯ , การ
ประสงค (ความจงรักฯ, การ ระดับคะแนน
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบวินัย
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบวินัย เฉลี่ยเทากับ 2
ความอดทน อดกลั้น)
ความอดทน อดกลั้น)
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บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม ฯ ประจําชุดการสอนที่ 1
ใหลูกเสือเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองทีส่ ุดเพียงขอเดียว
ขอ1.ผูใหกําเนิดลูกเสือไทยคือขอใด
ก.รัชกาลที่ 2
ข.รัชกาลที่ 4
ค.รัชกาลที่ 6
ง.รัชกาลที่ 8
ขอ2.ลูกเสือทราบหรือไมวาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่อยางไร
ก.ใหคําแนะนําในการปฏิบัตงิ านของสภาลูกเสือแหงชาติ
ข.วางระเบียบแบบแผนคณะลูกเสือแหงชาติ
ค.ออกขอบังคับสภาลูกเสือแหงชาติ
ง.พิจารณารายงานประจําปของลูกเสือจังหวัด
ขอ3.ผูที่คํารงตําแหนงสภานายกสภาลูกเสือแหงชาติคอื ใคร
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ค.ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ง.อธิบดีกรมพละศึกษา
ขอ4.ใครคือผูที่ทําหนาที่ผูอาํ นวยการลูกเสือจังหวัดคือใคร
ก.ผูวาราชการจังหวัด
ข.รองผูวาราชการจังหวัด
ค.ศึกษาธิการจังหวัด
ง.ปลัดจังหวัด
ขอ5. ขอใดเปนชื่อที่ใชเรียกผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ก.บี.พี.
ข.เบเดน โพเอลล
ค.ลอรด เบเดน โพเอลล แหงกิลเวลล
ง.ถูกตองทุกขอ
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ขอ6. ในเรื่องศาสนาของลูกเสือในประเทศไทยขอใดกลาวไดถูกตองทีส่ ุด
ก.ลูกเสือจะตองภัคดีตอพระผูเปนเจา
ข.ลูกเสือจะนับถือศาสนาพุทธศาสนา
ค.ลูกเสือจะนับถือศาสนาหรือไมก็ตามสมัครใจ
ง.ลูกเสือนับถือศาสนาตามบิดามารดาและมีความจงรักภักดีตอศาสนาดวย
ขอ7.ลูกเสือคิดวาขอใด ไม สอดคลองกับหลักการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ
ก.เนนการพัฒนาคานิยม เอาใจใสในการเผชิญกับปญหาสถานการปจจุบัน
ข.ไมควรเนนเรื่องการพัฒนาดานรางกายเพราะลูกเสืออยูในวัยเจริญเติบโตอยูแลว
ค.เนนสัมพันธภาพในกลุม รูจักการทํางานในระบบหมู
ง.เนนเรื่องความสนใจในสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
ขอ8.ลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนเริ่มวัยหนุมสาว ดังนั้นกิจกรรมของลูกเสือควรเปนอยางไร
ก.สงเสริมใหลูกเสือเปนผูรอบรูดวยการคิดอยางมีเหตุผล
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดแสวงหาเอกลักษณที่ดีสําหรับตนเอง
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดสัมผัสกับงานสวนรวมเพื่อปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ9.การทํางานรวมกับผูอื่นใหเกิดผลดีควรปฏิบัติตนอยางไร
ก.ศึกษาหาความรูเรื่องหลักการปฏิบัติงาน
ข.ไมจําเปนตองฝกการทํางานเปนกลุม
ค.ไมจําเปนตองสรางสัมพันธภาพกับผูอนื่
ง. ไมจําเปนตองสรางสัมพันธภาพกับสังคม
ขอ10.ในการประชุมเรื่องกิจการลูกเสือกับการพัฒนาชุมชนที่ผานมาที่ลูกเสือไดทําการศึกษานัน้
มีมติในเรื่องนีอ้ ยางไร
ก.ขบวนการลูกเสือสนองตอบความตองการของสังคม
ข.ลูกเสือไมชวยสังคมเพราะเปนเรื่องของผูใหญ
ค.ลูกเสือไมจําเปนตองเขาไปสํารวจความตองการหรือใหความชวยเหลือใดๆของ
ชุมชนเพราะแคดูแลกองลูกเสือก็ยุงยากพออยูแลว
ง.สังคมมีความแตกตางกัน ลูกเสือจึงไมสมควรที่จะเขาไปยุงเกีย่ วเกินกําลังตนเอง
เพราะจะทําใหสังคมแตกตางกันมากขึ้นไปอีก
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ข
ค

ง
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก
ข
ค

ง

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก

x

x

x

ข
ค

x

x

x
x

ง

x

ขอ 16
ก

x

x

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ข
ค

ง
กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก

x

x

ข
ค
ง
ขอ 16
ก
ข
ค

ง

x

x

x

x
x
x

x

x

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวม

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
การตรงตอ
การใหความ
ปฏิบัติกิจกรรม
เวลา
รวมมือในพิธี
ตางๆดวยความ
การเปดประชุม
ตั้งใจและ
กอง
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
1
2
3
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
รวม
บําเพ็ญประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ตอกอง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
โรงเรียน
สวนรวม
ลูกเสือ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ลูกเสือ
ที่ วิสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น รวม
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได80% ปฏิบัติได 60%
ตลอดกิจกรรม ของกิจกรรม
ของกิจกรรม
3
2
1

240


   
  ⌫ 


ชุดที่ 2
เรื่อง

ความรูความเขาใจใน ในการยอมรับ
และปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ
และกฎของลกเสืออยางผูใหญ
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชุดที่ 2 เรื่อง
ความรูความเขาใจใน ในการยอมรับ
และปฏิบัตติ นตามคําปฏิญาณ
และกฎของลกเสืออยางผูใหญ
มีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 3
2.ใบความรู
3.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 2
4.กระดาษคําตอบ
5.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
อยาลืม!
7.มือลูกเสือวิสามัญ

1.เตรียมอุปกรณตางๆใหเทากับจํานวน
กลุมหรือกองหรือหมูและจํานวนของผูเรียน
2.ผูกํากับตองทําการศึกษารายละเอียดของ
ชุดการจัดกิจกรรมแตละชุดกอนดังนี้
2.1.ศึกษาคําชี้แจงในชุดการสอนแตละ
ชุดการจัดกิจกรรม
2.2.ศึกษาคูม ือครูและแผนการสอน
2.3.ทดสอบวัสดุ - สื่อ - อุปกรณการ
เรียนรูทุกชนิดกอนปฏิบัติกิจกรรมตามราย ละเอียด
ในชุดการจัดกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ที่ 3
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่องความรูใน ในการยอมรับ เวลา 60 นาที
และปฏิบัตติ นตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยางผูใหญ

สาระการเรียนรูประกอบดวย
กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือ
วิสามัญ ความหมายของกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุน
ใหญ และลูกเสือวิสามัญ หนาที่ของลูกเสือวิสามัญ และสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับเครื่องหมายลูกเสือ
โลก กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม ศัพทเทคนิคในขบวนการลูกเสือที่ควรรู
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจในเรื่อง ความหมายของกฎและคําปฏิญาณ
ของลูกเสือ สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ ความรูเกีย่ วกับ
เครื่องหมายลูกเสือโลก กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม ศัพทเทคนิคใน
ขบวนการลูกเสือ
จุดประสงคนําทาง
1.เพื่อใหลูกเสือมีความรูเขาใจเรื่องกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ สํารอง
ลูกเสือ
สามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ
2.เพื่อใหลูกเสือมีความรูเขาใจเรื่องกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ
3.เพื่อใหลูกเสือมีความรูเขาใจเรื่อง
ความหมายของกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ
สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ
4.เพื่อใหลูกเสือมีความรูเขาใจเรื่องความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายลูกเสือโลก
5.เพื่อใหลูกเสือมีความรูเขาใจเรื่องกองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม
6.เพื่อใหลูกเสือมีความรูเขาใจเรื่อง ศัพทเทคนิคในขบวนการลูกเสือ
เนื้อหาสาระ

243
1. ความหมายของกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ สํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ
2.หนาที่ของลูกเสือวิสามัญ และสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับเครื่องหมายลูกเสือโลก
3.กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม ศัพทเทคนิคในขบวนการลูกเสือที่
ควรรู
กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ สามารถใชไดอยางใดอยางหนึ่ง คือ
1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา – วุธ
เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” แลว ผูกํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียกแถว แบบวงกลม
เพื่อเลนเกม “ น้ํา บก อากาศ” เพื่อ ทดสอบปฏิกิริยาตอคําสั่ง ฝกความจําของสมอง และ
สรางความสนุกสนาน ไมมีอุปกรณใดๆ
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมาเลนเกม น้ํา บก อากาศ เพื่อทดสอบปฏิกิริยาตอคําสั่ง ฝก
ความจําของสมอง และสรางความสนุกสนาน
ผูกํากับ อธิบายวิธีเลน ดังนี้
1.ผูกํากับอธิบายใหลกู เสือเขาใจถึงความหมายของการปฏิบัติเมื่อไดยินคําวา
น้ํา บก อากาศ
-ไดยนิ คําวา น้าํ ใหยนื อยูก ับที่
-ไดยนิ คําวา บก ใหกระโดดไปดานหนา 1 ครั้ง
-ไดยนิ คําวา อากาศ ใหกระโดดไปดานหลัง 1 ครั้ง
2.ในการเลนใหลูกเสืออยูในทาตรง ไดยินคําสั่งคอยปฏิบัติ
3.ผูเลนคนใดทําผิดใหออกมาเปนกรรมการ หรือหากิจกรรมอื่นมาเสริมใหเกิด
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ความสนุกสนานและความสามัคคี แตตองคํานึงถึงเวลาและความเหมาะสมดวย
4.ขอเสนอแนะ
4.1.ชมเชยผูช นะ ซึ่งอาจจะมีหลายคน และใหกาํ ลังใจแกผูแพดวย
4.2.ผูกํากับควรมีวิธีการหลอกลูกเสือหรือลูกเลน เพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานมากยิ่งขึ้นเมื่อเลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรม
วาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอ หยอน กําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “
นิ่ง” “ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขาฐานใดกอน แลว
เวียนกันอยางไร ศูนยละกีน่ าที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกองและใหสรุปเปน
รายงานสงผูกาํ กับในวันตอไป
ผูกํากับ สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด ชุดที่ 2
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
5.พิธีปดประชุมกอง
5.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชุมกองแบบไมมีอาวุธ
สื่อการเรียน
1.ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ หนวยการเรียนที่ 1
จํานวน 5 ศูนยการเรียน และ ศูนยสํารอง 1 ศูนย)
2. เสาธงพรอมอุปกรณ
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กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู – อาจารย / ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการ
ของลูกเสือใหดีใหแมนยํา คอยแนะนําการเรียนรูของนักเรียนอยางใกลชิด
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามการกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจาก
เอกสารอยางจริงจังเพื่อใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการประเมิน
แบบประเมิน
- เกณฑผาน ระดับคะแนนเฉลี่ย แบบประเมินคุณลักษณะ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
อันพึงประสงค(ความจง
ประสงค (ความจงรักฯ, การ เทากับ 2
รักฯ , การบําเพ็ญ
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบ
ประโยชน , ระเบียบวินยั
วินัย ความอดทน อดกลั้น)
ความอดทน อดกลั้น)
บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 2
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ เพียงขอเดียว
ขอ1.ถาลูกเสือขาดกฎและคําปฏิญาณทานคิดวาจะมีผลอยางไร
ก.คงไมเปนไรเพราะลูกเสือเปนคนดีอยูแ ลว
ข.เปนกลุมคนที่ขาดระเบียบวินัยในตนเอง
ค.ขบวนการลูกเสืออาจจะตองลมเหลวโดยสิ้นเชิง
ง.จะขาดน้ําใจจากลูกเสือทุกคน
ขอ2. “ผูที่บิดามารดาเลี้ยงดูมาดวยความลําบากนี้ หากไมบํารุงเลี้ยงดูบดิ ามารดาเปนการตอบ
แทนยอมทําใหบุคคลนั้นไปถึงนรกได” ขอความนี้มีความหมายสอดคลองกับกฎลูกเสือขอใด
ก.ขอ. 2
ข.ขอ. 4
ค.ขอ. 5
ง.ขอ. 7
ขอ3.การทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่ จะตรงกับคติพจนของลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสามัญ
ข.ลูกเสือสํารอง
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ขอ4.ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก.ลูกเสือสามัญ - เสียชีพอยาเสียสัตย ข.ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม ง.ลูกเสือวิสามัญ - บริการ
ขอ5.ขอใดเปนพฤติกรรมที่แดสงออกถึงการจงรักภัคดีตอ พระมหากษัตริย
ก.เขารวมพิธีถวายพวงมาลา วันที่ 25 พฤศจิกายน
ข.เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ค.สวดมนตทกุ ครั้ง
ง.เคารพธงชาติทุกครั้ง
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ขอ6. ถาหากวามีลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนอื่นจะมาปฏิบัติหนาทีร่ วมงานการบริการกับเรา
เราควรทําอยางไร
ก.ปฏิเสธโดยชี้เหตุผลใหทราบ
ข.ทําเฉยไมรูไมชี้
ค.ขัดขวางไมยอมใหมารวมบริการดวยประเดียวจะแยงชิงความดีเราไปหมด
ง.ยินดีตอนรับใหเขารวมการใหบริการดวยกันอยางเปนมิตร
ขอ7.ขอใดเปนการแสดงออกถึงการประพฤติชอบทางใจ
ก.การไมพดู เท็จ
ข.การไมอิจฉาผูอื่น
ค.การไมลักทรัพยผูอื่น
ง.การพูดดวยคําสุภาพ
ขอ8.ขอใดเปนการใหบริการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ก.เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญของลูกเสือ
ข.เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด
ค.จัดนิทรรศการใหความรูเรือ่ งการกีฬา
ง.เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
ขอ9.การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีของสังคม จัดเปนการใหบริการลักษณะใด
ก.กิจกรรมนันทนาการ
ข.การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
ค.กิจกรรมชวยเหลืองานชุมชน
ง.กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติดใหโทษ
ขอ10.งานบริการชนิดใดทีล่ ูกเสือไมควรทํา
ก.งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําในสถานศึกษา
ข.งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค.งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง.งานชวยตํารวจดับเพลิงดับไฟในอาคารสูง
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แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 2
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ เพียงขอเดียว
ขอ1. “ผูที่บิดามารดเลี้ยงดูมาดวยความลําบากนี้ หากไมบาํ รุงเลี้ยงดูบิดามารดาเปนการตอบ
แทนยอมทําใหบุคคลนั้นไปถึงนรกได” ขอความนี้มีความหมายสอดคลองกับกฎลูกเสือขอใด
ก.ขอ. 2
ข.ขอ. 4
ค.ขอ. 5
ง.ขอ. 7
ขอ2. ถาลูกเสือขาดกฎและคําปฏิญาณทานคิดวาจะมีผลอยางไร
ก.คงไมเปนไรเพราะลูกเสือเปนคนดีอยูแ ลว
ข.เปนกลุมคนที่ขาดระเบียบวินัยในตนเอง
ค.ขบวนการลูกเสืออาจจะตองลมเหลวโดยสิ้นเชิง
ง.จะขาดน้ําใจจากลูกเสือทุกคน
ขอ3. ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก.ลูกเสือสามัญ - เสียชีพอยาเสียสัตย ข.ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม ง.ลูกเสือวิสามัญ - บริการ
ขอ4. การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จะตรงกับคติพจนของลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสามัญ
ข.ลูกเสือสํารอง
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ขอ5. ขอใดเปนการแสดงออกถึงการประพฤติชอบทางใจ
ก.การไมพดู เท็จ
ข.การไมอิจฉาผูอื่น
ค.การไมลักทรัพยผูอื่น
ง.การพูดดวยคําสุภาพ
ขอ6. ขอใดเปนพฤติกรรมที่แดสงออกถึงการจงรักภัคดีตอ พระมหากษัตริย
ก.เขารวมพิธีถวายพวงมาลา วันที่ 25 พฤศจิกายน
ข.เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ค.สวดมนตทกุ ครั้ง
ง.เคารพธงชาติทุกครั้ง
ขอ7. การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีของสังคม จัดเปนการใหบริการลักษณะใด
ก.กิจกรรมนันทนาการ
ข.การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
ค.กิจกรรมชวยเหลืองานชุมชน
ง.กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติดใหโทษ
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ขอ8. ขอใดเปนการใหบริการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ก.เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญของลูกเสือ
ข.เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด
ค.จัดนิทรรศการใหความรูเรือ่ งการกีฬา
ง.เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
ขอ9. ถาหากวามีลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนอื่นจะมาปฏิบัติหนาทีร่ วมงานการบริการกับเรา
เราควรทําอยางไร
ก.ปฏิเสธโดยชี้เหตุผลใหทราบ
ข.ทําเฉยไมรูไมชี้
ค.ขัดขวางไมยอมใหมารวมบริการดวยประเดียวจะแยงชิงความดีเราไปหมด
ง.ยินดีตอนรับใหเขารวมการใหบริการดวยกันอยางเปนมิตร
ขอ10. งานบริการชนิดใดทีล่ ูกเสือไมควรทํา
ก.งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําในสถานศึกษา
ข.งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค.งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง.งานชวยตํารวจดับเพลิงดับไฟในอาคารสูง
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ข
ค

ง
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก
ข
ค

ง

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
x
ข
x
x
x
ค x
ง
x
x
x
x
x
ขอ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ก
ข
ค

ง
กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
x
ข
x x
x
ค
x
ง x
x
x x x
ขอ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ก
ข
ค

ง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
รวม
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ

การตรงตอ
เวลา

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

การใหความ
รวมมือในพิธี
การเปดประชุม
กอง
1 2 3

ปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆดวยความ
ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
1
2
3
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมินบําเพ็ญ
ประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ตอกองลูกเสือ
โรงเรียน
สวนรวม
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

1

2

3

1

2

รวม
3
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น
รวม
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ปฏิบัติไดตลอด
ปฏิบัติได80% ปฏิบัติได 60%
กิจกรรม
ของกิจกรรม
ของกิจกรรม
3
2
1
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  ⌫ 


ชุดที่ 3
เรื่อง

เรื่อง บุคคลมือเปลา
บุคคลประกอบอาวุธ
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชุดที่ 3 เรื่อง บุคคลมือเปลา
บุคคลประกอบอาวุธ
มีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 4
2.ใบความรู
3.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 3
4.กระดาษคําตอบ
5.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
7.มือลูกเสือวิสามัญ

อยาลืม!
1.เตรียมอุปกรณตางๆใหเทากับจํานวน
กลุมหรือกองหรือหมูและจํานวนของผูเรียน
2.ผูกํากับตองทําการศึกษารายละเอียดของ
ชุดการจัดกิจกรรมแตละชุดกอนดังนี้
2.1.ศึกษาคําชี้แจงในชุดการสอนแตละ
ชุดการจัดกิจกรรม
2.2.ศึกษาคูม ือครูและแผนการสอน
2.3.ทดสอบวัสดุ - สื่อ - อุปกรณการ
เรียนรูทุกชนิดกอนปฏิบัติกิจกรรมตามราย ละเอียด
ในชุดการจัดกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ที่ 4
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง บุคคลมือเปลา
เวลา 60 นาที
บุคคลประกอบอาวุธ
สาระการเรียนรูประกอบดวย
สาระการเรียนรูประกอบดวย บุคคลมือเปลา และบุคคลประกอบอาวุธ
(ทาตรง ทาพัก ทาเคารพ การหันอยูก ับที่ การเดินปกติ - สวนสนาม การซอยเทาอยูกับที่หรือ
ตามเสียงนกหวีดหรือกลอง ทาหยุด การหันในเวลาเดิน ) การถอดและการสวมหมวกในพิธี
การ
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจ ในเรื่องบุคคลมือเปลา และบุคคลประกอบอาวุธ
(ทาตรง ทาพัก ทาเคารพ การหันอยูกับที่ การเดินปกติ - สวนสนาม การซอยเทาอยู
กับที่หรือตามเสียงนกหวีดหรือกลอง ทาหยุด การหันในเวลาเดิน) การถอดและการสวมหมวก
ในพิธีการ
จุดประสงคนําทาง
1.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจและสามารถฝกหัดปฏิบัติระเบียบแถว 1
2.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจและสามารถฝกหัดปฏิบัติความหมายและ
จุดประสงคของการฝกระเบียบแถว
3.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติทาบุคคลมือเปลา การ
ฝกทาตรง ทาพัก ทาเคารพ ทาหันอยูก ับที่ ทาเดิน
4.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจและสามารถฝกหัดปฏิบัติหลักการปฏิบัติทา
ประกอบอาวุธ การฝกทาตรง ทาพัก ทาเคารพ ทาแบก – เรียบอาวุธ ทาถอด – สวมหมวก
ทาสงบนิ่ง ทาคอนอาวุธ
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เนื้อหาสาระ
1.ระเบียบแถว 1
2. ความหมายและจุดประสงคของการฝกระเบียบแถว
3.หลักการปฏิบัติทามือเปลา การฝกทาตรง ทาพัก ทาเคารพ ทาหันอยูก ับที่ ทาเดิน
4.หลักการปฏิบัติทาประกอบอาวุธ การฝกทาตรง ทาพัก ทาเคารพ ทาแบก – เรียบอาวุธ
ทาถอด – สวมหมวก ทาสงบนิ่ง ทาคอนอาวุธ
กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ คือ
1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อเมื่อประธานกลาวจบ ผูกาํ กับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา“กอง–ตรง วันทะยา– วุธ
เรียบ–อาวุธ ตามระเบียบ–พัก”ผูกํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียนแถวแบบหนากระดานปด
ระยะ
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมารองเพลงของลูกเสืออีก 1 เพลง คือเพลงเกียรติคุณลูกเสือไทย
พรอมกับปรบมือเปนจังหวะเพื่อความสนุกสนาน และทบทวนเพลง
วชิราวุธ อีก 1 – 2 เที่ยว
เพลงเกียรติคณ
ุ ลูกเสือไทย
เกียรติคณ
ุ ลูกเสือไทยแพรไปทั่วสากล ลูกเสือไทยทุกคนตองรักษา
มุงทําดียืนยันตามคํามั่นสัญญา
ดวยศรัทธาสามัคคีมีน้ําใจ
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(สรอย)…มาเถิดเรามาชาอยูใ ย
อยูกันคนละกองก็เปนพีน่ องกัน
มีวินัยใจเย็นเปนมิตรคนทั่วไป
(สรอย)….

มาเร็วไวกาวเดินไปที่หมายขางหนา
มีความรูสูงานไมหวัน่ ไหว
อยูแหงใดสุขสนุกทุกเวลา

ขอเสนอแนะ
1.รองเพลงแรกใหไดกอนและหากเวลายังพอมีใหทบทวนเพลง วชิราวุธ ดวย
2.ผูกํากับควรมีลูกเลน เพื่อใหเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
เมื่อเลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกต
พฤติกรรม วาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอหยอน
กําชับและดําเนินการจัดจน
เรียบรอย สั่ง “ นิ่ง” “ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขา
ฐานใดกอน แลวเวียนกันอยางไร ศูนยละกี่นาที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกอง
และใหสรุปเปนรายงานสงผูกํากับในวันตอไป
ผูกํากับ สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด ชุดที่ 3
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
5.พิธีปดประชุมกอง
5.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชุมกองแบบไมมีอาวุธ
สื่อการเรียน
1.ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ หนวยการเรียนที่ 1
จํานวน 5 ศูนยการเรียน และ ศูนยสํารอง 1 ศูนย
2. เสาธงพรอมอุปกรณ
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กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู – อาจารย / ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการ
ของลูกเสือใหดีใหแมยํา คอยแนะนําการเรียนรูของนักเรียนอยางใกลชดิ
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามการกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจาก
เอกสารอยางจริงจังเพื่อใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค - เกณฑผาน ระดับคะแนน
(ความจงรักฯ,
การบําเพ็ญ เฉลีย่ เทากับ 2
ประโยชน , ระเบียบวินัย ความ
อดทน อดกลั้น)

แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค(ความจงรักฯ ,
การบําเพ็ญประโยชน , ระเบียบ
วินัย ความอดทน อดกลั้น)

บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่องบุคคลมือเปลา 1
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ1.ทาพักชนิดใดเปนทาพักที่บอกไดความเปนผูสงางาม
ก.ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ข.ทาพักตามปกติ
ค.ทาพักตามสบาย
ง.ทาพักตามระเบียบ
ขอ2.ทาพักที่นยิ มใชเมื่อเขาสูพ ิธีการสําคัญๆคือ
ก. ทาพักตามสบาย
ข. ทาพักตามระเบียบ
ค. ทาพักตามปกติ
ง. ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ขอ3.เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น ลูกเสือจะตองเปดฝามือขวาขึ้นประมาณกี่องศา
ก. 15 องศา
ข. 20 องศา
ค. 25 องศา
ง. 30 องศา
ขอ4.การทําความเคารพผูบังคับชาที่เดินมาจากทางขวาจะตองสั่งการดวยคําบอกคําสั่งอยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา
ขอ5.ลูกเสือพอคาดคะเนการเดินสวนสนามในเวลา 1 นาที เราจะเดินไดทั้งหมดประมาณกี่กาว
ก. 90 – 100 กาวตอนาที
ข. 96 – 100 กาวตอนาที
ค. 96 – 116 กาวตอนาที
ง. 100 – 116 กาวตอนาที
ขอ6.ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหันมีกี่จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน มี 4 จังหวะ
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ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน มี 3 จังหวะ
ขอ7.คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก – อาวุธ ” เปนคําบอกชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคําบอก
ขอ8.ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับการเดินสวนสนาม
ก.ยกฝาเทาสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต
ข.ฝามือยกเสมอระดับอก
ค.รักษาระดับสายตาใหมองตรงไปขางหนาในแนวระดับ
ง.นิ้วทั้ง 5เรียงชิดติดกัน เปดฝามือขึ้น 30 องศา
ขอ9.ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การสั่งให พักตามสบายควรใชในโอกาสที่ไมเปนพิธีการ
ข.ทาตรง ตองยืนใหสนเทาชิด ปลายเทาแยก หยอนเขาขวา ลําตัวยืดตรง
ค.เมื่ออยูในแถวกับหมูของตนไมควรทําวันทยาหัตถ ตองทําทาแถวตรง
ง.คําสั่งใหหันในเวลาเดินนัน้ คําบอกคําสั่งตองจบลงเมื่อเทาซายตกถึงพืน้
ขอ10.สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปนสัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับไมไดเรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
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แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่องบุคคลมือเปลา 1
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ1. ทาพักทีน่ ิยมใชเมื่อเขาสูพิธีการสําคัญๆคือ
ก. ทาพักตามสบาย
ข. ทาพักตามระเบียบ
ค. ทาพักตามปกติ
ง. ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ขอ2. ทาพักชนิดใดเปนทาพักที่บอกไดความเปนผูสงางาม
ก.ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ข.ทาพักตามปกติ
ค.ทาพักตามสบาย
ง.ทาพักตามระเบียบ
ขอ3. การทําความเคารพผูบงั คับชาที่เดินมาจากทางขวาจะตองสั่งการดวยคําบอกคําสัง่ อยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา
ขอ4. เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น ลูกเสือจะตองเปดฝามือขวาขึ้นประมาณกี่องศา
ก 15 องศา
ข. 20 องศา
ค. 25 องศา
ง. 30 องศา
ขอ5. ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหันมีกี่จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน มี 4 จังหวะ
ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน มี 3 จังหวะ
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ขอ6. ลูกเสือพอที่จะคาดคะเนการเดินสวนสนามในเวลา 1 นาที เราจะเดินไดทั้งหมดประมาณกี่
กาว
ก. 90 – 100 กาวตอนาที
ข. 96 – 100 กาวตอนาที
ค. 96 – 116 กาวตอนาที
ง. 100 – 116 กาวตอนาที
ขอ7. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับการเดินสวนสนาม
ก.ยกฝาเทาสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต
ข.ฝามือยกเสมอระดับอก
ค.รักษาระดับสายตาใหมองตรงไปขางหนาในแนวระดับ
ง.นิ้วทั้ง 5เรียงชิดติดกัน เปดฝามือขึ้น 30 องศา
ขอ.8. คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก – อาวุธ ” เปนคําบอกชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคําบอก
ขอ9. สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปนสัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับไมไดรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
ขอ10. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การสั่งให พักตามสบายควรใชในโอกาสที่ไมเปนพิธีการ
ข.ทาตรง ตองยืนใหสนเทาชิด ปลายเทาแยก หยอนเขาขวา ลําตัวยืดตรง
ค.เมื่ออยูในแถวกับหมูของตนไมควรทําวันทยาหัตถ ตองทําทาแถวตรง
ง.คําสั่งใหหันในเวลาเดินนัน้ คําบอกคําสั่งตองจบลงเมื่อเทาซายตกถึงพืน้
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

30

ข
ค

ง
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก
ข
ค

ง

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

267
กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข
ค
ง x
ขอ 16
ก

x
x

x

x

x

x

x
x
x

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ข
ค

ง
กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ก
ข x
ค
ง
ขอ 16
ก
ข
ค

ง

x

x

x

x

x
x

x
x

x

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29

30
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
การตรงตอเวลา การใหความ
ปฏิบัติกิจกรรม
รวมมือในพิธี
ตางๆดวยความ
การเปดประชุม
ตั้งใจและ
กอง
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
1
2
3

รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
ลําดั
บ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมินบําเพ็ญประโยชน
รวม
ตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ตอกองลูกเสือ
โรงเรียน
สวนรวม
1

2

3

1

2

3

1

2

3
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได(อดทน-อดกลัน้ )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น
รวม
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ปฏิบัติไดตลอด
ปฏิบัติได80% ปฏิบัติได 60%
กิจกรรม
ของกิจกรรม
ของกิจกรรม
3
2
1
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  ⌫ 


ชุดที่ 4
เรื่อง
บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
บทบาทของนายหมู การแบงหนาที่และ
ภาระกิจของหมู
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 4
เรื่อง
บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
บทบาทของนายหมู การแบงหนาที่และภาระกิจ
ของหมู
มีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 5
2.ใบความรู
3.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 4
4.กระดาษคําตอบ
5.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
7.มือลูกเสือวิสามัญ

อยาลืม!
1.เตรียมอุปกรณตางๆใหเทากับจํานวน
กลุมหรือกองหรือหมูและจํานวนของผูเรียน
2.ผูกํากับตองทําการศึกษารายละเอียดของ
ชุดการจัดกิจกรรมแตละชุดกอนดังนี้
2.1.ศึกษาคําชี้แจงในชุดการสอนแตละ
ชุดการจัดกิจกรรม
2.2.ศึกษาคูม ือครูและแผนการสอน
2.3.ทดสอบวัสดุ - สื่อ - อุปกรณการ
เรียนรูทุกชนิดกอนปฏิบัติกิจกรรมตามราย ละเอียด
ในชุดการจัดกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ที่ 5

ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง บทบาทของลูกเสือวิสามัญ เวลา 60 นาที
บทบาทของนายหมู การแบงหนาที่และภาระกิจของหมู
สาระการเรียนรูประกอบดวย
สาระการเรียนรูประกอบดวย บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
หมู การแบงหนาที่และภารกิจของหมู ความเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ

บทบาทของนาย

จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจ บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
บทบาทของนาย
หมู การแบงหนาที่และภารกิจของหมู ความเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ
จุดประสงคนําทาง
1.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจในบทบาทของลูกเสือวิสามัญ
2.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจในบทบาทของนายหมู
3.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจเรื่องการแบงหนาทีแ่ ละภารกิจของหมู
4.เพื่อใหลูกเสือมีความรูความเขาใจความเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ
เนื้อหาสาระ
1.บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
2.บทบาทของนายหมู
3.การแบงหนาที่และภารกิจของหมู
4.ความเปนผูน ําของลูกเสือวิสามัญ
กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ คือ
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1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
(พิธีกร/ผูกํากับที่มีหนาที่เปนพิธีกรดําเนินการตามขั้นตอน เรียกแถวเพือ่ รองเพลง / เกม)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยคําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา – วุธ
เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ผูกํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียกแถว แบบแถวตอนลึก
เพื่อเลนเกม งูกินหาง เพื่อใหลูกเสือรูจักการอนุรักษ และการละเลนแบบไทยๆ ทั้งยังเปนการ
สรางความสนุกสนาน ไมมีอุปกรณใดๆ
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมาเลนเกม งูกินหาง เพื่อใหลูกเสือรูจักการอนุรักษ และ
การละเลนแบบไทยๆ ทั้งยังเปนการสรางความสนุกสนานกอนที่เราจะทํา
การเรียนรูตามกระบวนการของเราตอไป
ผูกํากับ 1.ผูกํากับใหแตละหมูสงตัวแทนออกมาเปนพองู 1 คน สวนคนอื่นๆในหมู
ใหจับเอวกันไว คนหัวแถวเปนแมงู ตอจากแมงูเปนลูกงู ผูกํากับนําแผน
ปายแสดงคําโตตอบกันระหวาง แมงูและพองูมาใหแตละหมูไดฝกหัดพูด
โตตอบกอนเลนเกมนี้
พองูถาม
แมงูตอบ
ลูกงูรองรับ
พองูถาม
แมงูตอบ
ลูกงูรองรับ
พองูถาม
แมงูตอบ
ลูกงูรองรับ
แมงูรองวา
พองูรองบอก

แมงูเอยกินน้ําบอไหน
กินน้ําบอทราย
ยายไป ยายมา
แมงูเอยกินน้ําบอไหน
กินน้ําบอโศก
โยกไป โยกมา
แมงูเอยกินน้ําบอไหน
กินน้ําบอหิน
บินไป บินมา
กินหัวกินหาง
กินกลางตลอดตัว
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2.ในการตอบรับแตละครั้งของเหลาลูกงู ตองแสดงทาทางประกอบไปดวย
เชน ยายไป ยายมา ลูกงูทั้งหมดก็เอนตัวออกไปดานขางสลับไปมา เมื่อถึงคําวาโยกไป โยกมา
ลูกงูทั้งหมดก็เอนตัวออกไปดานขางสลับไปมา เมื่อถึงคําวา บินไป บินมา ใหลูกงูทงั้ หมด
ปลอยมือจากเอวเพื่อนที่อยูดา นหนาทําทากางแขนออกบินไปดานซาย – ดานขวา สลับกัน
3.เมื่อพองูแมงโู ตตอบกันจนไปถึง คําวากินกลางตลอดตัว นั้น ลูกงูจะตอง
จับเอวลูกเสือดานหนาใหแนน พองูจะตองหาทางจับลูกงูตัวสุดทายใหได โดยมีแมงูคอย
ปกปอง
4.เมื่อพองูจับลูกงูตัวสุดทายไดตองเริ่มทําการพูดโตตอบกันใหม เพื่อเปนการ
พักเอาแรงไปในตัวดวย
ขอเสนอแนะ
1.ตองพยายามไมใหมือที่จับเอวอยูนนั้ หลุดออกมา
2.ผูกํากับตองคอยชวยใหการโตตอบเกิดขึน้ อยางราบรื่น เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
มากยิ่งขึ้น และคอยดูแลความเรียบรอย ความปลอดภัยโดยทั่วไปอยางใกลชิดและเปนกันเอง
ที่สุดดวย
เมื่อเลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกต
พฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอหยอน
กําชับและดําเนินการจัดจน
เรียบรอย สั่ง “ นิ่ง” “ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขา
ฐานใดกอน แลวเวียนกันอยางไร ศูนยละกี่นาที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกอง
และใหสรุปเปนรายงานสงผูกํากับในวันตอไป
ผูกํากับ
สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด ชุดที่ 4
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
5.พิธีปดประชุมกอง
5.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชุมกองแบบไมมีอาวุธ
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สื่อการเรียน
1.ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ หนวยการเรียนที่ 1
จํานวน 5 ศูนยการเรียน และ ศูนยสํารอง 1 ศูนยการเรียน
2. เสาธงพรอมอุปกรณ
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู – อาจารย / ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการ
ของลูกเสือใหดีใหแมนยํา คอยแนะนําการเรียนรูของนักเรียนอยางใกลชิด
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจากเอกสาร
อยางจริงจังเพือ่ ใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการประเมิน
- เกณฑผาน ระดับคะแนนเฉลี่ย
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค (ความจงรักฯ, การ เทากับ 2
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบ
วินัย ความอดทน อดกลั้น)

แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค(ความจงรัก
ฯ , การบําเพ็ญประโยชน ,
ระเบียบวินยั ความอดทน
อดกลั้น)

บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 4
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ขอ1.ขอใดเปนวิธีที่จะสรางระบบหมูใหเกิดความเขมแข็งที่สุด
ก.ทํางานในระบอบประชาธิปไตย
ข.จัดใหทกุ หมูม ีจํานวนสมาชิกเทากัน
ค.ตองมีแผนระยะยาว
ง.ควรมีการพัฒนานายหมูอยางตอเนื่อง
ขอ2.ขอใดไมใชภาระหนาทีข่ องผูที่เปนนายหมู
ก.ออกสํารวจคายพักแรม
ข.การแบงภาระงานใหสมาชิกไดปฏิบัติ
ค.จัดทําทะเบียนประจําหมู
ง.สงเสริมการเรียนรูของสมาชิก
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ขอ3.ขอใดไมใชแบบฉบับของผูนํา
ก.เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
ข.อัตตาธิปไตย
ค.ประชาธิปไตย
ง.ปลอยตามใจสมาชิกแตละคน
ขอ4.ขอใดไมใชหนาที่ของที่ประชุมนายหมู
ก.พิจารณางบประมาณของโรงเรียน
ข.พิจารณาดานการบริการงานในกองลูกเสือ
ค.จัดรายการกิจกรรมในการเรียนการสอนชวยผูกํากับ
ง.พิจารณาเพื่อรักษาเกียรติของกองลูกเสือ
ขอ5.ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดใหนายหมูเ กิดการพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานในการประชุม
ขอ6.การประชุมนายหมูผูที่เขาหองประชุมกอนแตออกจากหองประชุมเปนคนสุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตองคอยสํารวจความเรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจากบุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูห มูสดุ ทายของกอง
ขอ7.ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค.ตองเรียนรูอปุ นิสัยใจคอของสมาชิกทุกคน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ขอ8.ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมนายหมู วาระที่ 2 คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพอพิจารณา
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ขอ9.ในฐานนะที่ทานจะกาวมาเปนผูนํา ทานจะมีวิธีกระตุน ใหสมาชิกปฏิบัติหนาที่ดว ยวิธีใด
ก.ควรจะยึดหลักการประชาธิปไตย
ข.นายหมูตองปฏิบัติงานรวมกับคนอื่นๆดวย
ค.ตองมีการประชุมวางแผนกันกอนทําจริง
ง.ทุกคนตองไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ขอ10.หนาที่ใดในหมูของลูกเสือวิสามัญที่สําคัญที่สุด
ก.สมาชิกทุกคนสําคัญเทากัน
ข.นายหมู
ค.คนครัว
ง.พลาธิการและคนรับใชทวั่ ไป
แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 4
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ขอ1. ขอใดไมใชภาระหนาทีข่ องผูที่เปนนายหมู
ก.ออกสํารวจคายพักแรม
ข.การแบงภาระงานใหสมาชิกไดปฏิบัติ
ค.จัดทําทะเบียนประจําหมู
ง.สงเสริมการเรียนรูของสมาชิก
ขอ2. ขอใดเปนวิธีที่จะสรางระบบหมูใหเกิดความเขมแข็งที่สุด
ก.ทํางานในระบอบประชาธิปไตย
ข.จัดใหทกุ หมูม ีจํานวนสมาชิกเทากัน
ค.ตองมีแผนระยะยาว
ง.ควรมีการพัฒนานายหมูอยางตอเนื่อง
ขอ3. ขอใดไมใชหนาที่ของที่ประชุมนายหมู
ก.พิจารณางบประมาณของโรงเรียน
ข.พิจารณาดานการบริการงานในกองลูกเสือ
ค.จัดรายการกิจกรรมในการเรียนการสอนชวยผูกํากับ
ง.พิจารณาเพื่อรักษาเกียรติของกองลูกเสือ
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ขอ4. ขอใดไมใชแบบฉบับของผูนํา
ก.เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
ข.อัตตาธิปไตย
ค.ประชาธิปไตย
ง.ปลอยตามใจสมาชิกแตละคน
ขอ5. การประชุมนายหมูผูที่เขาหองประชุมกอนแตออกเปนคนสุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตองคอยสํารวจความเรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจากบุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูห มูสดุ ทายของกอง
ขอ6. ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดใหนายหมูเ กิดการพัฒนาเจตคติที่ดีเกี่ยวกับลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานในการประชุม
ขอ7. ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมนายหมู วาระที่ 2 คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพอพิจารณา
ขอ8. ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค.ตองเรียนรูอปุ นิสัยใจคอของสมาชิกทุกคน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ขอ9. หนาที่ใดในหมูของลูกเสือวิสามัญที่สําคัญที่สุด
ก.สมาชิกทุกคนสําคัญเทากัน
ข.นายหมู
ค.คนครัว
ง.พลาธิการและคนรับใชทวั่ ไป
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ขอ10. ในฐานนะที่ทานจะกาวมาเปนผูนํา ทานจะมีวิธีกระตุนใหสมาชิกปฏิบัติหนาทีด่ วยวิธีใด
ก.ควรจะยึดหลักการประชาธิปไตย
ข.นายหมูตองปฏิบัติงานรวมกับคนอื่นๆดวย
ค.ตองมีการประชุมวางแผนกันกอนทําจริง
ง.ทุกคนตองไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

x

x

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

X

x
x
x

x

x

x
x

กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

x

x

x

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
x

x
x
x

x
x

x
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
การตรงตอ
การใหความ
ปฏิบัติกิจกรรม
เวลา
รวมมือในพิธี
ตางๆดวยความ
การเปดประชุม
ตั้งใจและ
กอง
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
1
2
3

รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมินบําเพ็ญ
ประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ตอกองลูกเสือ
โรงเรียน
สวนรวม
1 2 3 1 2 3
1
2
3

รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสืออื่น รวม
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได80% ปฏิบัติได 60%
ตลอดกิจกรรม ของกิจกรรม
ของกิจกรรม
3
2
1
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ชุดที่ 5
เรื่อง
วินัยลูกเสือ วัฒนธรรม พิธีการ
ของลูกเสือวิสามัญและสัญญาณมือ


 

289
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 5
เรื่อง
วินัยลูกเสือ วัฒนธรรม พิธีการ
ของลูกเสือวิสามัญและสัญญาณมือ
มีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 6
2.ใบความรู
3.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุดที่ 5
4.กระดาษคําตอบ
5.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
6.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
7.มือลูกเสือวิสามัญ

อยาลืม!
1.เตรียมอุปกรณตางๆใหเทากับจํานวน
กลุมหรือกองหรือหมูและจํานวนของผูเรียน
2.ผูกํากับตองทําการศึกษารายละเอียดของ
ชุดการจัดกิจกรรมแตละชุดกอนดังนี้
2.1.ศึกษาคําชี้แจงในชุดการสอนแตละ
ชุดการจัดกิจกรรม
2.2.ศึกษาคูม ือครูและแผนการสอน
2.3.ทดสอบวัสดุ - สื่อ - อุปกรณการ
เรียนรูทุกชนิดกอนปฏิบัติกิจกรรมตามราย ละเอียด
ในชุดการจัดกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ที่ 6
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 ชุดการจัดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง วินัยลูกเสือ
เวลา 120 นาที
วัฒนธรรมและประเพณี
พิธีการของลูกเสือวิสามัญและสัญญาณมือ
สาระการเรียนรูประกอบดวย
สาระการเรียนรูประกอบดวยวินยั และความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ
ความหมายและประเภทของสัญญาณตางๆ
สัญญาณมือ การเรียกแถวแบบตางๆ การสั่ง
แถวตรง – พัก
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการในเรือ่ งวินัยและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญและมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการใน เรื่อง
ความรูความเขาใจเรื่องระเบียบแถว 2
และปฏิบัติตามหนังสือคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของ
คณะกรรมการบริหาร
แหงชาติ
จุดประสงคนําทาง
1.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการในเรื่องวินัย
2.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการในเรื่องความ
เปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ
3.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการใน เรื่องความรู
ความเขาใจเรื่องระเบียบแถว 2
4.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติการใน การปฏิบัติ
ตามหนังสือคูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของ สํานักงานคณะกรรมการบริหารแหงชาติ
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เนื้อหาสาระ
1.ความหมายของ
2.การสรางวินยั
3.เครื่องแบบของลูกเสือวิสามัญ
4.บทบาทของระบบหมู
5.ธรรมเนียมลูกเสือ
6.การสัมผัสมือซายและการแสดงความเคารพ
7.ระเบียบแถว 2
8.ความหมายและประเภทของสัญญาณตางๆ เชน
-สัญญาณนกหวีด
- สัญญาณมือ
-การเรียกแถวแบบตางๆ
-การสั่งแถวตรง – พัก
กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ คือ
1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
( พิธีกร/ผูกํากับที่มีหนาที่เปนพิธีกรดําเนินการตามขั้นตอนเรียกแถวเพือ่ รองเพลง / เกม)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อเมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยดําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา –
วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ผูกํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียนแถว แบบหนา
กระดานปดระยะ เพื่อรองเพลง ลูกเสือธีรราช เพื่อสรางความสนุกสนาน ไมมีอุปกรณใดๆ
ผูกํากับ เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย
ผูกํากับ สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผู
ยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ วันนี้เราจะมา รองเพลง ลูกเสือธีรราช เพื่อสรางความสนุกสนานกอนทีเ่ รา
จะทําการเรียนรูตามกระบวนการของเราตอไป
ผูกํากับ นําแผนปายเพลงมาใหลูกเสือไดเห็นเนื้อเพลงลูกเสือธีรราช
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เพลงลูกเสือธีรราช
เหลาลูกเสือของธีรราช
ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศพันธ
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักรวมกันเพื่อผูกสัมพันธตลอดกาล
มีจรรยารักษาชื่อ สรางเกียรติระบือ
เลื่องลือตอไปชานาน ราเริงแจมใส
ใฝใจรักใหยืนนาน พวกเราลวนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย
ขอเสนอแนะ
1.เมื่อรองเพลงลูกเสือธีรราชแลวหากมีเวลาใหทบทวนเพลงวชิราวุธและเพลงเกียรติคุณ
ลูกเสือไทยดวย
2.ผูกํากับ ควรมีเทคนิคในการนํารองเพลงเพื่อสรางความสนุกสนาน และสรางความ
เปนกันเองใหมากขึ้น
เมื่อเลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกต
พฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอหยอน
กําชับและดําเนินการจัดจน
เรียบรอย สั่ง “ นิ่ง” “ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขา
ฐานใดกอน แลวเวียนกันอยางไร ศูนยละกี่นาที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกอง
และใหสรุปเปนรายงานสงผูกํากับในวันตอไป
ผูกํากับ สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด ชุดที่ 5
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
5.พิธีปดประชุมกอง
5.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชุมกองแบบไมมีอาวุธ
สื่อการเรียน
1.ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
จํานวน 5 ศูนยการเรียน และ ศูนยฯสํารอง 1 ศูนยการเรียน
2. เสาธงพรอมอุปกรณ
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กิจกรรมเสนอแนะ
1.ครู – อาจารย / ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการ
ของลูกเสือใหดีใหแมนยํา คอยแนะนําการเรียนรูของนักเรียนอยางใกลชิด
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามการกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจาก
เอกสารอยางจริงจังเพื่อใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการประเมิน
- เกณฑผาน
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค (ความจงรักฯ, การ ระดับคะแนนเฉลี่ย
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบ เทากับ 2
วินัย ความอดทน อดกลั้น)

แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค(ความจงรักฯ ,
การบําเพ็ญประโยชน ,
ระเบียบวินยั ความอดทน อดกลั้น)

บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

295
แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 5
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ1. ความหมายของคําวา “วินัย” ตรงกับขอใดมากที่สดุ
ก.หมายถึงการปฏิบัติตามตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
ข.หมายถึงการปฏิบัติตามมติขอตกลงของหมูคณะ
ค.หมายถึงการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนขอบังคับแหงกฎหมาย
ง.หมายถึงการปฏิบัติตนตามปกติโดยเปนที่เดือดรอนของผูอื่น
ขอ2.ขอใดที่ทานคิดวาเปนวินัยที่เกิดขึ้นจากภายในตัวตนของบุคคลนั้นๆ
ก.การตัดผมตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด
ข.การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมกันเพือ่ ในหมู
ค.การไมเสพสิ่งเสพติดเพราะเปนกฎและขอหามของกองลูกเสือ
ง.การเก็บเศษกระดาษที่ทานพบเห็นตามสถานที่ตางๆ
ขอ3.การแตงเครื่องแบบอยางไรที่เราสามารถเรียกไดวา ไมมีวินยั ในการแตงเครื่องแบบ
ก.นําหมวกไปใสไวในกระเปาหรือมวนแลวนําไปเหน็บไวที่อินทรนู
ข.เอาชายเสื้อออกนอกกางเกงจนไมนาดู
ค.ไมขัดเครื่องหมายตางๆที่เปนโลหะ
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ4.ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก.ผูใดแตงเครื่องแบบลูกเสือโดยไมมีสิทธิแตงตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท
จําคุกไมเกิน 3 เดือน
ข.โทษผิดวินยั ลูกเสือมี 3 สถานคือ ตักเตือน ลงโทษ และใหออกจากโรงเรียนไปเรียนที่
อื่น
ค.การแสดงรหัสและการสัมผัสมือดวยมือซายเปนธรรมเนียมทีใ่ ชกันโดยทั่วไปไม
จําเปน ตองเปนลูกเสือก็ทําได
ง.เครื่องแบบลูกเสือเปนเครื่องแบบที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั รัชกาลที่ 6
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ขอ5.ขอใดไมใชพิธีการของลูกเสือวิสามัญ
ก.พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ
ข.พิธีสํารวจตนเอง
ค.พิธีสํารวจคายพักแรมกอนเขาคายจริง
ง.พิธีเขาประจํากอง
ขอ6.การเขาแถวแบบแถวตอนลึก หรือแถวตอนหมูน ั้นควรมีระยะตอ ระยะเคียง เปนอยางไร
ก.ระยะตอ 1ศอก ระยะเคียง 1 ชวงแขน
ข.ระยะตอ 1 ชวงแขน ระยะเคียง 1 ศอก
ค.ระยะตอ 1 กาวยาว ระยะเคียง 1 ชวงแขน
ง.ระยะตอ 1 คืบ ระยะเคียง 1 ศอก
ขอ7.การจัดและเขาแถวแบบหนากระดานหมูเปด – ปดระยะนั้นผูใดจะตองยืนอยูตรงกับผูเรียก
ก.นายหมูหมูท ี่ 1
ข.นายหมูห มูท ี่ 3 (หากวามีทั้งหมด 6 หมู)
ค.นายหมูทกุ หมู
ง.คนกลางของหมูที่ 1
ขอ8.ขอใดเปนสัญญาณเรียกแถวแบบแถวสี่เหลี่ยมเปดดานหนึง่
ก.โบกมือใหมาประสานกันจากดานหนาไปสานกันตอถึงดานหลัง
ข.โบกมือใหมาประสานกันจากดานหลังไปสานกันตอถึงดานหนา
ค.ใชฝามือขวาทับฝามือซายวางไวบริเวณหนาผากหันฝามือออกไปดานหนาดวย
ง.แบมือคว่ําลง ยกขึ้นทํามุม 90 องศา กางนิ้วออกอยูเหนือศรีษะ
ขอ9.ขอใดกลาวไมถูกตองในเรื่องที่เกี่ยวกับความหมายของรหัสลูกเสือ
ก.นิ้วทั้งสามหมายถึงคําปฏิญาณลูกเสือ ทั้ง 3 ขอ
ข.นิ้วหัวแมมือกดทับนิว้ กอย หมายถึงผูที่แข็งแรงกวาจะคุมครองผูที่ออนแอกวา
ค.นิ้วหัวแมมือทับนิ้วกอยเปนรูปวงกลม หมายถึงลูกโลก ลูกเสือเปนพีน่ องกันทัว่ โลก
ง.นิ้วทั้งสามหมายถึงลูกเสือ 3 ประเภท
ขอ10.ทานพอจะบอกไดหรือไมวาขอใดเปนจุดหมายของการฝกระเบียบแถวใหกับลูกเสือ
ก.เพื่อสรางความเปนระเบียบวินัยในตนเองและหมูคณะ
ข.เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงใหกับลูกเสือทางดานรางกาย จิตใจ
ค.เพื่อเสริมสรางและกอใหเกิดพลังความสามัคคี
ง.ถูกทุกขอ
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แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 5
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ1. ขอใดที่ทานคิดวาเปนวินัยทีเ่ กิดขึน้ จากภายในตัวตนของบุคคลนั้นๆ
ก.การตัดผมตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด
ข.การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมกันเพือ่ นในหมู
ค.การไมเสพสิ่งเสพติดเพราะเปนกฎและขอหามของกองลูกเสือ
ง.การเก็บเศษกระดาษที่ทานพบเห็นตามสถานที่ตางๆ
ขอ2. ความหมายของคําวา “วินัย” ตรงกับขอใดมากที่สดุ
ก.หมายถึงการปฏิบัติตามตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
ข.หมายถึงการปฏิบัติตามมติขอตกลงของหมูคณะ
ค.หมายถึงการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบแบบแผนขอบังคับแหงกฎหมาย
ง.หมายถึงการปฏิบัติตนตามปกติโดยเปนที่เดือดรอนของผูอื่น
ขอ3. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก.ผูใดแตงเครื่องแบบลูกเสือโดยไมมีสิทธิแตงตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท
จําคุก ไมเกิน 3 เดือน
ข.โทษผิดวินยั ลูกเสือมี 3 สถานคือ ตักเตือน ลงโทษ และใหออกจากโรงเรียนไปเรียนที่
อื่น
ค.การแสดงรหัสและการสัมผัสมือดวยมือซายเปนธรรมเนียมทีใ่ ชกันโดยทั่วไปไม
จําเปน ตองเปนลูกเสือก็ทําได
ง.เครื่องแบบลูกเสือเปนเครื่องแบบที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6
ขอ4. การแตงเครื่องแบบอยางไรที่เราสามารถเรียกไดวา ไมมีวินยั ในการแตงเครื่องแบบ
ก.นําหมวกไปใสไวในกระเปาหรือมวนแลวนําไปเหน็บไวที่อินทรนู
ข.เอาชายเสื้อออกนอกกางเกงจนไมนาดู
ค.ไมขัดเครื่องหมายตางๆที่เปนโลหะ
ง.ถูกตองทุกขอ
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ขอ5. การเขาแถวแบบแถวตอนลึก หรือแถวตอนหมูน ั้นควรมีระยะตอ ระยะเคียง เปนอยางไร
ก.ระยะตอ 1ศอก ระยะเคียง 1 ชวงแขน
ข.ระยะตอ 1 ชวงแขน ระยะเคียง 1 ศอก
ค.ระยะตอ 1 กาวยาว ระยะเคียง 1 ชวงแขน
ง.ระยะตอ 1 คืบ ระยะเคียง 1 ศอก
ขอ6. ขอใดไมใชพิธีการของลูกเสือวิสามัญ
ก.พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ
ข.พิธีสํารวจตนเอง
ค.พิธีสํารวจคายพักแรมกอนเขาคายจริง
ง.พิธีเขาประจํากอง
ขอ7. ขอใดเปนสัญญาณเรียกแถวแบบแถวสี่เหลี่ยมเปดดานหนึง่
ก.โบกมือใหมาประสานกันจากดานหนาไปสานกันตอถึงดานหลัง
ข.โบกมือใหมาประสานกันจากดานหลังไปสานกันตอถึงดานหนา
ค.ใชฝามือขวาทับฝามือซายวางไวบริเวณหนาผากหันฝามือออกไปดานหนาดวย
ง.แบมือคว่ําลง ยกขึ้นทํามุม 90 องศา กางนิ้วออกอยูเหนือศรีษะ
ขอ8. การจัดและเขาแถวแบบหนากระดานหมูเปด – ปดระยะนั้นผูใ ดจะตองยืนอยูตรงกับผูเรียก
ก.นายหมูหมูท ี่ 1
ข.นายหมูห มูท ี่ 3 (หากวามีทั้งหมด 6 หมู)
ค.นายหมูทกุ หมู
ง.คนกลางของหมูที่ 1
ขอ9. ทานพอจะบอกไดหรือไมวาขอใดเปนจุดหมายของการฝกระเบียบแถวใหกับลูกเสือ
ก.เพื่อสรางความเปนระเบียบวินัยในตนเองและหมูคณะ
ข.เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงใหกับลูกเสือทางดานรางกาย จิตใจ
ค.เพื่อเสริมสรางและกอใหเกิดพลังความสามัคคี
ง.ถูกทุกขอ
ขอ10. ขอใดกลาวไมถูกตองในเรื่องที่เกีย่ วกับความหมายของรหัสลูกเสือ
ก.นิ้วทั้งสามหมายถึงคําปฏิญาณลูกเสือ ทั้ง 3 ขอ
ข.นิ้วหัวแมมือกดทับนิว้ กอย หมายถึงผูที่แข็งแรงกวาจะคุมครองผูที่ออนแอกวา
ค.นิ้วหัวแมมือทับนิ้วกอยเปนรูปวงกลม หมายถึงลูกโลก ลูกเสือเปนพีน่ องกันทัว่ โลก
ง.นิ้วทั้งสามหมายถึงลูกเสือ 3 ประเภท
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 5
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1
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8

9 10 11 12 13 14 15

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 5
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 5
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 5
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่ ลูกเสือวิสามัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
การตรงตอเวลา การใหความ
ปฏิบัติกิจกรรม
รวมมือในพิธี
ตางๆดวยความ
การเปดประชุม
ตั้งใจและ
กอง
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
1
2
3

รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
รวม
บําเพ็ญประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ตอกอง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
โรงเรียน
สวนรวม
ลูกเสือ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสือ
รวม
อื่น
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับที่
ลูกเสือวิสามัญ
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติไดตลอด
80%
60%
กิจกรรม
ของกิจกรรม ของกิจกรรม
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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  ⌫ 

เรื่อง
ปจฉิมนิเทศ
และทดสอบหลังเรียน
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ เรื่อง การปฐมนิเทศและการ
ทดสอบกอนเรียนมีสวนประกอบดังนี้

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 7
2.แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3.กระดาษคําตอบ
4.กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบ
5.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
ผมไดศึกษาขอมูลทั่วไปในการ
นองมีขอสงสัยอะไรเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมในชุดที่ 7หรือเปลา

มีอยางแนนอนนอง นองตองศึกษาแผนที่ 7 ให
เขาใจและดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ แลวดู

ในเอกสารแสดงรายละเอียดสําหรับผู
กํากับในการจัดกิจกรรมในแผนที่ 7 อยู
หลังแผนนะ

ดําเนินกิจกรรมแลวนะครับ มา
จนถึงชุดการจัดกิจกรรมชุดที่ 1 นี่พี่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ
ใหดว ยหรือเปลาครับ

ขอบคุณ
ครับพี่
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ที่ 7
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องการปจฉิมนิเทศและการทดสอบหลังเรียนดวย เวลา 60 นาที
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
สาระการเรียนรูประกอบดวย
การปจฉิมนิเทศลูกเสือวิสามัญ อภิปรายตอบขอซักถาม หลังจากเรียนรูดวยชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ และการทดสอบหลังเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคปลายทาง
เพื่อใหลูกเสือวิสามัญ อภิปรายตอบขอซักถาม หลังจากเรียนรูดวยชุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกจิ กรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ และการทดสอบหลังเรียน
จุดประสงคนําทาง
1.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญอภิปรายซักถามขอสงสัย หลังจากเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกจิ กรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5 จํานวน 1 ครั้ง
2.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินในแบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค หลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
3.เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําแบบทดสอบหลังเรียนรูดว ย
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูก ิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5 จํานวน 1 ครั้ง
เนื้อหาสาระ
1.การอภิปรายหลังเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
2.การประเมินในแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
3.แบบทดสอบหลังเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1 – 5
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กิจกรรมการเรียนรู
1.พิธีเปดประชุมกอง
กอนทําการศึกษาหาความรูใ นชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูกํากับควรดําเนินการ
ใหมีการเปดประชุมกองตามกระบวนการของลูกเสือเสียกอนเสียกอน โดยการเปดประชุมกอง
นั้นแยกออกได 2 แบบ สามารถใชไดอยางใดอยางหนึ่ง คือ
1.1 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบมีอาวุธ)
1.2 พิธีเปดประชุมกอง( พิธีหนาเสาธงแบบไมมีอาวุธ)
2.เกมหรือเพลง
เมื่อเมื่อประธานกลาวจบ ผูกํากับออกคําสั่งดวยดําบอกคําสั่งวา “ กอง – ตรง วันทะยา –
วุธ เรียบ – อาวุธ ตามระเบียบ – พัก ” ผูกํากับเขาไปสั่งกองแยก แลวเรียนแถวแบบ
วงกลม เพือ่ เลมเกม “ ฉันรักเธอ” สรางความสนุกสนาน และความเปนกันเองมากขึ้น ไมมี
อุปกรณใดๆ
ผูกํากับ
เรียก “ กอง ” โดยทําสัญญาณมือประกอบดวย
ผูกํากับ
สั่ง “ จัด – แถว”สังเกตพฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไม
หากมีผูยอหยอน ก็ใหกําชับและดําเนินการจัดจนเรียบรอย
สั่ง “ นิ่ง”แลวสั่ง “ นั่ง ”
ผูกํากับ
วันนี้เราจะมาเลมเกม “ ฉันรักเธอ ” สรางความสนุกสนาน และ
ความเปนกันเองมากขึ้น กอนที่เราจะทําการเรียนรูตามกระบวนการ
ของเราตอไป
ผูกํากับ
ผูกํากับอธิบายขั้นตอนการเลนเกมใหลูกเสือฟงดังนี้
1.เลือกลูกเสือออกมาขางในวงกลมตรงกลาง 1 คน เพื่อใหถามลูกเสือ
ที่อยูในวงคนใดคนหนึ่ง ( สมมุตติวาชื่อจอย ) วา “จอย รักใคร ”
เมื่อ ลูกเสือจอย ถูกถามแลวตองตอบชื่อเพื่อนในวง
เชน ตอบวา “รัก นุน”
2.เมื่อตอบเรียบรอยแลว ใหลูกเสือที่นั่งอยูด านขางของ จอยและนุน
ลุกวิ่งเพื่อนั่งสลับที่กัน
3.ในขณะที่ลูกเสือ 4 คนกําลังวิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนที่นั่งนัน้ คนตรงกลางก็
จะตองหาโอกาสไปนั่งแทน เพื่อใหเหลือคนตรงกลางที่จะตอง
ดําเนินการตออีกหนึ่งคน
4.ผูเลนที่ไมสามารถหาที่นั่งไดครบ 3 ครั้งก็ใหทําการแสดงอะไรที่
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สนุกสนานใหเพื่อดู
ขอเสนอแนะ
1.การหาที่นั่งหามนั่งที่คูเดียวกัน จะตองแลกกับคูอื่น
2.ผูถามจะตองยืนถามที่กลางวง ไมเขาไปถามใกลกับผูเลน
3.ผูเลนที่ถูกถามจะตองตอบชื่อเพื่อที่มีเพศตรงขามกับตน
4.การเลนเกมนี้ผูเลนจะตองแนะนําหรือรูจ ักชื่อเพื่อนดีแลว หรืออาจจะใชคําถามอยาง
อื่นก็ไดเชน คนใสเสื้อสีแดง คนสวมแวน ก็ได
เมื่อเลนเกมเรียบรอยแลวใหผูกํากับสั่ง
ผูกํากับ เรียกกองในแบบหนากระดาน “ กอง ” สั่ง “ จัด – แถว ” สังเกต
พฤติกรรมวาลูกเสือปฏิบัติตามที่สั่งหรือไมหากมีผูยอหยอน
กําชับและดําเนินการจัดจน
เรียบรอย สั่ง “ นิ่ง” “ ตามระเบียบ - พัก ” ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเรียนตามศูนย วากองใดเขา
ฐานใดกอน แลวเวียนกันอยางไร ศูนยละกี่นาที เมื่อศึกษาครบแลวใหกลับมาปดประชุมกอง
และใหสรุปเปนรายงานสงผูกํากับในวันตอไป
ผูกํากับ
สั่ง “ กอง – ตรง กอง – แยก ”
****ลูกเสือทุกคนจะไดรับฟงการปจฉิมนิเทศ และการทดสอบหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ จากผูกํากับลูกเสือวิสามัญ*****
3.กิจกรรมการเรียนรูตามชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่กําหนด
3.1.ผูกํากับสรุปใหลูกเสือวิสามัญทราบเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ แนวปฏิบัติ วิธีการ
เรียนและบทบาทของลูกเสือวิสามัญแตละคน
ในการเรียนรูดว ยชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ลูกเสือวิสามัญที่ผานมา 6 ชุด
3.2. ผูกํากับสรุปและรวมอภิปรายในขัน้ ตอนในการเขาเรียนตามศูนยการเรียนและ
การออกจากศูนยการเรียนวาลูกเสือวิสามัญสามารถปฏิบัติไดเอง
3.3.ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียนที่กําหนดไว
3.4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
4.การเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน
การเลาเรื่องสั้นกอนที่ปดประชุมกองประจําวันนั้นใหผูกํากับลูกเสือวิสามัญหรือรอง
ผูกํากับที่ไดรบั มอบหมายเปนผูเลาเรื่อง เรื่องที่เลาจะตองเปนเรื่องที่มีคติธรรมสอนใจ หรือ
เหตุการณปจจุบันที่นาจะนํามาเปนตัวอยางเปนอุทาหรสอนใจ หรือเรื่องราวใดก็ตามที่จะเปน
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การสงเสริมพัฒนาการทุกดานใหกับลูกเสือวิสามัญ เชนเรื่องราวของปลวกที่อยูรว มกันอยางดี
เปนสัตวสังคมที่ประสบความสําเร็จ ทุกตัวมีหนาที่ที่ชดั เจน ทุกตัวขยันหมั่นเพียร เปนตน
5.พิธีปดประชุมกอง
5.1 พิธีปดประชุมกองแบบมีอาวุธ
5.2 พิธีปดประชุมกองแบบไมมีอาวุธ
สื่อการเรียน
1.แบบทดสอบหลังเรียน
2. เสาธงพรอมอุปกรณ
3.อื่นๆตามความเหมาะสม
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ผูกํากับควรเตรียมความพรอมและทําความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูของ
ลูกเสือใหดใี หแมนยํา คอยแนะนําการเรียนรูของลูกเสือวิสามัญอยางใกลชิด
2.ลูกเสือวิสามัญตองทําตามการกระบวนการของลูกเสือและศึกษาหาความรูจาก
เอกสารอยางจริงจังเพื่อใหเกิดองคความรูอยางแทจริง
3.ลูกเสือวิสามัญควรทํางานบริการ การบําเพ็ญประโยชนอยูเสมอใหเห็นความกาวหนา
อยูเสมอเพื่อรับการประเมิน
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
เกณฑการประเมิน
แบบประเมิน
ประเมินผลความรูความเขาใจ
แบบทดสอบกอนเรียน
เกี่ยวลูกเสือ กอนที่จะเรียนรู
ประเมินการใชชุดการจัด
แบบสอบถามการใชชุดการ
กิจกรรม พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
จัดกิจกรรม พัฒนาผูเรียน
วิสามัญ
ลูกเสือวิสามัญ
แบบประเมินคุณลักษณะอัน
- เกณฑผาน
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
พึงประสงค(ความจงรักฯ ,
ประสงค (ความจงรักฯ, การ ระดับคะแนน
การบําเพ็ญประโยชน
,
บําเพ็ญประโยชน , ระเบียบ เฉลี่ยเทากับ 2
ระเบียบวินยั ความอดทน อด
วินัย ความอดทน อดกลั้น)
กลั้น)
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บันทึกขอสังเกตหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ผลการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
-ขอเสนอแนะและแนวทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

312

แบบทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ลูกเสือวิสามัญ
หลังเรียนดวย
  ⌫ 
   

  
  ⌫ 

  ⌦ ⌫ ⌫ 
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แบบทดสอบความรูททั่วั่วไปเกี
แบบทดสอบแบบทดสอบความรู
ไปเกี่ย่ยวกั
วกับบ
ลูลูกกเสืเสืออวิวิสสามั
ามัญญ หลังเรียน
ใหลูกเสือทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกหนาขอคําตอบที่
ถูกตองที่สดุ
ขอ1.กิจการลูกเสือไทยเขาสูย ุคที่เราเรียกวายุค ขอ2.กิจการลูกเสือไทยถือกําเนิดเมื่อใด
ประคับประคองในชวงรัชสมัยของรัชกาลใด ก. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2445
ข. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
ก. รัชกาลที่ 6
ค. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
ข. รัชกาลที่ 7
ง. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ค. รัชกาลที่ 8
ง. รัชกาลที่ 9
ขอ4.กิจการลูกเสือวิสามัญเกิดขึ้นเมื่อใด
ขอ3.กิจการลูกเสือของโลกเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2506
ก. พ.ศ. 2450
ข. พ.ศ. 2507
ข. พ.ศ. 2451
ค. พ.ศ. 2508
ค. พ.ศ. 2452
ง. พ.ศ. 2509
ง. พ.ศ. 2453
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ขอ5.ผูที่สอนวิธีจับมือซายใหกับ บีพี คือผูใ ด
ก.ทานซูลู(ZULU)
ข.ทานอชันติ(ASHANTI)
ค.ทานมอลตา(MONTA)
ง.ทานโบเออร(BOERS)

ขอ6.สภานายกสภาลูกเสือแหงชาติคือใคร

ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและ
วัฒนธรรม
ค.ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ง.อธิบดีกรมพละศึกษา
ขอ7.ลูกเสือ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ทาน บีพี ถึงแก ขอ8.สงครามที่ทาน บีพี นําเด็กมาฝกเปน
กรรมไปแลวเปนลูกเสือประเภทใด
ทหารหนวยสอดแนมนัน้ เปนสงครามที่
ก.ลูกเสือสํารอง
รบกับพวกใด
ข.ลูกเสือสามัญ
ก.ซูลู(ZULU)
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ข.อชันติ(ASHANTI)
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ค.มอลตา(MONTA)
ง.โบเออร(BOERS)
ขอ9. ผูที่พยายามที่นํากิจการลูกเสือวิสามัญมา ขอ10.กิจการลูกเสือไทยสังกัดอยูใน
หนวยงานลูกเสือโลกเขตใด
ใชและถือกําเนิดขึ้นคนแรกของไทยคือทาน
ก.เอเชีย – อินเดีย
ผูใด
ข.เอเชีย – แปชิฟก
ก.นายกอง วิสุทธารมณ
ค.เอเชีย – อาราเบีย
ข.นายอภัย จันทวิมล
ง.เอเชีย – ออสเตรเรีย
ค.นายเพทาย อมาตยกุล
ง.นายแพทยบญ
ุ สม มารติน
ขอ11.ลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนวัยเริ่มหนุม สาว ขอ12.คนไทยคนแรกที่เปนลูกเสือคือใคร
ก.นายชัพพ บุญนาค
ดังนั้นกิจกรรมของลูกเสือควรเปนอยางไร
ข.นายชื่น ศยามานนท
ก.สงเสริมใหลูกเสือเปนผูรอบรูดวยการคิด
ค.ม.ร.ว.ปน มาลากุล
อยางมีเหตุผล
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดแสวงหาเอกลักษณที่ดี ง.ลูกเสือโท ฝาย บุญเลี้ยง
สําหรับตนเอง
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดสัมผัสกับงานสวนรวม
เพื่อปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี
ง.ถูกตองทุกขอ
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ขอ13. การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จะตรงกับ
คติพจนของลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสามัญ
ข.ลูกเสือสํารอง
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง.ลูกเสือวิสามัญ

ขอ14. “ผูที่บิดามารดเลี้ยงดูมาดวยความ
ลําบากนี้ หากไมบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดา
เปนการตอบแทนยอมทําใหบุคคลนั้นไป
ถึงนรกได” ขอความนี้มีความหมาย
สอดคลองกับกฎลูกเสือขอใด
ก.ขอ. 2
ข.ขอ. 4
ค.ขอ. 5
ง.ขอ. 7
ขอ15.ขอใดเปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ ขอ16.ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก.ลูกเสือสามัญ - เสียชีพอยาเสียสัตย
จงรักภัคดีตอพระมหากษัตริย
ข.ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ก.เขารวมพิธีถวายพวงมาลา วันที่ 25
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม
พฤศจิกายน
ข.เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ง.ลูกเสือวิสามัญ - บริการ
ค.สวดมนตทกุ ครั้ง
ง.เคารพธงชาติทุกครั้ง
ขอ17.ขอใดเปนการใหบริการดานสุขาภิบาล ขอ18.ขอใดเปนการแสดงออกถึง
การประพฤติชอบทางใจ
สิ่งแวดลอม
ก.เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญของ ก.การไมพดู เท็จ
ข.การไมอิจฉาผูอื่น
ลูกเสือ
ค.การไมลักทรัพยผูอื่น
ข.เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตาน
ยาเสพติด
ง.การพูดดวยคําสุภาพ
ค.จัดนิทรรศการใหความรูเรือ่ งการกีฬา
ง.เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
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ขอ19.ขั้นตอนสุดทายของการใหการบริการ
ควรเปนขอใด
ก.สํารวจปญหา
ข.เสนอแนะวิธีแกปญหา
ค.ใหบริการกับบุคคลทั่วไป
ง.ประเมินผลและแจงใหทกุ ฝายทราบ
เพื่อประชาสัมพันธงานของกอง
ขอ21. สัญลักษณของกองลูกเสือใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
“King of Siam’s Own ” Scout Group คือขอ
ใด
ก.ชางแดงบนพื้นธงสีขาว
ข.ชางเผือกบนพื้นธงสีน้ําเงิน
ค.ชางเผือกบนพื้นธงสีแดง
ง.ชางเผือกบนพื้นธงไตรรงค
ขอ23.การทําความเคารพผูบงั คับชาที่เดินมา
จากทางขวาจะตองสั่งการดวยคําบอกคําสั่ง
อยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา

ขอ20.งานบริการชนิดใดทีล่ ูกเสือไมควร
ทํา
ก.งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําใน
สถานศึกษา
ข.งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค.งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง.งานชวยตํารวจดับเพลิงในอาคารสูง
ขอ22.กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงพระราชานุญาต
ใหใชนามกองลูกเสือวา“King of Siam’s
Own ” Scout Group จดทะเบียนเปนกอง
ลูกเสือลําดับที่เทาใด
ก.กองลูกเสือที่ 8
ข.กองลูกเสือที่ 7
ค.กองลูกเสือที่ 6
ง.กองลูกเสือที่ 5
ขอ24.เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น
ลูกเสือจะตองเปดฝามือขวาขึ้นประมาณ
กี่องศา
ก.15 องศา
ข. 20 องศา
ค.25 องศา
ง.30 องศา
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ขอ25.คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก –
อาวุธ ” เปนคําบอกชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคําบอก

ขอ27.ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดใหนาย
หมูเกิดการพัฒนาเจตคติทดี่ ีเกี่ยวกับลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานใน การประชุม
ขอ29.ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค.ตองเรียนรูอปุ นิสัยใจคอของสมาชิกทุกคน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี

ขอ26.ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหัน
มีกี่จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน
มี 4 จังหวะ
ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน
ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน
มี 3 จังหวะ
ขอ28.สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปน
สัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับ
ไมไดรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
ขอ30.การประชุมนายหมูผูที่เขาหอง
ประชุมกอนแตออกเปนคนสุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตอง
คอยสํารวจความเรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจาก
บุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูห มูสดุ ทายของกอง
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ขอ31.ขอใดที่ทานคิดวาเปนวินัยทีเ่ กิดขึน้ จาก
ภายในตัวตนของบุคคลนั้นๆ
ก.การตัดผมตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด
ข.การเดินทางไกลไปอยูคายพักแรมกับเพือ่ ใน
หมู
ค.การไมเสพสิ่งเสพติดเพราะเปนกฎและ ขอ
หามของกองลูกเสือ
ง.การเก็บเศษกระดาษที่ทานพบเห็นตาม สถานที่

ขอ32.ระเบียบวาระการประชุมของที่
ประชุมนายหมู วาระที่ 2 คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

ตางๆ

ขอ34.ความหมายของคําวา “วินัย” ตรง
กับขอใดมากที่สุด
ก.หมายถึงการปฏิบัติตามตนอยางเสมอ
ตนเสมอปลาย
ข.หมายถึงการปฏิบัติตามมติขอตกลงของ
หมูคณะ
ค.หมายถึงการปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบ
แบบแผนขอบังคับแหงกฎหมาย
ง.หมายถึงการปฏิบัติตนตามปกติโดย ไม
เปนที่เดือดรอนของผูอื่น
ขอ35.คํากลาวในขอใดไมถือวาเปนจุดประสงค ขอ36.ลูกเสือคิดวาขอใดไมควรเปนหนาที่
ของการจัดตั้งกิจการลูกเสือในประเทศไทย
ของนายหมูลกู เสือ
ก.เพื่อฝกอบรมเยาวชนใหเปนผูที่มีความจงรัก ก.ประสานงานระหวางผูบังคับบัญชา
ภัคดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ลูกเสือทุกคนกับลูกเสือในหมูของตน
ข.เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนเปนคนดีมีระเบียบ ข.ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายเปน
วินัย
แบบอยางที่ดใี หกับลูกเสือในหมู
ค.เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนเปนบุคคลที่มี
ค.ฝกหัดและฝกอบรมลูกเสือในหมูของ
สุขภาพรางกายแข็งแรงอยูเสมอ
ตนใหรอบรูดา นวิชาการ
ง.เพื่อฝกใหเปนคนที่มีเครื่องแบบ
ง.คอยควบคุมดูแลสั่งการใหลูกเสือในหมู
ของตนปฏิบัติหนาที่ตามกิจกรรมตางๆให
สําเร็จลุลวงดวยดี

ขอ33. ลูกเสือคิดวา การเปนนายหมูลูกเสือไม
จําเปนตองมีคณ
ุ ลักษณะใดในตัวเลย
ก.เปนคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ข.ผานการฝกบอรมหลักสูตรนายหมู
ค.พรอมที่จะรับผิดชอบกิจกรรมตางๆของหมู
ง.รูปรางหนาตาดี สมสวนแตงกายทันสมัยอยู
เสมอ
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ขอ37.ลูกเสือคิดวา กฎของลูกเสือเปรียบไดกับ
สิ่งใด
ก.กฎหมายของประชากรทั่วไป
ข.ศีลของพระ 227 ขอ ที่ตองปฏิบัติผิดมิได
ค.สัจจะในหมูโ จรที่สมุนทุกคนควรเอายาง
ง.สัญญาของสุภาพบุรุษที่พึงมีและปฏิบัติได
ดวยตนเอง

ขอ39.ขอใดไมใชการการกระทําที่แสดงออก
ถึงการเชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา
ก.ศึกษาเลาเรียนดวยความขยันหมั่นเพียรอยู
เสมอ
ข.เมื่อเลิกเรียนก็กลับบานตรงเวลาและ
ชวยเหลืองานบิดามารดามิไดขาด
ค.คอยดูแลเอาใจใสบิดามารดาที่เจ็บปวยไม
สบายอยางตั้งใจ
ง.ไปโรงเรียนทุกวันและแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบเสมอๆ

ขอ38.ลูกเสือคิดวาหากกําลังประชุมนาย
หมู หนาทีใ่ ดไมเปนหนาทีข่ องประธาน
ในที่ประชุม
ก.แนะนําเสนอหัวขอที่จะอภิปรายใหที่
ประชุมทราบ

ข.ควบคุมการประชุมใหอยูในประเด็น
ค.จดบันทึก นับคะแนนในการลงมติ
บริการอื่นๆใหเกิดความสะดวกในการ
ประชุม
ง.สรุปหลักการ สาระสําคัญของการ
ประชุมหรือเรือ่ งที่อภิปราย
ขอ40.วิชาการใดที่เตรียมลูกเสือวิสามัญ
จะตองทําการเรียนรูจากพี่เลี้ยงที่ไดรับ
มอบหมายจากผูกํากับ
ก.วิชาการลูกเสือโลก
ข.การเขาสูสังคม
ค.ธรรมเนียมประเพณี
ง.วิชาการลูกเสือโลกและการเขาสูสังคม
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียนดวย
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1
ก
ข
ค
ง
ขอ 16
ก
ข
ค

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ง
ขอ 31
ก
ข
ค

ง

321
เฉลยกระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1
ก
ข
ค x
ง
ขอ 16
ก
ข
ค
ง x
ขอ 31
ก
ข
ค
ง x

2

3

4
x

x

17

5

6
x

7

x
x
18

19

20

21

x
22
x

x

8

9

10

x

x

x

23

24

25
x

11

12
x

x
26
x

27

x

32

33

x

X

34

35

x

37

x
x

28
x

x
29

30

x
38

39

x

x

x
40
x

x
x

15
x

x
x

36

14

x

x
x

13

x

x

322
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง

ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
การตรงตอเวลา การใหความ
ปฏิบัติกิจกรรม
รวมมือในพิธี
ตางๆดวยความ
การเปดประชุม
ตั้งใจและ
กอง
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3
1
2
3

รวม

323
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – นามสกุล
ลูกเสือวิสามัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมินบําเพ็ญ
ประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ตอกองลูกเสือ
โรงเรียน
สวนรวม
1 2 3 1 2 3
1
2
3

รวม

324
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสือ
รวม
อื่น
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติไดตลอด
80%
60%
กิจกรรม
ของกิจกรรม ของกิจกรรม
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

326
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ที่ทําการประเมิน
การตรงตอเวลา

ระดับ
1
2
3

การใหความรวมมือ
ในพิธีการเปดประชุมกอง
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
ดวยความตั้งใจและ
รับผิดชอบ
รวม

1
2
3
1
2
3

จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
1
2
3
4
5
6

7

รวม

327
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
1
2
3
รวม

328
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
การแตงเครื่องแบบครบ
1
2
3
แตงเครื่องแบบไมครบ
1
2
3
ไมแตงเครื่องแบบ
1
2
3
รวม

329
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ตอกองลูกเสือ
1
2
3
โรงเรียน
1
2
3
สวนรวม
1
2
3
รวม
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คูมอื
ลูกเสือวิสามัญ
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คํานํา
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชวงชั้นที่ 4 สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
โดยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมใหลูกเสือวิสามัญมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
ลูกเสือวิสามัญ
โดยกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูเรียนจะตองเปนผู
ปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมินผล
และการปรับปรุงการทํางาน โดยเนนหนักในเรื่องของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนกลุม
สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ลูกเสือวิสามัญสามารถเรียนรูเองไดตลอดเวลาที่
ตองการ
วัตถุประสงคของชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ให
มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
3. เพื่อทดลองใชชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
4. เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรูทวั่ ไป เกีย่ วกับลูกเสือวิสามัญ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และปรับปรุงแกไขชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
การเรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ
การเรียนรูดว ยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1 – 5 ใหแตละหมูเขา
เรียนในฐาน 5 ศูนยแลวแตละศูนยดําเนินการแจกแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียนและแบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับลูกเสือวิสามัญ(แบบทดสอบชุดเดียวกัน แตใหทําสวน
ของแบบทดสอบกอนเรียนกอน เมื่อเรียนครบทุกศูนยจึงทําสวนของแบบทดสอบหลังเรียน)
การดําเนินกิจกรรมใหนายหมูดําเนินการตามที่ไดรับการแนะนํา หากหมูใดเรียนรูศูนยของตน
เรียบรอยกอนเวลาให นําสาระการเรียนรูจากศูนยที่ 6 มาทําการศึกษา พี่เลี้ยงอาวุโส ควบคุมเวลา
ใหสัญญาณเปลี่ยนศูนยดวยนกหวีด แลวเวียนศูนยตามรายละเอียดตอไปนี้ผามแผนผังดานลางนี้
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ศูนยที่ 3

ศูนยที่ 2

ศูนยที่ 4
ศูนยที่ สํารอง
ศูนยที่ 6

ศูนยที่ 1

พี่เลี้ยงอาวุโส

ศูนยที่ 5

ผูวิจัยและผูกํากับลูกเสือ
รวมจํานวน 3 คน

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเขาเรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1 – 5
ของแตละหมูเขาเรียนใน 5 ฐาน /ศูนยการเรียน
ในสัปดาหที่ 3 ใหเรียนรูดวยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2 เรื่อง
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัปดาหที่ 4 ใหเรียนรูดว ยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ
วิสามัญ ชุดที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว 1 สัปดาหที่ 5 ใหเรียนรูด วยชุดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4 เรื่อง ระเบียบแถว 2 และภาวะผูนํา สัปดาหที่ 6 ใหเรียนรูด วยชุดจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถว 3 และพิธีการวิสามัญ แตละ
ศูนยดําเนินการแจกแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหกับลูกเสือวิสามัญ(แบบทดสอบชุด
เดียวกัน แตใหทําสวนของแบบทดสอบกอนเรียนกอน เมื่อเรียนครบทุกศูนยจงึ ทําสวนของ
แบบทดสอบหลังเรียน)หมูท ี่ 1 เขาเรียนศูนยที่ 1 หมูที่ 2 เขาเรียน ศูนยที่ 2 หมูที่ 3 เขาเรียนศูนย
ที่ 3 หมูที่ 4 เขาเรียนศูนยที่ 4 หมูที่ 5 เขาเรียนศูนยที่ 5 หากหมูใดเรียนรูศูนยของตนเรียบรอย
กอนเวลาให นําสาระการเรียนรูจากศูนยที่ 6 มาทําการศึกษา พีเ่ ลี้ยงอาวุโส ควบคุมเวลาให
สัญญาณเปลี่ยนศูนยดวยนกหวีด แลวเวียนศูนยตามกําหนด
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คําชี้แจงสําหรับลูกเสือวิสามัญ
การเรียนรูตามกระบวนการของลูกเสือและการใชชุดการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1.ชุดการจัดกิจกรรมนี้ใชเวลา
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เปนเวลา
40 นาที หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน
พิธีการหนาเสาธง

(เปด – ปดประชุมกอง เพลง
เกมส )เปนเวลา 20 นาที รวม
เปน 60 นาที

โดย
2.นักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมตามที่ชุดกิจกรรม ผูกํากับ
หรือครูกําหนดให เพราะชุดที่ 1 นี้เปนการเขารับฟงการปฐมนิเทศ
การเรียนการสอนดวยชุดฯแลวทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
1.นายหมู/ ผูที่ไดรับเลือกใหดําเนินการเปนนายหมูในศูนยนนั้ ๆ
ตองคอยประสานงานกับครู-ผูกํากับลูกเสือในกรณีที่ตองการ
ความชวยเหลือหรือมีขอสงสัย จัดเอกสารตางๆตามขั้นตอน
เก็บเอกสารใหเรียบรอยทุกครั้งหลังเรียนรูเสร็จสิ้นเรียบรอย
2.เลขานุการของหมู คอยชวยเหลือนาย
หมูและผูกํากับแจกขอสอบกอนและ
หลังเรียนรวมทั้งแบบประเมินดวย
3.สมาชิกภายในหมูจะตองใหความ
รวมมือในการดําเนินการตาม
1.เขารวมพิธีเปด – ปดประชุมกอง
กิจกรรมที่กําหนด กิจกรรม และกิจกรรมอื่นตามกระบวนการของลูกเสือ
ที่ลูกเสือวิสามัญตองปฏิบัติ
ใหแลวเสร็จกอนที่จะเขารับฟงการปฐมนิเทศ
และดําเนินกิจกรรมอื่นๆตามกําหนด
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2.ศึกษาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของใหเขาใจกอนทําการเรียนรู
3.เรียนรูอยางตั้งใจ
4.ใชระบบหมูใ นการดําเนินการเรียนรู
5.รายงานตัวกอนเรียน – หลังเรียนรูในแตละศูนยการเรียนรู
6.ทําแบบสอบกอนเรียน -หลังเรียน
7.ถานายหมูคนใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหรองนายหมูท ําหนาที่
แทน
8.ประเมินผลใน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ทุกครั้งที่
เรียนตามชุดการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบรอย
9.ทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียนตามขั้นตอนที่กําหนด
3.เมื่อเขาประจําที่ตามกําหนดเรียบรอยแลวให
นายหมูเ ขารายงานตัวตาม ระบบและ
กระบวนการของลูกเสือ
-การรายงานตัวแบบไมมีอาวุธ นายหมู
นําลูกเสือในหมูไปยืนเขาแถวหนา
กระดาน จัดแถวใหเรียบรอย
นายหมู สั่ง “แถว – ตรง”
นายหมูก าวออกมา ดานหนา 1 กาว
แลวทําวันทะยาหัตถ
นายหมู พูด “หมู…….(ชื่อหมู) …พรอมจะ
ไดรับการฝกแลวครับ / คะ”
พูดจบเอามือลง ถอยหลังกลับที่
เดิม แลวสั่ง “ แถว – ตรง แถว – แยก ”
เขาเรียนโดยให นายหมูแบงหนาที่
รับผิดชอบและเปลี่ยนกันเมือ่ ไปเรียนฐาน
อื่น
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-การรายงานตัวแบบมีอาวุธ

นายหมูน ําลูกเสือในหมูไปยืนเขาแถวหนากระดาน จัดแถวใหเรียบรอย
นายหมู สั่ง “แถว – ตรง”
เฉพาะนายหมูท ําทาวันทยา-วุธ
เสร็จแลว
ทําเรียบ-อาวุธ กาวออกมา ดานหนา 1 กาว
แลวทําวันทยา -วุธ
นายหมู พูด “หมู…
 ….(ชื่อหมู)…
พรอมจะไดรับการฝกแลวครับ / คะ”
พูดจบเอามือลง ทําเรียบ-อาวุธ ถอย
หลังกลับที่เดิม
นายหมูทําทาวันทยา-วุธ เสร็จแลว
ทําเรียบ-อาวุธ
แลวสั่ง “แถว – ตรง แถว – แยก ”
เขาเรียนโดยให นายหมูแ บงหนาที่รับผิดชอบ
และเปลี่ยนกันเมื่อไปเรียนฐานอื่น

ผูหญิงก็เปนนายหมู เปนผูน าํ
ได เด็กไทยแจวอยูแลว
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4.ผลคะแนนทีไ่ ดจากการประเมินดวยแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค นั้นจะเปนคะแนนของกลุม /หมูและสวนบุคคล
ยกเวนคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอน - หลังเรียน
5.ขอใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆที่กําหนดให
อยางตั่งใจเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ตนเอง หมูคณะและสังคม

6.หากสงสัยสิ่งใดใหเรียน
ถามผูกํากับกอนที่จะทําแบบทดสอบ
กอนเรียน แลวดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
ตามที่ผูกํากับนัดหมายชี้แจง
สรุปขั้นตอนในการเรียนรูชดุ การ
จัดกิจกรรมนี้ ใหพี่นองลูกเสือทําดังนีน้ ะคะ

อยาลืมฝกปฏิบัติ
นะเพื่อนๆ
1.หลังจากที่ทกุ คนประกอบ
พิธีหนาเสาธงมาแลว
ก็ตรงมารายงานตัวเขาเรียน
ตามกระบวนการของเรา

2.รับชุดไปศึกษา ปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําอยางเครงครัด ทาน
จะไดทั้งความรูความเขาใจ
และวินัยที่เกิดจากตัวทานเอง

3.ตรวจสอบ จัดเก็บสิ่งตางๆในชุดใหครบ
แลวนําสงคืนที่ครูหรือผูกํากับของเรา
4.อยาลืมไปปดประชุมกองดวยนะ
หากเปด-ปดกองไดดวยตัวทานและสมาชิก
ในกองของทานจะเปนการดีเพื่อฝกหัดการ
เปนผูนาํ กิจกรรม
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ประกอบดวย
อะไรบางคะ

คูมือลูกเสือวิสามัญ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 1
1. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญชุดที่ 1

2.แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน
3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
ขอเสนอ

ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

สวัสดีครับ

หนวยที่การเรียนรูที่ 1
ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ

ชุดการจั
ดการจัดกิจกรรมที่ 1
เรื่องความรูความเขาใจในกิจกรรม
ของคณะลูกเสื
กเสือแหงชาติ
กิจการของคณะลูกเสือโลก ,
ความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
และบทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ

นายอดุลย

วิเศษโวหาร

339

ศูนยการเรียนรู
ที่ 1.1

เรื่อง

ความรูความเขาใจในกิจกรรม
ของคณะลูกเสือแหงชาติ
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ใบความรู ที่ 1
กิจการคณะลูกเสือแหงชาติ
ประวัติการลูกเสือไทยเรา
อาจจะสามารถแบงออกเปน
ยุคตางๆได 5 ยุค ดังนี้

1.ยุคกอตั้ง
(พ.ศ.2454 –
2468 )

ยุคแรกนีต้ รงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวั พระองคทรงสถาปนาคณะลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2454 พระองคทรงตราขอบังคับคณะลูกเสือและ
จัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติขึ้น โดยที่
พระองคเองดํารงตําแหนงสภานายก ทานพระยาไพศาลศิลป
ศาสตร ซึ่งเปนปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ ดํารงตําแหนง
อุปนายก
กองลูกเสือกองแรกถูกจัดตั้งขึ้นที่
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เปน
กองลูกเสือในพระองค เรียกชื่อ
วา “ กองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ 1 ”
พระองคทรงพระราชทาน
พ.ศ.2459 ตั้งโรงเรียนผูกํากับลูกเสือในพระบรม
คติพจนใหแกคณะลูกเสือวา
ราชูปถัมภ ณ สโมสรเสือปา พ.ศ.2463 สงผูแทนไป
“ เสียชีพอยาเสียสัตย”
รวมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 1 ณ กรุง
ทรงพระราชนิพนธบท
ลอนดอน พ.ศ.2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเขาเปน
ละครพูดเรื่อง
สมาชิกสมัชชาลูกเสือโลก กลุมแรก และถือวาเปน
“ หัวใจนักรบ ” เพื่อ
สมาชิกผูริเริมการจัดตั้งคณะลูกเสือโลก Foundation
สงเสริมกิจการลูกเสือและ
Members พ.ศ. 2467 สงผูแทนไปรวมการชุมนุมลูกเสือ
ทรงพระราชนิพนธ
โลกครั้งที่ 2
อีกหลายเพลง เชน
เพลงสยามมานุสติ
หมดยุคกอตัง้
เพลงบทรักชาติบานเมือง
(พ.ศ.2454 – 2468
เพลงรวมกําลังตั้งมั่น
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.

ใบความรู ที่ 2
กิจการคณะลูกเสือแหงชาติ

2.ยุคสงเสริม
(พ.ศ.2468 – 2482

ยุคนี้เริ่มตั้งแตแผนดินพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหวั จนถึงตนสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อป
พ.ศ.2482 ยุคนี้เราอาจจะแบงออกได 2 ตอนดวยกัน
ตอนที่ 1
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว ในชวงกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณายาสิทธิราช มาเปนระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข
โดยคณะราษฎร ( พ.ศ.2468 – 2475)ในระยะเวลานีพ้ ระองคทรงดํารงตําแหนงสภานายก สภา
กรรมการกลางจัดการลูกเสือแหงชาติและพระองคเจาธานีนิวัติทรงดํารงคตําแหนงอุปนายกสภา
พ.ศ.2470 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2472 สง
ผูแทนไปเขารวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 3 พ.ศ.2473 มี
การชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 2 พ.ศ.2474 ตั้งโรงเรียนผูกํากับ
ลูกเสือขึ้นใหม ณ พระรามราชนิเวศน ( พระราชวังบานปน )
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัวกอนสละราช
สมบัติ (พ.ศ.2477 ) และรัชกาลพระเจาอยูห ัวอานันทมหิดล จนถึง
ตนสงครามโลก ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2477 – 2482 ) ในระยะเวลานี้
พระองคทรงดํารงตําแหนงสภานายก สภากรรมการกลางจัดการ
ลูกเสือแหงชาติ และนาวาเอกหลวงศุภชลาศัย รัฐมนตรีและ
อธิบดีกรมพละศึกษา ดํารงคตําแหนงอุปนายกสภา ฯ

ตอนที่ 2

พ.ศ. 2476สงผูแทนไปเขารวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2472 สง
ผูแทนไปเขารวมงานชุมนุมลูกเสือโรเวอร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2480 สงผูแทนไปเขารวมงาน
ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 5 พ.ศ.2482 ประกาศใชพระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ.2482 กําหนดใหมีการจัดตั้งลูกเสือสมุทรเสนาขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
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ใบความรู ที่ 3
กิจการคณะลูกเสือแหงชาติ

3.ยุคประคับประคอง
(พ.ศ.2482 – 2489 )

ยุคนี้เปนตอนปลายรัชกาลที่ 8 (2477 - 2489) และอยูระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (2482 - 2488) ระยะนี้การลูกเสือในประเทศไทย
ไดซบเซาลงไปบาง 2486 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรยุวชน
แหงชาติขึ้น ฝกการใชอาวุธแบบทหาร และไดรับการสนับสนุนอยาง
เขมแข็งจากรัฐบาลในสมัยนัน้ สวนกิจการลูกเสือยังคงดําเนินการอยู
4.ยุคกาวหนา
(พ.ศ.2489 – 2514 )

ก.ระยะเริ่มกาวหนา (พ.ศ.2489 – 2503 )

ยุคนี้เริ่มตนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช แบงไดเปน 2
ระยะคือ ก.ระยะเริ่มกาวหนา (พ.ศ.2489 – 2503 )
พ.ศ.2490 มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราบัญญัติยุวชนแหงชาติ
พุทธศักราช 2480 และมีพระราชบัญญัติลูกเสือ 2490 ใชแทน
พ.ศ.2496เริ่มดําเนินการสรางคายลูกเสือวชิราวุธบริเวณหลังเขาซากแขก ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนือ้ ที่ 88 ไร 58 ตารางวา ราคา 304,000
บาท
พ.ศ.2497 มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2500
สงผูแทนจาก
ประเทศไทยไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้ง ที่ 9 เพื่อเฉลิมฉลองอายุครบ 100
ป บีพี พ.ศ.2502 สงผูแทนไปรวมงานลูกเสือโลกครั้งที่ 10

พ.ศ.2503 เปดการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารองขั้นวูดแบดจ
ครั้งที่ 1 ณ คายพระตําหนัก อางศิลา จังหวัดชลบุรี และสง
ผูแทนไปรวมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออกไกล
ครั้งที่ 2 ณ กรุงแรง กูน ประเทศพมา
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ใบความรู ที่ 4
กิจการคณะลูกเสือแหงชาติ

ข.ระยะกาวหนา (พ.ศ.2504 – 2514 )

เมื่อป 2503
คณะลูกเสือแหงชาติจะมีอายุครบ 50 ป ในป
พ.ศ.2504 ในป พ.ศ. 2505มีการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออก
ไกล ครั้งที่ 3 ในกรุงเทพไดพรอมใจกันวางแผนปรับปรุงงานลูกเสือ
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและทุกฝายเปนอยางดี ดังนั้น จึงเรียก
ไดวา ระยะนี้เปนระยะกาวหนาของการลูกเสือในประเทศไทย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2504 จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต นายยกรัฐมนตรี
วางศิลาฤกษศาลาวชิราวุธ
จังหวัดพระนคร เพื่อใชเปน
สํานักงานเลขาธิการ ฯ ที่พักลูกเสือและรานลูกเสือ
-1 กรกฎาคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงประกอบพิธีเปดศาลาวชิราวุธ คากอสราง 1,820,000 บาท และ
มีการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคตะวันออกไกล ครั้งที่ 3 ณ ศาลา
สันติธรรม จังหวัดพระนคร ระหวางวันที่ 5 – 12 ธันวาคม 2505
พ.ศ.2506 มีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ Rover Scout เปนครั้ง
แรกในประเทศไทย 17 มีนาคม 2506 เปดการฝกอบรมวิชาผู
กํากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นวูดแบดจ ครั้งที่ 1 ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ ระหวาง วันที่ 2 – 9 กันยายน 2506
พ.ศ.2507 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับ พ.ศ.2507
เมื่อ 7 ธันวาคม 2508 รับจดทะเบียนกองลูกเสือเหลาสมุทรกองแรก ณ
โรงเรียนสัตหีบ ในป พ.ศ.2509รับจดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
ครั้งแรกในประเทศไทย เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2509 จดทะเบียนกอง
ลูกเสือสามัญเหลาอากาศกองแรก ณ ศูนยพัฒนาเครื่องบินเล็ก พ.ศ.2510
มีการเริ่มจัดสรางและประกอบพิธีเปดคายลูกเสือประจําจังหวัดและอําเภอ
ตางๆ พ.ศ.2514
มีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 7 ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ เพื่อเปนการเฉลิมฉลองคณะลูกเสือแหงชาติอายุครบ 60 ป
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ใบความรู ที่ 5( ประวัติลูกเสือชาวบาน 1 )
5.ยุคถึงประชาชน (พ.ศ.2514 - ……… )
เราเรียกยุคนี้วา เปนยุคที่กิจการลูกเสือเขาถึงประชาชนนั้น เนื่อง
ดวยป 2514 เปนปที่มีการฝกอบรมลูกเสือชาวบานเปนแรก
ครูจะสรุปยอๆดังนี้ สรุปเรื่องประวัติการกําเนิดกิจการลูกเสือชาวบานได
โดยยอดังนี้ คือวาในป พ.ศ. 2514 ตํารวจตระเวนชายแดน เขต 4 และสํานักงาน
ศึกษาธิการ เขต 9 จังหวัดอุดรธานี ไดรวมมือกันทดลองฝกอบรมชาวบานโดยใหมี
อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป จํานวน 115 คน เปนเวลา 5 วัน ที่บานเหลากอหก ตําบล
แสงพา กิ่งอําเภอนาแหว และอําเภอดานซาย จังหวัดเลย โดยใชวิธีการฝกอบรม
แบบลูกเสือ และใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนเรียนรูและปฏิบัติตามคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ แตใชหลักสูตรพิเศษ และเรียกการฝกอบรมอยางนีว้ า “ การ
ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ”
ปรากฏวา การทดลองครั้งนี่ไดรับผลที่ดีมาก เพราะเปนการกอใหเกิดความสามัคคีใน
หมูประชาชน ยึดมั่นในความรักชาติบานเมือง ศาสนา ประเพณีอนั ดีงามตลอดจนความ
มีระเบียบวินยั ความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม
กับทั้งเปนการพัฒนาชุมชน ทําใหประชาชนรูสึกสนุกสนานราเริง และเขากับเจาหนาที่
ของรัฐไดดียิ่งขึ้นดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จไป
ทอดพระเนตรการฝกอบรมลูกเสือชาวบานที่กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต 4
จังหวัดอุดรธานี ทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่งและทรงรับเอากิจการลูกเสือชาวบาน
ไวในพระบรมราชูปถัมภทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานผาผูกคอและหวงสวมผา
ผูกคอแกประชาชนที่ผานการฝกอบรมทุกคน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2516 สภาลูกเสือแหงชาติพิจารณาเห็นวา กิจการลูกเสือชาวบาน
เปนประโยชนแกบานเมืองและการพัฒนาชุมชน จึงไดตกลงรับกิจการลูกเสือชาวบาน
เขาเปนสวนหนึ่งของคณะลูกเสือแหงชาติ และในวันเดียวกันรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ไดออก
คําสั่งแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งเปนผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด
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ใบความรู ที่ 6 ( โครงสรางของการบริหารลูกเสือแหงชาติ – 1 )
โครงสรางของการบริหารงานลูกเสือแหงชาติ ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
พ.ศ. 2507 – 2530 และขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
ได ดวยนิสยั ของคน
ครูกิจชวยบรรยายเรื่อง
รูปหลอ ผมยินดีอยู
โครงสรางของการบริหารงาน
แลว แตขอมีหนูๆ
ลูกเสือแหงชาติ ที่ปรากฏใน
มาชวยดวยนะ
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2507 – 2530
เอาเลยจะมีตัวชวยกี่คนก็
และขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
ได แตเอาพอสังเขปไว
ใหกระผมและลูกเสือเราไดรูหนอย
ประดับความรูน ะ
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของคณะ
ลูกเสือแหงชาติ คณะลูกเสือแหงชาติเปนนิติบุคคล สภา
ลูกเสือแหงชาติ มี นายกรัฐมนตรี เปนสภานายก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวย ร.ม.ต.
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน ปลัดกระทรวง
ศึกษา และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผูทรงคุณวุฒิอกี
คณะลูกเสือแหงชาติ
จํานวน ไมเกิน20คน ซึ่ง นายกสภา ฯ แตงตั้ง
ประกอบดวย ลูกเสือ
ทั้งหมด ผูบังคับบัญชา
ผูตรวจการ กรรมการลูกเสือ
และเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ

เดี๋ยวเราไปดูแผนผังแสดง
โครงสรางดวยกัน

สํานักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ ตั้งอยู
ที่ศาลาวชิราวุธ ถ.พระราม 1
หนาสนามกีฬาแหงชาติ
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ใบความรู ที่ 8 ( โครงสรางของการบริหารลูกเสือแหงชาติ – 2 )
.
สภาลูกเสือแหงชาติ
คณะลูกเสือแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือจังหวัด
สโมสรลูกเสือ
คณะกรรมการบริหารลูกเสืออําเภอ

กลุมลูกเสือ

กองลูกเสือ

- ลูกเสือสํารอง
- ลูกเสือสามัญ
- ลูกเสือสามัญรุนใหญ
-ลูกเสือวิสามัญ

ผูตรวจการลูกเสือ
สโมสรลูกเสือ

กลุมลูกเสือ

- ฝายบริหาร
- ฝายจัดหาทุน
- ฝายตางประเทศ
- ฝายประชาสัมพันธ

กองลูกเสือ

สายอํานวยการ

สายการศึกษา
- ฝายวิชาการ
- ฝายฝกอบรม
- ฝายพัฒนาชุมชน
- ฝายกิจการพิเศษ

สายลูกเสือชาวบาน

- ลูกเสือ
สํารอง
- ลูกเสือสามัญ
- ลูกเสือสามัญ
รุนใหญ
-ลูกเสือ
วิสามัญ

สายลูกเสือชาวบาน
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 2.1

เรื่อง

กิจการของคณะลูกเสือโลก ,
ความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
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ใบความรู ที่ 1
กิจการลูกเสือโลก
กิจการลูกเสือโลกเปนขบวนการฝกอบรม
เยาวชนที่กวางขวางไปทั่วโลก และกําลัง
รุงเรืองขึ้นเรื่อยๆ มีสมาชิกมากวา 32
ลานคน ใน 154 ประเทศ
ในดินแดนที่แตกตางกันออกไป การลูกเสือเปนขบวนการ
อาสาสมัคร ไมขึ้นตรงหรือเกี่ยวของกับการเมือง และเปนการจัด
การศึกษาใหกลุมของเยาวชนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปดบริการเพื่อคนที่มี
วัยแตกตางกัน วัยวุฒิที่แตกตางกันใหสามารถเรียนรูและรวมกันทํา
กิจกรรมดวยกันไดอยางไมมพี รมแดน วัตถุประสงคของการลูกเสือ
ก็เพื่อชวยใหบคุ คลไดรับการพัฒนาตนเองในทางรางกาย สติปญญา
อารมณ สังคม และคุณธรรม
การดําเนินงานขององคการลูกเสือโลก
องคการลูกเสือโลกมีหนวยงานหลักที่สําคัญอยู 3
1.สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference ) หมายถึงที่
ประชุมของผูแทนคณะลูกเสือประเทศตางๆ ผูแทนประเทศ
ละไมเกิน 6 คนและถือเปนคะแนนเสียง 6 คะแนน มีอํานาจ
และหนาที่ในการรับสมาชิกใหม จะมีการประชุมทุกๆ 2 ป
หมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดการประชุม ( ประชุมครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2463 / ค.ศ. 1920 ) เปนองคกรที่รับสมัครดวย
ความเต็มใจและสมัครใจเทานั้น เปนอิสระไมเกีย่ วของกับ
ลัทธิการเมืองใดๆเปนจุดหมายและหลักการสําคัญ
2.คณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee ) หมายถึง คณะกรรมการลูกเสือ
ประกอบดวยบุคคล 12 คน จากประเทศสมาชิก 12 ประเทศเลือกตั้งโดยที่ประชุมของ
สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือโลกสามารถอยูในตําแหนงตามวาระ ได 6 ป
โดยปกติแลวมีการประชุมคณะกรรมการทุกป ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
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ใบความรู ที่ 2
กิจการลูกเสือโลกหนาที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก
1.สงเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก
2.แตงตั้งเลขาธิการของสํานักงานลูกเสือโลก
3.ควบคุมการปฏิบัติงานของสํานักงานลูกเสือโลก
4.จัดหาทุนสําหรับสงเสริมกิจการลูกเสือ
5.ใหเครื่องหมายลูกเสือสดุดี ( BRONZE WOLF )
ของคณะกรรมการลูกเสือโลกแกผูที่ไดมสี วนชวยเหลือกิจการลูกเสือดีเดน
3.สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Burlan ) เปนหนวยงานที่ทาํ หนาที่
เกี่ยวกับกิจการตางๆของการลูกเสือโลก โดยปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของ
สมัชชาและคณะกรรมการลูกเสือโลก สํานักงานนีต้ ั้งขึน้ ครั้งแรกที่กรุง
ลอนดอนประเทศอังกฤษ ปจจุบันตั้งทีก่ รุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
หนาที่ของสํานักงานลูกเสือโลก
1.ดําเนินการตามมติที่ประชุมสมัชชาและคณะกรรมการลูกเสือโลก
2.ติดตอกับประเทศสมาชิกและองคการที่เกี่ยวของ
3.ประสานงาน
4.สงเสริมกิจกรรมลูกเสือทั่วไป
การชุมนุมลูกเสือโลก
(World Jamboree )
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่โอลิมเปย กรุงลอนดอน
อังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2463 (ค.ศ.1920) มีคําขวัญ
คือ “พวกเราทุกคนกาวไปขางหนาอยาง
มั่นคง เพื่อมุงพัฒนาตนเองและลูกเสือ โดย
การใหกระชับมิตรภาพในโลกกวาง และใช
น้ําใจของพีน่ องลูกเสือ เพื่อเสริมสราง
สันติภาพ และความสุขในโลกและความ
ปรารถนาที่ดีใหเกิดขึน้ กับมวลมนุษยดว ยกัน

ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่ประเทศไทย ตั้งแตวันที่
28 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 8 มกราคม
2546 (ค.ศ.2003) ณ บริเวณหาดยาว อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการจัดการครั้งนี้
มีคําขวัญวา “ รวมโลกเดียวกัน สราง
สัมพันธตางวัฒนธรรม SHARE OUR
WORLD SHARE OUR CULTURES ”
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ใบความรู ที่ 3
กิจการลูกเสือโลกหนาที่ของคณะกรรมการลูกเสือโลก
การจัดการครั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาลูกเสือ
โลก ครั้งที่ 34 ณ ประเทศนอรเวย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539
(ค.ศ. 1996) โดยที่ประชุมมีมติใหเกียรติประเทศไทยเปนเจาภาพ
ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกขึ้น ในการจัดการดังกลาว
เพื่อที่จะสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนจากทั่วโลก ไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดาน
รางกาย สติปญญา อารมณและดานสังคม เพื่อเตรียมการสําหรับ
การเผชิญกับโลกกวางในอนาคตของตน

ทั้งนี้ยังเปนการเพิ่มพูนความรู ไดแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรียนรูเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติอื่นๆในงานชุมนุม สรางความเขาใจอันดีระหวางกัน เพื่อ
นําสันติภาพกลับมาสูมิตรภาพ สันติภาพมาสูมวลมนุษยชาติทั่วโลก การชุมนุมครั้งนี้มี
ลูกเสือ – เนตรนารี ที่มีอายุระหวาง 14 – 17 ป จาก 154 ประเทศ จํานวน 21,000 คน โดยมี
อาสาสมัคร ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป จํานวน 6,000 คน ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 3,000 คน รวม
ผูเขารวมงานทั้งหมด จํานวน 30,000 คน
ความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
กิจการของลูกเสือในทุกประเทศจะมีหลักการที่สําคัญที่เหมือนกันคือ
- ลูกเสือมีหนาที่ตอพระผูเปนเจาและศาสนาของตน
- ลูกเสือมีความจงรักภัคดีตอประเทศชาติของตน
-ลูกเสือ มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเปนพี่นองของลูกเสือทั่วโลก
- ลูกเสือมีการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
- ลูกเสือมีการยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
- ลูกเสือมีการสมัครเขาเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ
- ลูกเสือมีความเปนอิสระตออิทธิพลทางการเมือง
- ลูกเสือมีกําหนดการพิเศษสําหรับการฝกอบรมโดยอาศัย ระบบหมู / กลุม
การทดสอบอยางเปนขั้นเปนตอน เครื่องหมายวิชาพิเศษ กิจกรรมกลางแจง
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ใบความรู ที่ 4
การพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ
กิจการและขบวนการลูกเสือดํารงไวซึ่ง
เอกภาพของจุดประสงคและวิธีการ โดยมีรากฐาน
มาจากหลักการแหงอุดมการณของกิจการลูกเสือซึ่ง
อาศัยกฎและคําปฏิญาณเปนพื้นฐาน

1.ความคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา

2.พัฒนาใหมคี วามรูสึกดานคานิยม
4.การพัฒนาทางดานสติปญญา

3.การพัฒนาทางดานรางกาย
กิจการและ
ขบวนการ
ลูกเสือ

5.การพัฒนาดานสังคม
7.ความรับผิดชอบตอชุมชน

6.สัมพันธภาพทาง
สังคมในกลุมลูกเสือ

8.ความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม

สมาชิกภาพ( MEMBERSHIP) ประเทศหนึ่งจะตองมีคณะลูกเสือ
แหงชาติไดเพียง 1 คณะเทานั้น และจะตองรับผิดชอบเปน
ตัวแทนในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก สวนประกอบของคณะ
ลูกเสือแหงชาติอาจจะประกอบดวย สมาคมลูกเสือ มากกวา 1
สมาคม มารวมกัน อาจจะมีรูปแบบเปนสหพันธก็ได แตตองมี
วัตถุประสงคหลักๆทางลูกเสือรวมกัน
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 3.1

เรื่อง

บทบาทของตนเองในฐานะ
ลูกเสือวิสามัญ
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ใบความรู ที่ 1
บทบาทของลูกเสือวิสามัญ
ขออนุญาตกลาวเรื่องการบริการนะคะ
“ บริการ ” ( SERVICE ) เปนเสมือน หัวใจ ของการเปนลูกเสือวิสามัญ การบริการ
จะตองทําดวยความเสียสละ การบริการตามความหมายแลวไมเหมือนที่บุคคลทั่วไป
เขาใจคือเปนผูรับใช แตกลับเปนการที่มุงหวังใหลูกเสือวิสามัญมั่นอบรมบมนิสัย จิตใจ
ดูแลตนเองใหเปนคนจูจักการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม เพื่อ
สังคม รูจักใช - รูจักหาความรู ประสบการณในสวนที่จะกอเกิดประโยชนตอตนเองใน
อนาคต ทายที่สุดก็จะสามารถประกอบอาชีพอยูในสังคมอยางปกติสุข
คติพจนของลูกเสือวิสามัญคือ “ บริการ ” ( SERVICE )
เปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเหลาลูกเสือวิสามัญ
ทุกคนตองปฏิบัติ และยึดถือเปนหนาที่วา จะตองทําหนาที่
ในการบริการชวยเหลือผูอื่น บําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นใน
ชุมชนและสังคมที่ตนอาศัยอยู เปนการสรางใหเกิดนิสัยให
เปนบุคคลที่ไมเห็นแกตัว เห็นประโยชนผูอื่นในสังคม
กอน พรอมที่จะเสียสละประโยชนที่ตนจะไดรับเพื่อ
ประโยชนผูอื่นรวมทั้งประโยชนเพื่อสวนรวมหรือ
ประโยชนในสังคมที่ตนอาศัย เพื่อใหลูกเสือวิสามัญ
กลายเปนผูใหญที่สมบูรณ สามารถประกอบสัมมาชีพ
อยางเปนสุขในสังคม

บทบาทของลูกเสือวิสามัญที่เกี่ยวกับชุมชน
ลูกเสือวิสามัญเกี่ยวของอยางไรกับชุมชน
- กองลูกเสือตั้งอยูภายในชุมชน เปนสวนหนึ่งของชุมชน
จะตองทําประโยชนใหเกิดกับชุมชน และเพื่อดึงพลังจาก
ชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งใหกับกองลูกเสือจะตองทํางาน
รวมกัน ทําประโยชนใหเกิดขึ้นแกชุมชนรวมกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได จะเปนตองสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นใน
หลายๆระดับ
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ใบความรู ที่ 2
บทบาทของลูกเสือวิสามัญ(ตอ)

นั่นสินะ ไมรู
เหมือนกันวาเขา
จะตองทําอะไร
กันบาง นาสนุก

ลูกเสือวิสามัญควร
บริการอะไรบางครับ

ก็มีการบริการชุมชน การชวยพัฒนาชุมชน (การ
เปลี่ยนแปลงกลุมประชาชนทีม่ าอยูรวมกันใหมีความ
เปนอยูทดี่ ีขึ้น เปนการพัฒนาในสวนของคน สิ่งแวดลอม
ที่อยูอาศัย อื่นๆที่อยูรอบตัว ) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
(ลูกเสือวิสามัญตองใหบริการดวยศรัทธา อาสาสมัครใจ
ในการใหบริการดวยตนเอง และทายที่สุดเพื่อ
ประชาสัมพันธกิจการของกองลูกเสือวิสามัญใหแพรเขา
ไปสูประชาชน ) การอนุรักษดนิ และการอนุรกั ษน้ํา
การที่ลูกเสือวิสามัญเขาไปมีสวนรวม
ในการใหความชวยเหลือชุมชนที่ตน
อาศัยอยูหรือชุมชนอื่นๆ ตามโอกาส

เปนบทบาทหนึ่งที่ทวีความสําคัญของลูกเสือวิสามัญ
ที่มีตอสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว
หากลูกเสือ
วิสามัญรูจักปรับปรุงอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว
ใหอยูในสภาพที่ดี
รูจักใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางประหยัด
ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตามมาภายหลัง
สิ่งที่ลูกเสือวิสามัญจะชวย
อนุรักษธรรมชาติไดก็คือ การอนุรักษดิน การ
อนุรักษน้ํา
การอนุรักษปาไม การอนุรักษ
สัตวปาความจําเปนในการอนุรักษธรรมชาติ
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 4.1

เรื่อง
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
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ใบความรู ที่ 1
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
พระบาสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัวทรงเปนพระมหากษัตริย
ลําดับที่ 6 แหงราชวงจักรี ทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อ วัน
เสารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ทรงเปนพระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว และสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ ไดรับพระราชทานพระนาม วา
“ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟามหาวชิราวุธ ”
เมื่อพระชนมายุได 12 พระพรรษานั้นพระราชบิดาทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหไปศึกษา
ตอที่ประเทศอังกฤษ โดยมีพระมนตรีพจนกิจเปนพระอภิบาลตามเสด็จไปดวย
ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยพระองคแรกที่ทรงศึกษาจากตางประเทศ ระหวางที่ประทับ
ทําการศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษนั้น สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ
พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ซึ่งประทับอยูที่กรุงเทพ เสด็จทิวงคต
ใน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงสถาปนา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟามหาวชิราวุธ ใหทรงดํารงตําแหนง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแทน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2473 เมื่อพระองคทรงมาพระชนมายุไดเพียง 14 พระพรรษาเทานั้น

เมื่อทรงสําเร็จการศึกษาในดานการทหารแลว ไดทรงศึกษา
วิชาพลเรือน ทรงเสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศสยามผาน
ทางประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และทรงเปนผูสําเร็จ
ราชการรักษาพระนครในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกนาถเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2450ถึง
ประเทศสยามในป พ.ศ. 2445 ไดรับราชการสนองพระเดช
พระคุณพระบรมชนกนาถในตําแหนงหนาที่สําคัญๆ
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ใบความรู ที่ 2
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ
เปนพระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีพระองคที่ 6 ทรงพระนามวา
“พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเจา
จอมสุวัทนา ( คุณเครือแกว อภัยวงศ ) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2467 ไดโปรดเกลา
สถาปนาขึ้นเปนพระนางเจาสุวัทนาพระวรราชเทวี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ได
ประสูติพระราชธิดา 1 พระองค คือ เจาฟาหญิงเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระประชวร
ดวยพระโรคพระโลหิตเปนพิษในพระอุทรมาตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 และ
เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
เวลา 1 นาฬิกา 45 นาที พระชนมพรรษาเปนปที่ 46 เสด็จดํารงสิริราชสมบัติได 15
พรรษา เนื่องจากวันที่พระองคสวรรคตนั้น ลวงมาวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468
เพียงไมกี่นาที พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระราชประสงคใหใชวันที่ 25
พฤศจิกายนเปนวันสวรรคต และวันที่ 26 เปนวันเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดังนั้นทางราชการ
ไดกําหนดใหวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปเปนวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือเปนวันมหาธีรราชเจา และใหวันที่ 26 เปนวันเถลิงถวัลยราช
สมบัติ
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ใบความรู ที่ 3
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรด
เกลาฯ ใหจัดตั้งกองเสือปาในป พ.ศ. 2454 หลังจากได
มีการสถาปนากองลูกเสือในเกาะอังกฤษไดเพียง 3 ป
ทรงหวังปลุกใหชาวไทยทั้งชาติรวมพลังสามัคคีกัน
รวมมือรวมใจกัน ใหเกิดความรักภัคดีตอชาติ และ
พรอมยอมเสียสละเพื่อเกียรติยศของชาติบานเมือง
พระองคทรงนําการซักซอมรบของกองเสือปาดวยพระองคเอง พระองคทรงสรางพระราชวังสนาม
จันทร ปจจุบันตั้งอยูที่จังหวัดนครปฐม ทรงสรางไวเปนที่ฝกซอมของเหลาเสือปา ทรง
พระราชทานคติไววา “ แมหวังตั้งสงบ จงเตรียมรบใหพรอมสรรพ ”
พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย
เปนประเทศที่ 3 ของโลก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 เพื่อ
ฝกอบรมใหเด็กมีความกลาหาญอดทน รูจักดูแลตนเอง และชวยเหลือ
ผูอื่นได ยอมเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม
ฝกอบรมใหเกิดความสามัคคีรูจักกตัญูกตเวที เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะ
ไดเปนกําลังและทําประโยชนใหแกชาติบานเมืองตอไป การเปน
ลูกเสือถือวาเปนคนที่มีเกียรติเชื่อถือไดและเปนหนทางหนึ่งที่จะ
ฝกอบรมใหเด็กเปนคนมีระเบียบวินัย

ทรงพระราชทานคําขวัญแกกองลูกเสือวา “เสียชีพ
อยาเสียสัตย ” และ กองลูกเสือแหงแรกของไทย
คือ กองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ 1 ตั้งอยูในโรงเรียน
มหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยใน
ปจจุบัน)
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ใบความรู ที่ 4 พระบรมราโชวาท
ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

เมื่อคราวที่พระองคทรงพระราชทาน ธงประจํากอง
แก
กองลูกเสือมณฑลกรุงเทพพระมหานคร
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2458
ความวา
“ ขามีความพอใจรักใครเจามากหรือเหมือนเพื่อนก็วาได ขาหวังใจวา
เจาทั้งหลายเปนผูบันดาลใหชาติไทย ถึงซึ่งความเจริญ ทําใหผูอื่นนับหนาถือตา
เมื่อคนไทยเรา ไปอยูที่ไหน
ถาเขาถามวาเปนชาติอะไร เราบอกเขาวาเปนไทย
ใหเขาเปดหมวกให ที่เราจะไดรับความนับถือเชนนี้ ก็เพราะพวกเจาทั้งหลายเปนที่
รูจักรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เจาตองรูสึกวา การที่เจาเปนลูกเสือ
ยอมมีความประพฤติ
แปลกกวาเด็กกลางถนน เจาจะประพฤติอยางเด็กกลาง
ถนนไมได เพราะเจาเปนคนที่พระเจาแผนดินรูจักเสียแลว หวังใจวาเจาจะเปนกําลัง
ของชาติและชูใหชาติถึงซึ่งความเจริญในภายหนา พวกเจาที่มาวันนี้จํานวนยังนอย
ที่ยังไมไดมาในที่นี้ยังมีอกี มาก ขาขอใหผูกํากับและลูกเสือ จดจํา ถอยคําที่ขาพูดนี้
ไปบอกเลาแกเพื่อนฝูง หรือแมแตพวกอื่นที่ไมใชลูกเสือ เพื่อผูอื่นจะได
ยินดีเขามาเปนพวกเรามากขึ้น
จํานวนลูกเสือมีมากเทาใด
ยอมจะ
เปนประโยชนแก ชาติเรามากขึ้น
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ศูนย
นยการเรียนรูที ท่ ี 5.1

เรื่อง
ประวัติผูใหกําเนิดกิจการลูกเสือโลก
ลอรด เบเดน เพาเวลล
( Lord Beden Powell )
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ใบความรู ที่ 1
ประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ผูใหกําเนิดกิจการลูกเสือโลก คือ ทาน ลอรด เบเดน
เพาเวลล ( Lord Beden Powell ) แหงกิลเวลล สมาชิกที่
อยูในขบวนการลูกเสือในโลกเรียกขานทานดวยความ
เคารพรักวา บี.พี. (B.P. )และเปนประมุขแหงลูกเสือโลก
ทานบี.พี. เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2400 ตรง
กับ ค.ศ.1857 ณ บานเลขที่ 6 ถนนสแตนดโฮป
กรงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ( 6 Standhope Street ,
London , England )
ชีวิตในวัยเด็กของทานพี.บี.มีพี่นองตางมารดา 3 คน
และพี่นองรวมมารดาเดียวกันอีก 7 คน รวมมีพี่นองรวมบิดา
เดียวกันทั้งสิน้ 10 คน บิดาทานบี.พี.เสียชีวิตเมื่อตอนที่
ทานมีอายุได 3 ป ทําใหมารดาตองเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียว
มารดาจะดูแลบุตรอยางใกลชิดและใหการศึกษาเปนอยางดี
ทุกคน ตัวของทานบี.พี.เองเรียนรูวิชาสามัญ การอานเขียน
วาดรูป การคํานวณ กอนที่ทา นจะเขาศึกษาในโรงเรียนจาก
มารดาของทานเอง สวนคุณตาของทานจะสอนการวายน้ํา การขี่มา ดูดาว ดูดวงอาทิตย ให
ทานอีก ความสามารถของทานบี.พี.คือทานสามารถเขียนหนังสือ วาดรูป สเก็ตภาพ ไดทั้ง
สองมือ ความสามารถพิเศษอีกประการของทานคือ การเลียนเสียงสัตวตางๆ ทานชื่นชอบการ
ใชชีวิตกลางแจง ทานมักจะรวมเดินทางไกลไปพักแรมตามที่ตางๆในอังกฤษหลายแหงเสมอ
ทานเปนคนทีม่ ีความมัธยัสถ ประหยัดอดออม กอนทีท่ านจะเขาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ที่อยูบริเวณใกลบานที่ทานอาศัยอยูนนั้ ทานทําบัญชีการใชจายสวนตัว ทานเขียนกฎสําหรับตัว
ทานเองในวันเกิดของทานเมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2408 ( ค.ศ. 1865 ) วา “ เมื่อเราโตขึ้น
เราจะทําใหคนจน รวยขึ้นเหมือนเรา และจะทําใหเขามีความสุขเทียบเทากับเรา ผูที่ร่ํารวย
จะตองบริจาคเงินเพื่อคนทีย่ ากจนกวา ขอใหเราขอบคุณพระผูเปนเจาที่ทรงประทานสิ่งตางๆ
มาใหเรา จงสวดมนตภาวนาทุกครั้งที่มีโอกาส เธอจะตองใชความพยายามใหมาก เพื่อที่จะเปน
คนดี ” ตอนนั้นทานมีอายุเพียง 8 ปเทานั้น
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ใบความรู ที่ 2
ประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ชีวิตที่เกีย่ วของกับการเลาเรียนของทานบี.พี. คือ เมื่อตอนที่
ทานอายุได 11 – 12 ป ตรงกับพ.ศ. 2411 – 2412 ( ค.ศ. 1868 – 1869 )
ทานไดเรียนวิชาสามัญจากมารดาทานแลว ก็ไปเรียนตอที่โรงเรียน
ประถมศึกษาที่โรงเรียนโรสฮิล ( Rosehill Preparatory School )
ในปพ.ศ. 2413 ( ค.ศ.1870 )ทานมีอายุครบ 13 ป
ไดรับทุนมูลนิธิกาสนบอย (Gownboy) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชารเตอรดเฮาส ( Chatered House ) แหงกรุงลอนดอน
โรงเรียนที่ทานเรียนอยูนั้นเปนโรงเรียนทีอ่ ยูใกลกับปาไม
ทานมักจะหลบหลีกเขาไปอยูในปาเพื่อสังเกตชีวิตสัตวตางๆเสมอ
มีบางครั้งทานก็จะทําการซุม ดักจับสัตวกลับมาดวย ทานใชกลวิธีพลิกแพลงตางๆนานาเพื่อ
หลบเลี่ยงไมใหครูที่คอยตรวจตราพบเห็น ความชํานาญเหลานี้ทานฝกฝนจากปาที่อยูใ กลๆ
โรงเรียนนี้เอง จนตอมาเกิดประโยชนตอตัวทานในการไปปฏิบัติหนาที่ในอินเดียและแอฟริกา
ทานสอบเขาเรียนที่โรงเรียนนายรอยทหารบกแซนดเฮิสต ( Sanduhurst Military Training
College ) ไดเปนลําดับที่ 5 ของเหลาทหารราบ และไดลําดับที่ 2 ของเหลาทหารมา โรงเรียน
นายรอยทหารบกแซนดเฮิสต ในสมัยนัน้ ใหผูที่สอบไดอันดับที่ 1 – 6 ติดยศเปนรอยตรีเลย โดย
การยกเวนใหโดยไมตองเขาไปเรียนที่โรงเรียนทําใหทานบีพีเปนนายทหารยศรอยตรีตั้งแตอายุ
ไดเพียง 19 ปเทานั้น
ทานบี.พี. ไดรับคําสั่งใหไปประจําการที่ประเทศอินเดีย ประจํากรม
ทหารมา ฮุสซาร ที่ 13 ( Hussars 13th Carvalry Regiment ) โดยเปนครูฝกทหารใหม ให
สามารถทําการลาดตระเวนและเปนพลสอดแนมได ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนผลสําเร็จ
ดวยดีแมการปราบปรามความวุนวายในเมืองตางทานก็สามารถดูแลไดดี เมื่อคราวที่ทานอายุ
ครบ 26 ป ตรงกับ พ.ศ. 2426 ( ค.ศ.1883 ) ทานไดรับรางวัล “ Kadir Cup ” ซึ่งเปนรางวัลที่มีผู
หวังมากทีสุด กีฬาชนิดนี้เปนกีฬาการแทงหมูบนหลังมา ( Pig Sticking )โดยใชหอกสั้นเพียง
เลมเดียว เปนสิ่งที่ทาทายและอันตรายมาก เพราะ หมูปา เปนสัตวเพียงชนิดเดียวที่กลาดื่มน้ํา
แหงเดียวกันกับเสือที่ดุรายไดโดยไมเกรงกลัว แลวทําใหมีผูตองการเกียรตินี้ แตทานบี.พี.ก็
สามารถทําไดดีจนไดรับรางวัลชนะเลิศ
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การรบในแอฟริกา ของทานบี.พี. พ.ศ. 2431 ( ค.ศ.1888 ) เมื่อทานไดรับเลื่อนยศเปนรอยเอก
ทานก็ไดรับคําสั่งใหไปปราบคนปาเผาซูลู จนในปพ.ศ. 2433 ( ค.ศ.1890 ) ทานไดเลื่อนยศเปน
พันตรี ในตําแหนงผูชวยทูตทหาร และนายหทารคนสนิทของผูวาราชการเกาะมอลตา เลื่อเปน
พันโท ในป พ.ศ. 2436 ( ค.ศ.1893 ) ในป พ.ศ. 2438 ( ค.ศ.1895 ) ทานไดรับคําสั่งใหไป
รบกับพวกอาซันติ ( Ashanti ) ที่ดุรายซึ่งมีกษัตริยเปรมเปรส( Prempreh ) เปนผูนํา และ
นอกจากนั้นทานยังตองทําการรบกับพวกมาตาบิลี ( Matabele ) ดวย การปฏิบัติหนาที่ของทาน
นั้นทําใหคนพืน้ เมืองเกรงกลัวทานอยางมาก จนถึงกับขนานนามทานวา “ อิมปซา ( Impeesa )”
แปลตามความหมายของชนพื้นเมืองวา “ หมาปาผูไมเคยหลับไหล ( The wolf who never
sleeps )”
พ.ศ. 2440 ( ค.ศ.1897 ) ทานไดเลื่อนยศเปนพันเอก ไดรบั การแตงตั้งใหเปนผูบังคับ
การกรมทหารมาดรากูนที่ 3 รักษาพระองค ( 3rd Dragoon Guard ) ประจําประเทศอินเดีย อีก2
ปถัดมาเกิดสงครามขึ้นอีกที่เมืองมาฟอิคิง ( The siege of Mafeking ) ที่เปนเมืองในใจกลางของ
แอฟริกา ในพ.ศ. 2442 (ค.ศ.1899)ซึ่งเปนผลจากการเมืองระหวางรัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลของท
รานสวาลรีพลับบลิกกําลังจะถึงจุดระเบิด ทาน บี.พี ไดรบั คําสั่งใหจัดทหารมาถือปน (
Mounted rifles ) มีคํากลาวของชาวพื้นเมืองวา “ ผูใดยึดมาฟอิคิงไวได ผูนั้นถือบังเหียนของ
แอฟริกาไวได ” สงครามเริ่มตนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปดังกลาว ทานตองรักษาเมืองไวให
รอดพนจากการโจมตีของขาศึกที่ตั้งลอมอยูจํานวนมากมาย ไมวาทานจะจัดสงทหารหนวย
สอดแนมไปเทาใดก็ตามก็จะถูกฆาตายหมด จึงเปลี่ยนยุทธวิธีใหเด็กอายุ 9 ปขนึ้ ไปทําหนาที่
หนวยสื่อสารแทน ทําใหทราบความเคลื่อนไหวไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังฝกใหทําการ
รักษาการณ ชวยเหลือและบริการ จนกระทั่งกําลังทหารจากกองทับใหญเดินทางมาถึงและเขา
ทําการชวยเหลือได เปนผลสําเร็จ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1990 ) ทานทําการ
ในสงครามครั้งนั้นรวมเวลาได 217 วัน ทางรัฐบาลและประชาชนชาวอังกฤษถือวาทานเปน
วีรบุรุษ ที่ทานสามารถรักษาเมืองมาฟอิคิงไวได ไดมกี ารเฉลิมฉลองกันทั่วไปในเกาะอังกฤษ
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ใบความรู ที่ 4
ประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ภายหลังจากสงครามครั้งนั้นแลว ทานไดเขาเยี่ยมและอําลา
กษัตริยเปรมเปรส เพื่อที่จะกราบบังคมทูลลากลับเกาะ
อังกฤษ กษัตริยเปรมเปรสไมยอมจับมือขวากับ ทาน บี.พี.
แตทานยื่นมือซายมาจับแทนแลกลาววา “ I come unarmed
and I hold out my left hand to you as a sign of
friendship and trust . We are neighbors and should
not live in enmity . From
now we wish to live in peace and we trust you to do the same and to be friends . ฉันมาโดย
ปราศจากอาวุธ และขอใชมือซายจับมือกับทานเพื่อแสดงถึงความเปนมิตรและความไววางใจที่มีตอกัน เรา
จะเปนเพื่อนบานกันและจะไมเปนศัตรูกันอีก จากนี้ไปเราหวังที่จะอยูอยางสงบ และเราก็เชื่อวาทานก็คงทํา
เชนกัน และเปนมิตรตอกันตลอดไป ”
ทานบี.พี.เห็นดวยกับการจับมือดวยมือซายจนกลาย
มาเปนการแสดงความเปนมิตรแบบลูกเสือทั่วโลก
ดวยการจับมือซายตอกันในหมูลูกเสือดวยกันนอกจากนั้น
แลวกษัตริยเปรมเปรสยังถอดสรอยที่รอยดวยขอนิ้วเทาสัตว
จากคอมอบใหเปนของขวัญใหกับทานดวยและกลายมา
เปนสัญญลักษณใหแกผูที่ผานการอบรมขั้นวูดแบดสแลวตองไดรับคนละ 2 ทอน
จากสงครามดังกลาวทําใหทานไดเลื่อนยศเปนพลตรี เมื่ออายุเพียง 43
ป เทานั้น การไดรับการยกยองจากเพื่อนรวมชาติใหเปนวีรบุรุษนั้น
เกิดประโยชนในกาลตอมาใหกับทานเปนอยางมาก ทานไดพิมพ
หนังสือเรื่อง “ Aids to scouting ” ในป พ.ศ. 2444 ( ค.ศ.1901 ) ทําให
ไดรับความนิยมจากเด็กๆชาวอังกฤษ
เปนอยางมาก ในป พ.ศ. 2446 ( ค.ศ.1903 ) ทานไดเลื่อนยศเปนพลโท ตําแหนงจเรทหารมา ทานไดรับเชิญ
ใหไปบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการการสอดแนม การสืบหาขอมูลตางๆดังที่เขียนไวในหนังสือ ทาน
ไดรับความนิยมและมีชื่อเสียงมากขึ้นอยางมากมาย ในป พ.ศ. 2450 ( ค.ศ.1907) ทานก็เกษียณอายุราชการ
ดวยอายุเพียง 50 ปเทานั้น
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ศูนยการเรียนรูที่ 6.1
ศูนยสํารอง

เรื่อง
ประวัติลูกเสือวิสามัญ
ในประเทศไทย

กําเนิดของการลูกเสือ
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ใบความรู ที่ 1
กําเนิดของการลูกเสือ
การอยูคายพักแรมครั้งแรกของโลก พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907)
ทานทําการรวบรวมเด็กชายจํานวน 20 คน ที่มีความแตกตางกัน
ในหลายๆดานเชนความแตกตางดานความรู ฐานะของคอบครัว วัย และ
สังคมความเปนอยู ใหเด็กชายเหลานี้มาอยูคายพักแรมดวยกันกับทานบน
เกาะบราวนซี ( Brownsea ) ใกลกับชองแคบอังกฤษ ในระหวางวันที่ 31
กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เปนเวลาในการอยูคายพักแรมทั้งสิ้น
10 วัน เราจึงถือวาเปนการอยูคายพักแรมของขบวนการลูกเสือเปนครั้งแรก
ของโลก ในการดังกลาวมานี้ทานแบงเด็กชายออกเปนหมูๆละ 5 คน จํานวน
4 หมู แลวตั้งชื่อหมูเปนชื่อของสัตว หมูที่ 1หมาปา ( Wolve) หมูที่ 2 วัว (
Bulls ) หมูที่ 3 นกเคอลิว(Curlews) หมูที่ 4 กา ( Ravens )

ทานฝกหัดเด็กชายเหลานีใ้ นวิชาเชิงพราน การสะกด
รอย การเลนเกม การชุมนุมรอบกองไฟทานมีการ
เลานิทาน รองเพลง เปนทีส่ นุกสนาน และเกิด
ความพอใจใหกับเด็กๆ ทําใหประสบผลสําเร็จใน
การอยูคายพักแรมครั้งแรกเปนอยางยิ่ง เราถือวาการ
อยูคายลูกเสือของเด็กชาย 20 คนนี้เปนการกําเนิดการ
ลูกเสือของโลก และเปนลูกเสือกองแรกของโลกอีก
ดวย
ในป 2541 ( ค.ศ. 1908 ) ทานไดจัดการพิมพหนังสือคูมือการฝกอบรมเด็กชายขึ้น ชื่อ “ Scouting
for Boys” หนังสือดังกลาวแบงออกเปนหกตอน แตละตอนจะมีภาพลายเสนที่ทานวาดเอง
ประกอบ สาระที่อยูในหนังสือเลนนี้ วาดวยวัตถุประสงคของการลูกเสือ สาระสําคัญของการ
ลูกเสือ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คติพจน รหัสและการแสดงความเคารพของลูกเสือ การ
จับมือซาย เครื่องแบบลูกเสือ และแนวการฝกอบรมดวยวิธีการตางๆ
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ใบความรู ที่ 2
กําเนิดของการลูกเสือ

กองลูกเสือกองแรกที่ตงั้ ขึ้น
นอกเกาะอังกฤษคือกอง
ลูกเสือของประเทศชิลี
 ⌫⌦⌦
 ⌫
 
 ⌫⌫
⌫⌫⌫ ⌦

⌫
 

นี่เปนอมตะพจนของทานบี.พี.

เราจะมาดูความหมายของคําวา SCOUTกัน

S :Sincerity
C :Courtesy
O :Obedience
U :Unity
T :Trustworthy

หมายถึง ความจริงใจ มีน้ําใสใจจริงตอกัน
หมายถึง ความสุภาพออนโยน เปนผูที่มมี ารยาทดี
หมายถึง การเชื่อฟง ออนนอมถอมตน อยูในโอวาท
หมายถึง ความมัธยัสถ ใชทรัพยากรอยางประหยัด
หมายถึง เปนผูควรแกการไววางใจ
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ใบความรู ที่ 3
ความสําคัญโดยยอจากสาสนฉบับสุดทายที่ทาน บี.พี. เขียนถึงเด็กๆผูที่เปนลูกเสือ
ทุกคนพอสรุปไดดงั นี้

1.จงทําตนใหมีอนามัยดีและแข็งแรงในขณะที่ยังเปนเด็ก
2.จงมีความพอใจในสิ่งที่เธอมีอยูและกระทําสิ่งนัน้ ใหดีทสี่ ุด
3.จงมองสิ่งตางๆในแงมุมที่ดแี ทนที่จะมองในสวนที่เลวราย
4.หนทางอันแทจริงที่จะหาความสุขได คือ การใหความสุขแกผูอื่น
5.จงพยายามทิ้งอะไรไวในโลกนี้ใหดีกวาสิง่ ที่เธอไดพบ
6.จงยึดมั่นในกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือๆไวเสมอ
คุณลักษณะที่ดีของทานผูใหกําเนิดลูกเสือ
1.มีไหวพริบ มีปฏิภาณ เปนคนชางสังเกต
2.กลาหาญ กลาตัดสินใจ
3.ประหยัด ซื่อสัตย รักษาคํามั่นสัญญา
4.มีหลักในการดําเนินชีวิต มีความเมตตากรุณา เชื่อมั่นในหลักศาสนา
5.เปนคนที่มีสขุ ภาพที่ดี เปนนักกีฬา
6.ทําตนใหเปนประโยชนตอ ผูอื่น
7.มีความตั้งใจมั่นคงตอความคิดเห็นของตน
8.มีพรสวรรคในการฝกตนเองในทางที่ปรารถนา
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ใบความรู ที่ 4
ประวัติกิจการลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 ทานอาจารยอภัย จันทรวิมล ซึ่งดํารงตําแหนง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ไดริเริ่มขึ้นดวยการเปดการฝกอบรมวิชาผูกํากับ
ลูกเสือวิสามัญขั้นความรูเบื้องตน ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
เปนเวลา 3 วัน ตอนนั้นใหครู ครูใหญ ผูอํานวยการโรงเรียนและผูอํานวยการวิทยาลัย
ตางๆในสังกัดกรมอาชีวศึกษาในสวนกลาง จํานวน 22 สถานศึกษา รวมจํานวน 66 คน
เขารับความรูจากการเขาฝกอบรมดังกลาว
4 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ผูเขารับการ
อบรมทั้งหมดจํานวน 66 คนไดเดินทางไปทําพิธีสํารวจตนเอง ( Vigil ) เพื่อสํารวจ
ตนเองและเขาพิธีประจํากอง(ประดับแถบสามสี) และเปดการอบรมขั้นความรูชั้นสูงรุน
แรก จนปจจุบัน
ตอมาหลังจากเปดการฝกอบรมไดไมนาน ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดขออนุญาตจัดตั้ง “ ศูนยลูกเสือวิสามัญ ” ดวย
การรวบรวมสมาชิกเขารวมกัน โดยมีอาจารยสวาง สุขัค
คานนท เปนประธานศูนยทานแรก เมื่อมีสมาชิกมากขึ้น
กิจการลูกเสือวิสามัญมีความเจริญกาวหนา เกิดความ
มั่นคง จึงไดมีการขอจัดตั้งเปนสมาคมสโมสรลูกเสือ
วิสามัญแหงประเทศไทย และไดรับการอนุมัติ จาก
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ เมื่อวันที่
12 เมษายน พ.ศ. 2519 มีทานอาจารยพา ไชยเดช เปน
นายกสมาคมทานแรก ( 18 มีนาคม พ.ศ. 2520 )
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แบบทดสอบกอนเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม ฯ ประจําชุดการสอนที่ 1
ใหลูกเสือเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองทีส่ ุดเพียงขอเดียว
ขอ1.ผูใหกําเนิดลูกเสือไทยคือขอใด
ก.รัชกาลที่ 2
ข.รัชกาลที่ 4
ค.รัชกาลที่ 6
ง.รัชกาลที่ 8
ขอ2.ลูกเสือทราบหรือไมวาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่อยางไร
ก.ใหคําแนะนําในการปฏิบัตงิ านของสภาลูกเสือแหงชาติ
ข.วางระเบียบแบบแผนคณะลูกเสือแหงชาติ
ค.ออกขอบังคับสภาลูกเสือแหงชาติ
ง.พิจารณารายงานประจําปของลูกเสือจังหวัด
ขอ3.ผูที่คํารงตําแหนงสภานายกสภาลูกเสือแหงชาติคอื ใคร
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ค.ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ง.อธิบดีกรมพละศึกษา
ขอ4.ใครคือผูที่ทําหนาที่ผูอาํ นวยการลูกเสือจังหวัดคือใคร
ก.ผูวาราชการจังหวัด
ข.รองผูวาราชการจังหวัด
ค.ศึกษาธิการจังหวัด
ง.ปลัดจังหวัด
ขอ5. ขอใดเปนชื่อที่ใชเรียกผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ก.บี.พี.
ข.เบเดน โพเอลล
ค.ลอรด เบเดน โพเอลล แหงกิลเวลล
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ6. ในเรื่องศาสนาของลูกเสือในประเทศไทยขอใดกลาวไดถูกตองทีส่ ุด
ก.ลูกเสือจะตองภัคดีตอพระผูเปนเจา
ข.ลูกเสือจะนับถือศาสนาพุทธศาสนา
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ค.ลูกเสือจะนับถือศาสนาหรือไมก็ตามสมัครใจ
ง.ลูกเสือนับถือศาสนาตามบิดามารดาและมีความจงรักภักดีตอศาสนาดวย
ขอ7.นักเรียนคิดวาขอใด ไม สอดคลองกับหลักการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ
ก.เนนการพัฒนาคานิยม เอาใจใสในการเผชิญกับปญหาสถานการปจจุบัน
ข.ไมควรเนนเรื่องการพัฒนาดานรางกายเพราะลูกเสืออยูในวัยเจริญเติบโตอยูแลว
ค.เนนสัมพันธภาพในกลุม รูจักการทํางานในระบบหมู
ง.เนนเรื่องความสนใจในสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
ขอ8.ลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนเริ่มวัยหนุมสาว ดังนั้นกิจกรรมของลูกเสือควรเปนอยางไร
ก.สงเสริมใหลูกเสือเปนผูรอบรูดวยการคิดอยางมีเหตุผล
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดแสวงหาเอกลักษณที่ดีสําหรับตนเอง
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดสัมผัสกับงานสวนรวมเพื่อปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ9.การทํางานรวมกับผูอื่นใหเกิดผลดีควรปฏิบัติตนอยางไร
ก.ศึกษาหาความรูเรื่องหลักการปฏิบัติงาน
ข.ไมจําเปนตองฝกการทํางานเปนกลุม
ค.ไมจําเปนตองสรางสัมพันธภาพกับผูอนื่
ง. ไมจําเปนตองสรางสัมพันธภาพกับสังคม
ขอ10.ในการประชุมเรื่องกิจการลูกเสือกับการพัฒนาชุมชนที่ผานมาที่นักเรียนไดทาํ การศึกษา
นั้น มีมติในเรือ่ งนี้อยางไร
ก.ขบวนการลูกเสือสนองตอบความตองการของสังคม
ข.ลูกเสือไมชวยสังคมเพราะเปนเรื่องของผูใหญ
ค.ลูกเสือไมจําเปนตองเขาไปสํารวจความตองการหรือใหความชวยเหลือใดๆของ
ชุมชนเพราะแคดูแลกองลูกเสือก็ยุงยากพออยูแลว
ง.สังคมมีความแตกตางกัน ลูกเสือจึงไมสมควรที่จะเขาไปยุงเกีย่ วเกินกําลังตนเอง
เพราะจะทําใหสังคมแตกตางกันมากขึ้นไปอีก

372
แบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม ฯ ประจําชุดการสอนที่ 1
ใหลูกเสือเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองทีส่ ุดเพียงขอเดียว
ขอ1.ลูกเสือทราบหรือไมวาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติมีอํานาจหนาที่อยางไร
ก.ใหคําแนะนําในการปฏิบัตงิ านของสภาลูกเสือแหงชาติ
ข.วางระเบียบแบบแผนคณะลูกเสือแหงชาติ
ค.ออกขอบังคับสภาลูกเสือแหงชาติ
ง.พิจารณารายงานประจําปของลูกเสือจังหวัด
ขอ2. ผูใหกําเนิดลูกเสือไทยคือขอใด
ก.รัชกาลที่ 2
ข.รัชกาลที่ 4
ค.รัชกาลที่ 6
ง.รัชกาลที่ 8
ขอ3.ใครคือผูที่ทําหนาที่ผูอาํ นวยการลูกเสือจังหวัดคือใคร
ก.ผูวาราชการจังหวัด
ข.รองผูวาราชการจังหวัด
ค.ศึกษาธิการจังหวัด
ง.ปลัดจังหวัด
ขอ4. ผูที่คํารงตําแหนงสภานายกสภาลูกเสือแหงชาติคอื ใคร
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ค.ปลัดกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
ง.อธิบดีกรมพละศึกษา
ขอ5. ในเรื่องศาสนาของลูกเสือในประเทศไทยขอใดกลาวไดถูกตองทีส่ ุด
ก.ลูกเสือจะตองภัคดีตอพระผูเปนเจา
ข.ลูกเสือจะนับถือศาสนาพุทธศาสนา
ค.ลูกเสือจะนับถือศาสนาหรือไมก็ตามสมัครใจ
ง.ลูกเสือนับถือศาสนาตามบิดามารดาและมีความจงรักภักดีตอศาสนาดวย
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ขอ6. ขอใดเปนชื่อที่ใชเรียกผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ก.บี.พี.
ข.เบเดน โพเอลล
ค.ลอรด เบเดน โพเอลล แหงกิลเวลล
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ7.ลูกเสือสามัญรุนใหญ เปนเริ่มวัยหนุมสาว ดังนั้นกิจกรรมของลูกเสือควรเปนอยางไร
ก.สงเสริมใหลูกเสือเปนผูรอบรูดวยการคิดอยางมีเหตุผล
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดแสวงหาเอกลักษณที่ดีสําหรับตนเอง
ค.สงเสริมใหลูกเสือไดสัมผัสกับงานสวนรวมเพื่อปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี
ง.ถูกตองทุกขอ
ขอ8. นักเรียนคิดวาขอใด ไม สอดคลองกับหลักการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ
ก.เนนการพัฒนาคานิยม เอาใจใสในการเผชิญกับปญหาสถานการปจจุบัน
ข.ไมควรเนนเรื่องการพัฒนาดานรางกายเพราะลูกเสืออยูในวัยเจริญเติบโตอยูแลว
ค.เนนสัมพันธภาพในกลุม รูจักการทํางานในระบบหมู
ง.เนนเรื่องความสนใจในสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
ขอ9.ในการประชุมเรื่องกิจการลูกเสือกับการพัฒนาชุมชนที่ผานมาทีน่ ักเรียนไดทําการศึกษานัน้
มีมติในเรื่องนีอ้ ยางไร
ก.ขบวนการลูกเสือสนองตอบความตองการของสังคม
ข.ลูกเสือไมชวยสังคมเพราะเปนเรื่องของผูใหญ
ค.ลูกเสือไมจําเปนตองเขาไปสํารวจความตองการหรือใหความชวยเหลือใดๆของ
ชุมชนเพราะแคดูแลกองลูกเสือก็ยุงยากพออยูแลว
ง.สังคมมีความแตกตางกัน ลูกเสือจึงไมสมควรที่จะเขาไปยุงเกีย่ วเกินกําลังตนเอง
เพราะจะทําใหสังคมแตกตางกันมากขึ้นไปอีก
ขอ10.การทํางานรวมกับผูอนื่ ใหเกิดผลดีควรปฏิบัติตนอยางไร
ก.ศึกษาหาความรูเรื่องหลักการปฏิบัติงาน
ข.ไมจําเปนตองฝกการทํางานเปนกลุม
ค.ไมจําเปนตองสรางสัมพันธภาพกับผูอนื่
ง. ไมจําเปนตองสรางสัมพันธภาพกับสังคม
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

x

x
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 1
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

x
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
การตรงตอเวลา
1
2
3
การใหความรวมมือในพิธีการ 1
เปดประชุมกอง
2
3
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวย
1
ความตั้งใจและรับผิดชอบ
2
3
รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
1
2
3
รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
การแตงเครื่องแบบครบ
1
2
3
แตงเครื่องแบบไมครบ
1
2
3
ไมแตงเครื่องแบบ
1
2
3
รวม
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ตอกองลูกเสือ
1
2
3
โรงเรียน
1
2
3
สวนรวม
1
2
3
รวม
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ประกอบดวย
อะไรบางคะ

คูมือลูกเสือวิสามัญ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 2
1. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
2.แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
ขอเสนอ
สวัสดีครับ

ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หนวยการเรียนรูที่ 1
ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ

ชุดการจัดกิจกรรมที่ 2
เรื่องความรูความเขาใจ ยอมรับและ
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
อยางผูใหญ

นายอดุลย

วิเศษโวหาร
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 1.2

เรื่อง

คติพจนคําปฏิญาณ ของ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ
และ ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

383

ใบความรูที่ 1
คติพจนของลูกเสือ
สํารอง ทําดีที่สุด
“ DO OUR BEST ”

คติพจนของลูกเสือสามัญ
จงเตรียมพรอม
“ BE PREPARED ”

คติพจนของ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ
มองไกล
“ LOOK WIDE ”

ลูกเสือวิสามัญ “บริการ”
“ SERVICE ”
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ใบความรูที่ 2
กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ
คําปฏิญาณของลูกเสือทุกประเภท ทั้ง ลูกเสือสํารองนองเล็กสุด
ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีวิสามัญ จะไมมีคําวา
“อยา” หรือคําวา “ ตอง ” อยูเลย นั้นก็คือจะไมมีการหามหรือ
บังคับ ตองเกิดจากการกระทําไดดวยจิตใจ เปนคํามัน่ สัญญาเปน
คําปฏิญาณที่ทั้งลูกเสือ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือกลาวออกมาเพื่อรับรองตนเองดวยเกียรติและศักดิ์ศรี
ของตนเอง ทําดวยความสมัครใจ
แมกระทั้งกฎของลูกเสือก็กลาวไว
อยางกลางๆ
เพื่อใหถือนําไปเปนหลักปฏิบตั ิตนในชีวิตประจําวันทั้งดาน
การเรียนและการใชชีวติ ทั่วๆไป โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูบังคับบัญชาควรที่จะ
นําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดงี ามใหกับ
ลูกเสือทุกคนภายใตการดูแลของตน
ขออธิบายความหมายของคําวา “ คําปฏิญาณ ”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นไดไห
ความหมายของคําวาคําปฏิญาณ แปลวา
“ เปนการใหคาํ มั่นสัญญาโดยสุจริตใจ”
บรรดาลูกเสือทั่วโลกและผูที่สมัครใจเขารวมขบวนการลูกเสือนั้นทุกคนตางสํานึก
ตระหนักในใจเสมอวา เขาเหลานั้นกลาวคําปฏิญาณดวยความสมัครใจดวยตนเอง ไมมีใครบังคับ
ทุกคนมีความเขาใจตรงกันวา เพื่อใหผูอื่นทราบวาลูกเสือทุกคนเปน
“ คนจริง ” ใหเปน
แบบอยางแกผูคนเปนผูที่ผูอื่นสามารถเคารพนับถือ เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือไดเพราะลูกเสือทุก
คนเปนผูที่ยึดมั่นรักษาคําพูด
โดยเฉพาะคําที่กลาวไวคือ “คําปฏิญาณ ” ที่เปนเสมือนคํามั่น
สัญญาแหงตน เพราะเรากลาวโดยขึ้นตนวา
ขาสัญญาวา ….. ลูกเสือจะตองทําใหได
เหมือนกับปากที่ไดพูดไว
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ใบความรูที่ 3
กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ

คําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง
ขาสัญญาวา
ขอ.1.ขาจะจงรักภัคดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย
ขอ.2.ขาจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นทุกวัน

คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ
ขาสัญญาวา
ขอ.1.ขาจะจงรักภัคดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ.2.ขาจะชวยเหลือผูอ ื่นทุกเมือ่
ขอ.3.ขอจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
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ความหมายของคําปฏิญาณ
ที่ลูกเสือทั้ง 3 ประเภทมีนั้น แสดงให
เห็นไดวา ลูกเสือทั้งลูกเสือสํารอง
นองเล็กสุด ลูกเสือสามัญ เนตรนารี
สามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตร
นารีสามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญ
และเนตรนารีวิสามัญ มีหนาที่พอ
สรุปไดดังนี้

ใบความรูที่ 4
กฎและคําปฏิญาณ
ของลูกเสือ

1.หนาที่ตอชาติ
หากกลาวถึงชาติไทย คือแผนดินไทยและนานน้ําทั้งหมดทีร่ วมกันเขาเปนขอบเขตประเทศ
ไทย มีสวนประกอบที่มีความสําคัญคือ คนไทย เรามีสัญลักษณที่ใชทานชาติคือ ธงชาติ ที่ถือไดวา
เปนสิ่งที่เราคนไทยทุกคนตองใหความเคารพ นอกจากนั้นแลวยังตองถือเปนหนาที่สําคัญของลูกเสือ
ทุกคนที่จะตองแสดงออกถึงความเคารพในโอกาสตางๆ เชนการชัดธงขึ้นสูย อดเสา
พิธีหนาเสาธงเปนพิธีหนึ่งที่มีความสําคัญในขบวนการ
ลูกเสือทีจ่ ะตองกระทําดวยความเคารพ ศรัทธา เชื่อมั่นยึดมั่น
ในความเปนชาติไทยประกอบพิธีดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
ลูกเสือทีไ่ ดรับมอบหมายหนาที่ตางๆ เชน คนชักธงชาติ
(ชาย 1คน – หญิง 1 คน ) คนนํารองเพลงชาติ คนนําสวดมนต
ใหถือวาเปนเกียรติอยางสูงที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว
สิ่งที่ควรระวังคือ ไมควรใหสวนหนึ่งสวนใดของธงชาติ
สัมผัสกับพื้นดินโดยเด็ดขาด ลูกเสือจะตองไมกระทําการใดๆ
ที่จะนํามาซึ่งการเสื่อมเสียเกียรติของธงชาติไทย ( เชนนําผืนธงไปปูพื้น เช็ดถูสิ่งของ เหยียบย่ําหรือ
กองไวที่เทา )

ธงชาติไทยเรียกอีกอยางหนึ่งวา ธงไตรรงค มีความหมายวา ธงสามสี ลูกเสือ
วิสามัญในฐานะเปนรุนพี่ใหญที่สุดควรจะตองทราบความหมายของสีแตละสีวาหมายถึงอยางไร
บางเพื่อจะไดบอก สอน อธิบายใหลูกเสือรุนนองทราบ อีกประการหนึ่งในอีกหลายๆอยางที่เปน
การแสดงออกถึงความเปนชาติ คือเพลงชาติ ในฐานะที่เราเปนลูกเสือตองรองเพลงชาติไทยได
ถูกตอง
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ใบความรูที่ 5
กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ
2.หนาที่ตอศาสนา
ในประเทศไทยนั้นแมเรามีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติก็
ตาม แตประชาชนหรือลูกเสือคนใดจะนับถือศาสนาใดก็ได เพราะทุก
ศาสนามีความมุงหมายอยางเดียวกันคืออบรมสั่งสอนใหศาสนิกชนของตน
เปนคนดี ทําความดีละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหสะอาดผองใสบริสุทธิ์

3.หนาที่ตอพระมหากษัตริย
เปนที่ทราบกันในหมูคนไทยเสมอมาวา

พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทุกยุคทุก
สมัย ทรงเปนที่รักของอานาประชาราษฎรถวนทั่วทุกตัวคน
พระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบนั้นยังประโยชนอยางมากตอการบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหกับคนไทยทุกหมูเหลาอยางไมเลือกหนา ชนชั้น วรรณะ จะเปนชนชาติใดไมเลือก
เวน ทรงใหพระมหากรุณาธิคุณเสมอกัน เราคนไทยจะตองรําลึกถึงพระคุณขอนี้
นอกจากนั้นแลวพระองคยังทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติอีกดวย
4.หนาที่ในการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
การบําเพ็ญประโยชนตอผูอนื่ หรือ
บุคคลทั่วไปนัน้ เปนหนาที่ เปนหลักการที่
สําคัญของขบวนการลูกเสือ เปนสิ่งที่มีคูกบั
ขบวนการนี้มานับแตเริ่มแรกจวบจนปจจุบัน
จนไดรับการยกยองยอมรับกันโดยทัว่ ไปใน
สังคมโลก
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ใบความรูที่ 6
กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ
สถานที่ที่ลูกเสือทุกเหลาทุกประเภทที่สามารถจะบําเพ็ญ
ประโยชนไดนั้น เราจะเริ่มจากสิ่งที่ใกลตวั ที่สุดออกไปตาม
ความเหมาะสม ตามวัย ตามความสามารถและความ
แตกตางของลูกเสือ เราควรสงเสริมลูกเสือ ประการแรก
ลูกเสือควรฝกหัดใหเปนนิสัยการบําเพ็ญประโยชนจาก
สังคมเล็กสุดสําคัญที่สุดคือบาน ชวยผูป กครองทํางาน
บานรับผิดชอบจากงานเล็กๆ
เพื่อใหรักการทํางาน
ทําประโยชนใหเกิดกับครอบครัวกอน
เรียกไดวาเปนการบมเพาะนิสัยสันดานที่ดี นิสัยการบําเพ็ญประโยชนจากแหลงกําเนิดโดยตรง
เหมาะสําหรับลูกเสือสํารองจนถึงลูกเสือวิสามัญ ประการที่สองชุมชนที่เราอยูอาศัยเหมาะ
สําหรับลูกเสือสามัญจนถึงวิสามัญแยกตามความยากงาย
ประเภทของงานการบําเพ็ญ
ประโยชน
แตอยาลืมวาทุกงาน
นั้นควรมีผูใหญคอยดูแลอยาง
ใกลชิด ประการที่สาม
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เหมาะ
สําหรับลูกเสือสํารองจนถึงลูกเสือ
วิสามัญ

เปนการทํางานรวมกับลูกเสือ
คนอื่นๆ เพื่อเพื่อน
หองเรียน โรงเรียน ครู –
อาจารย ผูกํากับของตนเอง

โดยลูกเสือจะตอง
ตระหนักวางานการ
บําเพ็ญประโยชนนัน้
เปนสิ่งที่มีเกียรติ เปน
เครื่องชี้วัดคุณคาความ
เปนมนุษยของตนเอง
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 2.2

เรื่อง

ลูกเสือวิสามัญกับ
การบริการ“ SERVICE ”
ตามคติพจน
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ใบความรูที่ 1

บี.พี. กลาววา “ กิจการลูกเสือวิสามัญประกอบดวยคณะ
บุคคลที่มีความเปนพี่นองกันในการใชชีวิตกลางแจงและ
ในการใหบริการผูอื่น” กิจการของลูกเสือวิสามัญ
โดยทั่วไปแลวมีวัตถุประสงคอยู 2 ประการคือ

1.เพื่อใหการฝกอบรมในหนาที่พลเมืองตอจากที่ไดใหแกลูกเสือสํารองและสามัญรุนใหญไปแลว
แตมีชองทางที่จะปฏิบัติไดมากกวา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับวัยของลูกเสือวิสามัญ
2.เพื่อสนับสนุนใหลูกเสือวิสามัญประกอบอาชีพที่เปนประโยชนแกตนเองและ
เพื่อใหบริการแกชุมชน “ Rover Scout’s First Service Must Be To
Himself ” “การบริการแกมวลมนุษยชาติ ถือวาเปนเกียรติประวัติ Service To
Humanity Is The Best Work Of Life เปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเรา” “
By Service , I mean the submission of self to the willing renering of
helpfulness others , without thought of return or rewards. ”

ความเห็นของทาน บี.พี. เกี่ยวกับการบริการ วา การศึกษาที่เด็ก
ไดรับมาจากบาน โรงเรียนและที่อื่นๆยังมีชองวางอยูหลายประการ
ดวยกัน ซึ่งชองวางเหลานั้นตองปดดวยขบวนการทางลูกเสือเทานั้น
ชองวางดังกลาวในหลายประการนั้นคือ

ประการที่ 1 ลักษณะนิสัยและสติปญญา
ประการที่ 2 สุขภาพและพลัง
ประการที่ 3 ทักษะดานตางๆรวมทั้งการฝมือ
ประการที่ 4 การรูจักหนาที่ของ
พลเมืองและการรูจักการบําเพ็ญประโยชน “กอนที่จะใหบริการใคร ทานตองเตรียมตนเองให
พรอมกอน” ( ชวยเขา เพื่อใหเขาชวยเหลือตนเองได Help them to help themselve )
เปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปวาขบวนการลูกเสือมีเปาหมายที่จะฝกอบรมลูกเสือทางดาน
รางกาย สติปญญา คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตใจที่ดีงามที่มีตอสังคม เพื่อใหเปนคนดี
ของสังคม รูจกั การมีหนาที่ การทําหนาทีท่ ี่ไดรับผิดชอบและการบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน
ตลอดไปถึงประเทศชาติ
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ใบความรูที่ 2
การบริการหรือการบําเพ็ญ
ประโยชนของลูกเสือวิสามัญนั้นนอกจากจะ
ใหเกิดความเขาใจความหมาย การรูจัก
วิธีการใหบริการที่ดีที่ถูกตอง รูหลักในการ
จัดกิจกรรมตางๆดาน
การบริการ ใหเกิดความเขาใจจนสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง การบริการของลูกเสือวิสามัญ
นั้นจะตอง มีความเสียสละ มีจิตใจที่เปนลูกเสืออยางแทจริง(Scouting Spirit)ไมเปนคนเห็นแก
ตัว
ไมใชเปนการกระทําที่หวังผลประโยชน ในเวลา
เดียวกันนั้นการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
เพื่อใหเกิดการบริการตามความหมายของลูกเสือ
วิสามัญนั้น จะตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอม
สถานภาพของลูกเสือแตละคน ตองตระหนักดาน
ขีดความสามารถและไมกอใหเกิดความเดือดรอนแก
ตนและครอบครัวตนเองดวย
ประเภทหรือขั้นตอนในการบริการ
เราแบงประเภทหรือขั้นตอนในการบริการออกเปน 3 ประการ คือ

ประการแรกคือการใหบริการตน กองลูกเสือตนเองกอน ( Service to yourself)
การฝกหัดใหบริการแกตนเอง ครอบครัวของเรา
เพื่อนรวมงาน ญาติมิตรสหาย
ผูบังคับบัญชา ครู – อาจารย อยางถูกวิธี เปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะทําการใหบริการใน
ระดับที่มีความยาก ซับซอน และตองใชความรูความสามารถประกอบดวยทักษะตางๆมากขึ้น นั้น
หมายถึงเราตองพรอม มีทักษะมากพอ เพราะตราบใดที่เรายังอยูในความดูแลของครอบครัว หรือ
คนอื่นๆอยูนั้นแสดงวาเรายังไมพรอมสมบูรณ ยังตองฝกหัดใหบริการทั่วไป ตองฝกทักษะคุณภาพ
ชีวิตใหมากขึ้นจนสามารถออกไปบริการบุคคล องคกรอื่นภายนอกได
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ใบความรูที่ 3
ประการที่สองคือการใหบริการหมู
คณะและเพื่อนรวมขบวนการ
( Service to the scout Movement )

⌦
⌫  
⌫

⌦ ⌫   
  ⌫

⌫⌫ ⌫⌫⌫
 ⌦


 
⌫⌫⌫
⌫⌫
⌫ ⌫⌫⌫⌫
เราควรใหความชวยเหลือกองลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุนใหญ
โดยเฉพาะการเดินทางไกลและอยูคายพักแรม เปนการใหบริการที่มี
คายิ่ง ในเวลาเดียวกันงานบริการชนิดนี้จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
อยางยิ่งกับเหลาวิสามัญ เปนการรวมใหการฝกอบรมเด็กรุนนองให
เกิดความสนุกสนาน ใหเขามีลักษณะนิสัยที่ดีขึ้น

เปนการเพิ่มคุณคาเพราะเราไดรูสึกวาเราไดทําอะไรมากมายที่เปน
ประโยชนแกลูกเสือรุนนอง เพื่อให
รุนนองทําตามในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เราฝกหัดเขาเหลานั้นดวยความ
สนุกสนาน ราเริง เปนมิตร เกิดความรักความซื่อสัตย ใหเขามี
กิริยาสุภาพใชวาจาที่สุภาพไมหยาบโลนตามที่เราฝกหัด นับวามี
คุณคายิ่งตอทักษะชีวิตของตน
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ประการที่สามคือการใหบริการแก
ชุมชน สังคมตางๆที่ตนเกี่ยวของ
( Service to the community )

ใบความรูที่ 4

เมื่อลูกเสือผานการบริการมาสองประการแรกแลวก็สมควรที่กาวไปสูงานบริการที่
กวางขวางขึ้นออกไปอีกระดับหนึ่ง เปนระดับที่ตองอาศัยความเสียสละตนเองมาก มีความ
รับผิดชอบตอการใหบริการของตนเองอยางแทจริง
ตองมีสติปญญา ความสามารถ ประสบการณ ทักษะ
ดายการปฐมพยาบาล การชวยชีวิต การควบคุม
จราจร การปองกันความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย ไฟ
ไหม และอื่นๆอีก บางครั้งตองเสี่ยงชีวิต
ถือเปนการชําระหนี้ตอสังคม( Service is the rent that
we pay our room on earth ) ที่เราอยูอยางรับผิดชอบ
ดวยการใหความรวมมือกันอยางเสียสละ
ทําใหเขาใจความหมายและความตองการของ
ขบวนการลูกเสืออยางแทจริงและหัวใจของลูกเสือ
วิสามัญที่กําหนดไวตามคติพจนที่วา “ บริการ ”

สิ่งเหลานี้จะชวยใหลูกเสือทีพ่ นจากวัย
ของวิสามัญไปแลวสามารถปรับตัวอยู
ในสังคมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสําเร็จยิ่ง

ลูกเสือวิสามัญตองถือวาการบริการเปนกิจกรรมที่จําเปนตองใหบริการ ตองเกิดจาก
ความสมัครใจของลูกเสือวิสามัญคนนั้น ตองถือวาการใหบริการอยางเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ
นั้น ตองมีทักษะในการใหบริการ
ตองถือวาการใหบริการกับผูร ับตองการ
ที่จะไดรับบริการจากเราดวย ตองถือวา
การใหบริการตองกระทําดวยความองอาจ
ตั้งใจ มั่นใจดวยความรับผิดชอบ
โดยใชความรูความสามารถอยางแทจริง
อุทิศเวลาแกงานบริการอยางจริงจัง
ตองทราบและรูจักแบงปนเวลาอยางถูกตองตามวัย
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ถูกตองกาลเทศะหวงอนาคตของตนดวย

ใบความรูที่ 5

ประโยชนในการใหบริการสําหรับลูกเสือวิสามัญคือ
ลูกเสือวิสามัญเกิดพัฒนาตนเอง
ในทุกๆดาน ใหเปนผูที่มีจิตใจเปน
ลูกเสืออยางแทจริง รูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนมีทักษะชีวิตใน
ปจจุบันและอนาคต เกิดความสามัคคี
ในหมูคณะในหลายๆระดับจนรูจัก
การทํางานรวมกับผูอื่น

สรางความภาคภูมิใจทั้งสวนตัว
ครอบครัว และสังคมโดยรอบตัว
ของลูกเสือวิสามัญ
เขาใจ
และสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไดใน
ทุกชวงเวลาของการดําเนินชีวิต
ทําใหลูกเสือ
วิสามัญมีความอดทนอดกลัน้ ตออุป
สรรคความยากลําบากตางๆนานา
เขาใจและสามารถควบคุมสติและอารมณ
ตอไปเราจะฝกปฏิบัติในการชวยชีวิตดวย
การผายปอดนะคะ

จะผายปอดไดไหมหนอเรา
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 3.2

เรื่อง

กฎและความหมายของกฎ
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และ
ลูกเสือวิสามัญ
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ใบความรูที่ 1

ธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือโลก คือ
ลูกเสือเปนผูส ะอาดในความคิด วาจา และการกระทํา

         
กฎและความหมายของกฎลูกเสือสํารอง
ขอ.1.ลูกเสือสํารองจะทําตามลูกเสือรุนพี่
ขอ.2.ลูกเสือสํารองไมทําตามใจตนเอง
ตอไปเปน
กฎของลูกเสือสามัญ – เนตรนารีสามัญ
ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุนใหญ
และลูกเสือ –เนตรนารีวิสามัญ

ขอ.1.ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
A scout’s honour is to be trusted .

ขอ.2.ลูกเสือมีความจงรักภัคดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ
A scout’s honour is to be trusted .

ขอ.3.ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น
A scout’s duty I s to be useful and to help others.

ขอ.4.ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
A scout is a friend to all and a brother to every other scout.

ขอ.5.ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
A scout is courteous.
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ขอ.6.ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
A scout is a friend to animals.
ขอ.7.ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดาและผูบังคับบัญชาดวย
ความเคารพ
A scout obey orders of his parents , patrol leader or

ใบความรูที่ 2

ขอ.8.ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความลําบาก
A scout is smiles and whistles under all difficulties

ขอ.9.ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
A scout is thrifty

ขอ.10.ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย

วาจา ใจ

A scout is clean in thought , word and deed

กฎของลูกเสือขอที่ 10 นี้ไดดดั แปลงมา
จากกฎของลูกเสือขอ 10 ตามธรรมนูญ
ของสมัชชาลูกเสือโลกที่วา “ลูกเสือเปนผูสะอาด
ในทางความคิด วาจา และการกระทํา ”
ทองกฎแบบยอสวนไดดงั นี้
1.ลูกเสือมีเกียรติ 2.ลูกเสือมีความจงรักภัคดี 3.ลูกเสือมีหนาที่
4.ลูกเสือเปนมิตร 5.ลูกเสือเปนผูสุภาพ 6.ลูกเสือมีความเมตตา
7.ลูกเสือเชื่อฟง 8.ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอ 9.ลูกเสือเปนผู
มัธยัสถ 10.ลูกเสือประพฤติชอบ

ตอไปครูจะใหวิสามัญไดศึกษารายละเอียดของกฎลูกเสือพอ
เปนแนวทางใหเกิดความรูพอสังเขปนะ.
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ใบความรูที่ 3 ความหมายของกฎลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ

ขอ.1.ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
A scout’s honour is to be trusted . ลูกเสือที่แทจริงถือวา
เกียรติของเขาสําคัญกวาสิ่งใด เกียรติของเขาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่รูจัก
รักษาเกียรติ จะเปนผูที่เชื่อถือไดเสมอ เขาจะไมกระทําสิ่งใดๆที่เสื่อมเสีย
เกียรติ เชน พูดเท็จกับผูบังคับบัญชาหรือผูอยูใตบังคับบัญชาของเขา
และเขาจะกระทําตัวใหเปนทีเ่ คารพนับถือของคนทั่วไปในฐานะที่เขาเปน
ลูกเสือ
ทานตองไมยอมใหสิ่งยัว่ ยวนใจ ไมวาจะลึกลับหรือรุนแรง
เพียงใดมาชักจูงใหทานกระทําการใดที่ไมดีไมสุจริต หรือกระทําการให
เปนที่นาสงสัย ทานตองไมละเมิดคํามั่นในขอสัญญานี้เปนอันขาด

ขอ.2.ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและซื่อตรงตอผูมีพระคุณ
A scout is loyal ในฐานะที่ทานเปนพลเมืองดีของชาติ ทาน
จะตองระลึกอยูเสมอวา ทานเปนคนหนึง่ ในคณะหรือเปนอิฐกอนหนึ่งใน
กําแพง ทานจะตองทําหนาที่ของทานใหดีที่สุด และซือ่ ตรงกับผูที่เกีย่ วของ
กับทาน เชน บิดา มารดา พี่ นอง เพือ่ น ครู อาจารย ทานจะตองไม
ทําลายเกียรติของทานเองดวยการเลนไมซอื่ นอกจากนั้นทานตองตองไม
ทําใหผูที่ไววางใจในตัวทานไมวาชายหรือหญิงตองผิดหวัง บรรพบุรุษของ
ทานเองนั้นไดทํางานตางๆเพื่อทานดวยความเขมแข็ง ในสนามรบก็รบดวย
ความทรหด และตกตายไปดวยความทนงองอาจ เพื่อรักษาสิ่งที่มีคายิง่ ที่
เราเรียกวาชาติบานเมืองไวใหกับทาน ขออยาใหบรรพบุรุษเหลานัน้ ของ
ทานมองลงมาจากสวรรคแลวเห็นทานไดแตเที่ยวเตร เอามือใสกระเปาโดย
ไมไดลงมือสรางประโยชนใดใดเพื่อบานเมือง เพื่อวงศตระกูล และเพื่อน
มนษยรว มโลกเลย
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ใบความรูที่ 4 ความหมายของกฎลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ

ขอ.3.ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและ
ชวยเหลือผูอื่น
A scout’s duty Is to be useful and to help others.ลูกเสือ
จะตองพยายามใหความเมตตากรุณาตอผูอนื่
เพื่อจะไดบําเพ็ญประโยชนตอ
ประชาชนอยูเสมอ ความคิดของลูกเสือจะตองคิดอยูเสมอวาทุกคนจะตองตาย
ทุคนมีเวลานอยลงทุกวันที่จะทําความดี ทานควรคิดและทําใจของทานกอนวา
กอนจากโลกนี้ไปตามวิถีทางของธรรมชาติ ทานควรจะทําความดีบา ง ฉะนั้น
ทานจงทําทันที เพราะทานไมรูเลยวาเมื่อใดทานจะจากโลกนี้ไป

ขอ.4.ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับ
ลูกเสืออืน่ ทั่วโลก
A scout is a friend to all and a brother to every other scout.
ในฐานะที่ทานเปนลูกเสือ ทานเองก็จะตองยอมรับวาคนอื่นเปนเพือ่ นมนุษย
และทานตองไมรังเกียจความแตกตางในเรือ่ งของทัศนะความคิดเห็น วรรณะ
ศาสนา หรือเชื้อชาติ ทานตองขจัดอคติของทานและมองหาจุดดีดีของคนอื่น
สวนจุดที่ชวั่ รายนั้นคนโงก็ยอ มวิจารณได ถาทานแสดงไตรีจิตตอคนชาติอื่นได
เชนนี้กน็ ับไดวาทานไดชวยกอใหเกิดสันติภาพและไมตรีจิตระหวางประเทศ
และมวลมุษยชาติได
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ใบความรูที่ 5 ความหมายของกฎลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ

ขอ.5.ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
A scout is courteous. ในฐานะที่ทานเปนลูกเสือ ทานจะตองเปนคน
สุภาพ และคํานึงถึงผูหญิง คนแก เด็กและบุคคลทั่วๆไป ยิ่งไปกวานั้นทานจะตอง
เปนผูสุภาพตอฝายตรงขามกับทานดวย รวมความวาทานจะตองเปนสุภาพบุรุษ เพราะ
สุภาพบุรุษคือผูปฏิบัติกฎแหงการบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ

ขอ.6.ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
A scout is a friend to animals. สัตวทั้งหลายมีความรักความหวงแหนชีวิต
ของตนยิ่งกวาสิ่งใด ตางก็ดนิ้ รนตอสูเพื่อที่จะใหมีชีวติ อยูรอดปลอดภัยจากภัยอันตราย
ทุกชีวิตปรารถนาความสุข ความรักความเมตตา ความอบอุนและการชวยเหลือเกื้อกูล
แตเกลียดกลัวและหวาดระแวงตอการลวงเกินเบียดเบียนและทํารายจากผูอื่น ภาระกิจ
อันสําคัญของลูกเสือ คือการชวยเหลือผูอื่นใหพน จากความทุกข และการบริการแก
ผูอื่นใหไดรับความสุข ดังนั้นลูกเสือทุกคนจึงควรจะเปนผูที่มีความรักและความเมตตา
กรุณาตอสัตวดวย

ขอ.7.ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดาและผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
A scout obey orders of his parents , patrol leader or scoutmaster
without question พอแมเปนเสมือนพระในบาน ในทางธรรมะในทุกศาสนาทานให
ถือวาพอแมเปนผูที่เราควรกราบไหวบูชา
สักการะทุกวันระลึกไวในใจทุกเวลา
พอแมเปนเสมือนรมโพธิ์รมไทร เปนเทวดาผูใหความคุมครองรักษาแกลูกตลอดเวลา
นอกจากนี้พอแมเปนเมือนครู อาจารยคนแรกของลูก เปนผูที่คอยปอนขาวปอนน้ํา
สอนใหลูกไดเรียนรูเรื่องตางๆที่จําเปน จนลูกสามารถทําอะไรไดดวยตนเองกอนทีจ่ ะ
เติบโตขึ้นมาจนถึงวัยวาระแหงการเขาโรงเรียน จึงไดมคี รูในโรงเรียนมาอบรมสั่งสอน
ตอจากพอแม
ดังนั้น ลูกเสือทุกคนจึงควรเคารพและเชื้อฟงพอแม การเคารพพอแมเปน
รากฐานของชีวิต ศีลธรรม
ความมั่นคงในครอบครัว จะสงผลอันยิ่งใหญไปยัง
ความมั่นคงของชาติดวย
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ใบความรูที่ 6 ความหมายของกฎลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ

ขอ.8.ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความลําบาก
A scout is smiles and whistles under all difficulties ลูกเสือจะตอง
เปนผูที่รูจักยิ้ม และการหัวเราะ คนเรามักยิม้ เมื่อภารกิจทีห่ นักหนวงเสร็จสิ้นลง การ
ยิ้มมิไดหมายถึง ความสุขสนุกสนานเพียงอยางเดียว อาจจะเปนการยิม้ ที่บงบอกได
ถึงความพอใจ นอกจาการยิ้มแลว การหัวเราะก็เปนการแสดงออกถึงความพอใจ
สุขใจ เสียงหัวเราะ หรือรอยยิ้มอยางจริงใจ คือ ไมตรีจิตมิตรภาพที่คนมอบใหแกกัน
และกัน โดยไมตองเอยคําพูดจาใดๆออกมาเลย เสียงหัวเราะเปน เสียงแหงความเปน
สุข เปนมิตร บอกถึงความเต็มใจ ยินดีตอนรับ รอยยิม้ เปนเสียงหัวเราะจากหัวใจ
เปนการเปดประตูใจออกไปเพื่อรองรับรับรองเพื่อน มิตรทั่วไป
ลูกเสือวิสามัญ
จะตองเปนผูที่ยิ้มแยมแจมใส
และรางเริงอยูเสมอ ถึงแมวาจะตกอยูในความ
ยากลําบากสักเพียงใดก็ตาม ก็ไมแสดงอาการยอทอออกมาใหผูหนึ่งผูใ ดพบเห็น สิ่ง
ที่กลาวมาทั้งหมดเปนรากฐานอยางหนึ่งทีม่ ีผลสงไปสูความสําเร็จของงานตางๆของ
ลูกเสือทุกคน

ขอ.9.ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
A scout is thrifty ความมัธยัสถ หมายถึง การรูจักเก็บหอมรอมริบ
รูจักประหยัด ใชจายเฉพาะสิ่งที่จําเปนและตามฐานนะ ความเปนผูที่รูจักประหยัด
เปนคุณธรรมที่กอใหเกิดประโยชน ทั้งตอตัวลูกเสือเองและสังคมประเทศชาติโดย
สวนรวมอีกดวย เพราะเมื่อลูกเสือเปนผูรูจักเก็บหอมรอมริบ ใชจายอยางประหยัด
แลวจะทําใหลูกเสือผูนั้นมีชวี ิตความเปนอยูอยางสุขสบาย
มีความสมบูรณพูนสุข ไมเดือดรอนเมื่อถึงคราวจําเปนก็มีเงินจับจายใชสอย ก็จะ
สามารถชวยแกไขความเดือดรอนไดเมื่อคราวจําเปนในชีวิตของลูกเสือมาถึง เมื่อ
กลาวถึงสังคมประเทศชาติแลวเมื่อลูกเสือเปนผูมัธยัสถแลวก็จะสงผลใหประเทศมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นําพาการพัฒนา สรางความเจริญในหลายๆดานไดอยาง
รวดเร็ว การเก็บหอมรอมริบนี้จะชวยใหลูกเสือมีทรัพยสินสิ่งของเครื่องใช มีกินมี
ใช โดยไมเดือดรอนมากนักจนตองไปรบกวนผูอื่น ครอบครัวก็จะเกิดสุข สงบ สันติ
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ใบความรูที่ 7 ความหมายของกฎลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ

ขอ.10.ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
A scout is clean in thought , word and deed มนุษยชาติไมวาจะ
เปนชาติใด ภาษาใด ถาไดรับการศึกษา และไดรับการอบรมมาดีแลว ทั้งกาย
วาจา และใจ ยอมไดชอื่ วาเปนสุภาพชน จะสามารถเหนี่ยวรั้งใจตนเอง
จะมีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําที่เปนบาป
จะเกิดความละอาย
โดยเฉพาะละอายตอตนเองเปนเบื้องตน ยอมไมประพฤติสิ่งที่ไมบังควร คํานึง
และควบคุมจรรยามรรยาทของตนใหมีความสํารวม ระวังกาย ระวังวาจา ระวัง
จิตใจ ไมใหทําผิด ไมพดู สิ่งไมมี ไมใหคิดสิ่งไมดีไมงาม ไมใหเกิดและมี
ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นภายในใจตนเอง ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น ไมกระทํา
การใดๆใหรางกายและทรัพยสินของผูอื่นชํารุดหรือไดรบั ความเสียหาย ไมทํา
ใหทั้งตนเองและผูอื่นไดรับความเดือนรอน ตองรูจักการให(ทาน) การใชวาจา
หรือคําพูดตอผูอื่นดวยความเคารพ
ออนหวานออนโยน
เหมาะสมแก
กาลเทศะ(ปยวาจา) ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีกับชนทุกระดับ ใหความ
ชวยเหลือ อุปการะ สังเคราะหซึ่งกันและกันในเมื่อยังสามารถชวยเหลือคน
อื่นๆไดอยู( อัตถจริยา) ตองสามารถปรับตนเอง ปรับบุคลิกภาพของตนเองให
เหมาะสมอยูเ สมอโดยไมถือตัว(สมานัตตา) สิ่งที่คิด กิจที่ทํา คําที่พูด จะตอง
ไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน
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ศูนยการเรียนรู
ที่ 4.2

เรื่อง
หนาทีข่ องลูกเสือวิสามัญ
และ
สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
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ใบความรูที่ 1 หนาที่ของลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือวิสามัญมีหนาที่โดยหลักแลวคือการใหบริการ
นอกจากนั้นยังมีหนาที่ใหบริการตอตนเอง ใหบริการตอกอง
ลูกเสือตนเองเองกอน( Service to yourself) มีหนาที่ใหบริการ
ตอหมูคณะและเพื่อนรวมขบวนการ
( Service to the scout Movement ) มีหนาที่ใหบริการตอ
ชุมชน สังคมตางๆที่ตนเกี่ยวของ( Service to the community )
ตามที่กลาวไปแลวนั้น ยังมีหนาที่อื่นๆอีก คือ

1.หนาที่ของลูกเสือวิสามัญในฐานะคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ

⌫⌫⌫
⌫  ⌫
   
 
  ⌫   ๆ
 
   ⌫⌫
⌫ ⌫⌫⌫ 
⌫⌫ ⌫
   ⌫⌫
⌫ 
⌫ ⌫⌦
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ใบความรูที่ 2

⌫  ⌫  ⌫
1.วางแผนและจัดกิจกรรมในวันประชุมกองประจําสัปดาห
2.ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจะพิจารณาแตงตั้งลูกเสือวิสามัญ
ในกองคนหนึ่งใหเปนหัวหนากิจกรรมนั้นๆ
3.บริหารกิจการตางๆภายในกองลูกเสือ
4.รักษาเกียรติของกองลูกเสือ
5.ควบคุมการรับจายเงินของกองลูกเสือ
6.ใหประธานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูแทนของ
กองในการติดตอกับบุคคลภายนอก
7.จัดใหมีคูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den ) ขนาด4 x 6 เมตร
เพื่อใชเปนสถานที่เอนกประสงคของกอง
8.คัดเลือกลูกเสือวิสามัญอาวุโส 1 หรือ 2 คน
ที่รอบรูงานของกอง กิจการลูกเสือวิสามัญ พิธีการตางๆ
ของลูกเสือวิสามัญมากที่สุดเพื่อทําหนาที่พี่เลี้ยง ( Sponser )
ใหกับเตรียมลูกเสือวิสามัญใหม( Rover Squire )
จนกวาเตรียมลูกเสือวิสามัญเหลานั้นจะผานหลักสูตรลูกเสือโลก
ผานการสํารวจตนเอง ( Vigil ) และไดรับการบรรจุใหเขา
ประจํากอง(Invesitrure)เปนลูกเสือวิสามัญ(Rover scout)
โดยสมบูรณ
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ใบความรูที่ 3 2.หนาที่ของลูกเสือวิสามัญในฐานะพี่เลี้ยง
ลูกเสือวิสามัญอาวุโส 1 หรือ 2 คน ที่รอบรูงานของกอง กิจการลูกเสือวิสามัญ
พิธีการตางๆของลูกเสือวิสามัญมากที่สุดเพื่อทําหนาที่พเี่ ลี้ยง ( Sponser ) มีหนาที่
โดยยอดังนี้
1.พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญอาวุโสตองเปนเพื่อนที่ดีที่มีความปรารถนาที่ดีตอ
เตรียมลูกเสือวิสามัญใหมซึ่งเปรียบเสมือนนอง และอาจจะยังไมเขาใจวา
ควรปฏิบัติหรือบําเพ็ญประโยชนอยางไรในกองลูกเสือวิสามัญ
2.พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญอาวุโสตองเปนตัวอยางที่ดีงามแกเตรียมลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือวิสามัญอื่นและลูกเสือรุนนองในเรื่องตางๆโดยทั่วไป
3.พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญอาวุโสตองชวยเหลือ ชี้แจง อธิบาย ใหคําปรึกษา
กับเตรียมลูกเสือวิสามัญในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของกอง ขั้นตอนพิธีการ
สําคัญของวิสามัญ รวมทั้งลูกเสือรุนนองดวย
4.พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญอาวุโสตองชวยเหลือชี้แจง อธิบาย ใหคําปรึกษา
กับเตรียมลูกเสือวิสามัญในการฝกอบรมตามหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก
ใหกับเตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือรุนนอง
5.พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญอาวุโสตองเปนผูมีบทบาทสําคัญในพิธีเขาประจํากอง
ของเตรียมลูกเสือวิสามัญ ที่ตนไดรับมอบหมายใหเปนพีเ่ ลี้ยงลูกเสือวิสามัญ
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนพีเ่ ลี้ยง ควรตองถือวาเปนภาระหนาที่ที่มเี กียรติ
ตองทําหนาทีต่ ามหนาที่ที่ถกู ตองดวยความรับผิดชอบอยางจริงจัง ดวยความเต็มใจ
เต็มความสามารถ นอกจากนั้นการรับหนาที่นี้ยังมีประโยชนแกตัวลูกเสือวิสามัญ
ผูนั้น เพราะถือไดวาเปนการฝกหัดฝกฝนตนเองในเรื่องของการเปนผูนําเปนอยางดี
ใหมีคุณภาพ ทั้งยังเปนกําลังสําคัญของกองลูกเสือตนเองและกองลูกเสือรุนนอง
ทุกคนในกองควรไดรับหนาที่สําคัญนี้ โดยทัว่ กันอยางนอยครั้งหนึ่งนับวา
เปนโอกาสที่ดี

กองลูกเสือที่ตั้งใหมอาจจะยังไมมีลูกเสือวิสามัญอาวุโส
มาทําหนาที่พี่เลี้ยง กองอาจจะมอบหมายใหรองผูก ํากับ
ทําหนาที่เปนลูกเสือพี่เลี้ยงแทนก็ได
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3.หนาที่ของลูกเสือวิสามัญสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน

⌫⌦
⌫ ⌦
⌫⌫⌫ ⌫⌫
 ⌫
 ⌫
⌫
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สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับเครื่องหมายลูกเสือโลก

ภาพเครื่องหมายลูกเสือโลกที่ลูกเสือวิสามัญ
เห็นอยูนี้ เรา
ถือวาเปนภาพที่แสดงได
ถึงเอกลักษณตางๆ ขององคการลูกเสือโลก
เราสามารถแยกออกใหเห็นเดนชัดไดดังนี้

1.เฟลอ – เดอ – ลีส(ดอกลิลลี่ สีขาว ) มีลักษณะเปนกลีบดอก
3 กลีบ ซึ่งเราเห็นจนชินตา เปนสัญลักษณทางขบวนการของ
ลูกเสือทั่วโลก จะอยูในแกนกลางอยูในเครื่องหมายองคการ
ลูกเสือแหงชาตินั้นๆ เราถือวาเฟลอ – เดอ – ลีสเปนสัญลักษณ
แหงการนําทางใหลูกเสือไปในทิศทางที่ดีและถูกตอง

2. เฟลอ – เดอ – ลีส(ดอกลิลลี่ สีขาว ) มีลักษณะเปนกลีบดอก
3 กลีบเปรียบเสมือนคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ขอ เชนเดียวกับ
ในกรณีที่เรากลาวคําปฏิญาณเราจะตองแสดงรหัส 3 นิ้ว
3.รูปดาวที่มีสีมวง 5 แฉก จํานวน 2 ดวง ที่อยูบนกลีบดอกเฟลอ – เดอ – ลีส นั้น
เราหมายถึงกฎของลูกเสือมีทั้งหมด 10 ขอ เทากับจํานวนแฉกของดาวรวมกันพอดี
4.เชือกที่ทําเปนวงลอมรอบเฟลอ – เดอ – ลีสเราเปรียบเสมือนโลก มวลชน
ชาวโลกที่อยูรวมกันอยางสมานสามัคคีเปนหนึ่งเดียว
5.เกรียวของเชือกที่วงรอบนั้นเรายังหมายความรวมถึงสมาชิกลูกเสือที่มีอยู
โดยรอบ ทั่วไปทุกประเทศ รวมเปนองคการลูกเสือโลก
6.เงื่อนพิรอดที่ผูกไวแสดงถึงมิตรภาพ การจับมือแบบลูกเสือ ความเปนมิตรตอ
กัน “ลูกเสือเปนมิตรกับคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” เปนกฎขอที่
4 ของลูกเสือ โดยยึดหลักการแหงภราดรภาพ ( Brotherhood) เปนแนวคิดที่เปนที่
ยอมรับกันในกิจการลูกเสือระหวางประเทศตางๆ ที่สามารถจรรโลงใหโลกของ
เราหลุดพนจากความวุนวายโกลาหลไดอยางแนนอน
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เรื่อง

ศูนยการเรียนรู
ที่ 5.2

กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จ
พระเจากรุงสยาม
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กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม เปนกอง
ลูกเสืออังกฤษมีถิ่นที่ตั้งอยูในกรุงลอนดอน กองลูกเสือกองนี้
ตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2454 และยังมีอยูจนถึงปจจุบันนี้ โดยใชชื่อวา
“King of Siam’s Own ” Scout Group ใชอักษรยอแทนวา
K.S.O. เปนกองลูกเสือแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั
พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือของไทย
เครื่องหมายประจํากองลูกเสือใน
พระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม

ใชเครื่องหมายรูปชางเผือกบนพื้นสีแดง เปนกอง
ลูกเสือที่เราไมคอยรูจัก แตในความเปนจริงแลวมี
ความสําคัญตอประวัติศาสตรของ
กิจการลูกเสือและชาติไทยเราอยางมากทีเดียว
โดยเฉพาะอยางยิง่ เปนกองลูกเสือแหงเกียรติยศ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

เราจะไปศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของกองลูกเสือ
K.S.O. ซึ่งเปนกองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม
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ใบความรูที่ 2 ประวัติศาสตรความเปนมาของกองลูกเสือ K.S.O.

ในป พ.ศ. 2451 หลังจากที่ทาน บีพี ทําการทดลองอยู
คายพักแรมที่เกาะบราวซีแลว ปรากฏวามีเด็กชายกลุม
หนึ่ง นัดชุมนุมกันที่หองครัวของบานหลังหนึ่งที่เปน
นายหมูของเด็กกลุมนี้ บานหลังดังกลาวตั้งอยูที่ถนน
เอลมฟลด เขตบัลลั่ม เปนบานของตระกูลแลงตัน
การรวมตัวของเด็กกลุมนี้มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ
เด็กๆจึงรองขอใหพี่ชายที่ชื่อนายวิลเฟรด แลงตันที่
เปนทหารเรือมาทําหนาที่เปนผูกํากับให ไดจด
ทะเบียนเปนกองลูกเสือที่ 8 แหงลอนดอนตะวันตก
เฉียงใต ( 8th South West London Troop)

ในป พ.ศ. 2453 นายวิล
เฟรด แลงตันก็ลาออก
จากการเปนผูกํากับ ทําให
นายริชเชสเปนผูกํากับ
กองลูกเสือกองนี้

ในขณะเวลานัน้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวั ยังทรงพระเยาว ดํารงพระอิสริยยศเปน
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาวชิราวุธ
ทรงศึกษาอยูที่ประเทศดังกลาว พระองคทรงพระปรีชาสามารถมีพระอัจฉริยะภาพสูง
ในการศึกษาเปนอยางยิ่ง ประกอบกับบิดาของนายริชเชสทํางานอยูในสถานกงศุลไทย
ประจํากรุงลอนดอน ซึ่งนายริชเชสมีความสนิทสนมกับพระองคมากเปนพิเศษและยัง
ทราบดวยวาพระองคทรงสนพระทัยในเรื่องของกิจการลูกเสือเปนอยางมากอีกดวย
เมื่อพระองคเสด็จกลับและขึ้นเถลิงราชเปนพระมหากษัตริยองคที่ 6 แหงราชวงคจักรี
แลว นายริชเชสจึงมีหนังสือมากราบบังคมทูลพระองคขอพระราชทานอัญเชิญให
พระองคทรงเปนองคอุปถัมภของกองลูกเสือนี้และขอพระราชานุญาตใหใชนาม
กองลูกเสือนี้วา“King of Siam’s Own ” Scout Group
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีลายพระราชหัตเลขาจากพระราชวังสนามจันทร นครปฐม
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2454 ความวา ทรงยินดีรับเปนองคอุปถัมภของกองลูกเสือนี้ และพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหขนานนามกองลูกเสือนี้วา“King of Siam’s Own ”
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ใบความรูที่ 3 ลายพระราชหัตถเลขา ฯ
Sanamchandr Palace
Phra Pathom , February 19th 1912
To
Sidney Riches Esq.
Scoutmaster
8th South – West London Troop.
It is true that I am greatly interested in the Boy Scout Movement ,
which I consider one of the finest ideas ever originated and one which is sure
to be productive of wonderful and astonishing results. For this reason and also
remembering the jong and faithful service of your father , who was a personal
friend of mine. I shall be pleased to become the Patron of your Troop of Boy
Scout and you may also call your Troop by title of “King of Siam’s Own ”
Indeed I greatly appreciate the compliment you have paid me , and I beg
you to convey to your Troop my best thank as well as my best wishes for its
continued success and prosperity.
As a token of my interest in your Troop I send you with this letter
one of my protographs in the full dress uniform of Scout Chief of “ The
Honourable Corps of wild Tigers ” which is an organization of adult Scouts
in Siam. I hope this pictrue will be acceptable to your Troop.
VIJIRAVUDH R.
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ใบความรูที่ 4
ภาพจากหนังสือพิมพ BANGKOK POST ฉบับวันอาทิตย ที่
21 ธันวาคม 2521

เรามีภาพจากหนังสือพิมพ
BANGKOK POST ฉบับ
วันอาทิตย ที่ 21 ธ.ค. 2521

ตอมากิจการของกองลูกเสือนี้
เจริญรุงเรืองมายังปจจุบันและไดเปลี่ยน
ชื่อตามตําบลที่ตั้งวา The First
Balham and Tooting Scout Group(
The King of Siam’s Own ) และ
ยังคงใชสัญลักษณเปนธงรูปชางเผือก
อยางเดิม และชื่อยอยังคงเปน K.S.O.
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ศูนย
(สํารอง)

ศูนยการเรียนรู
ที่ 6.2

เรื่อง

ศัพทเทคนิคในขบวนการลูกเสือ
ที่ควรรู
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ศัพทเทคนิค
AKELA
ASSISTANT ROVER SCOUT
LEADER
A.T.C.
BE PREPARED
BRONZE WOLF AWARD
B.T.C
CAMPFIRE
COUNSELLING
COURSE LEADER
CREW
COURT OF HONOUR
GIL WELL
GOODTURN
GROUP SCOUT LEADER
INDABA
JAMBOREE
LOOK WIDE3
PACK
PACK MEETING
QUARTER MASTER
ROVER DEN
ROVER MATE

ใบความรูท1ี่

ความหมาย
ผูกํากับลูกเสือสํารอง ตรงกับคําวา CUB SCOUT MASTER
ผูชวยผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
หลักสูตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง
ADVANCED TRAINING COURSE ยอมาจาก การฝกอบรม
วิชาผูกํากับขั้นวูดแบดจ (WOOD BADGE COURSE)
เตรียมพรอม
เหรียญสดุดีลูกเสือโลก
หลักสูตรการฝกอบรมลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนBASIC
TRAINING COURSE
การชุมนุมรอบกองไฟ
การใหคําปรึกษา
ผูอํานวยการฝกอบรม
กองลูกเสือวิสามัญ
ที่ประชุมนายหมู/ที่ประชุมคณะกรรมการประจํากอง
ศูนยฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือและเปนศูนยทดลอง คนควา
และพัฒนาทางวิชาการลูกเสือ
การบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ
ผูกํากับกลุมลูกเสือ
การชุมนุมผูบังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท
การชุมนุมลูกเสือ
มองไกล
กองลูกเสือสํารอง
การประชุมกองลูกเสือสํารอง
พลาธิการ ในหมูลูกเสือ
คูหาลูกเสือวิสามัญ
นายหมูลูกเสือวิสามัญ
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ศัพทเทคนิค
ROVER MOOT
ROVER SCOUT LEADER
ROVER SQUIRE
SCOUT LAW
SCOUT PROMISE
SCOUT SALUTE
SCOUT SIGN
SECTION
SELF TRAINING
SENIOR SCOUT
SERVICE
SIX
SIXER
S.T.A.
TECHNICAL COURSE
TROOP
TROOP MEETING
VIGIL

ความหมาย
การชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
เตรียมลูกเสือวิสามัญ
กฎลูกเสือ
คําปฏิญาณลูกเสือ
การทําวันทยหัตถ
การแสดงรหัสลูกเสือ
ประเภทตางๆของลูกเสือ
การฝกฝนตนเอง เพื่อใหเกิดองคความรู
ลูกเสือสามัญรุนใหญ
การบริการ
หมูของลูกเสือสํารอง
นายหมูลูกเสือสํารอง
กิจกรรมยามวาง
หลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะวิชา
กองลูกเสือ
การประชุมกองของลูกเสือ
การสํารวจตนเอง การปฏิบัติตนคลายการนั่งสมาธิ เพื่อ
พิจารณาตนเองวา พรอมที่จะเปนลูกเสือวิสามัญแลวหรือยัง
หลังจากการสํารวจตนเองแลวจึงจะประกอบพิธีเขาประจํา
กองใหกับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
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แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 2
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ เพียงขอเดียว
ขอ1.ถาลูกเสือขาดกฎและคําปฏิญาณทานคิดวาจะมีผลอยางไร
ก.คงไมเปนไรเพราะลูกเสือเปนคนดีอยูแ ลว
ข.เปนกลุมคนที่ขาดระเบียบวินัยในตนเอง
ค.ขบวนการลูกเสืออาจจะตองลมเหลวโดยสิ้นเชิง
ง.จะขาดน้ําใจจากลูกเสือทุกคน
ขอ2. “ผูที่บิดามารดาเลี้ยงดูมาดวยความลําบากนี้ หากไมบํารุงเลี้ยงดูบดิ ามารดาเปนการตอบ
แทนยอมทําใหบุคคลนั้นไปถึงนรกได” ขอความนี้มีความหมายสอดคลองกับกฎลูกเสือขอใด
ก.ขอ. 2
ข.ขอ. 4
ค.ขอ. 5
ง.ขอ. 7
ขอ3.การทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่ จะตรงกับคติพจนของลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสามัญ
ข.ลูกเสือสํารอง
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ขอ4.ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก.ลูกเสือสามัญ - เสียชีพอยาเสียสัตย ข.ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม ง.ลูกเสือวิสามัญ - บริการ
ขอ5.ขอใดเปนพฤติกรรมที่แดสงออกถึงการจงรักภัคดีตอ พระมหากษัตริย
ก.เขารวมพิธีถวายพวงมาลา วันที่ 25 พฤศจิกายน
ข.เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ค.สวดมนตทกุ ครั้ง
ง.เคารพธงชาติทุกครั้ง
ขอ.6. ถาหากวามีลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนอื่นจะมาปฏิบัติหนาทีร่ วมงานการบริการกับเรา
เราควรทําอยางไร
ก.ปฏิเสธโดยชี้เหตุผลใหทราบ
ข.ทําเฉยไมรูไมชี้
ค.ขัดขวางไมยอมใหมารวมบริการดวยประเดียวจะแยงชิงความดีเราไปหมด
ง.ยินดีตอนรับใหเขารวมการใหบริการดวยกันอยางเปนมิตร
ขอ7.ขอใดเปนการแสดงออกถึงการประพฤติชอบทางใจ
ก.การไมพดู เท็จ
ข.การไมอิจฉาผูอื่น
ค.การไมลักทรัพยผูอื่น
ง.การพูดดวยคําสุภาพ
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ขอ8.ขอใดเปนการใหบริการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ก.เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญของลูกเสือ
ข.เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด
ค.จัดนิทรรศการใหความรูเรือ่ งการกีฬา
ง.เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
ขอ9.การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีของสังคม จัดเปนการใหบริการลักษณะใด
ก.กิจกรรมนันทนาการ
ข.การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
ค.กิจกรรมชวยเหลืองานชุมชน
ง.กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติดใหโทษ
ขอ10.งานบริการชนิดใดทีล่ ูกเสือไมควรทํา
ก.งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําในสถานศึกษา
ข.งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค.งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง.งานชวยตํารวจดับเพลิงดับไฟในอาคารสูง
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แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 2
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุ เพียงขอเดียว
ขอ1. “ผูที่บิดามารดเลี้ยงดูมาดวยความลําบากนี้ หากไมบาํ รุงเลี้ยงดูบิดามารดาเปนการตอบ
แทนยอมทําใหบุคคลนั้นไปถึงนรกได” ขอความนี้มีความหมายสอดคลองกับกฎลูกเสือขอใด
ก.ขอ. 2
ข.ขอ. 4
ค.ขอ. 5
ง.ขอ. 7
ขอ2. ถาลูกเสือขาดกฎและคําปฏิญาณทานคิดวาจะมีผลอยางไร
ก.คงไมเปนไรเพราะลูกเสือเปนคนดีอยูแ ลว
ข.เปนกลุมคนที่ขาดระเบียบวินัยในตนเอง
ค.ขบวนการลูกเสืออาจจะตองลมเหลวโดยสิ้นเชิง
ง.จะขาดน้ําใจจากลูกเสือทุกคน
ขอ3. ขอใดจับคูไดถูกตอง
ก.ลูกเสือสามัญ - เสียชีพอยาเสียสัตย ข.ลูกเสือสํารอง - มองไกล
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ - จงเตรียมพรอม ง.ลูกเสือวิสามัญ - บริการ
ขอ4. การทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว จะตรงกับคติพจนของลูกเสือประเภทใด
ก.ลูกเสือสามัญ
ข.ลูกเสือสํารอง
ค.ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ง.ลูกเสือวิสามัญ
ขอ5. ขอใดเปนการแสดงออกถึงการประพฤติชอบทางใจ
ก.การไมพดู เท็จ
ข.การไมอิจฉาผูอื่น
ค.การไมลักทรัพยผูอื่น
ง.การพูดดวยคําสุภาพ
ขอ6. ขอใดเปนพฤติกรรมที่แดสงออกถึงการจงรักภัคดีตอ พระมหากษัตริย
ก.เขารวมพิธีถวายพวงมาลา วันที่ 25 พฤศจิกายน
ข.เขารวมประชุมกองทุกครั้ง
ค.สวดมนตทกุ ครั้ง
ง.เคารพธงชาติทุกครั้ง
ขอ7. การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีของสังคม จัดเปนการใหบริการลักษณะใด
ก.กิจกรรมนันทนาการ
ข.การปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
ค.กิจกรรมชวยเหลืองานชุมชน
ง.กิจกรรมตอตานสิ่งเสพติดใหโทษ
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ขอ8. ขอใดเปนการใหบริการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ก.เขารวมพิธีเดินสวนสนามในวันสําคัญของลูกเสือ
ข.เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด
ค.จัดนิทรรศการใหความรูเรือ่ งการกีฬา
ง.เดินทางไปปลูกปากับชมรมอนุรักษ
ขอ9. ถาหากวามีลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนอื่นจะมาปฏิบัติหนาทีร่ วมงานการบริการกับเรา
เราควรทําอยางไร
ก.ปฏิเสธโดยชี้เหตุผลใหทราบ
ข.ทําเฉยไมรูไมชี้
ค.ขัดขวางไมยอมใหมารวมบริการดวยประเดียวจะแยงชิงความดีเราไปหมด
ง.ยินดีตอนรับใหเขารวมการใหบริการดวยกันอยางเปนมิตร
ขอ10. งานบริการชนิดใดทีล่ ูกเสือไมควรทํา
ก.งานกําจัดผักตบชวาวัชพืชในบอน้ําในสถานศึกษา
ข.งานทําความสะอาดสัญญาณไฟจราจร
ค.งานปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเปนลม
ง.งานชวยตํารวจดับเพลิงดับไฟในอาคารสูง
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1
ก
ข
ค
ง

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1
ก
ข
ค
ง

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1
ก
ข
ค
ง

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 2
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ขอ 1
ก
ข
ค
ง

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

423
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
การตรงตอเวลา
1
2
3
การใหความรวมมือในพิธี
1
การเปดประชุมกอง
2
3
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวย
1
ความตั้งใจและรับผิดชอบ
2
3
รวม

424
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อด
กลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
1
2
3
รวม

425
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
การแตงเครื่องแบบครบ
1
2
3
แตงเครื่องแบบไมครบ
1
2
3
ไมแตงเครื่องแบบ
1
2
3
รวม

426
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ตอกองลูกเสือ
1
2
3
โรงเรียน
1
2
3
สวนรวม
1
2
3
รวม
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ประกอบดวย
อะไรบางคะ

คูมือลูกเสือวิสามัญ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 3
1. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

3.แบบทดสอบกอน-หลังเรียนดวยชุดการจัดกิจกรรม
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ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ลูกเสือวิสามัญ
ขอเสนอ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

สวัสดีครับ

หนวยที่การเรียนรูที่ 1
ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 3
เรื่อง
บุคคลมือเปลา 1
บุคคลประกอบอาวุธ 1

นายอดุลย

วิเศษโวหาร

429

ศูนยการเรียนรูที่ 1.3

1.ทาตรง
2.ทาพัก

3.ทาเคารพ
4.ทาหันอยูกันที่

บุคคลมือเปลา 1

430

ใบความรูที่1 บุคคลทามือเปลา
การฝกระเบียบแถวเปนการฝกที่มุงให
ลูกเสือวิสามัญไดรูจักฟงคําสัง่ คําบอกและรูจักการจัดสวน
ตางๆของรางกายใหเกิดความเรียบรอย
ตามที่คําบอกคําสั่งทีผ่ ูกํากับหรือผูฝกสั่งการ

1.ทาตรง คําบอก “ แถว - ตรง ”

การปฏิบัติ ยืนสนเทาชิดปลายเทา
แยกออกหางกันประมาณ 1 คืบ เขาเหยียดตึง
แขนทั้งสองขางอยูขางลําตัว เหยียดตรง
นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางติดขาตรงกลาง
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปดผามือเล็กนอย
หนามองตรงไปขางหนาไดระดับอกผายพลิกศอก
ไปขางหนาเล็กนอยจนไหลตึง ถือเปนทาเคารพไดอีกดวย
2.ทาพัก
พักตามปกติ คําบอก “ พัก”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งวา “ พัก”
หยอนเขาขวากอน ที่จะทําการเคลื่อนไหวสวน
เมื่อไดยนิ คําสั่งวา “ แถว”ใหยืดตัวขึ้นจัดทุก
อื่นๆของรางกาย และเปลี่ยนเขาพักไดตาม
สวนใหอยูในทาตรงยกเวนเขาขวายังคง
สมควร เทาทั้งสองตองอยูกบั ที่ หามพูดคุยกัน
หยอนอยู เมื่อไดยินคําสั่งวา “ตรง”ให
เพื่อรอคอยฟงคําสั่ง “ แถว – ตรง ”
กระตุกเขาขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรงเพื่อให
กลับไปอยูในทาตรง
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ใบความรูที่2 บุคคลทามือเปลา
พักตามระเบียบ คําบอก “ ตามระเบียบ – พัก ”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งวา “ ตามระเบียบ – พัก ”
ใหแยกเทาซายออกไปทางซายประมาณ 30 ซ.ม.
(ครึ่งกาว)อยางแข็งแรง พรอมทั้งนํามือทั้งสองขาง
ไปไขวหลังมือขวาทับมือซาย หันหลังมือเขาหาตัว
นิ้วหัวแมมือขวากดนิ้วหัวแมมือซาย หลังมือ
แนบชิดลําตัวอยูในแนวกึ่งกลางลําตัวใตเข็มขัด
เล็กนอย เขาทั้งสองตึง น้าํ หนักอยูบนเทา
ทัง้ สองเทาๆกัน ยิ่งนิ่งรอฟงคําสั่งตอไป
เมื่อไดยนิ คําสั่งวา “ แถว”ใหสูดลมหายใจเขา ยืดอกขึน้
เล็กนอย เมื่อไดยินคําสั่งวา “ตรง”ใหชักเทาซายเขาไปชิดเทาขวา
พรอมเปลี่ยนมือไปแนบอยูข างลําตัว โดยเร็วและแข็งแรงเพื่อให
กลับไปอยูในทาตรง
พักตามสบาย คําบอก “ ตามสบาย – พัก ”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งวา “ ตามสบาย– พัก ” ใหหยอนเขาขวาเชนเดียวกับการพัก
ตามปกติ กอนที่จะทําการเคลื่อนไหวสวนอื่นๆของรางกาย และเปลี่ยนเขาพักไดตาม
สมควร เทาใดเทาหนึ่งตองอยูกับที่ พูดคุยกันได เพื่อรอคอยฟงคําสั่ง “ แถว – ตรง ”

คําบอกมีอยู 2 แบบคือ
1.คําบอกแบง เชน แถว – ตรง ฯลฯ
2.คําบอกรวดเดียวเชน วันทยหัตถ

ทาพักเปนทานที่เปลี่ยนอิรยิ าบถ
จากทาตรง
เพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียดในโอกาสตางๆ เชน
ในระหวางฝก ตรวจพลสวนสนาม
หรืออยูในแถวกองเกียรติยศ
กองรักษาการณเปนตน
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3.ทาเคารพ

ใบความรูที่3 บุคคลทามือเปลา
การทําความเคารพนั้นแบบไมมีอาวุธมีอยูห ลายทา คือ วันทยหัตถ
หนาตรงหรือแบบอยูกับที่ปกติ ,แลขวา,แลซายและในขณะที่เคลื่อนที่

การปฏิบัติ คําบอก “วันทยหัตถ ” เมื่อไดยนิ คําสั่งให
ยกมือขวาขึน้ โดยเร็วและแข็งแรง จัดนิว้ ทั้ง 3 เรียงชิด
ติดกันใหอยูในแบบเดียวกับการแสดงรหัส ใหปลาย
นิ้วแตะขอบลางของหมวก คอนไปขางหนาเล็กนอยใน
แนวหางตาขวามือเหยียดตรงตามแนวแขนขวาทอนลาง
ขอมือไมหัก เปดฝามือขึ้นประมาณ 30 องศา แขนขวา
ทอนบนยืน่ ไปดานขางใหอยูใ นแนวไหล หากวาอยูในที่
แคบใหลดศอกลง ไดตามความเหมาะสม รางกายสวน
อื่นๆใหอยูใ นทาตรง

ไมวาลูกเสือจะมีหรือสวมหมวกหรือไมก็ตาม ก็สามารถทํา วันทยาหัตถได
สวนแลขวาหรือแลซายใหปฏิบัติเหมือนเดิมเพียงแตหันหนาไปดานที่ผูกํากับสั่งเทานั้น
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ใบความรูที่4 บุคคลทามือเปลา
ขวาหัน คําบอก “ ขวา – หัน ”

4.ที่หันอยูกันที่

การปฏิบัติ (แบบปดจังหวะ) เมื่อไดยิน
คําสั่งตามคําบอกวา “ ขวา – หัน ” นั้น
จังหวะที่ 1 เปดปลายเทาขวาและยกสน
เทาซายแลวหันตัวไปทางขวาจนไดมุม 90
องศา หมุนเทาทั้งสองไปโดยใหสนเทาและ
ปลายเทาซึ่งเปนหลักนั้นติดอยูกับพื้นที่ยืน
อยู น้ําหนักตัวตกลงบนเทาขวา เทา
ขวาเหยียดตึง เทาซายบิดสนเหยียดออก
ดานนอก
จังหวะที่ 2 ชักเทาซายมาชิดเทา
ขวาแลวอยูในทาตรงรอคําสั่งตอไป

ซายหัน คําบอก “ ซาย – หัน ”
การปฏิบัติ (แบบปดจังหวะ) เมื่อไดยนิ คําสั่งตาม
คําบอกวา “ ซาย – หัน ” นัน้
จังหวะที่ 1 เปดปลายเทาซายและยกสนเทาขวาแลว
หันตัวไปทางซายจนไดมุม 90 องศา หมุนเทาทั้งสองไป
โดยใหสนเทาและปลายเทาซึ่งเปนหลักนัน้ ติดอยูก ับพื้นที่
ยืนอยู น้ําหนักตัวตกลงบนเทาซาย เทาซายเหยียดตึง เทา
ขวาบิดสนเหยียดออกดานนอก
จังหวะที่ 2 ชักเทาขวามาชิดเทาขวาแลวอยูใ นทา
ตรงรอคําสั่งตอไป
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ใบความรูที่5 บุคคลทามือเปลา
กลับลังหัน คําบอก “ กลับหลัง - หัน”

การปฏิบัติ (แบบปดจังหวะ) เมื่อไดยนิ คําสั่งตาม
คําบอกวา “ กลับหลัง – หัน ” นั้น
จังหวะที่ 1 เปดปลายเทาขวาและยกสน
เทาซายแลวหันตัวไปทางขวาจนไดมุม 180
องศา ใหปลายเทาซายหยุดอยูดานหลังและลาก
เทาซายทะแยงมาทางดานขางซายประมาณครึ่ง
กาวโดยอยูใ นระดับเดียวกับเทาขวา

จังหวะที่ 2 ชักเทาซายมา
ชิดเทาขวาแลวอยูในทาตรงรอ
คําสั่งตอไป ในขณะทีห่ ัน มือทั้ง
สองตองไมแกวง ตองอยูขาง
ลําตัวตลอดเวลา นิ้วแนบตะเข็บ
กางเกงเสมอ
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ศูนยการเรียนรูท ี่ 2.3
ทาเดิน

บุคคลมือเปลา 2
ทาเดินสวนสนาม
ทาเดินตามปกติ

ซอยเทาอยูกับที่ตามเสียง
นกหวีดหรือกลอง

ทาหยุด/หันในเวลาเดิน

436

ใบความรูท1ี่

ทาเดิน
ทาเดินสวนสนาม คําบอก
“ สวนสนาม – หนา – เดิน ”
การปฏิบัติ จังหวะที่ 1.ใหลูกเสือออกเดินโดยเตะเทาซายออกไปขางหนา ในลักษณะขา
เหยี ย ดตรงและตรง ปลายเท า งุ ม ลงรู สึ ก ว า หลั ง เท า ของลู ก เสื อ ตึ ง ฝ า เท า สู ง และห า งจากพื้ น
ประมาณ 1 คืบ พรอมกับยกมือขวาผานมาดานหนามาหยุดไวตรงแนวหัวเข็มขัด นิ้วทั้ง 5 เรียง
ชิดติดกัน ฝามือหางจากลําตัวประมาณ 1 ฝามือโดยประมาณ บิดฝามือเฉียงลงไปทางดานหนาและ
ยกศอกสูงขึ้นเล็กนอย แตไมใหศอกกาง ในขณะเดียวกันใหสลัดแขนและมือซายไปทางดานหลัง
นิ้วทั้ง 5 เรียงชิดติดกันแขนและมือเหยียดตึง หันดานหลังมือออกดานอกลําตัวโดยไมใหฝนหลัก
ธรรมชาติของการเดินทั่วไป ใหน้ําหนักอยูบนเทาขวา ลําตัวยืดตรง ยกหนาอก สายตามองตรงไป
ขางหนาในแนวระดับ
จังหวะที่ 2.เมื่อจะเดินตอใหสืบเทาไปดานหนาใหไดระยะกาว 40 – 60 เซนติเมตร ตบฝา
เทาซายลงไปกับพื้นใหเต็มฝาเทาอยางแรงจนเกิดเสียง โดยที่ไมใหเขาซายงอ ในลําดับตอไปใหถาย
โอนน้ําหนักจากเทาขวามาอยูที่เทาซาย แลวเตะเทาขวาออกไปขางหนาในลักษณะเดียวกันกับ
จังหวะที่ 1ที่ลูกเสือเตะเทาซายแตเปลี่ยนเปนเทาขวาแทน สะบัดแขนขวาและมือขวาเฉียงลงไป
ทางดานหลังจนรูสึกแขนตึงเหยียดตรง หันหลังมือออกทางดานขางลําตัว โดยไมใหฝนธรรมชาติ
ยกมือซายผานมาดานหนามาหยุดไวตรงแนวหัวเข็มขัด นิ้วทั้ง 5 เรียงชิดติดกัน ฝามือหางจาก
ลําตัวประมาณ 1 ฝามือโดยประมาณ บิดฝามือเฉียงลงไปทางดานหนาและยกศอกสูงขึ้นเล็กนอย
แตไมใหศอกกาง ใหน้ําหนักอยูบนเทาซาย ลําตัวยืดตรง ยกหนาอก สายตามองตรงไปขางหนาใน
แนวระดับ จังหวะการเดินตอไปใหทําตามจังหวะที่ 1 – 2 สลับกันไป
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ใบความรูท2ี่
ทาเดินตามปกติ คําบอก “ หนา - เดิน”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่ง“ หนา - เดิน”
ใหกาวเทาซายออกไปกอน ขาเหยียดตึง
ฝาเทาขนานกับพื้น ยกหางจากพื้น
ประมาณ 1 คืบ พรอมกับแกวงแขนและ
มือขวาเล็กนอย นิ้วมือเรียงกันหลวมๆไป
ขางหนาเฉียงไปทางดานซายและหยุดที่
ระดับหนาขาขวา โดยมีระยะหาง
ประมาณ 1 คืบ งอศอกเล็กนอย

ตอจากนั้นหากจะกาวเทา
ขวาก็ทําเชนเดียวกับ
เทาซาย เปลี่ยนมือขวา
เปนมือซาย ลําตัวยืดตรง
สายตามองตรงหนา
รักษาระดับและความเร็ว
ในการเดินใหคงที่

ซอยเทาอยูกับที่ตามเสียงนกหวีดหรือกลอง
คําบอก “ ซอยเทา - ทํา”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่ง“ ซอยเทา - ทํา”
ใหยกเทาซายขึ้นกอนแลวยกเทาขวาตาม
ยกขึ้นลงสลับกันไปอยูกับทีต่ ามจังหวะ
การเดิน ใหฝายเทาที่ยกสูงจากพื้น
ประมาณ 1 คืบ การแกวงแขนเหมือนกับ
การเดินทัว่ ไป รอฟงคําสั่งตอไป
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ใบความรูท3ี่
ทา หยุด คําบอก “ แถว - หยุด”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่ง “ แถว - หยุด”
นั้นไมวาเทาขางใดของลูกเสือจะตกถึงพืน้
ก็ตามใหทําดังนี้ คือจังหวะที่ 1ให เดินกาว
ตอไปอีก 1 กาว แลวชักเทาหลังไปชิดใน
จังหวะที่ 2แลวหยุดอยูใ นทาตรง
การเดินตามสบาย คํา
บอก “ เดินตามสบาย ”
เปนการเปลี่ยนจากทาเดิน
ปกติเปนทาเดินตามสบาย

ไมใชเดินตามสบายจนไรระเบียบนะ
รักษาระยะกาวและอัตรา
ความเร็วใหอยูป ระมาณ 116
กาวตอนาที ไมตองรักษา
ทาทางเครงครัดนัก ถาเดินเปน
แถวก็เดินแบบไมจําเปนตองลง
เทาพรอมกัน อาจจะพูดคุยกัน
ไดบางถาไมมคี ําสั่งหาม
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ใบความรูท4ี่
ทาหันในเวลาเดิน
แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
1.ทาขวาหันในเวลาเดิน 2.ทาซายหันในเวลาเดิน 3.ทากลับหลังหันในเวลาเดิน
1.ทาขวาหันในเวลาเดิน
ในขณะที่ลูกเสือกําลังเดินอยูในแถว เมื่อไดยนิ คําบอกคําสั่งวา “ ขวา - หัน” หรือ
บางครั้งผูสั่งอาจจะกลาวเตือนกอนวา “ ระวัง ระวัง ขวา - หัน”
จังหวะที่ 1 เมื่อไดยินคําสั่งดังกลาว( คําวาหันจะตกที่เทาซาย ) เมื่อกาวเทาขวา
ตามไปตกถึงพื้นแลว ใหหยุดดวยเทาขวาไว
จังหวะที่ 2 ใหกาวเทาซายไปดานหนา 1 กาว โดยปลายเทาแตะพืน้ ในลักษณะให
สนเทาอยูในแนวเดียวกันกับปลายเทาขวา หางกันประมาณ 1 ฝามือ มือทั้งสองขางมา
แนบลําตัวพรอมที่จะทําขวาหัน
จังหวะที่ 3 ใหยกหรือยืดตัวขึน้ ยืนดวยปลายเทาทั้งสองขาง เหวีย่ งหรือหมุนตัวไป
ทางขวา ปลายเทาทั้งสองเปนจุดหมุน หมุนใหได 90 องศา(มือยังคงแนบตะเข็บกางเกง )
รักษาทรวดทรงของรางกายใหสงางามและตรงอยูเสมอ จากนั้นใหกาวเทาขวาและเดิน
ตอไปตามปกติในทาเดินนัน้ ๆจนกวาจะไดยินคําสั่งตอไป
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ใบความรูท5ี่
ทาหันในเวลาเดิน

2.ทาซายหันในเวลาเดิน
ในขณะที่ลูกเสือกําลังเดินอยูในแถว เมื่อไดยนิ คําบอกคําสั่งวา “ ซาย - หัน” หรือ
บางครั้งผูสั่งอาจจะกลาวเตือนกอนวา “ ระวัง ระวัง ซาย - หัน”
จังหวะที่ 1 เมื่อไดยินคําสั่งดังกลาว( คําวาหันจะตกที่เทาซาย ) เมื่อกาวเทาขวาตาม
ไปตกถึงพื้นแลว ใหหยุดดวยเทาขวาไว
จังหวะที่ 2 ใหกาวเทาซายเฉียงไปดานหนา 1 กาว โดยปลายเทาแตะพืน้ ในลักษณะ
ใหสนเทาอยูในแนวทํามุมกับปลายเทาขวา 45 องศา (ทางซาย) หางกันประมาณ 1 ฝามือ
มือทั้งสองขางมาแนบลําตัวพรอมที่จะทําขวาหัน
จังหวะที่ 3 ใหยกหรือยืดตัวขึน้ ยืนดวยปลายเทาทั้งสองขาง เหวีย่ งหรือหมุนตัวไป
ทางซาย ปลายเทาทั้งสองเปนจุดหมุน หมุนใหได 90 องศา( ทางซาย มือยังคงแนบตะเข็บ
กางเกง ) รักษาทรวดทรงของรางกายใหสงางามและตรงอยูเสมอ จากนั้นใหกาวเทาขวา
และเดินตอไปตามปกติในทาเดินนัน้ ๆจนกวาจะไดยินคําสั่งตอไป
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ศูนยการเรียนรูท ี่ 3.3

ประกอบอาวุธ 1

1.ทาตรง – พัก
2.ทาเคารพ

442

ใบความรูที่ 1
1.ทาตรง – พัก( บุคคลประกอบอาวุธ)

1.1.ทาตรง( บุคคลประกอบอาวุธ) คําบอก
“กอง – ตรง หรือ แถว - ตรง”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งจากคําบอก วา “กอง – ตรง
หรือ แถว - ตรง” นั้นในทาที่ลูกเสือถือไมงามอยู ให
ลูกเสืออยูในทาตรง
ถือไมงามแนบลําตัวดวยมือขวา
โคนไมงามอยูหางจากโคนของนิ้วกอยเล็กนอยตัวไมงาม
อยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ ใชนิ้วหัวแมมือจับไม
งามแนบติดลําตัวดานขวา นิ้วที่เหลือทั้ง 4 เรียงชิดติดกัน
ลงไปประกบจับไมงามไวเฉียงลงไปดานลาง ดานปลาย
ของไมงามพากเขารองไหลขวา

แถว – ตรง
หรือ
กอง – ตรง
คะ

แถว – ตรง
ก็ไดหรือ
กอง – ตรง
ก็ได
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ใบความรูที่ 2
1..2.ทาพัก( บุคคลประกอบอาวุธ)

1.2.ทาพัก( บุคคลประกอบอาวุธ) ทาพักประกอบอาวุธมีดว ยกัน 4 ทา
ดวยกันมีคําบอกเชนเดียวกับทาพักของบุคคลมือเปลา
1.2.1.ทาพักตามปกติ( บุคคลประกอบอาวุธ) คําบอก “ พัก ”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งจากคําบอก วา “พัก” นั้นลูกเสือถือไม
งามอยู ในทาตรงไมงามแนบลําตัวดวยมือขวา ลูกเสือเพียงหยอนเขาขวาลง ถือไม
งามแนบลําตัวดวยมือขวา กอนที่จะทําการเคลื่อนไหวสวนอืน่ ๆของรางกาย และ
เปลี่ยนเขาพักไดตามสมควร เทาทั้งสองตองอยูกับที่ หามพูดคุยกัน เพื่อรอคอย
ฟงคําสั่ง “ แถว – ตรง ”
เมื่อไดยนิ คําสั่งวา “ แถว ” ใหยดื ตัวขึน้ จัดทุดสวนใหอยูในทาตรงยกเวน
เขาขวายังคงหยอนอยู
เมื่อไดยนิ คําสั่งวา “ตรง”ใหกระตุกเขาขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรงเพื่อให
กลับไปอยูในทาตรง
1.2.2.ทาพักตามระเบียบ
( บุคคลประกอบอาวุธ)
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งตอน
ที่วา ตามระเบียบ มือขวาเลื่อนขึ้นมา
กําไมงามในระดับเข็มขัดเมื่อไดยินคําสั่ง
พัก
ใหผลักไมงามออกไปดานขวา
พรอมทั้งนํามือขางซายไปวางหันหลังมือ
ซายเขาลําตัวในแนวเข็มขัด ใหแยกเทา
ซายออกไปทางซายประมาณ 30 ซ.ม.
(ครึ่งกาว)อยางแข็งแรง ลําตัวอยูในแนว
กึ่งกลางลําตัวใตเข็มขัดเล็กนอย เขาทั้ง
สองตึง น้ําหนักอยูบนเทาทั้งสองเทาๆกัน
ยิ่งนิ่งรอฟงคําสั่งตอไป
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ใบความรูที่ 3
1..2.3.ทาพัก( บุคคลประกอบอาวุธ)
1.2.3.ทาพักตามสบาย( บุคคลประกอบอาวุธ)
คําบอก “ ตามสบาย – พัก ”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งวา “ ตามสบาย– พัก ” ใหหยอนเขาขวา
เชนเดียวกับการพักตามปกติ กอนที่จะทําการเคลื่อนไหวสวนอื่นๆของรางกาย
รวมทั้งไมงามไดดว ย และเปลี่ยนเขาพักไดตามสมควร เทาใดเทาหนึ่งตอง
อยูกับที่ พูดคุยกันได เพื่อรอคอยฟงคําสั่ง “ แถว – ตรง ”
เมื่อไดยนิ คําสั่งวา “ แถว”ใหยืดตัวขึ้นจัดทุดสวนใหอยูใ นทาตรงยกเวน
เขาขวายังคงหยอนอยู
เมื่อไดยนิ คําสั่งวา “ตรง”ใหกระตุกเขาขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง
เพื่อใหกลับไปอยูในทาตรง
1.2.4.ทาพักนอกแถว( บุคคลประกอบอาวุธ) คําบอก “พักแถว”
การปฏิบัติเมื่อไดยนิ คําสั่งที่วา “พักแถว”ใหลูกเสือออกจากแถวไป
พรอมนําไมงามที่ถือไปกับตัวดวย เมื่อไดยินคําบอกเรียกแถวก็กลับมาที่เดิม
พรอมไมงามและดําเนินกิจกรรมตอไป
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ใบความรูที่ 4
2.ทาเคารพ( บุคคลประกอบอาวุธ)
“วันทยา – วุธ”
หมู………พรอมที่จะไดรับการตรวจแลวคะ

2.1.ทาวันทยาวุธ คําบอก “วันทยา – วุธ”
การปฏิบัติ ทาของการแสดงความเคารพประกอบอาวุธ
สําหรับลูกเสือนั้นเมือไดยินคําสั่งตามคําบอกวา “วันทยา – วุธ”
ใหยกแขนซายขึ้นมาเสมอกับแนวหัวไหล ศอกงอไปดานหนาตั้ง
ฉากกับระดับอก ฝามือคว่ําลง รวบหัวแมมือกับนิ้วกอยดานซาย
ติดกัน นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางเหยียดตรงเรียงชิดติดกันแบบ
เดียวกับการแสดงรหัส ปลายนิ้วชี้มาแตะที่ไมงาม ไมงามอยู
รองแขนขวา นิ่งและมองตรง ในระดับสายตา หรืออยางหนึ่งอยาง
ใดตามแตคําสั่ง โดยจะตองฟงคําบอกคําสั่งใหดี
2.2.ทาเรียบอาวุธ(จากทาเคารพ) คําบอก “ เรียบ - อาวุธ”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งตามคําบอกวา “ เรียบ - อาวุธ”
ให กลับมาในทาตรงอยางรวดเร็วแข็งแรงและเปนระเบียบเรียบรอย
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ใบความรูที่ 5
2.ทาเคารพ( บุคคลประกอบอาวุธ)
หมายเหตุทาเคารพ( บุคคลประกอบอาวุธ)
ทาวันทยาวุธ ทาง ขวา – ทางซาย
คําบอก “ทางขวา (หรือทางขวาระวัง ) ระวัง วันทยา – วุธ”
คําบอก “ทางซาย (หรือทางซายระวัง ) ระวัง วันทยา – วุธ”
การปฏิบัติ
ใหยกแขนซายขึ้นมาเสมอกับแนวหัวไหล ศอกงอไป
ดานหนาตั้งฉากกับระดับอก ฝามือคว่ําลง รวบหัวแมมือกับนิ้วกอยดานซาย
ติดกัน นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางเหยียดตรงเรียงชิดติดกันแบบเดียวกับการแสดง
รหัส ปลายนิ้วชี้มาแตะที่ไมงาม ไมงามอลูรองแขนขวา มองไปทางขวา หรือ
ทางซายตามคําสั่งในระดับสายตา
(หรืออยางหนึ่งอยางใดตามแตคําสั่ง โดย
จะตองฟงคําบอกคําสั่งใหดี
ทาเรียบอาวุธ(จากทาเคารพวันทยาวุธ ทาง ขวา – ทางซาย)
คําบอก “ เรียบ - อาวุธ”
การปฏิบัติ เมื่อไดยินคําสั่งตามคําบอกวา “ เรียบ - อาวุธ” ให กลับมาใน
ทาตรงอยางรวดเร็วแข็งแรงและเปนระเบียบเรียบรอย
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ศูนยการเรียนรูที่ 4.3
.

บุคคลประกอบอาวุธ 2

เรื่อง
1.ทาแบก – เรียบอาวุธ
2. ทาคอนอาวุธ
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ใบความรูท ี่ 1
1.ทาแบก – เรียบอาวุธ
1.1.ทาแบกอาวุธ คําบอก “ แบก – อาวุธ”
การปฏิบัติในทานี้มี 3 จังหวะ คือ
จังหวะที่ 1 ยกไมงามดวยมือขวาขามผานดานหนามาทาง
ไหลซายใหไมงามอยูกลางรองไหล โคนไมงามวางกลางฝามือ
ซายและกําใหอยู ศอกขวางอตั้งฉากกับระดับอกพอดี
จังหวะที่ 2 มือซายงอ ดันไมงามขึ้นไปใหศอกซายงอ
และไดระดับฉากกับขางลําตัวจะทําใหไมงามเอียงทํามุม 45 องศา
โดยประมาณพอดี
จังหวะที่ 3 ลดมือขวาลงไปแนบอยูขางลําตัวในลักษณะ
เดียวกับทาตรง

1.2.ทาเรียบอาวุธ(จากทาแบกอาวุธ) คําบอก “ เรียบ – อาวุธ”
การปฏิบัติในทานี้มี 3 จังหวะ คือ

จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นมาจับไมงามที่บริเวณหัวไหลซายใหพอหลวมๆ
เลื่อนมือซายลงแนบขางลําตัว แตยังกําโคนไมงามอยู
จังหวะที่ 2 มือขวายกไมงามขามกลับมาทางดานขวา มือซายยกตามมาจับ
ไมงามใหเขารองไหลขวา ศอกซายงอไดฉากในแนวระดับอก
จังหวะที่ 3 ลดมือซายลงไปแนบอยูขางลําตัวคอยๆปลอยและเลื่อนไมงามลง
ใหถึงพื้นแลวอยูในลักษณะเดียวกับทาตรง
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ใบความรูท ี่ 2
1.ทาแบก – เรียบอาวุธ
2. ทาคอนอาวุธ ใชเวลาเดินตามปกติ หรือเดินทางไกล
คําบอก “ คอน – อาวุธ ”
หากกองลูกเสือ หรือแถวลูกเสือจะเดินทาง
เคลื่อนที่จากฐานใดฐานหนึ่งไปยังบริเวณใกลเคียง
นายหมูหรือผูกํากับอาจจะสั่งใหใชวิธีคอนอาวุธ แลว
เดินทางไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
การปฏิบัติ เมื่อผูกํากับสั่งให คอน – อาวุธ ใหลูกเสือกําไมงามดวยมือขวา กํา
ใหแนนพอสมควร และยกขึ้นมาขางลําตัวใกลบริเวณเข็มขัด ชิดลําตัว โดย
ศอกดานขวาจะตองงอไปดานหลัง กําหนดใหปลายไมงานชี้ไปดานหนาทํามุม
ประมาณ 60 องศา กับพื้น
เมื่อเดินทางไปถึงที่หมายก็ทําทาตรง หรือนายหมูสั่ง ทําทาตรง
ตามปกติ ดวยคําบอก วา “แถว - ตรง” หรือ “ นิ่ง ” หรือ “ ทั้งหมดตรง” ก็ได
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ศูนยการเรียนรูที่ 5.3
เรื่อง
1.ถอด – สวมหมวกเพื่อ
สวดมนต – สงบนิ่ง

2.ถอด – สวมหมวกใน
พิธีถวายราชสดุดี
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ใบความรูที่ 1
1.ถอด – สวมหมวกเพื่อ สวดมนต – สงบนิ่ง
ทาถอดหมวดปกติ

เมื่อลูกเสือถือไมงามแลวอยูในพิธีเปดประชุมกอง
รอบเสาธง ถึงขั้นตอนที่จะตองสวดมนตและสงบ
นิ่งนั้น พิธีกรในพิธีจะสั่งดวยคําบอกวา “ เตรียมตัว
สวดมนต - ถอดหมวก” ใหลูกเสือใชมือขวายกโคน
ไมงามมาวางไวระหวางเทาทั้งสองดานหนา และ
ผลักใหสวนปลายเอียงไปเขารองศอกซาย
ตั้ง
ขอศอกซายใหไดมุม 90 องศากับรางกายไวรอรับ
หมวก แลวใชมือขวาถอดหมวกออกมาวางไวบน
มือซาย ยกขึ้นไปพนมมือ ระวังโปรดใหหนาหมวก
อยูดานบน
เมื่อ พิธีกรสั่งดวยคําบอกที่วา “ สงบนิ่ง” ให นําหมวกมากํารวม
ไวที่ดานหนาตนเอง กนหัวลงเล็กนอย แขนทอนลางขางซายคลอง
ไมงามไวดวย รอจนไดรับคําสั่งดวยคําบอกวา “ ขอบคุณ สวม
หมวก” ใหยกมือทั้งสองขางนําหมวกขึ้นไปสวมใหเรียบรอยแลว
ยกไมงามจากระหวางเทาทั้งสองไปอยูในทาตรง รอคําสั่งตอไป
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ใบความรูที่ 2
1.ถอด – สวมหมวกเพื่อ สวดมนต – สงบนิ่ง (แบบไมมีอาวุธ)

1.ถอด – สวมหมวกเพื่อ สวดมนต – สงบนิ่ง (แบบไมมีอาวุธ)
คําบอก “ ถอดหมวก” การปฏิบัติ มี 3 จังหวะ
ดวยกันคือ
จังหวะที่ 1 แบบมือซายและงอศอกจนแขนทอนลางไดฉาก
กับแขนทอนบนขางลําตัว นิ้วหัวแมมือตั้งขึ้นรอจับหมวก พรอมกัน
นั้นใชมือขวาขึ้นไปจังหมวกดานขวาขางศีรษะ
จังหวะที่ 2 ถอดหมวกออกจากศีรษะ วงครอบหัวแมมือซาย
ใหหนาหมวกหันไปทางดานขวา ขอบหมวกดานนอกอยูระหวางนิ้ว
หัวแมมือกับนิ้วชี้
จังหวะที่ 3 ลดมือขวาลงไปอยูในทาตรง
ทาสวมหมวกตอจากทา1.ถอด – สวมหมวกเพื่อ
สวดมนต – สงบนิ่ง(แบบไมมีอาวุธ)
คําบอก “ สวมหมวก” การปฏิบัติ มี 3 จังหวะดวยกันคือ
จังหวะที่ 1 ใชมือขวาจับหมวกที่อยูที่มือซาย
จังหวะที่ 2 แลวยกขึ้นไปสวมที่ศีรษะ
จังหวะที่ 3 ลดมือขวา – ซายลงไปอยูในทาตรง
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ใบความรูที่ 3
2.ถอด – สวมหมวกใน พิธถี วายราชสดุดี (แบบไมมีอาวุธ)
2.1.ถอดหมวก ในพิธีถวายราชสดุดี (แบบไมมีอาวุธ)
คําบอก “ เตรียมถวายราชสดุดี – ถอดหมวก คุกเขา” การปฏิบัติ มี 3 จังหวะดวยกันคือ
จังหวะที่ 1 แบบมือซายและงอศอกจนแขนทอนลางไดฉากกับแขนทอนบนขางลําตัว
นิ้วหัวแมมือตัง้ ขึ้นรอจับหมวก พรอมกันนั้นใชมือขวาขึ้นไปจับหมวกดานขวาขางศีรษะ
จังหวะที่ 2 ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแมมอื ซาย ใหหนาหมวกหันไปทาง
ดานขวา ขอบหมวกดานนอกอยูระหวางนิว้ หัวแมมือกับนิ้วชี้ ลดมือขวาลงไปอยูในทาตรง
จังหวะที่ 3 คําบอก “ คุกเขา” ใหกาวเทาซายไปขางหนา ครึ่งกาว คุกเขาขวาลงตั้งเขาซาย
ขึ้น นั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบบคว่ําวางลงบนเขาขวา มือซายถือหมวกวางพาดบนเขาซาย
และใหตั้งฉากกับเขาซาย
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ใบความรูที่ 4
2.2. สวมหมวกใน พิธีถวายราชสดุดี
(แบบไมมีอาวุธ)
คําบอก “ ลุก” การปฏิบัติ ใหลูกเสือลุก
ขึ้นโดยดึงเทาซายกลับมาชิดเทาขวาและเมื่อไดยิน
คําสั่งดวยคําบอกวา สวมหมวก ใหลูกเสือสวมหมวก
โดยเร็วแลวกลับไปยืนในทาตรง

2.3.ถอดหมวกในพิธีถวายราชสดุดี (แบบมีอาวุธ)
คําบอก “ เตรียมถวายราชสดุดี – ถอดหมวก คุกเขา” การปฏิบัติ ใหลูกเสือใชมือขวายก
โคนไมงามมาวางไวระหวางเทาทั้งสองดานหนา และผลักใหสว นปลายเอยงไปเขารองศอกซาย ตัง้
ขอศอกซายใหไดมุม 90 องศากับรางกายไวรอรับหมวก ถอดหมวกออกจากศีรษะ วงครอบหัวแม
มือซาย ใหหนาหมวกหันไปทางดานขวา ขอบหมวกดานนอกอยูระหวางนิว้ หัวแมมือกับนิ้วชี้ มือ
ขวาไปจับไมงา มไวแนบขางลําตัวคลายทาตรง
คําบอก “ คุกเขา” ใหกาวเทาซายไปขางหนา ครึ่งกาว คุกเขาขวาลงตั้งเขาซายขึ้น นั่งลง
บนสนเทาขวา ไมงามแนบพาดตามรองไหลมือขวาจับไมงามมาวางลงใกลหวั เขาขวา มือซายถือ
หมวกวางพาดบนเขาซายและใหตั้งฉากกับเขาซาย( ตองไมวางไมงามราบกับพื้น)

2.3. สวมหมวกใน พิธีถวายราชสดุดี (แบบมีอาวุธ)
คําบอก “ ลูก” การปฏิบัติ ใหลูกเสือลุกขึ้นโดยดึงเทาซายกลับมาชิดเทาขวาและเมื่อ
ไดยนิ คําสั่งดวยคําบอกวา สวมหมวก ใหลูกเสือสวมหมวกโดยเร็วแลวกลับไปยืนในทาตรง
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ศูนยการเรียนรูที่ 6.3
เรื่อง

ขวา-ซายหัน
กลับหลังหัน

สัญญาณนกหวีด
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ทาหันอยูกันที่
(บุคคลประกอบอาวุธ)
ขวาหัน คําบอก
“ ขวา – หัน ” (บุคคลประกอบอาวุธ)
การปฏิบัติ (แบบปดจังหวะ) เมื่อ
ไดยินคําสั่งตามคําบอกวา “ ขวา – หัน ”
นั้น จังหวะที่ 1 เปดปลายเทาขวา มือขวา
กําไมงามยกแตใหแนบตามเทาขวาไวและ
ยกสนเทาซายแลวหันตัวไปทางขวาจนได
มุม 90 องศา หมุนเทาทั้งสองไปโดยให
สนเทาและปลายเทาซึ่งเปนหลักนั้นติดอยู
กับพื้นที่ยืนอยู
น้ําหนักตัวตกลงบน
เทาขวา เทาขวาเหยียดตึง เทาซายบิดสน
เหยียดออกดานนอก
จังหวะที่ 2 ชักเทาซายมาชิดเทา
ขวาและวางไมงามลงแลวอยูในทาตรงรอ
คําสั่งตอไป

ซายหัน คําบอก
“ ซาย – หัน ”
(บุคคลประกอบอาวุธ)
การปฏิบัติ (แบบปดจังหวะ)
เมื่อไดยินคําสั่งตามคําบอกวา“ซาย –หัน ”
นั้น
จังหวะที่ 1 เปดปลายเทาซายและ
ยกสนเทาขวามือขวากําและยกไมงามแต
ใหแนบเทาขวาไว แลวหั น ตัวไปทางซาย
จนไดมุม 90 องศา หมุนเทาทั้งสองไปโดย
ใหสนเทาและปลายเทาซึ่งเปนหลักนั้น
ติดอยูกับพื้นที่ยืนอยู น้ําหนักตัวตกลงบน
เทาซาย เทาซายเหยียดตึง เทาขวาบิดสน
เหยียดออกดานนอก
จังหวะที่ 2 ชักเทาขวามาชิดเทา
ขวาและวางไมงามลงแลวอยูในทาตรงรอ
คําสั่งตอไป
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กลับลังหัน คําบอก “ กลับหลัง - หัน” (บุคคลประกอบอาวุธ)
การปฏิบัติ (แบบปดจังหวะ) เมื่อไดยนิ คําสั่งตามคําบอกวา “ กลับหลัง – หัน ” นั้น
จังหวะที่ 1 เปดปลายเทาขวาและยกสนเทาซายมือขวากําและยกไมงามแตใหแนบ
เทาขวาไวแลวหันตัวไปทางขวาจนไดมุม 180 องศา ใหปลายเทาซายหยุดอยูดานหลังและ
ลากเทาซายทแยงมาทางดานขางซายประมาณครึ่งกาวโดยอยูใ นระดับเดียวกับเทาขวา
จังหวะที่ 2 ชักเทาซายมาชิดเทาขวาและวางไมงามลงแลวอยูในทาตรงรอคําสั่ง
ตอไป ในขณะที่หัน มือทั้งสองตองไมแกวง ตองอยูขางลําตัวตลอดเวลา นิ้วแนบตะเข็บ
กางเกงเสมอ
สัญญาณนกหวีด
ในปฏิบัติกิจกรรมกลางแจงมีความจําเปนมากที่ผูกํากับจะตองใชสัญญาณตางๆมาใชเรียก
หรือสื่อสารไปยังสวนตางๆที่เกี่ยวของใหเขาใจและปฏิบัตติ ามคําสัง่ ไดโดยเร็ว สัญญาณที่มักใชกัน
คือสัญญาณนกหวีดผูกํากับ เพื่อชวยในการฝกอบรมลูกเสือไดสะดวกและมีระเบียบไดมากยิ่งขึ้น
เสียง
1.หวีดยาว 1ครั้ง
2.หวีดยาว 2 ครั้ง
3.หวีดสั้น1ยาว1สลับกันไป
4.หวีดสั้นรัวติดๆกันหลายครั้ง
4.หวีดสั้น 3 ยาว 1

สัญลักษณ

-.-.-.…………….
…-…-…-

ความหมาย
หยุดฟง คอยฟงคําสั่ง
เดินตอไปเคลือ่ นที่ตอไป /ทํางาน
ตอไป
เกิดเหตุราย
เรียกประชุมทัง้ หมดทุกคน
เรียกพบนายหมู

เมื่อจะใชสัญญาณเสียงในลําดับที่ 2 – 5 ตองเปาสัญญาณที่ 1 กอนเสมอ
เพื่อใหทุกคนหยุดฟง
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แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่องบุคคลมือเปลา 1
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ1.ทาพักชนิดใดเปนทาพักที่บอกไดความเปนผูสงางาม
ก.ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ข.ทาพักตามปกติ
ค.ทาพักตามสบาย
ง.ทาพักตามระเบียบ
ขอ2.ทาพักที่นยิ มใชเมื่อเขาสูพ ิธีการสําคัญๆคือ
ก. ทาพักตามสบาย
ข. ทาพักตามระเบียบ
ค. ทาพักตามปกติ
ง. ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ขอ3.เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น ลูกเสือจะตองเปดฝามือขวาขึ้นประมาณกี่องศา
ก. 15 องศา
ข. 20 องศา
ค. 25 องศา
ง. 30 องศา
ขอ4.การทําความเคารพผูบังคับชาที่เดินมาจากทางขวาจะตองสั่งการดวยคําบอกคําสั่งอยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา
ขอ5.ลูกเสือพอคาดคะเนการเดินสวนสนามในเวลา 1 นาที เราจะเดินไดทั้งหมดประมาณกี่กา ว
ก. 90 – 100 กาวตอนาที
ข. 96 – 100 กาวตอนาที
ค. 96 – 116 กาวตอนาที
ง. 100 – 116 กาวตอนาที
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ขอ6.ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหันมีกี่จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน มี 4 จังหวะ
ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน มี 3 จังหวะ
ขอ7.คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก – อาวุธ ” เปนคําบอกชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคําบอก
ขอ8.ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับการเดินสวนสนาม
ก.ยกฝาเทาสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต
ข.ฝามือยกเสมอระดับอก
ค.รักษาระดับสายตาใหมองตรงไปขางหนาในแนวระดับ
ง.นิ้วทั้ง 5เรียงชิดติดกัน เปดฝามือขึ้น 30 องศา
ขอ9.ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การสั่งให พักตามสบายควรใชในโอกาสที่ไมเปนพิธีการ
ข.ทาตรง ตองยืนใหสนเทาชิด ปลายเทาแยก หยอนเขาขวา ลําตัวยืดตรง
ค.เมื่ออยูในแถวกับหมูของตนไมควรทําวันทยาหัตถ ตองทําทาแถวตรง
ง.คําสั่งใหหันในเวลาเดินนัน้ คําบอกคําสั่งตองจบลงเมื่อเทาซายตกถึงพืน้
ขอ10.สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปนสัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับไมไดเรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
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แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่องบุคคลมือเปลา 1
ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ขอ1. ทาพักที่นิยมใชเมื่อเขาสูพิธีการสําคัญๆคือ
ก. ทาพักตามสบาย
ข. ทาพักตามระเบียบ
ค. ทาพักตามปกติ
ง. ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ขอ2. ทาพักชนิดใดเปนทาพักที่บอกไดความเปนผูสงางาม
ก.ทาพักแถวหรือพักนอกแถว
ข.ทาพักตามปกติ
ค.ทาพักตามสบาย
ง.ทาพักตามระเบียบ
ขอ3. การทําความเคารพผูบงั คับชาที่เดินมาจากทางขวาจะตองสั่งการดวยคําบอกคําสัง่ อยางไร
ก.ตรงหนาระวัง แลขวาทํา
ข.ทางขวาระวัง วันทยหัตถ
ค.วันทยหัตถ แลทางขวา
ง.วัน –ทะ –ยา – หัตถ ระวังแลทางขวา
ขอ4. เมื่อมีคําสั่งใหทําวันทยาหัตถนั้น ลูกเสือจะตองเปดฝามือขวาขึ้นประมาณกี่องศา
ก 15 องศา
ข. 20 องศา
ค. 25 องศา
ง. 30 องศา
ขอ5. ทาขวา – ซาย หันและกลับหลังหันมีกี่จังหวะ
ก. 2 จังหวะ
ข. ขวาและซายหัน มี 2 สวนกลับหลังหัน มี 4 จังหวะ
ค. ขวาและซายหัน มี 3 และกลับหลังหัน ก็มี 3 จังหวะเชนกัน
ง. ขวาและซายหัน มี 2 แตกลับหลังหัน มี 3 จังหวะ
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ขอ6. ลูกเสือพอที่จะคาดคะเนการเดินสวนสนามในเวลา 1 นาที เราจะเดินไดทั้งหมดประมาณกีก่ าว
ก. 90 – 100 กาวตอนาที
ข. 96 – 100 กาวตอนาที
ค. 96 – 116 กาวตอนาที
ง. 100 – 116 กาวตอนาที
ขอ7. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับการเดินสวนสนาม
ก.ยกฝาเทาสูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต
ข.ฝามือยกเสมอระดับอก
ค.รักษาระดับสายตาใหมองตรงไปขางหนาในแนวระดับ
ง.นิ้วทั้ง 5เรียงชิดติดกัน เปดฝามือขึ้น 30 องศา
ขอ8. คําบอกของคําสั่งที่ใชคําวา “ แบก – อาวุธ ” เปนคําบอกชนิดใด
ก.คําบอกแบบแบง
ข.คําบอกแบบรวดเดียว
ค.คําบอกแบบผสม
ง.เปนคําสั่งไมใชคําบอก
ขอ9. สัญญาณนักหวีด สั้น 3 ยาว 1 เปนสัญญาณชนิดใด
ก.เรียกนายหมู
ข.ใหทุกคนหยุดรอคอยรับฟงคําสั่งตอไป
ค.ใหทุกคนทํางานตอไปเพราะผูกํากับไมไดรียกใคร
ง.เรียกประชุมรวมทั้งหมดทุกคน
ขอ10. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การสั่งให พักตามสบายควรใชในโอกาสที่ไมเปนพิธีการ
ข.ทาตรง ตองยืนใหสนเทาชิด ปลายเทาแยก หยอนเขาขวา ลําตัวยืดตรง
ค.เมื่ออยูในแถวกับหมูของตนไมควรทําวันทยาหัตถ ตองทําทาแถวตรง
ง.คําสั่งใหหันในเวลาเดินนัน้ คําบอกคําสั่งตองจบลงเมื่อเทาซายตกถึงพืน้
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

x

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

x

x

x

x

x

x
x

x

x

กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 3
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

x
x

x
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x

x

x
x

x
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
รวม
การตรงตอ
การใหความ ปฏิบัติกิจกรรม
ชื่อ – นามสกุล ลูกเสือ เวลา
รวมมือในพิธี ตางๆดวยความ
ลําดับที่
วิสามัญ
ตั้งใจและ
การเปด
รับผิดชอบ
ประชุมกอง
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดสม่ําเสมอตลอดเวลา
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
รวม
บําเพ็ญประโยชนตอกอง/โรงเรียน /สวนรวม
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ลูกเสือ
ตอกอง
ที่
วิสามัญ
โรงเรียน
สวนรวม
ลูกเสือ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง การแตงเครื่องแบบครบ
2 คะแนน หมายถึง แตงเครื่องแบบไมครบ
1 คะแนน หมายถึง ไมแตงเครื่องแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการ
รวม
ประเมิน การมีระเบียบวินยั
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
การแตง
แตง
ไมแตง
ที่
ลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบ เครื่องแบบ เครื่องแบ
ครบ
ไมครบ
บ
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
คําชี้แจง(เฉพาะครู)
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อดกลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ทําการประเมิน
ปฏิบัติตนในการประกอบกิจกรรมรวมกับลูกเสือ
รวม
อื่น
ดวยความอดทน - อดกลั้น
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ลูกเสือ
ที่
วิสามัญ
ปฏิบัติได
ปฏิบัติได
ปฏิบัติไดตลอด
60%
80%
กิจกรรม
ของกิจกรรม ของกิจกรรม
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ประกอบดวย
อะไรบางคะ

คูมือลูกเสือวิสามัญ
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลูกเสือวิสามัญ
ชุดที่ 4
1. ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
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ชุดการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
ขอเสนอ

ลูกเสือวิสามัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

สวัสดีครับ

หนวยที
วยที่การเรียนรูที่ 1
ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ
ชุดการจัดกิจกรรมที่ 4
เรื่อง
บทบาทของลูกเสือวิสามัญ 1
บทบาทนายหมู การแบงหนาที่และ
ภาระกิจของหมู
โดย

นายอดุลย

วิเศษโวหาร
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ศูนยการเรียนรูที่ 1.4
บทบาท
เรื่อง

ของลูกเสือวิสามัญ 1
บทบาทนายหมู
การแบงหนาที่ภายในหมู
ภาระกิจของหมู
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ระบบหมู ( Patrol System ) เปนระเบียบวิธีการอยางหนึง่ ที่เราใชในการสงเสริมใหลูกเสือ
ทุกประเภทไดมีการพัฒนาตนเองอยางหนึง่ เปนการเปดโอกาสใหลูกเสือไดเลือกทีจ่ ะทํากิจกรรม
ที่ตนชอบ โดยมีสมาชิกในหมูทําการเลือกคนใดคนหนึง่ ภายในหมูของตนมา 1 คน ที่สมาชิกสวน
ใหญใหการยอมรับ มาเปนนายหมู ทําหนาที่นายหมูเ ปนหัวหนาเปนผูน ําในการวางแผนงานใน
การปฏิบัติหนาที่และเปนผูคอยติดตอประสานงานใหความสะดวกระหวางสมาชิกในหมูกับผูกํากับ
ลูกเสือวิสามัญของตน
หมูลูกเสือ โดยทั่วไปในหมูล ูกเสือ 1 หมูจะมีสมาชิกในหมู จํานวน 2 – 8 คน เฉพาะหมู
ลูกเสือวิสามัญ 4 – 6 คน ในจํานวนนี้เรานับรวมนายหมูและรองนายหมูแ ลว

วัตถุประสงค
1.เพื่อฝกใหลกู เสือวิสามัญไหรูจักภาระการรับผิดชอบในการทํางาน การปฏิบัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.เพื่อฝกใหลกู เสือไดรูจกั การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่นโดยสวนรวม โดยรูจัก
เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม
3.เพื่อฝกใหรูจกั ความรักความสามัคคีในหมูคณะ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
4.เพื่อใหลูกเสือแตละคนทราบและตระหนักการเปนสวนหนึ่งของหมูแ ละใหเกิดความ
ผูกพันกับหมูข องตน
5.เพื่อฝกใหลกู เสือไดรูจักปรับตัวใหสามารถเขาและทํางานรวมกับผูอนื่ ไดเปนอยางดีเกิด
ภาวะที่เปนสุขในการทํางาน
6.เพื่อฝกใหลกู เสือเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กลาที่จะพูด กลาที่จะแสดงความคิดเห็น
รูจักรับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอนื่
7.เพื่อฝกใหรแู ละเขาใจในพืน้ ฐานดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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1.นายหมู ( Patrol Leader ) เปนกรรมการประจํากองโดยตําแหนง ทําหนาที่นําพาหมู
หรือสั่งการตางๆในการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งในสถานการณตางๆใหประสบผลสําเร็จ ทําการ
ประสานงานในหมูงานนอกหมูหรือระหวางผูกํากับกับหมู แมกระทัง้ ระหวางผูปกครองของ
สมาชิกแตละคนใหเกิดความเขาใจที่ดี ปกครองดูแลรับผิดชอบการงานของหมู
2.รองนายหมู ( Assistant Patrol Leader) เปนสมาชิก ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทําหนาที่แทนนายหมูเ มื่อนายหมูไมอยูหรือกําลังปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามคําสั่งผูกํากับ
3.พลาธิการ ( Quarter Master)ทําหนาที่จดั หาดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชที่เปนของใช
สวนรวมของหมูใหอยูในสภาพพรอมใชอยูเสมอ
4.หัวหนาคนครัว ( Cooker) ทําหนาที่จดั หาดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชที่เปนของใชในการ
ประกอบอาหารของหมูใหอยูในสภาพพรอมใชอยูเสมอและประกอบอาหารสําหรับสมาชิกทุกคน
ในหมู
5.ผูชวยคนครัว ( Assistant Cooker)ทําหนาที่ตางๆชวยหัวหนาคนครัว
6.คนหาน้ํา ( Water Carrier )ทําหนาที่จดั หา ดูแลเรื่องของน้ําดื่มใหเพียงพอตอการใช
และดื่มของหมู
7.คนหาฟน ( Wood Carrier) ทําหนาทีห่ าเชื้อเพลิงเพื่อใชในการประกอบอาหารและให
แสงสวางในการชุมนุมรอบกองไฟ
8.คนคอยบริการทั่วไป ( Odd Job Man )ทําหนาที่บริการและชวยคนอื่นๆในการปฏิบัติ
หนาที่ทั่วไป
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การจัดหมูเฉพาะกิจเปนการจัดมอบหมาย
ภาระกิจงานบางประการเปนการเฉพาะกิจ
ขึ้นมามีระยะเวลาไมนานหรือใชเวลาสั้นๆ
หรือภาระกิจนอกเหนือจากภาระกิจงานปกติ
ของกองหรือของหมูที่ตองรับหนาที่อยูกอน
แลว จํานวนสมาชิกของหมูพิเศษขึ้นอยูกับ
ความยากงายและปริมาณของงาน ผูกํากับ
หรือนายหมูเปนผูที่มีหนาทีม่ อบหมาย
ภาระกิจหมูเฉพาะกิจนั้นๆ
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ภาระกิจของนายหมูลูกเสือวิสามัญ
1.เปนผูนําในการปฏิบัตกิ ิจกรรมตางๆ บริหาร
จัดการดานตางๆของหมูและกอง รับผิดชอบภาระกิจ
และกิจกรรมตางๆของหมูหรือกอง รวมวางแผนการ
ทํางานและการประชุม
2.เปนประธานในที่ประชุมของหมู จัดงานและ
ปฏิบัติหนาที่ในพิธีกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับหมู
3.จัดสรรหนาที่ แบงภาระงานใหสมาชิกในหมูใหทั่วถึง โดย
คํานึงถึงความสามารถและระบุงานใหชัดเจน
4.ทําทะเบียนสมาชิกแสดงความสําเร็จของหมู สนับสนุน
ความกาวหนาในการเรียนและฝกอบรมของสมาชิก
5.เปนผูแทนของหมูเขารวมประชุมคณะกรรมการประจํากอง
และในการประชุมอื่นๆตามภาระงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
6.สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ดูแลทุกขสุข ทําใหสมาชิก
อยูและทํางานรวมกันไดอยางเปนสุขและประสบผลสําเร็จ
7.เปนตัวอยางที่ดี คนควาหาความรูเพิ่มเติม
ปฏิบัติตนตามกฎและคําปฏิญาณ แตงกายถูกตอง
ตามระเบียบทีก่ ําหนด
8.ชวย/เขารวมในการฝกการใหความรูด านวิชาการและทักษะ
ลูกเสือใหกับตนเองและสมาชิกคนอื่นๆของหมู
นายหมูควรตั้งความหวังไวใหสูงกวา ผลงานที่ตนและ
หมูที่ไดรับมอบหมายมาจะตองปฏิบัติออกมาใหยอดเยี่ยมที่สุด
เทาที่จะทําได ตองไมพอใจกับการทํางานเพียงเพื่อใหเสร็จไป
เปนคราวๆไป ตองหาวิธีที่จะเสริมกําลังกายกําลังใจใหสมาชิก
เกิดพลังในการทํางานใหประสบผลดี
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ใบความรูที่ 4
หมูลูกเสือวิสามัญ
ที่มีคุณภาพ
.
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การประชุมนายหมู
แนวปฏิบัติในการประชุมนายหมู
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การประชุมนายหมูโดยทั่วไปจะมีอยู 2 ลักษณะคือ

1.การประชุมนายหมู( Crew Council) เปนการ
ประชุมที่มีเฉพาะผูที่เปนนายหมูเทานั้นที่เขารวมประชุม
มักจะใชกับกองลูกเสือที่มีขนาดใหญ จํานวนลูกเสือและ
นายหมูมาก จนทําใหประชุมเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไปดําเนินการประชาสัมพันธ
ประสานงาน หรือประชุมยอยประจําหมูของตนเอง
2. การประชุมนายหมูรวมกับหมู( Crew in Council)เปนการ
ประชุมที่มีลูกเสือวิสามัญคนอื่นๆเขารวมประชุมดวย ใชกับกองลูกเสือ
ที่มีขนาดเล็กจํานวนลูกเสือมีจํานวนนอยหรือเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถ
รวมพิจารณาไดและควรทราบรวมกัน

ที่ประชุมนายหมูลูกเสือวิสามัญ
โดยปกติแลวจะจัดการประชุมการประชุมภายในคูหาลูกเสือ
( Rover Den ) ที่กองลูกเสือวิสามัญใชและทํางานอยู การเปดการประชุม
ทุกครั้งจะตองมีผูกํากับเขารวมประชุมดวยเสมอ เพื่อสังเกตการณใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย ใหขอมูลที่ดีจําเปนและถูกตองกับ
ลูกเสือในการประชุมในครั้งนั้น ใหคําปรึกษาหารือเทานั้น
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หนาที่ของที่ประชุมนายหมูล ูกเสือวิสามัญ
1.รักษาไวซึ่งเกียรติ์ของหมู กอง กลุมลูกเสือวิสามัญที่ตนสังกัด
2.รวมวางแผนการทํางานดวยความรับผิดชอบทุกครั้งที่มีการประชุม
3.แตงตั้งลูกเสือ หมูลูกเสือ กองลูกเสือใหทํางานพิเศษตามแตวาระและโอกาส
4.ควบคุมดูแลการรับจายเงินลูกเสือของกองลูกเสือวิสามัญ
5.บริหารกิจการภายในกองลูกเสือวิสามัญใหเกิดผลดีตอกองลูกเสือโรงเรียน
แนวปฏิบตั ิในการประชุมนายหมู
1.การจัดที่ประชุมนายหมูลกู เสือวิสามัญ จะตองจัดภายในคูหาของลูกเสือ
วิสามัญ ภายในหองควรมีโตะหมูบูชา พระพุทธรูป ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูห ัว เครื่องสักการะ รูปบีพี ธงประจํากองลูกเสือวิสามัญ / ธงประจํากองลูกเสือ
– เนตรนารีสามัญรุนใหญ กลางหองประชุมมีโตะประชุมพรอมเกาอี้ตามจํานวนนายหมู
และจัดทีน่ ั่งพิเศษสําหรับผูกาํ กับลูกเสือที่เขารวมประชุม
หนาที่เลขานุการในที่ประชุม
- จัดหองประชุมและวาระการประชุม
- เชิญนายหมูและที่ปรึกษา/ผูกํากับเขาประชุม
-จดบันทึกการประชุม / นัดหมายการประชุมครั้งตอๆไป
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2.การเขารวมประชุม เปนหนาที่ของเลขานุการที่จะตองเชิญผูเกี่ยวของเขา
รวมประชุมกอนลวงหนา จัดเตรียมทุกอยางตามภาระหนาที่ นายหมูลูกเสือวิสามัญที่
จะเขารวมในที่ประชุมจะตองวางไมงาม วางหมวก และเซนตชื่อในบัญชีผูเขารวมการ
ประชุม ตอจากนั้นก็ตรงไปกราบพระพุทธรูป ( สําหรับผูนับถือศาสนาอื่น ก็ใหยนื
สงบนิ่งรําลึกถึงศาสดาของตน) หันมาทําวันทยาหัตถตอธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ
พระเจาอยูหวั พระบรมรูปรัชการที่ 6 บีพี แลวจึงไปนั่งเมื่อทุกทานเขาที่ประชุมพรอม
แลวก็เรียนเชิญประธานเขาดําเนินการตางๆตามพิธีกรรม ของวิสามัญเชน เขาไปจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและทําอยางอื่นเหมือนนายหมูและดําเนินการประชุมตอไป
3.การเปดประชุม
ประธานจะกลาวเปด โดยการลุกขึ้นหันหนาเขาที่ประชุม
ยื่นมือขวาออกไปขางหนาทํามุม 45 องศา แขนเหยียดตึงนิ้วมือแสดงสัญลักษณของลูกเสือ
แลวกลาววา “ บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมมาครบองคประชุมแลว ขาพเจาขอเปดการประชุม
การประชุมของเราวันนี้เปนการประชุมแบบลูกเสือ ขอใหนายหมูทุกคนใชสิทธิ์และเสรีภาพ
ของทานโดยเสรีในการประชุมนี้ และขอใหถือวาการประชุมนี้เปนความลับ ไมเปดเผย”
4.การพูดในทีป่ ระชุม กอนพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆในที่ประชุมจะตองยก
มือขออนุญาตจากประธานในที่ประชุมกอน เมื่อไดรบั อนุญาตแลวจึงพูด พยายามพูด
ใหอยูใ นประเด็นที่กําลังปรึกษาหารือกันอยู
ในการพูดจะตองพูดกับประธานทุกครั้ง
ผูกํากับที่เขารวมในที่ประชุมทานจะไมมสี ิทธิที่จะออกเสียง
แตมีสิทธิที่จะยับยั้งการ
กระทําใดๆที่เห็นวา ถาปลอยใหทําไปตามมติของที่ประชุมแลว จะกอใหเกิดปญหา
ความเสียหายดานตางๆตามมา
5.การปดประชุม ประธานจะตองลุกขึน้ ยื่นมือขวาออกไปขางหนาทํามุม 45
องศา แขนเหยียดตึงนิว้ มือแสดงสัญลักษณของลูกเสือ แลวกลาววา“ ขาพเจาขอปดการ
ประชุม ” เมื่อประธานกลาวจบใหทกุ คนและทานประธานทําวันทยหัตถตอบกัน
6.การออกจากที่ประชุม ตองออกตามลําดับ ตอไปนี้ ที่ปรึกษา/ผูกํากับ ประธาน
นายหมู
สวนเลขาจะตองจัดการหองใหเรียบรอยกอนจึงจะออกจากที่ประชุมไดและ
ออกเปนคนสุดทาย
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เรื่อง

ตัวอยาง
บัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
บันทึกรายงานการประชุม
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ตัวอยางบัญชีรายชื่อผูเขารวมประชุม
รายชื่อผูเขารวมประชุมนายหมูลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่…………./……………..
ประจําวัน………………ที่………เดือน…………….พ.ศ…………..
ลําดับที่
ชื่อ -นามสกุล
ลายมือชื่อ
ตําแหนง
หมายเหตุ
ผูกํากับ
ผูกํากับ
ประธาน
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
นายหมู…
 …..
เลขานุการ
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ระเบียบวาระการประชุมนายหมูลูกเสือวิสามัญ ครั้ง
ที่…………./……………..
ประจําวัน………………ที่………เดือน…………….พ.ศ…………..
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ (ถามี)
1.
2.
3.
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ……/……
(ที่ประชุมมีมติ รับรอง / ไมรับรอง/…..)
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
1.
2.
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.
2.
วาระที่ 5 เรื่องรายงานของฝายตางๆ
1.
2.
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
1.
2.
วาระที่ 7 นัดหมายการประชุมครั้งตอไป ปดประชุม
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บันทึกการประชุมนายหมูลกู เสือวิสามัญ ครั้งที่…………./……………..
ประจําวัน………………ที่………เดือน…………….พ.ศ…………..
ผูมีรายชื่อเขารวมประชุม
1.
2.
3.
ราชื่อผูไมเขารวมประชุม
1.
2.
รายชื่อผูเขาประชุม
1.
2.
เปดประชุมเวลา…………………………..น.
บันทึก
วาระที่ 1………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ
ปดประชุมเวลา…………………………… . น.
ลงชื่อ………………………….ผูบันทึกการประชุม
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เรื่อง

ความจําเปนที่ตองมีผูนํา
หลักการ - จิตวิทยาของผูนํา
และแบบของผูนํา
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ความหมายของผูน ําและความจําเปนที่ตองมีผูนํา
ลูกเสือวิสามัญกับความหมายของผูนําและความจําเปนทีต่ องมีผูนํานั้นเปนที่ทราบกันวา
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของคนที่อยูในสังคมเปนสิ่งจําเปนมาก ไมวาจะเปนสังคมใด
มีขนาดสังคมที่เล็กหรือสังคมขนาดปานกลางและสังคมที่มีขนาดใหญ แมแตสังคมเกษตรกรรมที่
ทําหนาที่ผลิตอาหารที่พบเห็นหนากันทุกวันก็จําเปนตองมีกฎมีระเบียบมาคอยควบคุมใหเกิดความ
เรียบรอยสงบสุข ตองมีบทโทษคอยลงโทษคนที่ไมรักษากฎอาจจะเริ่มจากการเรียกมาประชุมวา
กลาวยอมความกัน
เมื่อเกิดความเจริญรุงเรือง สังคมมีเพิ่มขนาดขึ้น การลงโทษชนิดวา
ตามความถูกผิดและ
กลาวตักเตือนอาจจะไมเพียงพอตองกําหนดโทษมากขึน้ ตามความจําเปน
ความยุติธรรม เทานั้นยังไมเพียงพอ ในสังคมตองมีสิ่งหนึ่งในทุกๆแหงคือ ผูนาํ คือผูที่กลาหาญ
ชาญชัยที่จะรับผิดชอบตอผูอ ื่น ผูที่จะเปนผูนําไดนนั้ อาจจะเกิดเองตามความจําเปน หรือเกิดจาก
ภาวะการณ หรืออาจจะเกิดจากภาวะที่มีมาในตนตัวบุคคลนั้นๆ เขามาทําหนาที่จัดการใหเกิดความ
เปนธรรม
ความเปนระเบียบเรียบรอยทําใหทุกคนในสังคมปฏิบัติตามวัฒธรรมอันเปนจารีต
ประเพณีปฏิบตั ิอันดีงามในสังคม นัน้
ผูนําคืออะไร
คําวาผูน ํา( LEADER) คือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากสังคมหรือไดรับการยกยองขึ้นให
เปนผูนําเปนหัวหนาในการตัดสินใจ( DECISION – MAKER) เพราะเปนบุคคลทีม่ คี วามสามารถ
ในการปกครองบังคับบัญชาและนําพาผูอยูใ ตบัญชาแหงตนไปสูจุดหมายตามที่สังคมนั้นๆคาดหวัง
เอาไวได
ผูนํา ก็คือศิลปของการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นและนํา
คนแตละคนไปโดยที่คนเหลานั้นมีความเชื่ออยางเต็มใจ มี
ความมั่นใจในตนตัวของผูนําอยางหมดใจ มีความเคารพ
นับถือทั้งยังใหความรวมมือดวยความจริงใจจนกระทํา
ภาระใดๆสําเร็จลุลวงไปดวยดีเกิดประโยชนสูงสุดตามที่
กําหนดไว

ความจําเปนทีต่ องมีผูนํา ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหากขาดผูนํา
แลวยากที่งานนั้นจะสําเร็จลงดวยดีแมแตทาํ งานเพียงลําพังคนเดียวตนยังตอง
นําพาตนไปใหรอด ผูนําเปนผูที่สามารถทําใหงานนั้นดําเนินไปตาม
กระบวนการจนถึงเปาหมาย ถือไดวาผูนําจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะมีภาวะผูนํา
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ภาวะผูนํา(LEADERSHIP) เราหมายถึงการที่ผูนําใช
อิทธิพลในความสัมพันธแหงมิตรภาพที่ดีซึ่งเกิดและ
มีตอผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ เพื่อ
การปฏิบัติและการอํานวยการ(DIRECTIRY) โดยใช
กระบวนการที่ดีที่ถูกตอง การติดตอสื่อสารทั้งสอง
ทางตอกันและกัน(PROCESS
OF
COMMUNICATION)อันเปนสิ่งที่จะนําพากลุม/หมู
ไปสูความสําเร็จ
ภาวะผูนําเปนความสามารถของบุคคลที่จะ
ชักจูงผูอื่นใหรวมมือรวมใจกับตนเอง ดําเนินการ
ไปสูจุดหมายที่วางไวได

หลักการและจิตวิทยาของผูน ํา ในการ
ทํางานกับลูกเสือผูใตบังคับบัญชา ผูที่เปนผูนํา
จําเปนตองมีหลักของการนําหมูดังนี้
1.พยายามปลูกฝงใหสมาชิกของกลุมมี
ความซื่อสัตย(LOYALTY)
2.กระตุนใหสมาชิกทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพในการแกปญหาใหกลุม
(ENCOURAGIRY)เชนการยกยองชมเชยกันและ
กัน(PRAISING)
3.พยายามรักษาประโยชนของทุกๆฝาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองระงับขอขัดแยงและไม
ใหเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
4.กําหนดปญหา รับฟงปญหาและแก
ปญหา รวมกับสมาชิกคนอื่น
5.ใหทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็นอยางเสรี(FREE INTIATIRY –
CONTRIBUTING)
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ลักษณะของผูน ํา สามารถแยกได 3 ประเภท
1.ผูนําตามกฎหมาย (Legal Leaders)
หมายถึงผูนําทีด่ ํารงตําแหนงโดยชอบดวยกฎหมาย
เชน ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน

3.ผูนําในลักษณะที่เปนสัญลักษณ(Symbatic
Leaders) เปนผูนําประเภททีไ่ ดรับการยกยอง
มากเปนรูปแบบเปนเอกลักษณของสิ่งตางๆที่
สังกัดอยูอยางชัดเจน เชนประธานสภาผูแทน
ประธานองคมนตรี ทานประธานในที่ประชุม
นายหมูลูกเสือวิสามัญ ซึ่งถือวาเปนประธาน
และตําแหนงที่ทรงเกียรติ ยิ่ง

2.ผูนําที่มีลักษณะพิเศษเพาะตัวบุคคล
(Charismatic Leaders) ผูนําลักษณะนี้มี
ความสําคัญตอการเปนผูนํากิจกรรมตางๆ
แมวาบางคนเปนผูนําไดตามกฎหมายแต
ไมสามารถมีภาวะผูนํา ผูนําแบบนี้ก็ทําให
การดําเนินการกิจกรรมบางกิจกรรมไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควรเปน

แบบของผูนํา
เราแยกแบบฉบับของผูนําออกตามพฤติกรรมตางๆได 8 แบบฉบับคือ
1.แบบหนีงาน
2.แบบนักบุญ
3.แบบผูเผด็จการ
4.แบบผูประนีประนอม
5.แบบผูที่ทํางานตามคําสั่ง
6.แบบนักพัฒนา
7.แบบผูเผด็จการที่มีศิลปศาสตร
8.แบบนักบริหาร
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การฝกทดสอบ
ความเปนผูนํา
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การฝกทดสอบความเปนผูน ํา
จากคุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะบุคลิกภาพของการเปนผูนาํ เราสามารถนํามาเปนแนวทาง
ในการทดสอบการเปนผูนํา การที่ลูกเสือวิสามัญจะสามารถฝกฝนตนเองใหมีคณ
ุ สมบัติของผูนํา
นั้นเปนเรื่องทีไ่ มเกินขีดความสามารถของวัยวุฒิของลูกเสือจากการฝกนี้จําเพิ่มวุฒิภาวะใหกับ
ลูกเสือในหลายๆดาน การฝกตนเองอยูเ สมอโดยอาศัยแนวทางฝกการผจญภัย การเดินทางไกล
การเดินทางสํารวจ กระบวนการคิดและการแกปญหา
แนวทางการทดสอบ
1.การฝกแกปญ
 หาจากสถานการณตางๆ เปน
การฝกหัดโดยการสมมุติเหตุการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นตองมีการเสี่ยงภัย อาจจะตองใชไหว
พริบหรือเชาวปญญา การขามลําหวย การลอด
อุโมงค การลอดลวดหนาม ฯลฯ สิ่งเหลานี้
ตองอาศัยความรูความชํานาญ ความคิดริเริ่ม
ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจไมเห็นแกตัว
ของสมาชิกทุกคนในหมู
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2.การฝกทดสอบกําลังใจ เปนการนําคุณสมบั
ณสมบัติของผูนําในดานความรูความสามารถ
ความกลาหาญ ความเด็ดขาด ความแนบเนียน ความอดทน ความกระตือรือรน ความตื่นตัว
การรูจักยับยั้งชั่งใจ การควบคุมบังคับตนเอง มาชวยเปนแนวทางในการทดสอบบนพื้นฐาน
ของเนื้อหาสาระตามกระบวนการการเรียนรูแบบลูกเสือ

***
***
****
3.การฝกหลบหลีกและหลีกเลี่ยง เปนการฝก
ความเปนผูนําอีกวิธีหนึ่ง เปนการดึงเอา
ความสามารถเฉพาะตัวของแตละคนออกมา
ใหปรากฏเพื่อรวมกัน บูรณาการกันในการ
แกปญหาทีก่ ําหนดขึ้นเพิ่มทักษะชีวิตใหกบั
ลูกเสือใหมากขึ้นอยางมีระบบนําไปสู
ผลสําเร็จ เพื่อหลี
อหลีกเลี่ยงภยันตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับหมูคณะ รูจักหลีกเลี่ยงมิใหเกิดเหตุ
กระทบกระเทือนตอจารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีงามของชุมชน สังคมโดยรวม
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ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อกิจกรรม
การขามลําธารดวยสะพานเดีย่ วแบบตางๆ
การลอดอุโมงคหรือถ้ํา
การปนเขา/ไตเขา
การพลางและซอนตัว
การขามน้ําดวยสะพานเชือกแบบตางๆ
การหอยโหน
กิจกรรมหนีไฟ
การหนีน้ําปา/ไฟปา
การโดดหอสูง/การโดดรม
การดํารงชีพในปา
การดํารงชีพบนตนไม
การชวยเหลือเพื่อนมนุษย
การชวยเหลือคนที่ติดอยูบนที่สูง
การพูด / การแสดงออก
การชวยเหลือคนตกน้ํา/การโยนเชือก
ชวยชีวิต
การสืบสวน
การสอนแนม
การหาขาว
การอภิปราย
วิชาการจัดการคายพักแรม
อื่นๆตามความเหมาะสมและตามมติในที่
ประชุมคณะกรรมการ

แนวทางการทดสอบในดาน
หลบ
การ
หลีก/
กําลังใจ
แกปญหา
หลีกเลี่ยง
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
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ชื่อผูนําที่เขารับการทดสอบ…………………………………………………………
กิจกรรมที่เขาทดสอบ………………………………………………………………………
เกณฑการตัดสิน
ลําดับ รายการการประเมิน
ที่
เต็ม 10
ได
หมายเหตุ
ความเปนผูนํา(50)
1.1.ความรู ความเขาใจ ความสามารถ
10
1.2.ความคิดริเริ่ม การแกปญหา
10
1
1.3.การวางแผน
10
1.4.ระบบหมู
10
1.5.การยอมรับภายในหมู/ กอง
10
บุคลิกภาพความเปนผูนํา(30)
2.1.อุปนิสัย
10
2
2.2.การควบคุมอารมณ
10
2.3.ความพรอมทางรางกาย จิตใจ
10
คุณลักษณะของผูนํา(20)
3.
3.1.มนุษยสัมพันธ
10
3.2.การสรางขวัญกําลังใจและการออกคําสัง่
10
รวม
100
ลงชื่อ
ผูประเมิน
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บทสรุป
บุคลิกภาพ
ของผูนําหรือนายหมู

นี่เปนจุดหมายของวิสามัญหรือไม
คําถามที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา
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ใบความรูที่ 1
บุคลิกภาพของผูนําหรือนายหมู
1.สติปญญา
(Intelligence)
คือความสามารถในการที่จะศึกษาและที่จะเขาใจใน
ประสบการณตางๆที่เคยผานมาของผูนํา
2.อุปนิสัย (Character)เปนแบบลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงใหเห็นทางอาการกริยา ความ
ประพฤติ ศีลธรรม จรรยา เรากําลังหมายถึงความสุภาพออนโยนของผูนํา ความซื่อสัตยสุจริตและ
ความไมเห็นแกตัวของผูนําเปนตน
3.อารมณ (Terperamant)เปนกรอบของความรูสึกนึกคิดของผูนํา กรอบของความตองการ
ทางธรรมชาติ อารมณเปนเครื่องนําพาและยึดเหนีย่ วของจิตใจที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เรา
เรียกวา รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส เปนเหตุใหสามารถและไมสามารถควบคุมและดูแล
ตนเองได
4.รางกาย (Physique)ลักษณะรูปรางภายนอกของผูนํา มีมาแตกําเนิดของแตละคน รูปราง
ของคนจะเกี่ยวพันกับอารมณ หากรางกายแข็งแรงสมบูรณจะทําใหเราสามารถควบคุมจิตใจไดดี
ยิ่งขึ้น

คุณลักษณะของผูนาํ ที่ดี
1.มีความรูด(ี Knowledge)
2.มีความคิดริเริ่มที่ดี(Initiative)
3.มีความกลาหาญ(Courage)
4.มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว(Decisireness)
5.มีความนุมนวลแนบเนียน(Tact)
6.มีความยุติธรรม(Justice)
7.มีบุคลิกทาทางมีสงาราศรี(Bearing)
8.มีความอดทนสูง(Endurance)
9.มีความกระตือรือรน(Enthusiasm)
10.ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว(Unselfishness)
11.มีความตื่นตัวอยูเสมอ(Alertness)
12.มีดุลยพินิจ มีความยับยั้งชัง่ ใจ(Judgment)
13.มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน(Humility) 14.มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ( Humanity)
15.มีความจงรักภัคดี( Loyalty)
16.มีการสังคมที่ดี(Sociability)
17.มีความสามารถในการดูแลควบคุมตนเองไดด(ี Self – Control)
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ใบความรูที ท่ ี 2
นี่เปนจุดหมาย ของวิสามัญหรือไม
จงอภิปราย ปรับปรุง เพิม่ เติมหรือตัดออกตอนใดตอนหนึ่งจัดลําดับจากรายการตอไปนี้ จง
พยายามตกลงกันวาขอใดบางที่ทานเห็นวา จําเปน และใหจัดลําดับกอนหลังไวดวย ขอใดบางที่
ทานเห็นวาควรมีไว แตไมถงึ กับจําเปน ขอใดบางที่ทานเห็นวา ไมจําเปนควรตัดทิ้ง
ปรับตนใหเขากับสังคมได

สามารถพัฒนาความสัมพันธระหวางเพศ
เดียวกับตน และเพศตรงขามอยางไดผลดีและไม
เห็นแกตัว

สามารถสํารวจ เลือกและปรับตัวเขากับ
ภาวะงานของผูใหญ

ไปวัดสม่ําเสมอ

กลาวคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได
ใหคําตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองได
พึ่งตนเองได
มีความสนใจเกี่ยวกับศาสนา
สามารถตัดสินใจไดดีในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมือง
แสดงความรูสึกเห็นอกเห็นใจในความรูสึก
ผูอื่น
สามารถระบายออกซึ่งความรูสึกและความ
สะเทือนใจของตนเอง
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ยอมรับการมีความรับผิดชอบตอชุมชน
และมีสวนเกี่ยวของกับชุมชนนั้นดวย
สามารถแสดงออกซึ่งคานิยมทางจริยธรรม
ของตนเอง
ทําการปฐมพยาบาลได
สามารถปนตนไมไดสูง 30 เมตร
มั่นใจในบุคลิกภาพของตนเอง

สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงได
สามารถใชแผนที่เข็มทิศได
วายน้ําได
ชวยเหลือผูอื่นเสมอ
ตองการเปนผูกํากับในกิจการลูกเสือ
อาจจะใชเวลาวางในทางทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินและสรางสรรค
มีคานิยมที่ดีในกิจกรรมกลางแจง
รูจักสิทธิของตนในฐานะเปนพลเมืองคนหนึ่ง
มีใจกวางตอเชื้อชาติและวัฒนธรรมอื่นที่แตกตาง
ออกไปจากตน
เปนหวงเรื่องสิ่งแวดลอม
เลนกีฬาสม่ําเสมอ
มีความคิดสรางสรรคที่เฉียบแหลม
ยอมรับคานิยมตางๆของกิจการลูกเสือ
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ใบความรูท ี่ 3
คําถามที่เกี่ยวของกับภาวะผูน ํา

1
2

ขาพเจาทําหนาที่เปนโฆษกของหมู
ขาพเจาจะสงเสริมใหทํางานลวงเวลา
ขาพเจาจะอนุญาตใหสมาชิกในหมูมีเสรีภาพในการทํางาน
ของตนอยางเต็มที่
ขาพเจาจะสงเสริมใหไดระบบเครื่องแบบเปนสื่อนํา
ขาพเจาจะอนุญาตใหสมาชิกในหมูตัดสินใจดวยตนเองในการ
แกปญหาตางๆ
ขาพเจาจะเนนเรื่องการเปนฝายนําหนาในระหวางกลุมที่
แขงขันกัน
ขาพเจาจะพูดในฐานะตัวแทนหมู
ขาพเจาจะเรงรัดสมาชิกใหทาํ งานใหมากขึน้
ขาพเจาจะทดลองความคิดเห็นของขาพเจาในหมู
ขาพเจาจะอนุญาตใหสมาชิกทํางานตามวิธีของเขาตามวิธีที่
เขาเห็นวาดีทสี่ ุด
ขาพเจาจะพยายามทํางานใหมากเพื่อที่จะไดเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้นไป
ขาพเจาสามารถอดทนตอการมีการเลื่อนเวลานัดหมายหรือ
ความไมแนนอนได
ขาพเจาจะพูดในนามของหมู/ กอง/กลุม เมื่อมีผูมาเยียนเยียน
นั่งอยูดว ย
ขาพเจาจะพยายามทําใหงานเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว
ขาพเจาจะใหสมาชิกมีอิสระเสรีและใหเขาทํางานไป
ขาพเจาจะตัดสินความขัดแยงเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
ขาพเจายังคงจมอยูในรายละเอียดตางๆ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บอยๆ
บาง
โอกาส
บางครั้ง
ไมเคย

คําถาม

เสมอไป

ลําดับที่

พฤติกรรม
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ใบความรูที่ 4
คําถามทีเ่ กี่ยวของกับภาวะผูนํา(ตอ)

18
19
20
21

ขาพเจาเปนผูแทนกลุมในการประชุมในทีอ่ ื่นภายนอก
ขาพเจาลังเลที่จะใหเสรีภาพแก
ภาพแกสมาชิกในการทํางาน
ขาพเจาจะตัดสินใจวาจะทําอะไรและทําอยางไร
ขาพเจาจะเรงรัดใหมีผลงานมากขึ้น
ขาพเจาอนุญาตใหใครบางคนมีอํานาจในสวนที่ขาพเจา
สงวนไวใชเอง
สิ่งตางๆมักเปนไปตามที่ขาพเจาคาดหมายไวเสมอ
ขาพเจาใครที่จะใหกลุมมีเสรีในการริเริ่มมากยิ่งขึ้น
ขาพเจามอบหมายภาระกิจบางอยางใหกลุม
ขาพเจายินดีทจี่ ะเปลี่ยนแปลง
ขาพเจาใครจะขอรองใหสมาชิกทํางานใหมากยิ่งขึ้นอีก
ขาพเจาจะไวใจสมาชิกของกลุมในการตัดสินใจ
ขาพเจาจะทํากําหนดเวลาของงานที่จะตองทําไว
ขาพเจาจะไมยอมอธิบายการกระทําใดๆของขาพเจา
ขาพเจาจะชักจูงใหผูอื่นเห็นวาความคิดเห็นของขาพเจา
นั้นเปนประโยชนแกเขา
ขาพเจาจะอนุญาตใหกลุมทํางานตามจังหวะของเขาเอง
ขาพเจาจะตักเตือนใหกลุมทํางานมากขึ้นเพื่อทําลายสถิติ
การทํางานเดิมของเขา
ขาพเจาจะปฏิบัติการโดยไมตองหารือใครในกลุม
ขาพเจาจะขอรองใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับมาตรฐานที่กําหนดไว

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

บอยๆ
บาง
โอกาส
บางครั้ง
ไมเคย

คําถาม

เสมอไป

ลําดับที่

พฤติกรรม
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แบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 4
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ขอ1.ขอใดเปนวิธีที่จะสรางระบบหมูใหเกิดความเขมแข็งที่สุด
ก.ทํางานในระบอบประชาธิปไตย
ข.จัดใหทกุ หมูม ีจํานวนสมาชิกเทากัน
ค.ตองมีแผนระยะยาว
ง.ควรมีการพัฒนานายหมูอยางตอเนื่อง
ขอ2.ขอใดไมใชภาระหนาทีข่ องผูที่เปนนายหมู
ก.ออกสํารวจคายพักแรม
ข.การแบงภาระงานใหสมาชิกไดปฏิบัติ
ค.จัดทําทะเบียนประจําหมู
ง.สงเสริมการเรียนรูของสมาชิก
ขอ3.ขอใดไมใชแบบฉบับของผูนํา
ก.เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
ข.อัตตาธิปไตย
ค.ประชาธิปไตย
ง.ปลอยตามใจสมาชิกแตละคน
ขอ4.ขอใดไมใชหนาที่ของที่ประชุมนายหมู
ก.พิจารณางบประมาณของโรงเรียน
ข.พิจารณาดานการบริการงานในกองลูกเสือ
ค.จัดรายการกิจกรรมในการเรียนการสอนชวยผูกํากับ
ง.พิจารณาเพื่อรักษาเกียรติของกองลูกเสือ
ขอ5.ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดใหนายหมูเ กิดการพัฒนาเจตคติที่ดีเกีย่ วกับลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานในการประชุม
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ขอ6.การประชุมนายหมูผูที่เขาหองประชุมกอนแตออกจากหองประชุมเปนคนสุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตองคอยสํารวจความเรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจากบุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูห มูสดุ ทายของกอง
ขอ7.ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค.ตองเรียนรูอปุ นิสัยใจคอของสมาชิกทุกคน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ขอ8.ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมนายหมู วาระที่ 2 คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพอพิจารณา
ขอ9.ในฐานนะที่ทานจะกาวมาเปนผูนํา ทานจะมีวิธีกระตุน ใหสมาชิกปฏิบัติหนาที่ดว ยวิธีใด
ก.ควรจะยึดหลักการประชาธิปไตย
ข.นายหมูตองปฏิบัติงานรวมกับคนอื่นๆดวย
ค.ตองมีการประชุมวางแผนกันกอนทําจริง
ง.ทุกคนตองไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ขอ10.หนาที่ใดในหมูของลูกเสือวิสามัญที่สําคัญที่สุด
ก.สมาชิกทุกคนสําคัญเทากัน
ข.นายหมู
ค.คนครัว
ง.พลาธิการและคนรับใชทวั่ ไป
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แบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดการจัดกิจกรรมที่ 4
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ขอ1. ขอใดไมใชภาระหนาทีข่ องผูที่เปนนายหมู
ก.ออกสํารวจคายพักแรม
ข.การแบงภาระงานใหสมาชิกไดปฏิบัติ
ค.จัดทําทะเบียนประจําหมู
ง.สงเสริมการเรียนรูของสมาชิก
ขอ2. ขอใดเปนวิธีที่จะสรางระบบหมูใหเกิดความเขมแข็งที่สุด
ก.ทํางานในระบอบประชาธิปไตย
ข.จัดใหทกุ หมูม ีจํานวนสมาชิกเทากัน
ค.ตองมีแผนระยะยาว
ง.ควรมีการพัฒนานายหมูอยางตอเนื่อง
ขอ3. ขอใดไมใชหนาที่ของที่ประชุมนายหมู
ก.พิจารณางบประมาณของโรงเรียน
ข.พิจารณาดานการบริการงานในกองลูกเสือ
ค.จัดรายการกิจกรรมในการเรียนการสอนชวยผูกํากับ
ง.พิจารณาเพื่อรักษาเกียรติของกองลูกเสือ
ขอ4. ขอใดไมใชแบบฉบับของผูนํา
ก.เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
ข.อัตตาธิปไตย
ค.ประชาธิปไตย
ง.ปลอยตามใจสมาชิกแตละคน
ขอ5. การประชุมนายหมูผูที่เขาหองประชุมกอนแตออกเปนคนสุดทายคือผูใด
ก.นายหมูที่ทําหนาที่ประธานเพราะตองคอยสํารวจความเรียบรอยของทุกคน
ข.ประธานในที่ประชุมที่ถูกเลือกจากบุคคลภายนอกกองลูกเสือ
ค.เลขานุการ
ง.นายหมูห มูสดุ ทายของกอง
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ขอ6. ขอใดเปนแนวทางในการฝกหัดใหนายหมูเ กิดการพัฒนาเจตคติที่ดีเกีย่ วกับลูกเสือได
ก.ฝกใหนายหมูรองเพลง
ข.ฝกใหนายหมูสวดมนต
ค.ฝกใหนายหมูทํางาน
ง.ฝกใหนายหมูเปนประธานในการประชุม
ขอ7. ระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุมนายหมู วาระที่ 2 คือขอใด
ก.เรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบ
ข.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ค.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ง.เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ขอ8. ขอใดเปนลักษณะที่ดีของผูนํา
ก.ตองมั่นศึกษาปญหา
ข.ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ค.ตองเรียนรูอปุ นิสัยใจคอของสมาชิกทุกคน
ง.ตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
ขอ9. หนาที่ใดในหมูของลูกเสือวิสามัญที่สําคัญที่สุด
ก.สมาชิกทุกคนสําคัญเทากัน
ข.นายหมู
ค.คนครัว
ง.พลาธิการและคนรับใชทวั่ ไป
ขอ10. ในฐานนะที่ทานจะกาวมาเปนผูนํา ทานจะมีวิธีกระตุนใหสมาชิกปฏิบัติหนาทีด่ วยวิธีใด
ก.ควรจะยึดหลักการประชาธิปไตย
ข.นายหมูตองปฏิบัติงานรวมกับคนอื่นๆดวย
ค.ตองมีการประชุมวางแผนกันกอนทําจริง
ง.ทุกคนตองไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

x

x

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

X

x
x
x

x

x

x
x

กระดาษเฉลยคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชุดที่ 4
ชื่อ…………………………………………………..กลุมที่…………..กองที่…..หมูที่……
ข
อ
ก
ข
ค
ง

1

2

3

x

x

x

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
x

x
x
x

x
x

x
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได (จงรักภัคดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
การตรงตอเวลา
1
2
3
การใหความรวมมือในพิธี
1
การ
2
เปดประชุมกอง
3
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวย
1
ความตั้งใจและรับผิดชอบ
2
3
รวม

505
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( อดทน - อดกลั้น)
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1
2
3
ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม 1
2
3
รวม

506
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( ระเบียบวินัย )
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ที่ทําการประเมิน
การแตงเครื่องแบบครบ
1
2
3
แตงเครื่องแบบไมครบ
1
2
3
ไมแตงเครื่องแบบ
1
2
3
รวม

507
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชื่อ.....................................................................หมูที่...........................หอง............................
คําชี้แจง
1.ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังเกตได ( การบําเพ็ญ
ประโยชน) พิจารณาจากตารางแสดงความกาวหนาในการบริการและการบําเพ็ญประโยชน
2.ระดับคุณภาพ ไดแก
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติไดตลอดกิจกรรม
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได80%ของกิจกรรม
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได 60%ของกิจกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ จํานวนครั้งที่ทําการประเมิน(หลังเรียน)
ที่ทําการประเมิน
1 2 3 4 5 6 7 รวม
ตอกองลูกเสือ
1
2
3
โรงเรียน
1
2
3
สวนรวม
1
2
3
รวม

508
ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-นามสกุล
คูสมรส
ที่อยู
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2526

พ.ศ.2545

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2527 – 2529
พ.ศ.2530 – 2546
พ.ศ.2547-ปจจุบัน

นายอดุลย
วิเศษโวหาร
นางวิลาวัลย วิเศษโวหาร
464 หมู 4 ชุมชนเดนปาสัก ต. แมจัน อ. แมจัน จ. เชียงราย
โรงเรียนแมจนั วิทยาคม ต.ปาซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต 3
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกคณิตศาสตร วิชาโทภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ศึกษาตอหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ครู คศ 2 โรงเรียนแมจันวิทยาคม ต.ปาซาง อ.แมจัน
จ.เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

