ก

คู่มือดำเนินโครงกำร
ลูกเสื อจิตอำสำพระรำชทำน

สำนักงำนลูกเสื อแห่ งชำติ
กระทรวงศึกษำธิกำร

ข

คำขวัญลูกเสื อจิตอำสำพระรำชทำน

“ลูกเสื อจิตอำสำพระรำชทำน
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ก
คำนำ
คู่มือดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนฉบับนี้ สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจัดทำขึ้น
เพื่อให้เป็นคู่มือดำเนินกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ประกอบด้วย วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัด และผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ซึ่งจะเป็นผู้ให้
กำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิต อำสำพระรำชทำน โดยสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้น้อมนำควำมสำเร็จ
ของ “โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน” ในพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ที่ ท รงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ
โปรดกระหม่ อ มให้ ร่ ว มกั น จั ด ท ำโครงกำรจิ ต อำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชำชน ภำยใต้กำรดำเนินงำนจิตอำสำ “เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ” โดยสำนักงำนลูกเสือ
แห่ งชำติ ได้ ขอพระรำชทำน “หลักสูตรลู กเสือจิ ตอาสาพระราชทาน” มำดำเนินกำรฝึ กอบรมเพื่ อส่ งเสริ ม
ให้ ลู กเสื อ และบุ ค ลำกรทำงกำรลู ก เสื อ ได้ เ สริ ม สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ควำมเป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง บ ำเพ็ ญ ตน
ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อชุ ม ชนอย่ ำงต่ อเนื่ องและยั่ งยื น ให้ เป็ นกำรถวำยควำมจงรั กภั กดี แด่ พระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ
ในกำรนี้ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ได้ พ ระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญ ำตให้ ลู ก เสื อ
และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้มีโอกำสถวำยงำนตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน โดยนอกจำกได้พระรำชทำน
“หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” แล้ว ยังทรงพระรำชทำน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ควำมร่วมใจถวำยงำนของเหล่ำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือต่อโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
กำรดำเนินงำนเรื่องลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนครั้งนี้ สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้มีกำรฝึกอบรม
บุ คลำกรทำงกำรลู กเสื อ ที่ส ำนั กงำนลู กเสื อจังหวัดคัดเลื อก โดยให้ ทำหน้ำที่เป็นวิทยำกรลู กเสื อจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจั ง หวั ด และด ำเนิ นกำรขยำยผลกำรน้ อ มนำเรื่อ ง “จิ ต อาสาพระราชทาน” ไปยั ง
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และลูกเสือในสถำนศึกษำทั่วประเทศ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
กันยำยน ๒๕๖๔
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ส่วนที่ ๑
บทนำและกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
.................................
โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ประกอบด้วยรำยละเอียดกำรดำเนินกำรดังนี้
๑.๑ บทนำโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๑) บทนำ
๒) วัตถุประสงค์ของคู่มือ
๓) ขอบเขตของคู่มือ
๔) คำนิยำม
๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๑.๑ บทนาโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๑) บทนา
“ลูกเสือ” คือภำพลักษณ์ที่สังคมรับรู้และตระหนักในคุณค่ำ ด้วยเป็นกิจกรรมที่เสริม สร้ำง
ระเบี ย บวิ นั ย ให้ กั บ เยำวชนของชำติ และผู้ ที่ เ ป็ น ลู ก เสื อ คื อ ผู้ ที่ บ ำเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น
โดยภำพลักษณ์และคุณค่ำของกำรลูกเสือที่กล่ำวนี้ เกิดจำกกำรบ่มเพำะและปฏิบัติสืบต่อกันมำอย่ำงต่อเนื่อง
นับร้อยปี จนเป็นที่ประจักษ์ของชนในชำติและสังคมโลก
ครั้นเมื่อพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้หน่วยรำชกำรในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงกำร
จิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงควำมสำนึกพระมหำกรุณำธิคุณ
ที่มีต่อพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร และสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
ที่ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจนำนับปกำร เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนมำ
ส ำนั กงำนลู กเสื อแห่ งชำติพิจำรณำเห็ นว่ำ โดยหลั กกำรของจิตอำสำ คือจิตแห่ งกำรให้
ควำมดีงำมทั้งปวงแก่ผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ ซำบซึ้งใจ และปิติสุขที่ได้เสียสละเวลำ แรงกำย
แรงสติปัญญำ ในกำรทำกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
และมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น อันสอดคล้องต้องกันกับ หลักกำรของกำรลูกเสือในกำรบำเพ็ญประโยชน์
และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
เพื่อเป็ นกำรเฉลิ มพระเกียรติ องค์พระประมุขคณะลู กเสื อแห่ งชำติและสนองพระรำชด ำริ
ในกำรปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำควำมดีด้วยหัวใจ
มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ถูกต้องต่อชำติบ้ำนเมือง สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจึงกำหนดนโยบำยจัดโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ประชุมหำรือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่ำงหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนลูกเสือแห่งชำตินำเสนอร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ทั้ง ๒ หลักสูตรถึงสำนักพระรำชวังเพื่อขอพระรำชทำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม และขอพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือน้อมนำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน
มำเสริมสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็น พลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่ง ยืน
ถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ
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ครั้นเมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ หน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์
แจ้งข่ำวอันเป็นที่ปลื้มปิติแก่ลูกเสือ เนตรนำรี และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือทุกหมู่เหล่ำว่ำได้นำควำมกรำบบังคมทูล
พระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระบรมรำชำนุญำต
นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้
รูปแบบและขั้นตอนการดาเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีรูปแบบในกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. สถำนศึกษำที่มีกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนจัดส่งผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้กำกับ ลูกเสืออีก ๑ คน เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลั กสู ตร
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสื อนอกโรงเรียน หำกมีสมำชิกลูกเสื อ เนตรนำรีในสั งกัด
มำกกว่ำ ๑๐ คน สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้แต่ต้องจัดส่งผู้กำกับกลุ่มและผู้กำกับกองลูกเสือเข้ำรับกำรฝึกอบรม
๒. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว ดำเนินกำรรับสมัคร
ลู ก เสื อ เนตรนำรี ประเภทสำมั ญ สำมั ญ รุ่ น ใหญ่ แ ละวิ ส ำมั ญ ในกลุ่ ม ลู ก เสื อ หรื อ กองลู ก เสื อ ที่ ต นสั ง กั ด
แล้วจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนให้แก่สมำชิกลูกเสือ เนตรนำรีที่สมัครเป็นสมำชิก
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
๓. สถำนศึกษำหรือกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือนอกโรงเรียนเสนอสำนักงำนลูกเสือจังหวัด
หรือสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ แล้วแต่กรณี เพื่อขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
ตำมระดับชั้น
๔. เมื่อได้รั บ อนุ ญำตให้ ตั้ง หน่ว ยลู กเสื อ จิต อำสำพระรำชทำนแล้ ว หน่ว ยลู กเสื อ
จิตอำสำพระรำชทำนดำเนินกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อขอรับตรำสัญลักษณ์
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
กำรด ำเนิ น งำนโครงกำรลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน นอกเหนื อ จำกกำรถวำย
ควำมจงรักภักดี และสนองพระรำชดำริโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนขององค์ประมุขคณะลูกเสือแห่ งชำติ
ไปสู่เด็กและเยำวชนแล้ว สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติยังมีควำมมุ่งหวังในกำรดำเนินงำนโครงกำรนี้ให้เป็นกิจกรรม
ที่ช่วยบ่มเพำะ และเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้กับเด็กและเยำวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม นั่นคือ รับรู้กำรเป็นส่วนหนึ่งของสั งคมที่ตนอยู่ รู้บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบของตนในสั งคม
มีส่วนร่วมในกำรช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม สำมำรถพิจำรณำและรับรู้ผลกระทบต่อสังคมจำกกำรกระทำ
ของตนที่สำคัญคือ กำรทำกิจกรรมจิตอำสำและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนำรีจะช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์
ของกำรลูกเสือในกำรช่วยเหลือผู้อื่นตำมคำปฏิญำณของลูกเสือ
๒) วัตถุประสงค์ของคู่มือ
คู่มือดำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน จัดทำเพื่อให้คณะผู้บริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม
ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนซึ่งประกอบด้วย วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัดและผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
สำมำรถดำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตำมขั้นตอนและกระบวนกำร
ฝึกอบรม และแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนด เกิดผลด้วยประสิทธิภำพและเป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน
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๓) ขอบเขตของคู่มือ
คูม่ ือดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำตินี้ ครอบคลุม
องค์ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม ขั้นตอนกำรฝึกอบรม กำรปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน
ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน กำรประเมินและติดตำมผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับ คณะบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
และผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรดำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนทั้งระบบ เพื่อให้กำรดำเนิน
โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเป็น บรรทัดฐำนเดียวกันทั้งประเทศ เกิดประสิทธิภำพของกำรดำเนิน
โครงกำรตำมเป้ำหมำยและเจตนำรมณ์ที่กำหนด
๔) คานิยาม
คำนิยำมที่ใช้กำรดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๔.๑ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง กำรฝึกอบรม
วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและประจำจังหวัด และผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือจิตอำสำของสถำนศึกษำหรือกลุ่ม/กองลูกเสือนอกโรงเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติกำหนด
๔.๒ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง กำรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี
ที่สมัครเป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนสังกัดกลุ่มหรือกองทั้งในและนอกสถำนศึกษำตำมหลักสูตร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติกำหนด
๔.๓ วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจาจังหวัด หมำยถึง บุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือที่สำนักงำนลูกเสือจังหวัดพิจำรณำคั ดเลือกจังหวัดละ ๒๐ คน เพื่อทำหน้ำที่ร่วมกับสำนักงำน
ลูกเสือจังหวัดเป็นผู้ให้กำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน โดยพิจำรณำคัดเลือกจำกผู้บริหำร
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำในเขตปกครองของจังหวัดที่มีคุณวุฒิทำงลูกเสือ ดังนี้
๔.๓.๑ ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน มีคุณวุฒิลูกเสือขั้นต่ำ W.B.
(๑) ศึกษำธิกำรจังหวัดหรือรองศึกษำธิกำรจังหวัด
(๒) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหรือรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๓) ผู้อำนวยกำรหรือรองผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน. จังหวัด หรือผู้อำนวยกำร
กศน. อำเภอ
๔.๓.๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกสังกัด มีคุณวุฒิลูกเสือขั้นต่ำ A.L.T.
- ผู้อำนวยกำรหรือรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
๔.๔ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสังกัด
สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ สถำนศึกษำละ ๒ คน
ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๑ คน และผู้บังคับบัญชำลูกเสือในตำแหน่งผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ หรือรองผู้กำกับ
กลุ่มลูกเสือ หรือผู้กำกับกองลูกเสือ หรือรองผู้กำกับกองลูกเสือ ๑ คน
๔.๕ ลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทาน หมำยถึ ง ลู ก เสื อ เนตรนำรี ประเภทสำมั ญ
สำมัญรุ่นใหญ่ และวิสำมัญ ทุกเหล่ำในสังกัดสถำนศึกษำ ที่สมัครเป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
และผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติกำหนด
๔.๖ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง สมำชิกลูกเสือ เนตรนำรี ประเภทสำมัญ
สำมัญรุ่ น ใหญ่ และวิส ำมัญ ทุกเหล่ ำในสั งกัดกลุ่ มลู กเสื อหรือกองลู กเสื อของสถำนศึกษำที่ประสงค์จะท ำ
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กิจกรรมจิตอำสำ และรวมตัวกัน สมัครเป็นสมำชิกของหน่วย หน่วยละ ๑๐ - ๔๐ คน สถำนศึกษำหนึ่ง อำจมี
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้มำกกว่ำ ๑ หน่วย แต่ทุกหน่วยต้องมีผู้บังคับบัญชำและลูกเสือที่ผ่ ำน
กำรฝึกอบรม และได้รับอนุญำตให้ตั้งหน่วยจำกผู้มีอำนำจอนุญำต
๔.๗ ผู้มีอานาจอนุญาตตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง ผู้อำนวยกำร
ลูกเสือจังหวัด สำหรับหน่วยลูกเสือสถำนศึกษำทุกสังกัดในเขตปกครองของจั งหวัด ผู้อำนวยกำรลูกเสื อ
กรุงเทพมหำนคร สำหรับหน่วยลูกเสือสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร และเลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ สำหรับหน่วยลูกเสือสถำนศึกษำสังกัดส่วนกลำง
๔.๘ ผู้อานวยการฝึกอบรมและวิทยากรประจากลุ่ม หมำยถึง บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
ที่สำนักงำนลูกเสือจังหวัดคัดเลือกเป็นผู้อำนวยกำรฝึกอบรมและวิทยำกรประจำกลุ่มในกำรฝึกอบรมวิทยำกร
แกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและประจำจังหวัด
๑.๒ การบริหารจัดการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ มีรำยละเอียด
ในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย
๑) โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๒) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๑ กำรเตรียมดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ โครงสร้ำงหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ รูปแบบกำรฝึกอบรมและกำหนดกำรฝึกอบรม
๑) โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
- โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงกำรที่มุ่งสร้ำงให้เกิดควำมตระหนัก
และปลูกฝังให้ลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ได้น้อมนำเอำหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำนไปจัดกิจกรรมจิตอำสำ ด้วยกำรอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในสถำนศึกษำและชุมชน (รำยละเอียด
ตำมภำคผนวก ก)
ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ น ำเสนอร่ ำ งหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรมลู ก เสื อ และบุ ค ลำกร
ทำงกำรลูกเสือถึงสำนักพระรำชวัง เพื่อขอพระรำชทำนหลักสูตรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
และขอพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
ได้ถวำยควำมจงรักภักดี แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ ด้วยกำรน้อมนำ
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนมำเสริมสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ หน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์
สำนักพระรำชวัง แจ้งว่ำ ได้นำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระบรมรำชำนุญำต
ตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มี ๒ แบบ คือ
๑. เข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำด้วยโลหะเขียนสีลงยำ ติดที่อกเสื้อข้ำงขวำ
เหนือป้ำยชื่อ มอบให้แก่บุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
๑) เป็นวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด และวิทยำกร
แกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นวิทยำกรผู้ให้กำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำขทำนในสถำนศึกษำ และ/หรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง ซึง่ ๑ ครั้งหมำยถึง ๑ หลักสูตรกำรฝึกอบรม
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๒) เป็นผู้บังคับบัญชำหน่ว ยลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึก ษำที่ผ่ ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำขทำนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และมีผลกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นวิทยำกรผู้ให้
กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึ กอบรมลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และ/หรือนำหน่วยลู กเสื อ
จิตอำสำพระรำชทำน ไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง
๒. แบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำด้วยผ้ำปักตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน มอบให้แก่ลูกเสือ เนตรนำรี ที่เป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
และมีผลกำรปฏิบัติกจิ กรรมจิตอำสำพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง

๒) การบริหารจัดการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๒.๑ การเตรียมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
(๑) ก่ อ นเริ่ ม กำรจั ด ท ำโครงกำรและกำรด ำเนิ น งำน “โครงกำรลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำน” สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้ส่งบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จำนวน ๕ คน
ไปเข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “จิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔” ของโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน หลักสูตรหลัก
ประจำ รุ่นที่ ๕/๖๓ ดังรำยชื่อต่อไปนี้ นำยสินชัย หมวดมณี ตำแหน่งนัก จัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
นำยอดุล ย์ รั ตน์ นิ่ มเจริ ญ ตำแหน่ งนั กวิช ำกำรศึ ก ษำช ำนำญกำร นำยนันทน์พัทธ์ ศรีธัญรัตน์ ตำแหน่ ง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นำยกญิศโกศัลย์ เกตุวัตถำ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป นำยเอกสิทธิ์ สวัสดิ์วงศ์
ตำแหน่งนักวิชำกำรฝึกอบรม ซึ่งได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมระหว่ำงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ถึงวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน (วิภำวดี) เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร รวมระยะเวลำในกำรฝึ ก อบรม
ตลอดหลั กสู ตร ๕๐ วัน บุ คลำกรที่ผ่ ำนกำรฝึ กอบรมจำกโรงเรียนจิต อำสำพระรำชทำน ทั้ง ๕ คน ได้ใ ช้
ประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้และได้รับกำรปลูกฝังด้ำนจิตอำสำจำกโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน ทำหน้ำที่ช่วย
ในกำรออกแบบกระบวนกำรฝึกอบรมให้สำหรับหลักสูตร “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ของสำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ
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(๒) สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้จัดกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
บุ ค ลำกรทำงกำรลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนและหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยได้ร่วมกันจัดทำเนื้อหำ และออกแบบ
กระบวนกำรฝึกอบรม ซึ่งเน้นกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังเรื่ อง “จิตอำสำ” ตำมหลักกำร
และวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ให้ลูกเสือและเนตรนำรี ได้น้อมนำเอำไปจัดกิจกรรมจิตอำสำ
ด้วยกำรอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในสถำนศึกษำและชุมชน
สำหรับกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดให้มีขึ้น ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๕ มีนำคม
๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๔ ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร ประกอบด้ว ย
ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ อำทิ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
(นำงกนกวรรณ วิลำวัลย์) ผู้กำกับดูแลงำนสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ นำยสุทิน แก้วพนำ เลขำธิกำรสำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ นำยวัลลพ สงวนนำม รองเลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ตลอดจนผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้บริหำร
สถำนศึกษำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผู้แทน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้แทนสำนักงำน กศน. ผู้แทนสำนักงำน สอศ. ผู้แทนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
จำกสโมสรลูกเสือ ลูกเสืออำสำสมัคร ที่ปรึกษำและผู้บริหำรของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๒.๒ โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 โครงสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรม
2.2.2 บทบำทหน้ำที่ของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
2.2.3 บทบำทหน้ำที่ของสำนักงำนลูกเสือจังหวัด
2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
โครงสร้ำงหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย
(๑) หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจำนวน ๓ หมวดวิชำ ๙ รำยวิชำ และ (๒) หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีจำนวน ๙ รำยวิชำย่อย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีจานวน
๓ หมวด ๙ รายวิชา
หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน
รำยวิชำที่ ๑.๑ กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
รำยวิชำที่ ๑.๒ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
รำยวิชำที่ ๑.๓ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนว
พระรำชดำริ
รำยวิชำที่ ๑.๔ โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการดาเนินกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
รำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
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รำยวิชำที่ ๒.๒ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
รำยวิชำที่ ๒.๓ กำรวำงแผนและกำรด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
รำยวิชำที่ ๓.๑ กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษะลู ก เสื อ ของวิ ท ยำกรลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำน
รำยวิชำที่ ๓.๒ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
สาหรับรายวิชาที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประกอบไปด้วย
๙ รายวิชาย่อย ดังนี้
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๑ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๒ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๓ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๔ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนว
พระรำชดำริ
รำยวิ ช ำย่ อ ยที่ ๒.๑.๕ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ แ ละหลั ก ปรั ช ญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
รำยวิ ช ำย่ อ ยที่ ๒.๑.๖ ทั ก ษะพื้ น ฐำนของลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๗ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๘ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๙ กำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
2.2.2 บทบาทหน้าที่ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำตให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้มีโอกำสถวำยงำนตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน
โดยพระรำชทำน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”ตำมทีส่ ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้ขอพระรำชทำนไป
ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ ในฐำนะผู้ รั บ ผิ ด ชอบ “โครงกำรลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำน” มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจ ดังนี้
๑) จัดทำรำยละเอียดและวำงแผนกำรดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
โดยส่งบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ของสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จำนวน ๕ คน เข้ำศึกษำหลักสูตร “จิตอำสำ
พระรำชทำน ๙๐๔” จำกโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน
๒) แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำหลักสูตรและคู่มือดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนโดยจั ด กำรประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ำร จั ด ท ำหลั ก สู ต รและกระบวนกำรฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำน และหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
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๓) ขอพระรำชทำนหลั ก สู ต ร “ลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน” และได้ รั บ
พระบรมรำชำนุญำตเมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔
๔) จัดทำแผนดำเนินงำนฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑ วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำ
สำนักงำนลูกเสือแห่ง ชำติและวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และกลุ่มเป้ำหมำยที่ ๓ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
๕) สรรหำวิท ยำกรแกนนำลู ก เสื อ จิ ตอำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนั ก งำน
ลูกเสือแห่งชำติ จัดทำแผนกำรฝึกอบรม ออกแบบกิจกรรมกำรฝึกอบรม จัดทำสื่อกำรฝึกอบรม และกำหนด
วิธีกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๖) ประสำนขอควำมร่ว มมื อ ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ จั ง หวัด ทุ ก จั งหวัด และแจ้ ง
รำยละเอียดกำรดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน พร้อมทั้งให้สำนักงำนลูกเสือจังหวัดคัดเลือก
วิ ท ยำกรแกนน ำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนประจ ำจั ง หวั ด จั ง หวั ด ละ ๒๐ คน ผู้ อ ำนวยกำรฝึ ก อบรม
และวิทยำกรประจำกลุ่ม จำนวน ๓ คน
๗) สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โอนงบประมำณสนับสนุนให้สำนักงำนลู กเสื อ
จังหวัดดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยของจังหวัด ประกอบด้วย
- กลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ๑ วิ ท ยำกรแกนน ำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด จังหวัดละ ๒๐ คน
- กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำละ ๒ คน จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ
- กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๓ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จังหวัดละ
๖๐ หน่วย หน่วยละ ๑๐ - ๔๐ คน
๘) ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ งชำติ ร่ว มกั บ ส ำนัก งำนลู ก เสื อ จั ง หวัด เตรี ย มกำร
จั ดกำรฝึ กอบรมบุ คลำกรทำงกำรลู กเสื อ ทำง Online โดยระบบ DEEP (Digital Education Excellence
Platform) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
- ประชุ ม ชี้ แ จงหั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ จั ง หวั ด ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
และผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน กศน. จังหวัด รวมทั้งบุคลำกรของสำนักงำนลูกเสือจังหวัด และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
- จั ด กำรฝึ กอบรมวิทยำกรแกนนำลู กเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด ณ สถำนที่ทกี่ ำหนด
- จัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ณ สถำนที่ที่สำนักงำนลูกเสือจังหวัด และสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรร่วมกัน กำหนด โดยกำรฝึกอบรม
ให้เป็นไปตำมที่ คณะวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัดดำเนินกำร
ส ำหรั บ กำรฝึ กอบรมหลั กสู ต รลู ก เสื อจิ ต อำสำพระรำชทำนในสถำนศึ ก ษำ
ให้สำนักงำนลูกเสือจังหวัด และวิทยำกรแกนนำลู กเสือจิตอำสำพระรำชทำน ร่วมกับสถำนศึกษำพิจ ำรณำ
ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม แบบ Onsite ณ สถำนศึกษำ หรือ ค่ำยลูกเสือ
๙) ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ แต่ ง ตั้ ง (๑) ผู้ ป ระสำนงำนประจ ำจั ง หวั ด
และ (๒) คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
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2.2.3 บทบาทหน้าที่ของสานักงานลูกเสือจังหวัด
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ในระดับจังหวัด ดังนี้
๑) คัดเลือกบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่เป็นผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำในเขตปกครองของจังหวัด จำนวน ๒๐ คน เป็น “วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานประจาจังหวัด”
๒) ส ำนั กงำนลู กเสื อจังหวัด ร่ว มกับ คณะวิทยำกรแกนนำลู กเสื อจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัด ทั้ง ๒๐ คน มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้
ก) ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ จั ง หวัด และคณะวิ ท ยำกรแกนน ำลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัดดำเนินกำร
- คัดเลือกผู้อำนวยกำรฝึกอบรม ๑ คน และวิทยำกรประจำกลุ่ ม
กำรฝึกอบรม ๒ คน
- วำงแผนจัดกำรฝึ กอบรมคณะวิท ยำกรแกนนำลู กเสื อจิต อำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัดและวำงแผนเพื่อดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัดในระยะ
ต่อเนื่อง รวมทั้งรับทรำบกำรโอนเงินจำกสำนักงำนลู กเสือแห่งชำติ เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลู กเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน ในจังหวัดของท่ำน
ข) ดำเนินกำรให้วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
เข้ำรับกำรฝึกอบรม “หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ด้วยระบบ Online
บน Platform DEEP
ค) บริหำรจัดกำรรับสมัครหรือสรรหำสถำนศึกษำที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัด จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ และประสำนให้แต่ละสถำนศึกษำจัด ส่ง
รำยชื่อผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้กำกับ หรือรองผู้กำกับ
ลูกเสืออีก ๑ คน รวม ๒ คน เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัด
ง) สำนักงำนลูกเสือจังหวัด ร่วมกับคณะวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัดดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ
“หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ตำมที่ร่วมกันกำหนด
จ) คณะวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัดร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน ให้กับลูกเสือ เนตรนำรีของแต่ละสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร
๓) สำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด ดำเนินกำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนให้แก่กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสื อสถำนศึกษำ
ในเขตพื้นที่ปกครองทีร่ ่วมโครงกำร
๔) สำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในชุมชน
๕) สำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด ดำเนินกำรนิเทศและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
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๖) สำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด สรุปผลกำรดำเนินงำนของหน่วยลูกเสือ จิตอำสำพระรำชทำน และรำยงำนผลถึงสำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ เพื่อขอรับพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ตำมเกณฑ์และระยะเวลำที่กำหนด
๒.๓ รูปแบบการฝึกอบรมและกาหนดการฝึกอบรม
แผนดาเนินการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจาปี ๒๕๖๔

๑. จัดทำคู่มือดำเนินโครงกำรลูกเสือ
๑-๓๐ ๑ – ๓๑ ๑ – ๓๑
จิตอำสำพระรำชทำน
๒. จัดจ้ำง/จัดทำผลิตสื่อเทคโนโลยี
๑ – 31
ประกอบกำรฝึกอบรม ทั้ง ๒ หลักสูตร
ส.ค.
(บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
และลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน)
๓. ดำเนินกำรฝึกอบรมวิทยำกร
แกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด (๒๐ คน/จังหวัด
รวม ๑,๕๔๐ คน)
๓.๑ พิธีเปิดและชี้แจง
กำรดำเนินงำนโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
ในระดับพื้นที่ ระหว่ำงเวลำ
๑๐.๐๐ น. ถึง 12.00 น.
โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีเปิด
บนระบบ Microsoft Team
ทั้งนี้รวมทั้ง Live บน Page
Facebook ของ ETV
และ NSOT (สำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ)
ฝึกอบรม ทำง Online ผ่ำนระบบ
DEEP (Digital Education
Excellence Platform)
ของกระทรวงศึกษำธิกำร

๑8

หมำยเหตุ

ธันวำคม

พฤศจิกำยน

ตุลำคม

กันยำยน

สิงหำคม

กรกฎำคม

กิจกรรม / เดือน

มิถุนำยน

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๒๕๖๔
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หมำยเหตุ

ธันวำคม

๒๐ –
๒๔

พฤศจิกำยน

กันยำยน

.

ตุลำคม

สิงหำคม

๓.๒ ฝึกอบรมหมวดที่ ๑
หลังกำรเรียนในรำยวิชำที่ 1.4
ให้มีกำรพบกลุ่มครั้งที่ 1
๓.๓ ฝึกอบรมหมวดที่ ๒
*** รำยวิชำที่ ๒.๓ ให้วิทยำกร
แกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัด
วำงแผนเพื่อกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
(๖๐ สถำนศึกษำ)
หลังกำรเรียนในรำยวิชำที่ 2.3
ให้มีกำรพบกลุ่มครั้งที่ 2
๓.๔ ฝึกอบรมหมวดที่ ๓ (สรุปผล
กำรฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)
ด้วยกำรพบกลุ่ม ครั้งที่ 3
และพิธีปิดกำรฝึกอบรม
๓.๕ วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัด
คัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ (๖๐ สถำนศึกษำ)
๔. ดำเนินกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือ จิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ ๑๒๐ คน /จังหวัด
(๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๒ คน :
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้กำกับ/
รองผู้กำกับลูกเสือ)
๕. ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ จังหวัด
ละ ๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๔๐ คน
ทำง Onsite จำนวน ๗๗ จังหวัด
รวม ๑๘๔,๘๐๐ คน

กรกฎำคม

กิจกรรม / เดือน

มิถุนำยน

๒๕๖๔

๒๐ –
๒๔

๒๐ –
๒๔

๑๕ ๓๑

ตุลำคม

เดือน
พฤศจิกำยน ธันวำคม

ตำม
สถำนกำรณ์
คลี่คลำยของ
โควิด –๑๙
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๖. กำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนทั้งสองหลักสูตร
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย

หมำยเหตุ

ธันวำคม

พฤศจิกำยน

ตุลำคม

กันยำยน

สิงหำคม

กรกฎำคม

กิจกรรม / เดือน

มิถุนำยน

๒๕๖๔

ประเมินผลและติดตำมผลต่อเนื่อง

๒.๓.๑ รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน : วิทยากร
แกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจาจังหวัดและวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจา
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ส ำหรั บ กำรอบรมวิทยำกรแกนนำลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
มีรำยละเอียด มีดังนี้
๑) พิธีเปิดและกำรชี้แจงกำรดำเนินโครงกำร เป็นกำรถ่ำยทอดสด ทำง Page
Facebook ของ ETV และ NSOT (สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ)
๒) กำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
มีคำชี้แจง ดังนี้
วิทยำกรแกนนำลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด ได้รับคู่มือ
ด ำเนิ น โครงกำรลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน ของส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ และให้ ท ำกำรศึ ก ษำคู่ มื อ
เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงละเอียด
หลังกำรร่วมพิธีเปิดและกำรชี้แจงโครงกำร คณะผู้เข้ำรับกำรฝึ ก อบรม
วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด ทั้ง ๒๐ คน ร่วมกับสำนักงำนลูกเสือจังหวัด ศึกษำ
รำยวิชำหลักสูตรกำรฝึกอบรมตำมคู่มือ และจัดทำแผนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรกำรฝึกอบรมร่วมกัน พร้อมนัดหมำย
วัน เวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำง Online และพบกลุ่มอย่ำงพร้อมเพรียงกันต่อไป
- กำรฝึกอบรม หมวดที่ ๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ รำยวิชำ หมวดที่ ๒ ซึ่งมี
ทั้งหมด ๓ รำยวิชำ และ หมวดที่ ๓ ซึ่งมีทั้งหมด ๒ รำยวิชำ
อนึ่ง กำรฝึกอบรมกลุ่มเป้ำหมำยวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัด จะต้องจัดให้มีกำรพบกลุ่ม อย่ำงน้อย ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ หลังกำรฝึกอบรมหมวดที่ ๑ รำยวิชำที่ ๑.๔
ครั้งที่ ๒ กำรฝึกอบรมหมวดที่ ๒ รำยวิชำที่ ๒.๓
ครั้งที่ ๓ กำรฝึกอบรม หมวดที่ ๓ รำยวิชำที่ ๓.๒ และจัดดำเนินกำร
ให้มพี ิธีปิดกำรฝึกอบรม
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้ นำสื่อบทเรียนกำรฝึกอบรมตำมหลั กสู ตร
ทั้ง ๓ หมวด และ ๙ รำยวิชำขึ้นให้กำรฝึกอบรมทำง Online บนระบบ DEEP (Digital Education Excellence
Platform) ของ กระทรวงศึกษำธิกำร
เนื่ อ งจำกกำรฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ อยู่ ใ นช่ ว งระยะกำรระบำดของไวรั ส
โคโรนำ – ๒๐๑๙ รู ป แบบกำรฝึ กอบรมจึงจำเป็นต้องเน้นย้ำให้ ปฏิบัติตำม New Normal อย่ำงเคร่งครัด
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หลังพิธีเปิดกำรฝึกอบรมในรำยวิชำทั้ง ๙ รำยวิชำนอกจำกต้องฝึกอบรมบนระบบ DEEP แล้ว ให้ร่วมกันกำหนด
ตำรำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
ด้วย Programme ZOOM หรือ Programme อื่น ๆ ที่กำหนด เพื่อให้กระบวนกำรฝึกอบรมมีประสิทธิภำพสูงสุด
หมายเหตุ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ดาเนินงานหลักของ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรและผู้บริหารการจัดโครงการ ได้จัดให้มีผู้ประสานงานหลักและผู้ให้บริการการตอบ
ข้อซักถามทุกประเด็น
- นำงเบ็ญจำงค์ ถิ่นธำนี ผู้อำนวยกำรสำนักเลขำธิกำร สลช.
- นำงสำวจริยำรุจี สุขวิชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร สลช.
นอกจำกนี้ ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ ได้ จั ด บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเป็ น ผู้ ป ระสำนงำน
กำรฝึกอบรมให้แต่ละจังหวัดในครั้งนี้
๒.๓.๒ รู ป แบบการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทาน :
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
กำรฝึ ก อบรมผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนในสถำนศึ ก ษำ
มีรำยละเอียด ดังนี้
- สำหรับกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
จ ำนวน ๖๐ สถำนศึกษำ รวม ๑๒๐ คน ต่อจังหวัด ให้ คณะวิทยำกรแกนนำลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำน
ประจำจังหวัดและสำนักงำนลูกเสือจังหวัดเป็นผู้ดำเนินกำรฝึกอบรม
- กำรดำเนินกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ให้ใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรมและรูปแบบกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัด โดยบทเรียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรทั้ง ๓ หมวด และ ๙ รำยวิชำ เป็นกำรฝึกอบรม
ทำง Online บนระบบ DEEP (Digital Education Excellence Platform) ของกระทรวงศึกษำธิกำร และให้
มีกำรพบกลุ่มตำมรำยวิชำที่กำหนด และให้ดำเนินกำรฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรม
ไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๒.๓.๓ รูปแบบการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้
- เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนในแต่ ล ะสถำนศึ ก ษำได้
แผนกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้อำนวยกำรลูกเสือ
โรงเรียนและผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือของสถำนศึกษำ จะต้องดำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำของตน และดำเนินกำรจัดตั้ง “หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน..........(ขื่อสถานศึกษา)”
๒.๓.๔ การตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
สถำนศึกษำที่มีผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จิตอำสำพระรำชทำนและลูกเสื อจิตอำสำ
พระรำชทำนซึ่ง ผ่ ำนกำรฝึกอบรมหลักสู ตรลู กเสือ จิตอำสำพระรำชทำนตำมเกณฑ์ที่กำหนด เสนอรำยชื่อ
ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนพร้อมรำยชื่อสมำชิกหน่วยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมลำดับขั้น
ถึงผู้มีอำนำจตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
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๒.๓.๕ การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
สมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนแต่ละหน่วย ร่วมกันวำงแผนจัดกิจกรรม
จิตอำสำพระรำชทำนร่วมกับชุมชน ดำเนินกำรจัดกิจกรรม สรุปผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ถึงผู้มีอำนำจตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
กำรออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ให้ปฏิบัติ
กิจกรรมภำยใต้ ชื่อ “หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน..........(ขื่อสถานศึกษา)”
(ตัว อย่ ำง เช่น “หน่ว ยลู กเสื อจิต อำสำพระรำชทำนโรงเรีย นวัดสลุ ด บำงพลี
สมุทรปรำกำร” หรือ “หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนโรงเรียนสถำพรพิทยำ เมืองชลบุรี” หรือ “หน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ศรีรำชำ ชลบุรี” เป็นต้น)
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ส่วนที่ ๒
กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
...............................................
กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมคู่มือ
ฉบับนี้ ได้กำหนดให้มเี นื้อหำและกำรจัดกระบวนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
๒.๑ กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๑.๑ โครงสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๑.๒ กระบวนกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
๒.๑. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
- กำรดำเนินกำรฝึกอบรมกลุ่มเป้ำหมำยเริ่มต้นของโครงกำร คือ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจ ำส ำนั กงำนลู กเสื อแห่ งชำติ และวิ ทยำกรแกนน ำลู กเสื อจิ ตอำสำพระรำชทำนประจ ำจั งหวั ด โดยให้ มี
กำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด จังหวัดละ ๒๐ คน รวม ๗๗ จังหวัด
เป็นจำนวนวิทยำกรทั้งสิ้น ๑,๕๔๐ คน
- กำรอบรมผู้ บั งคับ บั ญชำหน่ว ยลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ประกอบด้ว ย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้กำกับลูกเสือในสถำนศึกษำ จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๒ คน จำนวน ๗๗ จังหวัด
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙,๒๔๐ คน
๒.๑.๑. โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจา
สานักงานลูกเสือแห่งชาติและประจาจังหวัด และผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ในสถานศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกัน มีจานวน ๓ หมวดวิชา ๙ รายวิชา ดังนี้
หมวดที่ ๑ ควำมเป็นชำติกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และลูกเสือจิตอำสำ
รำยวิชำที่ ๑.๑ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รำยวิชำที่ ๑.๒ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
รำยวิชำที่ ๑.๓ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
รำยวิชำที่ ๑.๔ โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :
เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและกำรดำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
รำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
รำยวิชำที่ ๒.๒ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
รำยวิชำที่ ๒.๓ กำรวำงแผนและกำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
รำยวิชำที่ ๓.๑ กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน

16

รำยวิชำที่ ๓.๒ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๒.๑.๒ กระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
กระบวนการฝึกอบรม : หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
รำยวิชำที่ ๑.๑ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รำยวิชำที่ ๑.๒ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
รำยวิชำที่ ๑.๓ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
รำยวิชำที่ ๑.๔ โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :
เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
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หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
รายวิชาที่ ๑.๑
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เวลา ๖๐ นาที
.......................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พระรำชกรณียกิจประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ
จุดหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งกับ รูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และพระรำชกรณียกิจ ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ สำมำรถออกแบบ
กำรฝึกอบรมให้กับผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ
๑. อธิบำยรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้
๒. ระบุพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในฐำนะประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีขั้นตอน
กำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้
๑. ขั้นนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม
๒. ขัน้ กิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์เพลง “ควำมฝันอันสูงสุด”
๒.๒ วิทยำกรบรรยำย คือ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศุ กรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ
และประธำนคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และ วิทยำกรร่วมเสวนำ ประกอบด้วย
ดร. คงศักดิ์ เจริญรักษ์ และอำจำรย์อมร ชุมศรี ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
- แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ
หัวข้อที่ ๑ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข :
พระมหำกษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรและลูกเสือไทยตลอดมำ”
หัวข้อที่ ๒ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับงำนจิตอำสำเพื่อช่วยเหลือประชำชน”
๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “คุณูปกำรที่สถำบันพระมหำกษัตริย์
ทรงมีต่อลูกเสือไทย และชำวลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจะน้อมนำเรื่อง จิตอำสำพระรำชทำนเพื่อถวำยงำน
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว อย่ ำ งไร” คนละไม่ เ กิ น ๑ หน้ ำ กระดำษ A4 และส่ ง ควำมคิ ด เห็ น ให้
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ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุป ควำมคิดเห็น
ของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป
- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อการฝึกอบรม
- สื่อบุคคล
- วิดีทัศน์ เพลง “ควำมฝันอันสูงสุด”
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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รายวิชาที่ ๑.๒
การสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมือง
เวลา ๖๐ นาที
........................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. หน้ำที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. กำรสร้ำงจิตสำนึก และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
จุดหมาย
เพื่อให้ ผู้ เข้ำรั บ กำรฝึ กอบรมมีทักษะในกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองส ำหรับลู กเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ
๑. ระบุวิธีกำรสร้ำงจิตสำนึกของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได้
๒. ระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับควำมเป็นพลเมืองได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม
๒. ขัน้ กิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”
๒.๒ บรรยำยเรื่อง “เรำจะสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสื อจิตอำสำพระรำชทำน
ได้อย่ำงไร” โดยวิทยำกร ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศุ กรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ และประธำน
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
๒.๓ กำรเสวนำ เรื่อง “เรำจะสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ได้อย่ำงไร” โดยวิทยำกรนำกำรเสวนำ : ดร. ปุณฑรีก์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
- คณะผู้เข้ำร่วมเสวนำ ประกอบด้วย ลูกเสือและเนตรนำรี
๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิ ดเห็นเกี่ยวกับ “เรำจะสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็น
พลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้อย่ำงไร” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็น
ให้ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น
ของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป
- ทั้ ง นี้ หลั ง จบกำรเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะรำยวิ ช ำ ผู้ บ ริ ห ำรจั ด กำรฝึ ก อบรมได้ จั ด ให้ มี
ระบบ ZOOM หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน

20

สื่อการฝึกอบรม
- สื่อบุคคล
- วิดีทศั น์ เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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รายวิชาที่ ๑.๓
หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
เวลา ๖๐ นาที
...............................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. ควำมเป็นมำของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
๒. หลักกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
๓. วิธีดำเนินกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
จุดหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักกำร
และวิธีดำเนินโครงกำรจิ ตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ ให้กับผู้บังคับบัญชำลู กเสื อและลู กเสื อ
จิตอำสำพระรำชทำน
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ
๑. อธิ บ ำยควำมเป็ น มำ ระบุ ห ลั ก กำร และบอกวิ ธี ด ำเนิ น ของโครงกำรจิ ต อำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชดำริได้
๒. น ำหลั กกำรและวิธี ดำเนิ น โครงกำรจิ ต อำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ ไ ปออกแบบ
กิจกรรมกำรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือจิตอำสำและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
ส ำหรั บ รำยวิช ำ หลั กกำรและวิธี ดำเนินโครงกำรจิต อำสำพระรำชทำน มีขั้นตอนกำรฝึ ก อบรม
ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์
๒. ขัน้ กิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์ “แนะนำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”
๒.๒ บรรยำย ประกอบกำรเสวนำ เรื่อง “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกิจกรรมถวำยงำน
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” โดย ดร. อัมพร พินะสำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- คณะผู้เข้ำร่วมเสวนำ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้อำสำสมัครเข้ำร่วม
ในโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
- วิทยำกรนำและผู้เข้ำร่วมเสวนำร่วมกันสรุป
๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
กับกิจกรรมถวำยงำนจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็น
ให้ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น
ของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป
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- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อการฝึกอบรม
- สื่อบุคคล
- วิดีทัศน์ “แนะนำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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รายวิชาที่ ๑.๔
โครงการตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา”
เวลา ๗๕ นาที
.....................................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
๒. กำรสืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่
“โคก หนอง นำ”ด้วยวิธีกำรลูกเสือ
๓. กำรศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
จุดหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง และโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” ให้ กับ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ
๑. อธิบำยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริได้
๒. นำหลักกำรและวิธีกำรของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ
รู ป แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ : “โคก หนอง นำ” ไปออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ ลู กเสื อจิตอำสำ
พระรำชทำน รวมทั้งสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่
“โคก หนอง นำ” มีขั้นตอนกำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้
๑. ขั้นนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์
๒. ขัน้ กิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์ เพลง “ตำมรอยพ่อ”
๒.๒ วิทยำกรและผู้ร่วมรำยกำร
ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร และเด็กและเยำวชนลูกเสือ (ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ตำแหน่ง ประธำนสถำบัน
เศรษฐกิจพอเพี ยง และประธำนมูลนิ ธิ กสิ กรรมธรรมชำติ มำบเอื้ อง อำเภอบ้ำนบึ ง จังหวัดชลบุรี) โดยแบ่ ง
กำรเรียนรู้เป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ บรรยำย เรื่อง “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”
โดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร
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ตอนที่ ๒ วิทยำกร ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร นำลูกเสือและเนตรนำรี ชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ต้นแบบ โคก หนอง นำ ประกอบกำรให้ควำมรู้ เรื่อง “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเรียนรู้อย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึง
กำรจัดกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ โคก หนอง นำ”
๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่ง
ควำมคิดเห็นให้ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุป
ควำมคิดเห็นของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม
ต่อไป
- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อการฝึกอบรม
- สื่อบุคคล
- วิดีทัศน์เพลง “ตำมรอยพ่อ”
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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กระบวนการฝึกอบรม : หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการดาเนินกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
รำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
รำยวิชำที่ ๒.๒ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
รำยวิชำที่ ๒.๓ กำรวำงแผนและกำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
สำหรับรำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ประกอบไปด้วย ๙ รำยวิชำย่อย
ดังนี้
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๑ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๒ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๓ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๔ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๕ โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :
เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๖ ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำร
และช่วยเหลือภัยพิบัติ
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๗ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๘ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์
รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๙ กำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
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หมวดที่ 2 หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการดาเนินกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
รายวิชาที่ 2.1
หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
เวลา ๔๕ นาที
........................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
๒. กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
๔. หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชดำริ
๕. โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
๖. ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ
๗. ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน
๘. ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน กับกำรประชำสัมพันธ์
๙. กำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
จุดหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะตำมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
สำมำรถทำหน้ำที่ เป็นวิทยำกรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
1. อธิบำยขอบข่ำยและวัตถุประสงค์ของรำยวิชำย่อยในหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
2. จัดกำรฝึกอบรมลูกเสือตำมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
3. อธิบ ำยหลั กเกณฑ์และวิธีกำรขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ ให้ผู้ บังคับบัญชำลูกเสือและลู กเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนได้
รำยวิชำหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนนี้ มีรำยวิชำย่อย จำนวน 9 รำยวิชำ โดยมีรำยละเอียด
และขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. กระบวนกำรฝึ กอบรมลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำสำมำรถ
พิจำรณำเลือกกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร จำนวน ๓ วัน ๒ คืน หรือ 4 วัน กรณีไม่ให้ลูกเสือพักค้ำงแรมในค่ำย
๒. ตำรำงกำรฝึกอบรม
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีขั้นตอนกำรฝึกอบรมดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขึ้นนาเข้าสู่บทเรียน
- แจ้งวัตถุประสงค์
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ขั้นที่ ๒ การนาเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ วิทยำกร ดร. คงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ชี้แจง
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในรำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ - ๒.๑.๓ - ๒.๑.๔ – ๒.๑.๕
๒.๒ วิ ท ยำกร อำจำรย์ อ มร ชุ ม ศรี ผู้ ต รวจกำรลู ก เสื อ ประจ ำส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ
ชี้แจงกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในรำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๖ - ๒.๑.๗ - ๒.๑.๘ - ๒.๑.๙ และชี้แจง
ตำรำงกำรฝึกอบรม
- ตำรำงที่ ๑ กรณีจดั กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จำนวน ๓ วัน ๒ คืน
- ตำรำงที่ ๒ กรณีจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จำนวน ๔ วัน
วิทยำกรร่วมกันสรุป
ขั้นที่ ๓ การสรุป การเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “กำรอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็นให้ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำ
กลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็นของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไป
ยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป
- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อการฝึกอบรม
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
- สื่อบุคคล
ขั้นการประเมินผล
- ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็น
- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม
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รายวิชาที่ ๒.๒
บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
เวลำ ๖๐ นำที
.......................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. บทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
จุดหมาย
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนของสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ
๑. ระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำได้
๒. อธิ บ ำยหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำหน่ ว ยลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ของสถำนศึกษำได้
๓. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีขั้นตอน
กำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์รำยวิชำ
๒. ขั้นการเรียนรู้และสะท้อนประสบการณ์
- วิ ท ยำกรบรรยำย คื อ ดร. สุ ทิ น แก้ ว พนำ เลขำธิ ก ำรส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ
และ ดร. คงศักดิ์ เจริ ญรั กษ์ ผู้ ตรวจกำรลู กเสื อประจำส ำนักงำนลู กเสื อแห่ งชำติ เรื่อง “ บทบำทหน้ำ ที่
ของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” โดย แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ ๑ เรื่อง “บทบำทหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรลูกเสือสถำนศึกษำในกำรบังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ”
ตอนที่ ๒ เรื่อง “บทบำทหน้ำที่ของผู้กำกับลูกเสื อจิตอำสำพระรำชทำนและหั ว หน้ำ
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ”
- วิทยำกรร่วมกันสรุป
๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “บทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ
ในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็นให้
ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็นของ
ทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป
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- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อและวัสดุอุปกรณ์
- สื่อบุคคล
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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รำยวิชำที่ ๒.๓
กำรวำงแผนและดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชน
เวลำ ๙๐ นำที
.......................................................
ขอบข่ำยวิชำ
๑. กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชน
๒. กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชน
- กำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
- กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
- กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือทำกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน
- กำรขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
จุดหมาย
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือวำงแผนจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในโรงเรียนและชุมชน
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ
๑. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชนได้
๒. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชนได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สาหรั บรายวิชาที่ ๒.๓ นี้ ผู้เข้ ารั บการฝึกอบรมทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย คือ วิทยากรแกนน าลูกเสื อ
จิตอาสาพระราชทานประจาจังหวัด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษากาหนดให้
ต้องเข้ามา “พบกลุ่ม”
ส ำหรั บ รำยวิช ำ กำรวำงแผนและด ำเนิ น งำนกิ จ กรรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนในสถำนศึ ก ษำ
และชุมชน มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นนา
ชี้แจงวัตถุประสงค์รำยวิชำ
๒. ขั้นตอนการเรียนรู้
วิทยำกร คือ อำจำรย์อมร ชุมศรี ผู้ตรวจกำรลูกเสือ ประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยมี
หัวข้อ ดังนี้
หั ว ข้ อ ที่ ๑ บรรยำย เรื่ อ ง “กำรจั ด ท ำแผนและกำรจั ด กิ จ กรรมจิ ต อำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำและชุมชน”
หัวข้อที่ ๒ มอบหมำยภำรกิจภำคปฏิบัติโดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมจัดทำแผนตำมแบบบันทึก
กิจกรรมสำหรับวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัดและผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
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๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมแสดงควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ “กำรจั ด ท ำแผนกิ จ กรรมจิ ต อำสำ
พระรำชทำนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่ง
ควำมคิดเห็นให้ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิท ยำกรประจำกลุ่มจะสรุป
ควำมคิดเห็นของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม
ต่อไป
- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อและวัสดุอุปกรณ์
- สื่อบุคคล
- Power Point
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วม และรำยงำนผลงำนรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม
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สาหรับวิทยากรแกนนาฯประจาจังหวัด
แบบบันทึกกิจกรรม
จังหวัด.........................................
วิชำกำรวำงแผนดำเนินงำนลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
กลุ่มที่.......................ชื่อวิทยำกรประจำกลุ่ม.........................
แผนการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
จังหวัด...................................รุ่นที่.................
ระหว่ำงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. .................
ณ.................................อำเภอ.......................จั งหวัด..........................
๑.วิธีกำรจัดกำรฝึกอบรม .....................................................................
๒.คณะผู้ให้กำรฝึกอบรม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
หน้ำที่
รำยวิชำที่รับผิดชอบ
1
ผู้อำนวยกำรฝึกอบรม
2
รองผู้อำนวยกำรฝึกอบรม
3
ฯลฯ
4
5
๒.รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สถำนศึกษำ
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สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
แบบบันทึกกิจกรรม
จังหวัด .........................................
วิชำกำรวำงแผนดำเนินงำนลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
กลุ่มที่ ...................... ชื่อวิทยำกรประจำกลุ่ม …………………...........................
แผนการจัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัด...................................รุ่นที่.................
ระหว่ำงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. .................
ณ.................................อำเภอ.......................จังหวัด..........................
๑.คณะผู้ให้กำรฝึกอบรม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
หน้ำที่
รำยวิชำที่รับผิดชอบ
1
ผู้อำนวยกำรฝึกอบรม
2
รองผู้อำนวยกำรฝึกอบรม
3
ฯลฯ
4
5
๒.รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล

ประเภทลูกเสือ

สถำนศึกษำ
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๒.๒ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ
ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัด โดยผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึ ก ษำ ได้ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรมผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรฝึกอบรม มีเป้ำหมำยจังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ
ส ำนั กงำนลู กเสื อแห่ งชำติ จึงกำหนดให้ ส ถำนศึก ษำที่ เข้ ำร่ว มโครงกำรลู กเสื อจิ ต อำสำ
พระรำชทำน ได้พิจำรณำฝึกอบรมโดยเลือกจำกตำรำงกำรฝึกอบรม ๒ ตำรำง ดังนี้
ตำรำงที่ ๑ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำจำนวน ๓ วัน ๒ คืน
ตำรำงที่ ๒ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำจำนวน 4 วัน
ตารางที่ ๑ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจานวน ๓ วัน ๒ คืน
ชื่อสถานศึกษา................................................อาเภอ..................................จังหวัด.......................
ระหว่างวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ........... ถึงวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ...........
วัน/เวลา
วันที่ ๑
๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รายละเอียด

ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมและ กลุ่มสัมพันธ์
พิธีเปิด
วิชำ “บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย”(ครั้งที่ ๑)
วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” (ต่อ)
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิชำ “กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง”
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ -๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๑๙.๔๕ น.
๒๐.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐ น.
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ -๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมยำมว่ำง (ภำรกิจเตรียมทีพ่ ัก)
รับประทำนอำหำร
กลุ่มสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน : กิจกรรมทำควำมรู้จัก
กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งที่ ๒)
เพลงสรรเสริญพระบำรมี สวดมนต์ นอน
ตื่นนอน
กำยบริหำรและปฏิบัตภิ ำรกิจส่วนตัว
รับประทำนอำหำร
รับตรวจ
ประชุมรอบเสำธง
กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งที่ ๓)
วิชำ “หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน”
วิชำ “โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นำ”

นาที

๖๐
๖๐

หมายเหตุ

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

๖๐
๑๒๐

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

๓๐
๔๕

๑๕
๖๐
๑๓๕

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ
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วัน/เวลา
รายละเอียด
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชำ “ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัต”ิ
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วิชำ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน”
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กำรแสดง Gang Show
๒๐.๐๐ น.
เพลงสรรเสริญพระบำรมี สวดมนต์ นอน
วันที่ ๓
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. กำยบริหำรและปฏิบัตภิ ำรกิจส่วนตัว
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทำนอำหำร
๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ น. รับตรวจ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. วิชำ “ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “กำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย (ภำคสรุป)
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น. คณะวิทยำกรและลูกเสือสรุปบทเรียนร่วมกัน และมอบหมำยภำรกิจ
๑๔.๐๐ น.
- พิธีปิดกำรอบรม
- เดินทำงกลับ

นาที

หมายเหตุ

๙๐

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

๑๒๐
๑๒๐

๙๐
๗๕
๑๕
๔๕
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ตารางที่ ๒ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จานวน ๔ วัน
ชื่อสถานศึกษา................................................อาเภอ..................................จังหวัด.......................
ระหว่างวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ........... ถึงวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ...........
วัน/เวลา
วันที่ ๑
๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รายละเอียด

ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมและ กลุ่มสัมพันธ์
พิธีเปิด
วิชำ “บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย” (ครั้งที่ ๑)
วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” (ต่อ)
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิชำ “กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง”
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมวันที่ ๑
- เตรียมควำมพร้อมลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวันที่ ๒
๑๖.๓๐ น.
- เพลงสรรเสริญพระบำรมี และสวดมนต์
- เดินทำงกลับ
วันที่ ๒
๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ น. ลงเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมวันที่ ๒
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งที่ ๒)
๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น. วิชำ “หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน”
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นำ”
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชำ “ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัต”ิ
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งที่ ๓)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมวันที่ ๒
- เตรียมควำมพร้อมลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวันที่ ๓
๑๖.๓๐ น.
- เพลงสรรเสริญพระบำรมี และสวดมนต์
- เดินทำงกลับ
วันที่ ๓
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมวันที่ ๓
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน”
(ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร

นาที

๖๐
๖๐

หมายเหตุ

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

๖๐
๑๒๐

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

๓๐

๑๕
๖๐
๑๓๕
๑๒๐

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ
พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

๖๐
๓๐

๑๒๐

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ
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วัน/เวลา
รายละเอียด
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชำ “ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย (ภำคสรุป)
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. วิชำ “กำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ”
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมวันที่ ๓
- เตรียมควำมพร้อมลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวันที่ ๔
วันที่ ๔
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมวันที่ ๔
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรแสดง Gang Show
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะวิทยำกรและลูกเสือสรุปบทเรียนร่วมกัน และมอบหมำยภำรกิจ
๑๔.๓๐ น.
พิธีปิดกำรอบรม
และเดินทำงกลับ

นาที
๙๐
๑๕
๗๕

๑๘๐
๔๕

หมายเหตุ
พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ

พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๑
บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เวลา ๖๐ นาที
..............................................
ขอบข่ายวิชา
บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
วัตถุประสงค์
1. ร้องบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยได้
2. บอกประโยชน์ของเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยได้
3. ระบุควำมสำคัญของเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีขั้นตอนกำรฝึกอบรมดังนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การนาเสนอบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ลูกเสือชมวีดีทัศน์ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย จำนวน ๔ เพลง
(เลือกเพลงตำมอัธยำศัย)
๒.๒ แบ่งลูกเสือเป็นหมู่
๒.๓ วิทยำกรมอบภำรกิจให้แต่ละหมู่เลือกเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หมู่ละ
๑ เพลง (แต่ล ะหมู่ไม่ควรซ้ำเพลงกัน) และให้ ประชุมหมู่เพื่อออกแบบกำรแสดง “รีวิว ประกอบเพลงแห่ง
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย”
๒.๔ วิทยำกรให้หมู่ที่อำสำสมัครออกมำแสดงรีวิวประกอบเพลงที่หมู่เลือก
ขั้นที่ ๓ ภารกิจกิจกรรม
๓.๑ สถานศึกษาที่เลือกการฝึกอบรมจานวน ๓ วัน ๒ คืน ให้ดาเนินการแบ่งภารกิจ
กิจกรรมเป็น ๔ ครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้ งที่ ๑ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึก อบรมวัน ที่ ๑ ให้ดาเนิน กิจกรรม ดังนี้
มอบหมำยให้แต่ละหมู่เตรียมกำรแสดงบทบำทสมมุติเกี่ยวกับบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
โดยให้แต่ละหมู่เลือกเพลง ๑ เพลง เป็นเพลงประกอบกำรแสดงและนำเสนอในรูปแบบ Gang Show เพื่อแสดง
ตำมตำรำงกำรฝึกอบรมในคืนวันที่ ๒
- กำรตัดสินผลงำนกำรแสดง Gang Show ในบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
ใช้ผลกำรลงคะแนนจำกหมู่
กำรสรุป กำรเรียนรู้
- วิทยำกรสรุป และอภิปรำยซักถำม
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(๒) ครั้งที่ ๒ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 1 ให้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- วิ ท ยำกรร่ ว มกั บ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม เลื อ กบทเพลงแห่ ง ควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จำนวน ๘ - ๑๐ เพลง เพื่อร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน
(๓) ครั้งที่ ๓ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 2 ให้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- วิ ท ยำกรร่ ว มกั บ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม เลื อ กบทเพลงแห่ ง ควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จำนวน ๓ – ๔ เพลง เพื่อร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน
(๔) ภาคสรุป รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๓ ให้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- วิ ท ยำกรร่ ว มกั บ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม เลื อ กบทเพลงแห่ ง ควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จำนวน ๓ – ๔ เพลง เพื่อร่วมรับฟังและขับร้องร่วมกัน
3.2 สถานศึกษาที่เลือกการฝึกอบรมจานวน 4 วัน ให้ดาเนินการแบ่งภารกิจเป็น 4 ครั้ง
ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 1 ให้ดาเนินกิจกรรม โดยมอบหมำย
ให้แต่ละหมู่ เตรียมกำรแสดงบทบำทสมมุติเกี่ยวกับบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยให้แต่ละหมู่
เลือกเพลง 1 เพลงเป็นเพลงประกอบกำรแสดงและนำเสนอในรูปแบบ Gang Show เพื่อแสดงตำมตำรำง
กำรฝึกอบรมในวันที่ 4
กำรสรุป กำรเรียนรู้
- วิทยำกรสรุป และอภิปรำยซักถำม
(๒) ครั้งที่ ๒ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 2 ให้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- วิ ท ยำกรร่ ว มกั บ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม เลื อ กบทเพลงแห่ ง ควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จำนวน ๓ – ๔ เพลง เพื่อร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน
(๓) ครั้งที่ ๓ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๒ ให้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- วิ ท ยำกรร่ ว มกั บ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม เลื อ กบทเพลงแห่ ง ควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จำนวน ๑๐- ๑๒ เพลง เพื่อร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน
(๔) ภาคสรุป รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๓ ให้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- วิ ท ยำกรร่ ว มกั บ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม เลื อ กบทเพลงแห่ ง ควำมภำคภู มิ ใ จ
ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จำนวน ๓ – ๔ เพลง เพื่อร่วมรับฟังและขับร้องร่วมกัน
สื่อการฝึกอบรม
- วีดีทัศน์ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
- ประเมินผลจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- ประเมินผลจำกกำรนำเสนอผลงำนหมู่
- กำรแสดงบทบำทสมมุติ Gang Show
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บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
01 (4.48 นำที) แผ่นดินของเรำ : เพลงพระรำชนิพนธ์
https://www.youtube.com/watch?v=bvO1Jp675bA

02 (2.52 นำที) เรำสู้ : เพลงพระรำชนิพนธ์
https://www.youtube.com/watch?v=LikKLbHEl8o

03 (4.17 นำที ) ควำมฝั น อั น สู ง สุ ด : เพลงพระรำชนิ พ นธ์ ( MV เพลงประกอบภำพยนตร์ ใ นโครงกำร
คีตรำชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจรำษฎร์
https://www.youtube.com/watch?v=ks10rLDb-wY
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04 (4.32 นำที) ยิ้มสู้ : เพลงพระรำชนิพนธ์ MV ยิ้มสู้ เพลงประกอบ ...หรือ IVYVA Production
https://www.youtube.com/watch?v=R0pThzN26f4

05 (4.36 นำที) สุดแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=_UfXur9FyaU

06 (2.52 นำที) รักเมืองไทย
https://www.youtube.com/watch?v=71VeiVKSfUE
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07 (4.35 นำที) ต้นตระกูลไทย
https://www.youtube.com/watch?v=CL3a3-uBZac

08 (2.54 นำที) ศึกบำงระจัน
https://www.youtube.com/watch?v=tNeGfmjlov0

09 (2.25 นำที) ในน้ำมีปลำในนำมีข้ำว
https://www.youtube.com/watch?v=KGqbh2Ymo0M
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10 ( 5.27 นำที) รักกันไว้เถิด : Sattathip Today
https://www.youtube.com/watch?v=g8CGwLFyC7M

11 ( 3.34 นำที) คนดี ไม่มีวันตำย (MV 28 มีนำคม 2563)
https://www.youtube.com/watch?v=lxz_rFPZjqM

12 (4.08 นำที) รักเธอประเทศไทย pureroot MV Love Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=K_-ZiU34klE
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13 (4.22 นำที) ตำมรอยพ่อ
https://drive.google.com/file/d/14NR9kaE_byaRxCxnTidWRv7SEMJj5SI4/view?usp=drivesdk

14 (4.48 นำที) พลเมืองเป็นใหญ่ กกต.
https://www.youtube.com/watch?v=YGHRtB3V9g0&t=117s

15 (2.45 นำที) ดุจบิดำมำรดร. : เพลงพระรำชนิพนธ์
https://www.youtube.com/watch?v=LjEh4NpXfI0
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16 (1.50 นำที) ใต้ร่มธงไทย : พิพิธภัณฑ์ธงชำติไทย
https://www.youtube.com/watch?v=opmokAGfJZw

17 (3.05 นำที) บ้ำนเกิดเมืองนอน : Lizer Greatwar
https://www.youtube.com/watch?v=IIokjzl2qT0

18 (4.13 นำที) อยู่อย่ำงจงรัก ตำยอย่ำงภักดี OHMSHOW studio
https://www.youtube.com/watch?v=4d2h1aqtW8s
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19 (2.28 นำที) สดุดีจอมรำชำ ทิวำกร บัวคลี่ *****
https://www.youtube.com/watch?v=0zwl2hiiP6s

20 (4.30 นำที) บทเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกำลที่ 10 หนังตะลุงฮำพำคลำยเครียด
https://www.youtube.com/watch?v=RY3Q4vBYylo

21 (4.19 นำที) รำชำทรงพระเจริญ
https://www.youtube.com/watch?v=kem9KJi1nV4
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22 (3.36 นำที) เพลงถวำยพระพร รัชกำลที่ 10 Apichat Dumdee
https://www.youtube.com/watch?v=oDYJJIGC_Tk

23 (5.13 นำที) อิ่มอุ่น We Kid Thailand เด็กร้องก้องโลก Workpoint Official
https://www.youtube.com/watch?v=XuK7XMdSo6s
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๒
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เวลา ๙๐ นาที
..................................................
ขอบข่ายวิชา
1. กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พระรำชกรณียกิจประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ
วัตถุประสงค์
1. อธิบำยรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้
2. ระบุพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในฐำนะประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ รูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีขั้นตอนกำรฝึกอบรมดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การเรียนรู้
- วิทยำกรนำชมวีดีทัศน์ เรื่อง “กำรปกครองในระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข : พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรและลูกเสือไทย”
- หลังจบกำรชมวีดีทัศน์ วิทยำกรและลูกเสือร่วมกันสรุปว่ำ ได้เรียนรู้อะไรจำกเนื้อหำที่ชม
และจะนำไปปรับใช้ในฐำนะลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนอย่ำงไรบ้ำง
ขั้นที่ ๓ สรุปกิจกรรมการเรียนรู้
- วิทยำกรมอบภำรกิจให้แต่ละหมู่
๑) ให้แต่ละหมู่สรุป แนวคิดจำกกำรทำกิจกรรม และนำเสนอผลสิ่ งที่เรียนรู้ว่ำ “ลูกเสื อ
จิตอำสำพระรำชทำน มีควำมเชื่อมั่นในควำมรักชำติและกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ” โดยถวำยงำน
ในกิจกรรม จิตอำสำพระรำชทำนอย่ำงไร”
๒) วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม
สื่อการฝึกอบรม
- วิดีทัศน์ เรื่อง “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข : พระผู้ทรง
เป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรและลูกเสือไทย”
- คอมพิวเตอร์พีซี และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
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ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๓
การสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมือง
เวลา ๗๕ นาที
.......................................................
ขอบข่ายวิชา
1. บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง
3. กิจกำรลูกเสือกับควำมเป็นพลเมือง
วัตถุประสงค์
1. บอกบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้
2. อธิบำยควำมเป็นพลเมืองได้
3. ระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกำรลูกเสือกับควำมเป็นพลเมืองได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมือง มีขั้นตอนกำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม
- วิทยำกรให้ลูกเสือชม วีดีทัศน์ เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” หรือ “ คนดี ไม่มีวันตำย”
- วิทยำกรตั้งประเด็น ถำมตอบแบบสุ่ม ลู กเสือรำยบุคคล เรื่อง “เล่ ำประสบกำรณ์ที่ลู กเสือ
พบเห็นต่อกรณีประชำชนที่แสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองที่ดีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชำติ ”
และวิทยำกรสรุปภำพรวมจำกควำมคิดเห็นของลูกเสือ
ขั้นที่ ๓ การนาเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้
๓.๑ วิทยำกรให้ลูกเสือชมวิดีทัศน์ เรื่อง “ เรำจะสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนได้อย่ำงไร”
๓.๒ วิทยำกรมอบให้แต่ละหมู่ ระดมพลังสมอง เรื่อง “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจะสร้ำง
จิ ตส ำนึ กในกำรทำหน้ ำ ที่ เป็ น พลเมื อ งที่ ดี ได้ อย่ ำงไร” หลั งจำกนั้นให้ แต่ล ะหมู่ลู ก เสื อ เสนอผลกำรระดม
พลังสมอง
๓.๓ วิทยำกรให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันเขียน พฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรมที่แสดงว่ำ “ เรำจะเป็น
พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คมและประเทศชำติ ด้ ว ยกำรแสดงออกด้ ว ยพฤติ ก รรมต่ อ ไปนี้ “ โดยแต่ ล ะหมู่ เ ขี ย น
๑๐ พฤติกรรมลงบนกระดำษเขียนแบบ นำไปติดไว้บนกระดำน เพื่อให้ลูกเสือหมู่อื่น ๆ ได้ศึกษำและเรียนรู้
ขั้นที่ ๔ การสรุป การเรียนรู้
วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะสรุป อภิปรำย ซักถำม
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สื่อการฝึกอบรม
- วีดีทศั น์ เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” หรือ “คนดีไม่มีวันตำย”
- วิดีทัศน์ เรื่อง “ เรำจะสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้อย่ำงไร”
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่
๓. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๔
หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
เวลำ ๖๐ นำที
.................................................
ขอบข่ายวิชา
1. หลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน
2. กำรนำวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนประยุกต์ใช้ในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
วัตถุประสงค์
1. ระบุหลักกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนได้
2. อธิบำยวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนได้
3. ประยุกต์โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนจัดกิจกรรมในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
ส ำหรั บ รำยวิช ำ หลั กกำรและวิธี กำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน มีขั้นตอนกำรฝึ กอบรม
มีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำและชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม
- วิทยำกรตั้งประเด็นถำมตอบ หัวข้อ “ลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์เกี่ยวกับ
โครงกำรจิ ต อำสำพระรำชทำน ๙๐๔ อย่ ำ งไรบ้ ำ ง” และให้ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ กำรฝึ ก อบรมเล่ ำ ประสบกำรณ์
โดยสุ่มสอบถำมเป็นรำยบุคคล
ขั้นที่ ๓ การนาเสนอบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้
๓.๑ วิทยำกรนำเสนอวีดีทัศน์ เรื่อง “แนะนำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”
๓.๒ วิทยำกรให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สรุปสำระสำคัญที่ได้จำก
- กำรชมวีดีทัศน์ “แนะนำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”
- วิทยำกรให้เนื้อหำและข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง “โครงกำรและกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๑๐
๓.๓ วิทยำกรร่วมกับลู กเสื อผู้ เข้ำรับกำรฝึ กอบรมสรุป โดยวิทยำกรเน้นให้ เห็ นควำมส ำคัญ
และควำมเชื่อมั่นในโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ และเชื่อมโยงกับกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ขั้นที่ ๔ การสรุป การเรียนรู้
- วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์
- วีดีทัศน์ เรื่อง “แนะนำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔” (QR Code)
- คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook และ โทรศัพท์เคลื่อนที่
- Internet หรือ Wifi
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
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- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
การวัด / การประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วม ถำมตอบ /เล่ำประสบกำรณ์ ของลูกเสือรำยบุคคล
๒. อื่น ๆ ถ้ำมี
“แนะนาจิตอาสา 904”
https://drive.google.com/drive/folders/1xYkN_Ymz57pMnb2MEaSyNy-u4OrGeUkc?usp=sharing
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๕
โครงการตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
เวลา ๑๕๐ นาที
...............................................................
ขอบข่ายวิชา
1. โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นำ
3. กำรศึกษำดูงำนเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ”
วัตถุประสงค์วิชา
1. อธิบำยโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2. ระบุวิธีกำรจัดเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นำ ได้
3. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นำ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
รูปแบบ โคก หนอง นำ มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำและชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม
- วิทยำกรตั้งประเด็นถำมตอบแบบสุ่มรำยบุคคล โดยให้ลูกเสือเล่ำประสบกำรณ์ที่เคยได้เรียนรู้
เกี่ยวกับโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยำกรสรุปและเชื่อมโยง
ขั้นที่ ๓ การนาเสนอบทเรียน
- ชมวิดีทัศน์เพลง “ตำมรอยพ่อ”
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ วิ ท ยำกรมอบให้ แ ต่ ล ะหมู่ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โครงกำรพระรำชด ำริ ต ำมในจั ง หวั ด ของต น
หรื อในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง (โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet) โดยให้แต่ละหมู่ศึกษำข้อมูลของโครงกำร
ที่สืบค้นมำได้ และสรุ ป ว่ำได้แนวคิดอะไร และโครงกำรดังกล่ ำวได้ช่วยประชำชนพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ
ควำมเป็นอยู่ในพื้นที่ของตนอย่ำงไร
ลูกเสือแต่ละหมู่ เตรียมนำเสนอ
๔.๒ ให้แต่ละหมู่นำเสนอผลงำนที่ได้เรียนรู้ จำกกำรสืบค้นข้อมูล หมู่ละ ๕ นำที
๔.๓ วิทยำกรและลูกเสือ สรุปสำระที่ได้จำกกำรสืบค้นข้อมูลโครงกำรพระรำชดำริ
ขั้นที่ ๕ การสรุป การเรียนรู้
- วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม
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สื่อและโสตทัศนูปกรณ์
- คลิปเพลง เรื่อง “ตำมรอยพ่อ”
- คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook
- เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ /จอโปรเจคเตอร์
- โทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต (Tablet)
- Internet หรือ Wifi
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
- ประเมินผลจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วม และกำรนำเสนอผลงำนกลุ่ม
ส่วนที่ ๒ เกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม
- วิทยำกรถำมลูกเสือแบบสุ่มรำยบุคคล ประเด็น “ลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง เกษตรทฤษฎี :
รูปแบบ โคก หนอง นำ อย่ำงไรบ้ำง” หลังจำกนั้นให้วิทยำกรสรุปร่วมกับลูกเสือ
ขั้นที่ ๓ การนาเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้
๓.๑ วิ ท ยำกรให้ ช มวิ ดี ทั ศ น์ เรื่ อ ง “เกษตรทฤษฎี ใ หม่ : รู ป แบบ โคก หนอง นำ”
โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ( หมายเหตุ กรณีที่มีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นำ” ให้นำคณะลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน ออกเรียนรู้จำกแปลงในพื้นที)่
๓.๒ หลั งกำรชม วิดีทัศน์ หรือ หลั งกำรเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎี ใหม่ โคก หนอง นำ
ในพื้นที่กำหนด วิทยำกรมอบภำรกิจ ให้แต่ละหมู่ ช่วยกันสรุปด้วยกำรนำควำมรู้ และแนวคิดที่ได้จำกกิจกรรม
ข้อ ๓.๑ มำออกแบบ โคก หนอง นำ ในอุดมคติของตนในพื้นที่ที่กำหนดให้
๓.๓ ให้แต่ละหมู่นำเสนอผลงำนกำรออกแบบ “เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ ในอุดมคติ
ของหมู่ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”
ขั้นที่ ๔ และสรุปการเรียนรู้
- วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม
สื่อการฝึกอบรม
- คลิปวิดีทัศน์ เรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่ : รูปแบบ โคก หนอง นำ”
- คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook
- เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ /จอโปรเจคเตอร์
- โทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต (Tablet)
- Internet หรือ Wifi
- อุปกรณ์ในกำรทำกิจกรรมกำรออกแบบ“เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ ในอุดมคติของหมู่ ลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน” เช่น กระดำษเขียนแบบ ปำกกำเมจิก เป็นต้น
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- หำกมีพื้นที่ว่ำงเปล่ำ ให้ ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติออกแบบบนพื้นที่จริง “โมเดล
โคก หนอง นำ”
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่ในกำรออกแบบ โมเดล โคก หนอง นำ
๓. อื่น ๆ ถ้ำมี
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๖
ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ด้านการพัฒนา การบริการและช่วยเหลือภัยพิบัติ
เวลำ ๙๐ นำที
.................................................
ขอบข่ายวิชา
1. กำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
2. กำรพัฒนำทักษะทำงลูกเสือจิตอำสำเพื่อบริกำรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. กำรพัฒนำทักษะในกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
4. กำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรลูกเสือจิตอำสำ
5. กำรฝึกทบทวนและทดสอบทักษะพื้นฐำนทำงลูกเสือจิตอำสำด้ำนกำรพัฒนำกำรบริกำร และกำรช่วยเหลือ
กรณีเกิดภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1. สำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำได้
2. ฝึกทบทวนและผ่ำนกำรทดสอบทักษะพื้นฐำนทำงลูกเสือจิตอำสำ
3. นำทักษะทำงลูกเสือไปจัดกิจกรรมจิตอำสำในสถำนศึกษำได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือ
ภัยพิบัติ มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขึ้นนาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม
- วิ ท ยำกรตั้ ง ประเด็ น ให้ ลู ก เสื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม ถำมตอบแบบสุ่ ม รำยบุ ค คล
เรื่อง “ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ”
- วิทยำกรและลูกเสือช่วยกันสรุป
ขั้นที่ ๓ การฝึกอบรมและบทเรียนการเรียนรู้
- วิทยำกรน ำลู กเสื อชมวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เรื่อง คือ “กำรประยุกต์ใช้ทักษะลู ก เสื อ
เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
๔.๑ วิ ท ยำกรจั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ ผ่ ำ นกำรกำรบรรยำยและสำธิ ต ตำมหลั ก กำร
“จิตอำสำพระรำชทำน” ๓ ประเภท คือ กรณีกำรพัฒนำ กรณีกำรบริกำร และกรณีภัยพิบัติต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
ในพื้นที่ชุมชนของลูกเสือจิตอำสำ โดยชี้ให้เห็นว่ำ ลูกเสือจิตอำสำจะสำมำรถสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นทีม
เพื่อให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ได้อย่ำงไร
โดยเชิญหน่วยกู้ภัย เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิง มูลนิธิกู้ภั ยต่ำง ๆ มำเป็นวิทยำกร และสำธิต บทบำท
ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ในกรณีต่ำง ๆ ต่อไปนี้
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กรณีภัยพิบัติ กรณีตัวอย่าง เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือน หรือชุมชน
- วิ ท ยำกร ชี้ ใ ห้ เ ห็ น บทบำทหน้ ำ ที่ ข องผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง เช่ น ผู้ บั ญ ชำกำรเหตุ /
หน่วยดับเพลิง/ หน่วยกู้ชีพ/ หน่วยกู้ภัย/ หน่วยพยำบำล/ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ/ ผู้ประสบเหตุ/ ญำติผู้ประสบเหตุ/
ฝ่ำยสนับสนุน อื่น ๆ
บทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ต่อกรณีนี้ ควรมีบทบำทอย่ำงไร
๑) กำรช่วยขนย้ำยอุปกรณ์บำงอย่ำง
๒) กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๓) กำรกันประชำชนไม่ให้เข้ำใกล้สถำนที่เกิดเหตุ
๔) กำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำว
๕) กำรช่วยขนย้ำยเครื่องอุปโภค บริโภค
๖) อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
กรณีการพัฒนา เช่น การพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและการช่วยเหลือประชาชน
วิทยำกร ชี้ให้เห็นบทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ต่อกรณีนี้ ดังนี้
๑) กำรร่วมกันช่วยเหลือพัฒนำห้องเรียน โรงเรียน สถำนศึกษำ
๒) กำรช่ ว ยเหลื อ ในกำรซ่ อ มแซมบ้ ำ น หรื อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย ให้ กั บ ประชำชนที่ ย ำกไร้
(ตำมควำมสำมำรถ ทักษะของลูกเสือที่มีแต่ละคน)
๓) กำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำสถำนที่ของชุมชน เช่น วัด ศำลำประชำคม
๔) กำรออกหน่วยรับบริจำคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๕) กำรบรรจุถุงยังชีพ
๖) กำรช่วยเหลือพำผู้ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้กลับเคหะสถำน
๗) อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
กรณีการบริการ เช่น การให้บริการในสถานศึกษา หน่วยงานระดับตาบล อาเภอ และจังหวัด
วิทยำกร ชี้ให้เห็นบทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนด้ำนบริกำร ดังนี้
๑) กำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในงำนออกร้ำนกำชำด
๒) กำรออกหน่วยรับบริจำคสิ่งของ
๓) กำรบรรจุถุงบริจำค
๔) กำรออกหน่วยบริกำรของโรงเรียน/สถำนศึกษำ และชุมชนต่ำง ๆ
๕) กำรช่วยเหลืองำนจรำจรของสถำนศึกษำและตำรวจจรำจร
๖) อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
๔.๒ วิ ท ยำกรมอบหมำยให้ ห มู่ ลู ก เสื อ ด ำเนิน กิ จ กรรม Gang Show จำกตั ว อย่ ำ งเพิ่ ม เติม
ดังต่อไปนี้
- กรณีลูกเสือจิตอำสำออกปฏิบัติกิจกรรมในโรงพยำบำล เช่น “กำรช่วยเหลือผู้ป่วย
ในโรงพยำบำล” ให้วิทยำกรถำมควำมเห็นว่ำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนสำมำรถทำบทบำทนี้ในเรื่องใดได้บ้ำง
- กรณีงำนวัน ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วันพระ วันเข้ำพรรษำ งำนทอดกฐิ น
เป็นต้น ให้วิทยำกรถำมควำมเห็นว่ำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนสำมำรถทำบทบำทนี้ ในเรื่องใดได้บ้ำง
- กรณีอื่น ๆ ตำมที่หมู่ลูกเสือได้พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมต้องกำรในกำรจัดกำรแสดงแบบ
Gang Show
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๔.๓ ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดง Gang Show โดยวิทยำกรและลูกเสือหมู่ต่ำง ๆ ร่วมกัน
สรุปผลกำรแสดง (ตำมตำรำงที่กำหนด)
ขั้นที่ ๕ สรุป การเรียนรู้
- วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะสรุป อภิปรำย ซักถำม
สื่อการฝึกอบรม
- วิดีทัศน์เรื่อง “กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือเพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”
- อุปกรณ์จริงตำมสถำนกำรณ์ที่มี
- คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook
- เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ /จอโปรเจคเตอร์
- โทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต (Tablet)
- Internet หรือ Wifi
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๗
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการพัฒนาชุมชน
เวลา ๑๕๕ นาที
..................................................
ขอบข่ายวิชา
1. กิจกรรมจิตอำสำเพื่อกำรพัฒนำ กำรบริกำร และกำรช่วยเหลืออุบัติเหตุ อุบัติภัย
2. กำรพัฒนำกำรรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. อธิบำยประเภทของกิจกรรมจิตอำสำได้
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. บทเรียนการเรียนรู้
๒.๑ วิทยำกรแบ่งกลุ่มลูกเสือออกเป็นหมู่ และวิทยำกรนำลูกเสือออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน
ตำมที่ได้กำหนด (อำจเป็นหมู่บ้ำนพื้นที่ตั้ง หรือชุมชนใกล้เคียง)
๒.๒ วิทยำกร มอบหมำยภำรกิจให้แต่ละหมู่ลูกเสือ ดังนี้
๑) สำรวจสภำพพื้นที่หมู่บ้ำน หรือ ชุมชน เพื่อจัดทำกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน”
ที่เห็นว่ำ สำมำรถช่วยเหลือหมู่บ้ำน หรือ กลุ่มประชำชน หรืออื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ออกพื้นที่หมู่บ้ำนหรือชุมชนได้ อำจใช้พื้นที่สถำนศึกษำ หรือค่ำยลูกเสือที่เป็นสถำนที่ฝึกอบรมเป็นพื้นที่ปฏิบัติ
กิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ได้
๒) กำรออกแบบพร้อมวำงแผนกำรออกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน”
โดยให้แต่ละหมู่ลูกเสือออกแบบพร้อมวำงแผนกำรออกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ให้กับหมู่บ้ำน
ชุมชน หรือพื้นที่สถำนศึกษำ หรือค่ำยลูกเสือ
๒.๓ ให้แต่ละหมู่ลูกเสือนำเสนอโครงกำรจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”
ขั้นที่ ๓ การออกฝึกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน”
- กำรออกฝึกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ตำมแผนและกำรเตรียมกำร
ที่กำหนด โดยวิทยำกรและลูกเสือต้องทำกำรประสำนกับผู้นำชุมชน และบุคคล รวมทั้งสถำนที่ที่เป็นพื้นที่
ปฏิบัติกิจกรรมภำคสนำมอย่ำงอย่ำงละเอียด รอบคอบและให้มีประสิทธิภำพ ได้รับกำรยอมรับจำกพื้นที่และชุมชน
ขั้นที่ ๔ สรุปการออกปฏิบัติกิจกรรม
วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม
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สื่อการฝึกอบรม
- แผนที่ หรือ แผนผังชุมชน
- สมุดสำหรับบันทึกกำรปฏิบัติงำนในชุมชน
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ในพื้นที่กำรฝึกปฏิบัติ
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๘
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์
เวลา ๙๐ นาที
................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. หลักกำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒. กำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝีกอบรมควรจะสำมำรถ
๑. อธิบำยหลักกำรและขั้นตอนกำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ได้
๒. สร้ำงสื่อเพื่อกำรประสัมพันธ์ได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์ มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการทากิจกรรม
ขั้นที่ ๑ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
บรรยำยนำ แจ้งวัตถุประสงค์และหลักกำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ขั้นที่ ๒ การสะท้อนประสบการณ์การเดิม
วิทยำกร : ดร. วีร ะกุล อรัณยะนำค ที่ปรึกษำส ำนักงำนลู กเสื อแห่ งชำติ นำเสนอตัว อย่ ำ ง
สื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ประเภททั่วไป และประเภท Online
ขั้นที่ ๓ การนาเสนอบทเรียน
๓.๑ วิทยำกรนำเสนอ ๘ ขั้นตอน กำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
๓.๒ วิทยำกรนำเสนอสำระสำคัญของ ๘ ขั้นตอนกำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ วิทยำกรแบ่งกลุ่มลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมจำนวนหมู่ที่เหมำะสม
๔.๒ วิทยำกรมอบภำรกิจ สร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มปฏิบัติงำน (ตำมใบกิจกรรม)
๔.๓ ให้แต่ละหมู่/ กลุ่มนำเสนอผลงำนกำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ขั้นที่ ๕ การสรุปการเรียนรู้
๕.๑ วิทยำกรให้ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลงำนที่หมู่/ กลุ่มนำเสนอ
๕.๒ วิทยำกรตอบข้อซักถำม และสรุป
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์
๑. คอมพิวเตอร์ และ โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบ Internet
๒. VDO Clip เรื่องกำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ กำรนำเข้ำสู่บทเรียนและสะท้อนประสบกำรณ์เดิม
ตอนที่ ๒ กำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประสัมพันธ์ ๘ ขั้นตอน
๓. เอกสำรใบควำมรู้ และเอกสำรใบกิจกรรม (QR Code)
๔. กระดำษ A4/ โปสเตอร์ (สำหรับกลุ่มที่เลือกผลิตสื่อแบบทั่วไป)
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๕. โทรศัพท์ Smart Phone พร้อม Application (สำหรับกลุ่มที่เลือกสร้ำงสื่อประเภท Online)
การวัด/การประเมินผล
ประเมินผลจำกผลงำนกำรสร้ำงสื่ อเพื่อกำรประชำสั มพันธ์กิจกรรมลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
QR Code เอกสารใบกิจกรรม และ เอกสารใบความรู้
รายวิชาย่อยที่ 2.1.๘
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์
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ใบกิจกรรม รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๘
กำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
( ระยะเวลำที่สร้ำง ๕๐ นำที )
........................................................................................................................................
คาอธิบาย
๑. ให้แบ่งกลุ่มตำมจำนวนที่เหมำะสม
๒. ให้แต่ละกลุ่มสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ดังนี้
๒.๑ กำหนดหัวข้อ (Topic) และระยะเวลำนำเสนอ
๒.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
๒.๓ จัดทำสรุปเนื้อหำ/สำระสำคัญ (Content)
๒.๔ กำหนดประเภทของสื่อที่จะสร้ำง
๒.๕ กำหนดรำยกำรประกอบสื่อ
๒.๖ สร้ำงสื่อ (รำยละเอียดตำมตำรำงใบกิจกรรมที่แนบ)
หมายเหตุ
เมื่อผลิตสื่อแล้ว ต้องควรจะนำไปใช้ให้ดำเนินตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ให้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพสื่อจำกผู้กำกับ
๒. เมื่อนำไปใช้แล้วควรประเมินผลกำรนำไปใช้/ปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) แล้วกำหนดแนวทำง
ในกำรพัฒนำต่อไป (รำยละเอียดตำมใบกิจกรรมที่แนบ)
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ใบกิจกรรม กำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
หัวข้อเรื่อง (Topic)..............................................
ระยะเวลำนำเสนอ ................................................
วัตถุประสงค์

 ให้ทรำบ
เข้ำใจเพื่อให้
เกิดกำรยอมรับ
 ป้องกัน
มิให้เข้ำใจผิด
 เพื่อ
ควำมสัมพันธ์
อันดี /
เผยแพร่ผลงำน

เนื้อหำ /
สำระ
(ระบุ)

สื่อที่จะสร้ำง
ประเภทของสื่อ
รำยกำร
(ระบุ)
ประกอบสื่อ
(ระบุ)
๑. สื่อทั่วไป
เช่น
๑.๑ แผ่นพับ
- ภำพถ่ำย
๑.๒ จดหมำย
- PowerPoint
ข่ำว
- ดนตรี / เพลง
๑.๓ โปสเตอร์ - สถิติข้อมูล
๑.๔ บทควำม
- สถำนกำรณ์
๑.๕ รำยกำร
จำลอง
วิทยุ / TV ฯลฯ - สถำนกำรณ์
๒. สื่อ Online จริง
- Facebook
- VDO Clip
- YouTube
- บุคคล ฯลฯ
- TikTok
- Line
-Twitter
- Viva VDO
ฯลฯ

ผลกำรตรวจสอบ
คุณภำพสื่อ

ผลกำร
นำเสนอ

 มีคุณภำพ
นำไปใช้ได้
 ต้องปรับ
ปรุงก่อนนำไปใช้
ดังนี้
........................
........................
.........................
.........................
ไม่ควรนำไปใช้
เนื่องจำก
.........................
.........................
.........................

 ดี

ให้ทำเครื่องหมำย  ลงใน  ทีเ่ ลือก

 ไม่ดี
 ต้อง
ปรับปรุง

ปัญหำ /
อุปสรรค
(ระบุ)

แนวทำง
กำร
พัฒนำ
ต่อไป
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ใบควำมรู้ รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๘
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
................................................................................................
๑. หลักกำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์
กำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีจุดประสงค์หลักเพื่อ
๑.๑ ให้ทรำบเข้ำใจเพื่อให้เกิดกำรยอมรับ
๑.๒ ป้องกันไม่ให้เกิดกำรเข้ำใจผิด
๑.๓ เพื่อควำมสัมพันธ์อันดี โดยกำรเผยแพร่ผลงำน
ทั้งนี้จะต้องเป็นข่ำวสำรข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปในเชิงบวกเท่ำนั้น
๒. กำรสร้ำงเนื้อหำ / สำระ (Content) ให้น่ำสนใจมี ๔ องค์ประกอบที่ควรพิจำรณำ ได้แก่
๒.๑ กำหนดเป้ำหมำย
เป้ำหมำยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๒.๑.๑ ต้องกำรทำให้เป็นที่รู้จัก
๒.๑.๒ ต้องกำรทำให้เกิดฐำนข้อมูลมำกขึ้น
๒.๑.๓ ต้องกำรให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์
๒.๒ ท ำควำมรู้ จั ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำยอย่ ำ งลึ ก ซึ้ ง ศึ ก ษำท ำควำมเข้ ำ ใจ/รู้ จั ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำย
ทั้งภำยนอกและภำยใน
ภำยนอก อำทิเช่น ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป เพศ อำยุ ที่อยู่ อำชีพ ฯลฯ
ภำยใน อำทิเช่น ควำมเข้ำใจ บุคลิกภำพ ควำมภำคภูมิใจ ปัญหำที่เผชิญ ฯลฯ
๒.๓ เนื้อหำ (Content) ต้องตอบโจทย์ปัญหำอย่ำงเห็นได้ชัด ประหยัดเวลำ ไม่ต้องไปค้นหำ
เพิ่มเติม เข้ำใจง่ำย และเข้ำถึงง่ำย
๒.๔ เลือกใช้เทคนิค เนื้อหำ (Content) ที่น่ำดึงดูด
๒.๔.๑ อำทิเช่น กำรใช้ส ถิติ ใช้ข้อควำมที่น่ำสนใจในกำรสร้ำงหั วข้อ (Topic) อำทิเช่น
เทคนิคกำรป้องกันแสงสีฟ้ำจำก Computer อย่ำงง่ำย
๒.๔.๒ ใช้กำรเปรียบเทียบ เช่น แนวโน้ม (Trend) ปัจจุบัน IOS และ Android อะไรดีกว่ำกัน
๒.๔.๓ ใช้เรื่องรำวสร้ำงแรงบันดำลใจ เช่น สุดยอด นร. ม.๔ สอบเข้ำ รร. เตรียมทหำรได้ทั้ง
๔ เหล่ำ เป็นต้น
๓. สื่อที่จะใช้ในกำรนำเสนอ แบ่งกลุ่ม เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ สื่อทั่วไป และ สื่อออนไลน์
๓.๑ สื่อทั่วไป ที่นิยมใช้ อำทิเช่น จดหมำยข่ำว แผ่นพับ โปสเตอร์ บทควำม หอกระจำยข่ำว จดหมำยเวียน
สื่อมวลชน รำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
๓.๒ สื่อออนไลน์ ที่นิยมใช้ อำทิเช่น Facebook /Instagram /Tiktok/ Line /Viva Vdo / YouTube
และ Twitter เป็นต้น
๔. รำยกำรประกอบสื่อที่นำเสนอ อำทิเช่น เพลง ดนตรี ภำพถ่ำย บุคคล สถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์
จำลอง อำคำรสถำนที่ VDO Clip บุคคล ฯลฯ เป็นต้น

67

๕. จริยธรรมในกำรใช้สื่อ
๕.๑ เป็นข้อมูลจริง ถ้ำอ้ำงอิงมำจำกที่ใด ควรระบุที่มำของข้อมูลด้วย
๕.๒ ไม่ใช้สื่อทำร้ำยผู้อื่น
๕.๓ ไม่ใช้สื่อรบกวนผู้อื่น
๕.๔ ไม่ใช้สื่อเพื่อฉ้อโกง/ลักขโมย
๕.๕ ไม่ใช้สื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต
๕.๖ คำนึงถึงผลต่อเนื่องทำงสังคม
๕.๗ ใคร่ควรและเคำรพผู้อื่นปฏิบัติตนตำมกฎหมำยป้องกันลิขสิทธิ์
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๙
การดาเนินงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
เวลา ๖๐ นาที
................................................
ขอบข่ายวิชา
1. กำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
2. กำรวำงแผนจัดทำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน
3. กำรทำกิจกรรมจิตอำสำในชุมชน
4. กำรสรุปผลโครงกำรและรำยงำนผล
5. กำรขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ
วัตถุประสงค์
1. บอกวิธีกำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
2. วำงแผนจัดทำโครงกำรและรำยงำนผลกำรจัดทำโครงกำรได้
3. ดำเนินกำรขอรับแบดจ์เชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ กำรดำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำมีขั้นตอนกำรฝึกอบรม
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒ การนาเสนอบทเรียน
วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
- กำรจัดตั้ง “หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ในสถำนศึกษำ
- บทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
- ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรวำงแผนจัดทำโครงกำร กำรปฏิบัติกิจกรรม และรำยงำนผล
กำรจัดทำ “จิตอำสำพระรำชทำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” จำนวนอย่ำงน้อย ๓ ครั้ง
- กำรขอรับพระรำชทำน “แบดจ์” เชิดชูเกียรติของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ขั้นที่ ๓. กิจกรรมการเรียนรู้
- ให้ ลู กเสื อผู้ เข้ำ รั บ กำรฝึ ก อบรมแบ่ ง หมู่ ร่ว มกันวำงแผนจั ด ทำโครงกำร และทำกิจ กรรม
จิตอำสำในชุมชน หรือในพื้นที่ใกล้เคียง อย่ำงน้อย ๓ กิจกรรม โดยมีกำรกำหนดเวลำ (เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมตำมเกณฑ์ที่กำหนด )
- นำเสนอผลงำนกำรวำงแผนของแต่ละหมู่
ขั้นที่ ๔ สรุปการเรียนรู้
- วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขหรือปรับปรุงแผนกิจกรรมจิ ตอำสำที่แต่ละหมู่ร่วมกันนำเสนอ
เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติจริง
- วิทยำกรและลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร่วมกันสรุปกำรเรียนรู้
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สื่อการฝึกอบรม
- แบบบั น ทึ ก แผนโครงกำรปฏิ บั ติ กิ จ กรรม “จิ ต อำสำพระรำชทำนของหน่ ว ยลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำน..................” สถำนศึกษำ.................. ตำบล.................. อำเภอ.................. จังหวัด..................
ขั้นการประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่
๓. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
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กระบวนการฝึกอบรม : หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
รำยวิชำที่ ๓.๑ กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
รำยวิชำที่ ๓.๒ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
มีกระบวนกำรฝึกอบรมดังต่อไปนี้
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หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
รำยวิชำที่ ๓.๑
กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
เวลำ ๔๕ นำที
..................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. หลักกำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือ
๒. กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือสำหรับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ
๑. อธิบำยหลักกำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือได้
๒. สำมำรถออกแบบกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ประยุกต์มำจำกทักษะลูกเสือได้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีขั้นตอน
กำรฝึกอบรม ดังนี้
ขั้นตอนการเรียนรู้
ขั้นที่ ๑. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
- วิทยำกรชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นที่ ๒. การนาเสนอบทเรียน
๒.๑ วิทยำกรรับเชิญ จำกหน่วยบรรเทำสำธำรณภัย สำธิตกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ
ด้ว ยกำรประยุ กต์ ใช้ ทัก ษะลู กเสื อ พื้น ฐำน” เช่น กำรโรยตัว ด้ว ยเชือกจำกชั้นสองของอำคำรกรณี ไ ฟไหม้
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรสำธิตกำรดับเพลิง เป็นต้น
๒.๒ สรุปกำรเรียนรู้
๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกร
ลู กเสื อจิ ตอำสำพระรำชทำน” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่ งควำมคิดเห็ นให้ ผู้ อำนวยกำรฝึ ก
หรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็นของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ
รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป
- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มี ระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
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สื่อและโสตทัศนูปกรณ์
- สื่อบุคคล
- วิดีทัศน์ เรื่อง “ทักษะลูกเสือพื้นฐำนที่สำคัญเพื่อประยุกต์ใช้กรณีภัยพิบัติ”
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์
- ชุดเครื่องเสียงและลำโพง
ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
๑. กำรมีส่วนร่วม กำรรำยงำนผลรำยบุคคล และกลุ่ม
๒. ประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
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รำยวิชำที่ ๓.๒
เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
เวลำ ๔๕ นำที
..............................................................
ขอบข่ายวิชา
๑. เทคนิคกำรเป็นวิทยำกร
๒. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม รำยวิชำเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
วัตถุประสงค์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ
๑. อธิบำยเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรได้
๒. จัดกิจกรรม รำยวิชำเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนได้
ขั้นตอนการฝึกอบรม
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่กำหนด
สำหรับรำยวิชำ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่ อสำรประชำสั มพันธ์กิจกรรมลู กเสื อจิต อำสำ
พระรำชทำน มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ ๑ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
- ชี้แจงวัตถุประสงค์รำยวิชำ
ขั้นที่ ๒ การนาเสนอบทเรียน
วิทยำกร : ดร. วีระกุล อรัณยะนำค ที่ปรึกษำส ำนักงำนลูกเสื อแห่งชำติ นำเสนอ กำรสร้ำงสื่อ
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ๘ ขั้นตอน โดยอำจเลือกใช้วิธี
๑) Online
๒) Onsite
๓) Online ผสมกับ Onsite
ทั้งนี้โดยเลือกใช้สื่อตำมที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรฝึก อบรม หรือพิจำรณำเลือกใช้สื่ออื่น ๆ ได้ตำม
ควำมเหมำะสม
ขั้นที่ ๓ สรุปกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยำกรสรุป
ขั้นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
- ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็น
ให้ผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่ม โดยผู้อำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น
ของทุกคน จำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป

74

- ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM
หรืออื่น ๆ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
สื่อและโสตทัศนูปกรณ์
๑. คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบ Internet
๒. VDO Clip เรื่อง “กำรสร้ำงสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์”
๓. เอกสำรใบควำมรู้
๔. เอกสำรใบกิจกรรม
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่
๓. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
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ส่วนที่ 3
การประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
.................................................
กำรดำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพื่อพัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือให้สำมำรถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำได้ รวมทั้ง
เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนไปจัดกิจกรรมจิตอำสำ
ในสถำนศึ ก ษำและชุ ม ชนได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง ผลกำรด ำเนิ น โครง กำรดั ง กล่ ำ ว
จึงกำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินผล ดังนี้
การประเมินและรายงานผลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๓.๑. วัตถุประสงค์การประเมิน
วัตถุประสงค์กำรประเมิน จำแนกตำมหลักสูตรในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร ดังนี้
๓.๑.๑ หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๑) เพื่อประเมินกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒) เพื่อประเมิน ผลกำรดำเนินงำนจัดกำรฝึ กอบรมบุคลำกรทำงกำรลู กเสื อจิต อำสำ
พระรำชทำน
๓.๑.๒ หลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
๑) เพื่อประเมินกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒) เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรฝึกอบรม ในแต่ละด้ำน ดังนี้
2.๑) ด้ำนกำรดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
2.๒) ด้ำนพฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
2.๓) ด้ำนผลกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
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๓.๒ กรอบการประเมิน
กรอบการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์

ข้อมูลที่ต้องการ

ผู้ให้ข้อมูล

วิธีการ/
เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ก. ฝึกอบรมวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจาจังหวัด
๑.๑ เพื่อประเมินผล
1. ด้ำนควำมพร้อม
- ผู้เข้ำรับ
กำรสอบถำม/ - ค่ำเฉลี่ย
กระบวนกำร
๒. ด้ำนเนื้อหำ/
กำรฝึกอบรม แบบสอบถำม - ค่ำ
จัดกำรฝึกอบรม
กระบวนกำร
มำตรำส่วน 5
เบีย่ งเบน
๓. ด้ำนควำมรักและ
ระดับ
มำตรฐำน
ศรัทธำต่อกิจกรรม
ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๔. ด้ำนควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในภำพรวม
๑.๒ เพื่อประเมินผล
- จำนวนผู้เข้ำรับกำร
- สลช.
แบบลงทะเบียน ค่ำร้อยละ
กำรดำเนินงำน
ฝึกอบรม
กำรฝึกอบรม
ข. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
๑.๑ เพื่อประเมิน
1. ด้ำนควำมพร้อม
- ผู้เข้ำรับกำร กำรสอบถำม/
กระบวนกำร
๒. ด้ำนเนื้อหำ/
ฝึกอบรม
แบบสอบถำม
จัดกำรฝึกอบรม
กระบวนกำร
มำตรำส่วน 5
๓. ด้ำนควำมรักและ
ระดับ
ศรัทธำต่อกิจกรรม
ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๔. ด้ำนควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
ฝึกอบรมในภำพรวม
๑.๒ เพื่อประเมินผล ๑. จำนวนกลุม่
- ผู้จัดกำร
แบบ
กำรดำเนินงำนกำร
๒. จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
ลงทะเบียน
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
๒. หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
๒.๑ เพื่อประเมิน
1. ด้ำนควำมพร้อม
ผู้เข้ำรับกำร
กระบวนกำรจัดกำร
๒. ด้ำนเนื้อหำ/
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
กระบวนกำร
๓. ด้ำนวิทยำกร

กำรสอบถำม/
แบบสอบถำม
มำตรำส่วน 5
ระดับ

เกณฑ์

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51
ขึ้นไป

มีจำนวนผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐
ของเป้ำหมำย
ที่กำหนด

- ค่ำเฉลี่ย ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
- ค่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51
เบี่ยงเบน ขึ้นไป
มำตรฐำน

ค่ำร้อยละ

มีจำนวนผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐
ของเป้ำหมำยที่
กำหนด

- ค่ำเฉลี่ย
- ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51
ขึ้นไป
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วัตถุประสงค์

ข้อมูลที่ต้องการ

ผู้ให้ข้อมูล

วิธีการ/
เครื่องมือ

การ
วิเคราะห์

เกณฑ์

แบบรำยงำน

ค่ำร้อยละ

ร้อยละ ๘๐
ของวิทยำกรแกนนำ
สำมำรถจัดกำร
ฝึกอบรม
ได้ตำมเกณฑ์

- ผู้บังคับ
บัญชำหน่วย
ลูกเสือจิต
อำสำ
พระรำชทำน
- วิทยำกร
ประจำหมู่

แบบสังเกต
พฤติกรรม

- ค่ำเฉลี่ย
- ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51
ขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือ
จิตอำสำ
พระรำชทำน

แบบรำยงำน

ค่ำร้อยละ

ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
สำมำรถจัดกิจกรรม
จิตอำสำในชุมชน
ได้ตำมเกณฑ์

๔. ควำมรักและศรัทธำ
ต่อกิจกรรมลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
๕. ควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
ภำพรวม
๒.๒ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานการฝึกอบรม
๑) กำรดำเนินงำน
๑. จำนวนกลุม่
ผู้บังคับบัญชำ
จัดกำรฝึกอบรมตำม
๒. จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำร หน่วยลูกเสือ
โครงกำรลูกเสือจิต
ฝึกอบรม
จิตอำสำ
อำสำพระรำชทำน
๓. กำรตั้งหน่วยลูกเสือ พระรำชทำน
จิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ
๒) พฤติกรรมลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
โครงกำร

พฤติกรรมของลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำน
- มีเหตุผล ยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น
- มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- มีกิริยำ มำรยำท วำจำ
สุภำพ
- สำมำรถปฏิบัติงำนกับ
ผู้อื่นได้
- ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและ
ผู้ตำมทีด่ ี
- มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และชุมชน
- ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่ต้องร้องขอ
- มีระเบียบวินยั เคำรพ
กฎกติกำ
๓) ผลกำรจัด
จำนวนกิจกรรมจิตอำสำ
กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ ในชุมชนที่จัดตำม
ข้อกำหนดในโครงกำร
(๓ ครั้ง เป็นอย่ำงน้อย)
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๓.๓ เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีเครื่องมือและวิธีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ชื่อเครื่องมือ

ข้อมูลที่เก็บ

ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล

ฉบับที่ ๑ แบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นต่อกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน : วิทยำกรแกนนำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
และผูบ้ ังคับบัญชำลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ฉบับที่ ๒ แบบรำยงำน
กำรดำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรม
ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนของ
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด

1. ด้ำนควำมพร้อม
วันสุดท้ำยของกำร
๒. ด้ำนเนื้อหำ/กระบวนกำร จัดกำรฝึกอบรม
๓. ควำมรักและศรัทธำต่อ
กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๔. ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมในภำพรวม

ฉบับที่ ๓ แบบรำยงำนกำรเป็น
วิทยำกรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
: วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน

- กำรเป็นวิทยำกรตำม
โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน

รำยงำนกำรจัดกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
- วิทยำกรแกนนำลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
- ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ
ในภำคผนวก
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
เป็นผู้กรอกแบบรำยงำน
และรวบรวมสรุป
ในภำคผนวก

ฉบับที่ ๔ แบบรำยงำนกำรฝึกอบรม - จำนวนกลุ่ม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
- จำนวนผู้เข้ำรับกำร
ในสถำนศึกษำ
ฝึกอบรม
- กำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
- จำนวนกิจกรรมจิตอำสำใน
ชุมชนที่จัดตำมกำหนดใน
โครงกำร
ฉบับที่ ๕ แบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
ต่อหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน

เมื่อเสร็จสิ้นกำร
จัดกำรฝึกอบรม

หมายเหตุ

เสร็จสิ้นกำรจัดกำร
ฝึกอบรมและกำรเป็น
วิทยำกรตำมโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนของ
วิทยำกรแกนนำ
หลังเสร็จสิ้นกำร
จัดกำรฝึกอบรมและ
กำรจัดกิจกรรมจิต
อำสำในชุมชน

1. ด้ำนควำมพร้อม
วันสุดท้ำยของกำร
๒. ด้ำนเนื้อหำ/กระบวนกำร จัดกำรฝึกอบรม
๓. ควำมรักและศรัทธำต่อ
กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๔. ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมในภำพรวม

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำน
ในภำคผนวก
ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำเป็นผู้กรอก
รำยงำน และจัดส่งให้
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
ในภำคผนวก
ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ เป็นผูต้ อบ
แบบสอบถำม และ
สถำนศึกษำรวบรวมสรุป
เป็นรำยงำนกำรจัดกำร

79

ชื่อเครื่องมือ

ข้อมูลที่เก็บ

ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล

หมายเหตุ
ฝึกอบรมของสถำนศึกษำ
ส่งสำนักงำนลูกเสือจังหวัด

ฉบับที่ ๖ แบบสังเกตพฤติกรรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ

- สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
โครงกำร

ระหว่ำงกำรฝึกอบรม

ในภำคผนวก
วิทยำกรประจำหมูเ่ ป็นผู้
กรอกให้คะแนน และ
สถำนศึกษำรวบรวมสรุป
เป็นรำยงำนกำรจัดกำร
ฝึกอบรมของสถำนศึกษำ
ส่งสำนักงำนลูกเสือจังหวัด
ในภำคผนวก

๓.๔ การสรุปผลการประเมิน
กำรสรุปผลกำรประเมิน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จัดทำสรุปรำยงำนผล
กำรประเมินกำรจัดกำรฝึกอบรม ดังนี้
๑. สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ดำเนินกำรจัดทำรำยงำน ดังนี้
๑.๑ รำยงำนผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
จิ ต อำสำพระรำชทำน : วิ ท ยำกรแกนน ำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ
และวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
๑.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพื่อสรุปเป็นภำพรวม
ของโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินงำนโครงกำร
๒. สำนักงำนลูกเสือจังหวัด โดยบุคลำกรสำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนนำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จัดทำรำยงำนผลกำรประเมิน ดังนี้
๒.๑ รำยงำนผลกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมและจัดส่งเอกสำรรำยงำนพร้อมไฟล์รำยงำน ไปยังสำนักงำนลูก เสื อ
แห่งชำติตำมระยะเวลำที่กำหนด
๒.๒ รำยงำนผลกำรสั ง เครำะห์ ก ำรจั ด กำรฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ของสถำนศึกษำและกำรจัดกิจ กรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชนของหน่วยลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำน
ของสถำนศึ ก ษำ โดยกำรรวบรวมผลกำรด ำเนิ นงำนทั้ งหมดของทุ กสถำนศึ กษำในจั งหวั ด เพื่ อเป็ นข้ อมู ล
ในภำพรวมของสำนักงำนลูกเสือจังหวัด และจัดส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ตำมระยะเวลำที่กำหนด
๓. สถำนศึกษำที่ร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน โดยผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรจัดกำรฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน และจัดส่งเอกสำรรำยงำน จำนวน ๑ ชุด และไฟล์รำยงำนไปยังสำนักงำน
ลูกเสือจังหวัด ตำมระยะเวลำที่กำหนด
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๓.๕ แนวทางการจัดทารายงาน
กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตำมโครงกำรลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำน ประจำปี ๒๕๖๔
เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรประเมินตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและสำมำรถนำมำสังเครำะห์
เป็ น ภำพรวมของผลกำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำรได้ อ ย่ ำ งครบถ้ ว น จึ ง ก ำหนดให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฝึ ก อบรม
ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน แต่ละกลุ่มเป้ำหมำย จัดทำสรุปผลกำรประเมิน ดังนี้
ส านั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด ด ำเนิ น กำรรวบรวมข้ อ มู ล กำรผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและผลกำรประเมินของวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำ
จังหวัดและสรุปเป็นรำยงำน และรวบรวมผลกำรดำเนินงำนของผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำทุกสถำนศึกษำในจังหวัดพร้อมสังเครำะห์ให้เป็นภำพรวมของจังหวัด ดังนี้
(ก) จั ด ท าสรุ ป รายงานผลการจั ด การฝึ ก อบรมผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ จิ ต อาสา
พระราชทานในสถานศึกษา และการร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งมีกรอบการจัดทารายงาน ดังนี้
๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์
๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรวิเครำะห์ ค่ำสถิติพื้น ฐำน วิเครำะห์ โ ดยใช้ควำมถี่
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
กำรแปลผลควำมหมำย แปลผลค่ำเฉลี่ยส่วนที่เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ดังนี้
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำก
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
๕. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตำรำงที่ ... จำนวนและร้อยละคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ ของผู้ตอบแบบสอบถำม (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ฉบับที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป)
รายการ
จานวน
ร้อยละ
๑. กลุ่มเป้ำหมำย
๑.๑ ผู้บริหำร
๑.๒ ผู้กำกับ
๑.๓ รองผู้กำกับ
๒. คุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ
๒.1 B.T.C.
๒.๒ A.T.C.
๒.3 W.B.
๒.4 A.L.T.C.
๒.5 A.L.T.
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รายการ

จานวน

ร้อยละ

๒.๖ L.T.C.
๒.7 L.T.
รวม
๕.๒ ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม
ตำรำงที่ ... ค่ ำ เฉลี่ ย และค่ ำ เบี่ ย งเบนมำตรฐำนควำมคิ ด เห็ น ต่ อ กระบวนกำรจั ด กำรฝึ ก อบรม (ใช้ ข้ อ มู ล
จากแบบสอบถามฉบับที่ ๑ ข้อมูลความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม ด้าน ๑ ด้าน ๒ และ ด้าน ๓)
รายการ
๑. ความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม
(ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
1.1 มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรมของโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
1.๒ มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
1.3 มีควำมมุ่งมั่นในกำรเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒. เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรม
(ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
๒.๑ เนื้อหำรำยวิชำครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ แพลตฟอร์ม DEEP ทำให้กระบวนกำรฝึกอบรมเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒.๓ กำรฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
2.๔ ควำมเหมำะสมของสื่อ Online ในกำรฝึกอบรม
๒.๕ กำรฝึกอบรมครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดพลังควำมเป็นจิตอำสำ
๒.6 สำมำรถนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรฝึกอบรมครั้งนี้
ไปใช้ในกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
๓. ความรักและศรัทธาต่อกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
(ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
3.1 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดควำมรักและศรัทธำต่องำน
จิตอำสำพระรำชทำน
3.2 ควำมมั่นใจในควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะด้ำนลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
3.3 ควำมมั่นใจว่ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนทีผ่ ่ำนกำรฝึกอบรม
สำมำรถทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

หมายเหตุ ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแต่ละด้านด้วย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปล
ความหมาย
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ตำรำงที่ ... ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในภำพรวม
(ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ ๑ ข้อ ๕ ความพึงพอใจ)
ระดับควำมพึงพอใจ
จำนวน
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเบี่ยงเบน
แปลควำมหมำย
มำตรฐำน
มำกที่สุด
มำก
ปำนกลำง
น้อย
น้อยที่สุด
รวม
๕.๓ ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
๑) ข้อมูลกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
จำนวน ............... ครั้ง จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ............... คน จำแนกเป็น (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑)
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ .......................................... คน
- ผู้กำกับลูกเสือ
........................................... คน
- รองผู้กำกับลูกเสือ ............................................ คน
๒) กำรเป็นวิทยำกร ร่วมเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำขทำน
ดังนี้ (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ ๒ ข้อ ๒)
ตำรำงที่ ... กำรปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกรของวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
จานวนครั้งการ หัวข้อ/รายวิชา
รายชื่อวิทยากร
สถานที่/วันเดือนปี
เป็นวิทยากร
การฝึกอบรม
๑.
๒.
....
๒๐.
๓) ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ..............................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๖. ภำคผนวก (ภำพประกอบ คณะทำงำน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
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(ข) แนวทางการรายงานและการสังเคราะห์ผลการดาเนิน งานของหน่วยลูกเสื อ
จิ ต อาสาพระราชทานในสถานศึ ก ษา โดยน ำผลกำรรำยงำนจำกสถำนศึ ก ษำ/หน่ ว ยลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำทั้งหมดที่จัดส่งรำยงำน มำรวบรวมและสังเครำะห์ให้เป็นเล่มรำยงำน จังหวัดละ
๑ เล่ม โดยมีกรอบกำรรำยงำน ดังนี้
๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์
๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล
กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล โดยกำรวิ เ ครำะห์ ค่ ำ สถิ ติ พื้ น ฐำน วิ เ ครำะห์ โ ดยใช้ ค วำมถี่
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
กำรแปลผลควำมหมำย แปลผลค่ำเฉลี่ยส่วนที่เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ดังนี้
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำก
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
๕. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินกระบวนการฝึกอบรม
ตำรำงที่ ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรฝึกอบรมรำยสถำนศึกษำ
ค่ำเฉลี่ย (ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน)
สถำนศึกษำ
ควำมพร้อม เนื้อหำ/
วิทยำกร ควำมรักและ
กระบวนกำร
ศรัทธำฯ
ตัวอย่ำง
1.
4.00
4.50
4.67
4.67
(0.23)
(0.56)
(0.56)
(0.56)
2.
3.
…
60.
เฉลี่ยรวม

รวมเฉลี่ย
4.๔๔
(๐.๔๘)
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ตำรำงที่ ... ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมรำยสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเบี่ยงเบน
แปลควำมหมำย
มำตรฐำน
ตัวอย่ำง
1.
4.00 (0.23) 3.40 (0.45)
2.
3.
…
60.
เฉลี่ยรวม
ตอนที่ ๒ ผลการดาเนินงาน
๒.๑ พฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ตำรำงที่ ... ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน
1.
2.
3.
…
60.
เฉลี่ยรวม

แปลควำมหมำย

๒.๒ ผลกำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ตำรำงที่ ... จำนวนครั้งและจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนรำยสถำนศึกษำ
รูปแบบกำร
จัดกำร
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สถำนศึกษำ
หมำยเหตุ
ฝึกอบรม
๓ วัน
๒ คืน

1.
2.
3.
…
60.
รวม

๔ วัน

สำมัญ

สำมัญ
รุ่นใหญ่

วิสำมัญ
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ตำรำงที่ ... จำนวนหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนรำยสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
จำนวนหน่วย/
จำนวนลูกเสือ
กอง
1.
2.
3.
…
60.
รวม

หมำยเหตุ

ตำรำงที่ ... จำนวนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนรำยสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
จำนวนกิจกรรม จำนวนผู้เข้ำร่วม
หมำยเหตุ
กิจกรรม
1.
2.
3.
…
60.
รวม
ตำรำงที่ ... กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชนของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ
ผู้บริหำร
ผู้กำกับ
รองผู้กำกับ
กิจกรรม
จิตอำสำ
พระรำชทำน
1.
2.
3.
…
60.
รวม
หมำยเหตุ ให้ระบุชื่อกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน
ตอนที่ ๓ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา : จัดทำสรุปรำยงำนผล
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และกำรนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ไปทำกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน ซึ่งมีกรอบกำรจัดทำรำยงำนสรุปผล ดังนี้
๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์
๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล
กำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล โดยกำรวิ เ ครำะห์ ค่ ำ สถิ ติ พื้ น ฐำน โดยใช้ ค วำมถี่ ร้ อ ยละ
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้ในกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
กำรแปลผลควำมหมำย แปลผลค่ ำ เฉลี่ ย ส่ ว นที่ เ ป็ น มำตรำส่ ว นประมำณค่ ำ
5 ระดับ ดังนี้
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 4.51 – 5.00 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 3.51 – 4.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำก
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 2.51 – 3.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.51 – 2.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง 1.00 – 1.50 หมำยถึง มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด
๕. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตำรำงที่ ... จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
(ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ ๕ ข้อมูลทั่วไป)
รำยกำร
จำนวน
๑. เพศ
๑.๑ ชำย
๑.๒ หญิง
๒. คุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ
๒.๑ สำมัญ
๒.๒ สำมัญรุ่นใหญ่
๒.๓ วิสำมัญ

ร้อยละ
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๕.๒ ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรฝึกอบรม
ตำรำงที่ ... ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรฝึกอบรม
(ข้อมูลจำกแบบสอบถำมฉบับที่ ๕ ด้ำนที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔)
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
รายการ
มาตรฐาน

๑. ด้านความพร้อม (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
๑.๑ มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๑.๒ มีควำมต้องกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจึงสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร
๑.๓ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒. เนื้อหาและการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
(ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
๒.๑ รำยวิชำและเนื้อหำที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมทำให้เกิดกำรเรียนรู้
เรื่องจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ กำรฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
๒.๓ กระบวนกำรฝึกอบรมจิตอำสำพระรำชทำนมีควำมเหมำะสมต่อ
กำรให้เกิดทักษะจิตอำสำ
๒.๔ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกระตุ้นให้เกิดพลัง
ควำมเป็นจิตอำสำ
๒.๕ สื่อกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม
๒.๖ กำรนำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน
๓. วิทยากร (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
๓.๑ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเกิดกำรเรียนรู้
เรื่อง จิตอำสำพระรำชทำน
๓.๒ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีทักษะกำรทำ
กิจกรรมจิตอำสำให้กับชุมชน
๔. ความรัก ความศรัทธาต่อจิตอาสาพระราชทาน (ใส่ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)
๔.๑ เกิดควำมรัก ควำมศรัทธำต่องำนจิตอำสำพระรำชทำน
๔.๒ มีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถและทักษะจิตอำสำพระรำชทำนของ
ตนเอง
๔.๓ มีควำมพร้อมช่วยเหลืองำนจิตอำสำพระรำชทำน
เฉลี่ยรวม
หมายเหตุ ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแต่ละด้านด้วย

แปล
ความหมาย
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๕.๓ ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
๑) พฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ตำรำงที่.... ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ย งเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึ กษำ
(ใช้ข้อมูลจากฉบับที่ ๖ แบบสังเกตพฤติกรรม โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวมของการฝึกอบรม)
พฤติกรรม
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเบี่ยงเบน
แปล
มำตรฐำน
ควำมหมำย
๑. มีเหตุผล ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
๒. มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๓. มีกิริยำ มำรยำท วำจำสุภำพ
๔. สำมำรถปฏิบัติงำนกับผู้อื่นได้
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
๖. มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน
๗. ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎกติกำ
รวมเฉลี่ย
๒) ผลกำรดำเนินงำน
๒.๑) รู ป แบบกำรจั ด กำรฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ
❑ ๓ วัน ๒ คืน
❑ ๔ วัน

มีจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม .................................. คน คิดเป็นร้อยละ ................ ของเป้ำหมำย จำแนกเป็น
- ลูกเสือสำมัญ ................................ คน
- ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ .................... คน
- ลูกเสือวิสำมัญ .............................. คน
๒.๒) กำรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนในสถำนศึ ก ษำ
จำนวน .................. หน่วย จำนวนลูกเสือ .............................. คน/หน่วย
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(๓) กำรจั ด กิ จ กรรมจิ ต อำสำในชุ ม ชน โดยสถำนศึ ก ษำได้ น ำลู ก เสื อ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำในชุมชน ดังนี้
ตำรำงที่ .... กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ
กิจกรรมที่จัด/สถำนที่ วัน ดือน จำนวน
จัด
ปี ที่จัด ผู้เข้ำร่วม
(ระบุชื่อกิจกรรมที่จัดและ
สถานที่จัด)

ผลกำรจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
(ให้ระบุว่าเป็นผูบ้ ริหาร หรือ ผูก้ ากับ หรือ
รองผูก้ ากับ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง)

ผู้บริหำร

ผู้กำกับ

รองผู้กำกับ

๓) ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ .................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(รายงานผลการจัดให้ใช้ข้อมูลจากแบบรายงาน ฉบับที่ ๔)
๖.ภำคผนวก (ภำพประกอบ คณะทำงำน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
๓.๖ การจัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน
กำรจั ด ส่ ง เล่ ม รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำรลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำน
ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑) สำนักงำนลูกเสือจังหวัดและวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
ให้จัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังนี้
(๑) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึ ก ษำ จ ำนวน ๑ ชุ ด พร้ อ มไฟล์ ร ำยงำน ไปยั ง ส ำนั ก งำนลู ก เสื อ แห่ ง ชำติ ภายใน ๑๕ วั น
หลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
(๒) รำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำในจังหวัด จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์รำยงำน ไปยัง สำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ. ภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
๒) ผู้ บั งคับ บั ญชำลู กเสื อจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึก ษำ จัดกำรฝึ กอบรมลู ก เสื อ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรนำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ ไปจัด
กิจกรรมจิตอำสำตำมที่กำหนดแล้ว ให้จัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ทั้งเอกสำรรำยงำน จำนวน ๑ ชุด
และไฟล์รำยงำน ไปสำนักงำนลูกเสือจังหวัด ภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
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การติดตามผลการดาเนินงานการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
กำรดำเนินงำนจัด กำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในพื้นที่ ทำงสำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ กำหนดให้มีกำรติดตำมผลทั้งระหว่ำงกำรดำเนินงำนและเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรเพื่อให้ ทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งผลสำเร็จในกำรดำเนินงำน เพื่อให้คำปรึกษำและร่วมแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยสำนักงำนลู กเสื อ
แห่งชำติ และคณะนิเทศติดตำมผล ได้ร่วมดำเนินกำรติดตำมผลต่อไป
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
สานักงานลูกเสือจังหวัด
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา
และวิทยากรแกนนาลูกเสือ
(สลช.)
พระราชทานในสถานศึกษา
จิตอาสาพระราชทานประจาจังหวัด
๑. กำหนดกรอบกำรประเมิน
๑. ศึกษำรำยละเอียดกรอบ วิธีกำร
๑. ศึกษำรำยละเอียด
โครงกำรในภำพรวม
ประเมินให้ชัดเจน รวมทั้งภำรกิจ
กรอบ วิธีกำรประเมิน
ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ชัดเจน รวมทั้งภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย
๒. สร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บ
๒. วำงแผนกำรดำเนินกำรจัดกำร
๒. วำงแผนกำรดำเนินกำร
รวบรวมข้อมูล
ฝึกอบรมและกำรประเมิน
จัดกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และกำรประเมินกำร
ฝึกอบรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ประสำนงำนและชี้แจง
๓. รวบรวมผลกำรเรียนรู้ของวิทยำกร ๓. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แกนนำจิตอำสำพระรำชทำน
และจัดทำรำยงำน
ทุกรำยวิชำ (๓ หมวด ๙ รำยวิชำ)
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำ
๔. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยให้ผู้อำนวยกำรฝึกและวิทยำกร
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
กำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำ
กลุ่มสรุปผลกำรเรียนรู้แต่ละรำยวิชำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A๔
ประจำจังหวัด
และรวบรวมจัดทำเป็น ๑ เล่ม
และจัดส่งให้แก่ สลช. หลังเสร็จสิ้น
กำรฝึกอบรม
๕. สรุปผลกำรฝึกอบรม
๔. รวบรวมผลกำรเรียนรู้ของผู้บังคับ ๔. จัดส่งรำยงำน ไปยัง
วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิต
บัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
อำสำพระรำชทำนประจำ
ในสถำนศึกษำทุกรำยวิชำ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
จังหวัด
(๓ หมวด ๙ รำยวิชำ) โดยให้
สรุปผลกำรเรียนรู้แต่ละรำยวิชำ
๖. ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษเอ ๔
ของหน่วยงำนในพื้นที่
และรวบรวมจัดทำเป็น ๑ เล่ม
และจัดส่งให้สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
๗. รวบรวมรำยงำนผล
๕. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล
กำรดำเนินงำน
และจัดทำรำยงำนกำรฝึกอบรม
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สานักงานลูกเสือจังหวัด
และวิทยากรแกนนาลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทานประจาจังหวัด
๗.๑ รำยงำนผลกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ ๖. ร่วมติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ในสถำนศึกษำ
๗.๒ รำยงำนกำรสังเครำะห์ ๗. รวบรวมรำยงำนจำกหน่วยลูกเสือ
ผลกำรดำเนินงำนของลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
จิตอำสำพระรำชทำน
ของแต่ละสถำนศึกษำในจังหวัด
ในสถำนศึกษำ
เพื่อสังเครำะห์เป็นรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน ให้เป็น
ภำพรวมของจังหวัด
๘. สรุปผลกำรดำเนินงำนตำม ๘. จัดส่งรำยงำน ไปยัง สลช.
โครงกำรในภำพรวมทั้ง
ตำมระยะเวลำที่กำหนด ดังนี้
โครงกำร
๘.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
จัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
๘.๒ รำยงำนกำรสังเครำะห์ผล
กำรดำเนินงำนของผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำของจังหวัด
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(สลช.)

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา
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ภำคผนวก
๑) โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒) แบบประเมินผลโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ ๑ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน : วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ
ฉบับที่ ๒ แบบรำยงำนกำรดำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ของสำนักงำนลูกเสือจังหวัด
ฉบับที่ ๓ แบบรำยงำนกำรเป็นวิทยำกรโครงกำรลูกเสื อจิตอำสำพระรำชทำน : วิทยำกรแกนนำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ฉบับที่ ๔ แบบรำยงำนกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
ฉบับที่ ๕ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนต่อหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
ฉบับที่ ๖ แบบสังเกตพฤติกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
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1. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๑. หลักการและเหตุผล
เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือน้อมนำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนมำเสริมสร้ำง
จิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสำนักงำน
ลู กเสื อแห่ งชำติ ได้รั บ พระมหำกรุ ณ ำธิ คุณ จำกพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำ อยู่หั ว โปรดเกล้ ำโปรดกระหม่ อ ม
พระรำชทำนหลักสูตร และพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำร
จิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลู กเสื อให้สำมำรถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลู กเสื อจิต อำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำได้
๒.๓ เพื่ อส่ งเสริ มให้ ลู กเสื อน้อมนำหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนไปจัด
กิจกรรมจิตอำสำในสถำนศึกษำและชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๙๕,๕๘๐ คน
3.1 วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด จำนวน ๑,๕๔๐ คน (จังหวัดละ ๒๐
ค
น
/
๗๗ จังหวัด)
3.2 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ จำกสถำนศึกษำทุกสังกัด เข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๒๐ คน /จังหวัด/ ๗๗ จังหวัด รวม ๙,๒๔๐ คน
3.3 ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จำนวน ๔,๖๒๐ สถำนศึกษำ สถำนศึกษำละ ๔๐ คน
รวม ๑๘๔,๘๐๐ คน
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
ลาดับ

กิจกรรมการดาเนินงาน

๑
๒

ยกร่ำงโครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม
นำเสนอและประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง
นำเสนอโครงกำรเพื่อขอควำมเห็นชอบ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำหลักสูตร
และคู่มือกำรฝึกอบรมลูกเสือและบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือ (ฉบับร่ำง)
ขอพระรำชทำนหลักสูตรและตรำสัญลั กษณ์
ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนหลั ก สู ต รและตรำสั ญ ลั ก ษณ์
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคู่มือกำร
ฝึกอบรมลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน (ฉบับสมบูรณ์)

๓
๔
๕
๖.
๗

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธันวำคม ๒๕๖๓
มกรำคม ๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

มกรำคม ๒๕๖๔
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
คณะทำงำนจัดทำหลักสูตร
และคู่มือ

15 กุมภำพันธ์
2564
๑๒ เมษำยน
๒๕๖๔
เมษำยน - มิถุนำยน
๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
คณะทำงำนจัดทำหลักสูตร
และคู่มือ
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ลาดับ

กิจกรรมการดาเนินงาน

8

ฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ฝึกอบรมวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจำจังหวัด โดย สำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ โอนงบประมำณสนับสนุน
จังหวัดละ 20๐,๐๐๐ บำท เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ จำนวน 60
สถำนศึกษำ ๆ ละ 2 คน รวม ๙,๒๔๐ คน
ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ จำนวน ๔,๖๒๐ สถำนศึกษำ
สถำนศึกษำละ ๔๐ คน รวม ๑๘๔,๘๐๐ คน
สถำนศึกษำดำเนินกำรขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน สถำนศึกษำละ ๑ หน่วย
รวม ๔,๖๒๐ หน่วย
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจัด
กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน หน่วยละไม่
น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง
สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน

9

10
11
๑2
๑3
๑4

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กันยำยน ๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

กันยำยน ๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ

ตุลำคม 2564
พฤศจิกำยน –
ธันวำคม ๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ/
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
ทุกจังหวัด
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด/
กองลูกเสือในสถำนศึกษำ

พฤศจิกำยน –
ธันวำคม ๒๕๖๔

สำนักงำนลูกเสือจังหวัด/
กองลูกเสือในสถำนศึกษำ

พฤศจิกำยน 2564 ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือ
- มกรำคม ๒๕๖5 จิตอำสำพระรำชทำน
กันยำยน ๒๕๖๔ –
มกรำคม 2565

สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ/
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด
ทุกจังหวัด
๕. หลักเกณฑ์การดาเนินงานหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยให้สานักงาน
ลูกเสือจังหวัดดาเนินการฝึกอบรม ดังนี้
๕.๑ การฝึกอบรมวิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจาจังหวัด
คุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่จะเข้ำรับอบรมหลักสูตรวิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำ
ลูกเสือพระรำชทำนประจำจังหวัด จังหวัดละ ๒๐ คน ประกอบด้วยบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่สำนักงำนลูกเสือ
จั ง หวั ด พิ จ ำรณำคั ด เลื อ กจำกผู้ บ ริ ห ำรหน่ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำและผู้ บ ริห ำรสถำนศึ ก ษำในเขตปกครอง
ของจังหวัดที่มีคุณวุฒิทำงลูกเสือ ดังนี้
๔.๓.๑ ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน มีคุณวุฒิลูกเสือขั้นต่ำ W.B.
(๑) ศึกษำธิกำรจังหวัดหรือรองศึกษำธิกำรจังหวัด
(๒) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนหรือรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(๓) ผู้อำนวยกำรหรือรองผู้อำนวยกำร กศน.จังหวัด หรือผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอ
๔.๓.๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกสังกัด มีคุณวุฒิลูกเสือขั้นต่ำ A.L.T.

95

- ผู้ อำนวยกำรหรือรองผู้ อำนวยกำรสถำนศึ กษำ สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
๕.๒ การฝึ ก อบรมผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยลู ก เสื อ จิ ต อาสาพระราชทาน ระดั บ สถานศึ ก ษา
สถานศึกษาละ ๒ คน (ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน ผู้กากับลูกเสือ ๑ คน) จานวน ๖๐ สถานศึกษา ของแต่ละ
จังหวัด
๑) เป็นบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
เป็นอย่ำงต่ำ
๒) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ
๓) สำนักงำนลูกเสือจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมที่สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติกำหนด
๕.๓ หน่วยลูกเสือจิ ต อาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๑ หน่วย ประกอบด้วย
๑) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำ ๑ คน
๒) ลู ก เสื อ เนตรนำรี ทุ ก เหล่ ำ ทุ ก ประเภทที่ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รลู ก เสื อ จิ ต อำสำ
พระรำชทำนจำนวนหน่วยละ ๔๐ คน
๓) กอง/กลุ่ ม ลู ก เสื อ หนึ่ ง ๆ อำจตั้ ง หน่ ว ยลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนในสถำนศึ กษำ
ได้มำกกว่ำ ๑ หน่วย และแต่ละหน่วยสำมำรถจัดลูกเสือ เนตรนำรีทุกเหล่ำ ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสำมัญรวมอยู่ในหน่วยเดียวกันได้
๔) ผู้อำนวยกำรลูกเสือสถำนศึกษำและผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมหลักสูตรที่สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติกำหนด
หมายเหตุ
ส ำหรั บ กำรฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร จะใช้ วิ ธี ก ำรฝึ ก อบรม
Online และ Onsite ซึ่งสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเป็นแม่ข่ำยในกำรฝึกอบรม โดยสำนักงำนลูกเสือจังหวัดต้อง
กำหนดให้มีศูนย์ประสำนงำนลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์ดำเนินงำนกลำงในกำร
จัดกำรฝึกอบรม และผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสองประเภทจะต้องมำพบกลุ่มหรืออบรมที่ศูนย์ประสำนงำนของ
จังหวัด อย่ำงน้อย ๓ ครั้ง ตำมคู่มือกำรดำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๖. เข็มและแบดจ์ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๖.๑ เข็มลูกเสือจิตอำสำ ทำด้วยโลหะเขียนสีลงยำ ติดที่อกเสื้อข้ำงขวำเหนือป้ำยชื่อ มอบให้แก่
๖.๑.๑ วิ ท ยำกรแกนน ำลู ก เสื อ จิ ต อำสำพระรำชทำนประจ ำจั ง หวั ด ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ผู้ ใ ห้
กำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ทั้งหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ
๓ ครั้ง
๖.๑.๒ ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และมีผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และนำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนไปปฏิบัติกิจกรรมจิต
อำสำ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง
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๖.๒ แบดจ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ทำด้วยผ้ำปักตรำสัญลักษณ์ลู กเสือจิตอำสำพระรำชทำน
มอบให้แก่ลูกเสือที่เป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และมีผลกำรปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำ ไม่น้อย
กว่ำ ๓ ครั้ง
๗. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ จ ำนวนบุ คลำกรทำงกำรลู กเสื อและลู กเสื อเข้ำร่ว มโครงกำรลู กเสื อจิต อำสำพระรำชทำน
๑๙๕,๕๘๐ คน และสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ๔,๖๒๐ แห่ง
๗.๒ ลูกเสือที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำขัดเกลำทำงร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำให้เห็ น
คุณค่ำของกำรช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงตัวลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
สถำนศึกษำและชุมชน ในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของตนเอง ซึ่งทำให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
มี ค วำมเชื่ อ มั่ น ในกำรกระท ำควำมดี ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม นอกจำกนี้ กิ จ กรรมจิ ต อำสำพระรำชทำนจะกลำย
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงพื้นฐำนของกำรมีคุณธรรม และจริยธรรมของตนเองให้กับลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
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2. แบบประเมินผลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ฉบับที่ ๑

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน :
วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
ค าชี้ แ จง แบบสอบถำมนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สอบถำมควำมคิ ด เห็ น ต่ อ กำรจั ด กำรฝึ ก อบรม โดยให้ ท่ ำ น
ทำเครื่องหมำย / ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐำน
ในกำรนำไปพัฒนำกำรจัดอบรมให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
สังกัด ...............................................................อำเภอ .......................................... จังหวัด ................................
ข้อมูลทั่วไป
๑. คุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ ❑ ๑. B.T.C. ❑ ๒. A.T.C. ❑ ๓. W.B. ❑ ๔. A.L.T.C. ❑ ๕. A.L.T.
❑ ๖. L.T.C. ❑ 7. L.T.
๒. กลุ่มเป้ำหมำย
❑ ๑. วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำ สลช.
❑ ๒. วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
❑ ๓. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ
๓.๑ ผู้บริหำร ๓.๒ ผู้กำกับ ๓.๓ รองผู้กำกับ
ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดการฝึกอบรม
รายการ

๑. ความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม
๑.๑ มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมของโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๑.๒ มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๑.๓ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๒. เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรม
๒.๑ เนื้อหำรำยวิชำครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ แพลตฟอร์ม DEEP ทำให้กระบวนกำรฝึกอบรมเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒.๓ กำรฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๔ ควำมเหมำะสมของสื่อ Online ในกำรฝึกอบรม
๒.๕ กำรฝึกอบรมครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดพลังควำมเป็นจิตอำสำ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

๒.๖ สำมำรถนำไปควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรฝึกอบรม ครั้งนี้ไป
ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้
๓. ความรักและศรัทธาต่อกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๓.1 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดควำมรักและศรัทธำ
ต่องำนจิตอำสำพระรำชทำน
๓.2. ควำมมั่นใจในควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะด้ำนลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำน
๓.๓ ควำมมั่นใจว่ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมสำมำรถทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม
4. ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในภำพรวม
❑ มำกที่สุด
❑ มำก
❑ ปำนกลำง

❑น้อย

❑น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................ .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ ๒

แบบรายงานการดาเนินงานจัดการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ของสานักงานลูกเสือจังหวัด
.......................................................
ข้อมูลทั่วไป
สำนักงำนลูกเสือจังหวัด .................................................................................................
ข้อมูลการดาเนินงาน
๑. ได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน แก่
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้
จานวนสถานศึกษา

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รองผู้กากับ
ผู้บริหาร
ผู้กากับลูกเสือ
ลูกเสือ
สถานศึกษา ในสถานศึกษา
ในสถานศึกษา

สถำนศึกษำ ................. แห่ง

วันเดือนปีที่อบรม
ครั้งที่ ๑ อบรมเมื่อวันที่
..... เดือน .... พ.ศ. .....
ครั้งที่ ๒ อบรมเมื่อวันที่
..... เดือน .... พ.ศ. .....
ครั้งที่ ๓ อบรมเมื่อวันที่
..... เดือน .... พ.ศ. .....

๒. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ..................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้รำยงำน
(......................................................)
ตำแหน่ง ..........................................
หมายเหตุ ผู้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมของสำนักงำนลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กรอกรำยงำนและสรุปจัดส่งไปยัง
สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
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แบบรายงานการเป็นวิทยากรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
: วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
....................................................

ฉบับที่ ๓

ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................
๒. สถำนศึกษำ ............................................................................สังกัด .........................................................
อำเภอ .......................................... จังหวัด ...............................
๓. กลุ่มเป้ำหมำย
❑ ๑. วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำจังหวัด
❑ ๒. วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจำ สลช.
ข้อมูลการดาเนินงาน
๑. เป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ หรือกำรฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ดังนี้
ชื่อสถานศึกษา/หน่วย

หัวข้อ/รายวิชาการ
ฝึกอบรม

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ัดการฝึกอบรม

ผลการให้ความรู้

1.
2.
3.
...
๒. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้รำยงำน
(......................................................)
ตำแหน่ง ..........................................
หมายเหตุ วิทยำกรแกนนำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเป็นผู้กรอกข้อมูลรำยงำนและจัดส่งไปยังสำนักงำน
ลูกเสือจังหวัด
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ฉบับที่ ๔

แบบรายงานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
....................................................
ข้อมูลทั่วไป
สถำนศึกษำ ............................................................................สังกัด .........................................................
อำเภอ .......................................... จังหวัด ...............................
ข้อมูลการดาเนินงาน
๑. ได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้
วัน เดือน ปีที่จัดการฝึกอบรม

จานวนลูกเสือ/เนตรนารี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)
สามัญ
สามัญ
วิสามัญ
รุ่นใหญ่

ผลการฝึกอบรม

๒. ร่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ดังนี้
๒.๑ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา/หน่วย

หัวข้อ/รายวิชา
การฝึกอบรม

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ัดการฝึกอบรม

ผลการให้ความรู้

1.
2.
3.
...
๒.๒ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้กากับ/รองผู้ กากับ
ชื่อสถานศึกษา/หน่วย

หัวข้อ/รายวิชา
การฝึกอบรม

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ัดการฝึกอบรม

ผลการให้ความรู้

1.
2.
3.
...
๓. สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จำนวน .......... หน่วย
๓.๑ หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ๑ จำนวน ............................ หมู่ .......................... คน
๓.๒ หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ๒ จำนวน .......................... หมู่ .......................... คน
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๔. กำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน โดยกำรนำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนไปปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอำสำในชุมชน ดังนี้
๔.๑ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้บริหารสถานศึกษา
วัน เดือน ปี
ที่จัดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๔.๒ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้กากับ/รองผู้ กากับ
วัน เดือน ปี
ที่จัดกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๕. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................. .....
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้รำยงำน
(......................................................)
ตำแหน่ง ..........................................
หมายเหตุ ๑. สถำนศึกษำใดที่มีผู้กำกับมำกกว่ำ ๑ ให้เพิ่มชื่อในแบบรำยงำน
๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำเป็นผู้กรอกรำยงำนและรวบรวมส่งสำนักงำนลูกเสือจังหวัด
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ฉบับที่ ๕

แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ต่อหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
คาชี้แจง แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ต่อหลักสูตร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ให้ลูกเสือแต่ละคนตอบแบบสอบถำม โดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ระดับควำมคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรนำไปพัฒนำกำรจัดกำร
ฝึกอบรมให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
สถำนศึกษำ ....................................................อำเภอ .......................................... จังหวัด ................................
สังกัด ...............................................................
ข้อมูลทั่วไป
๑. เพศ
❑ ๑. ชำย
๒. ลูกเสือ/เนตรนำรี
❑ ๑. สำมัญ
๓. รูปแบบกำรฝึกอบรม ❑ ๑. ๓ วัน ๒ คืน

❑ ๒. หญิง
❑ ๒. สำมัญรุ่นใหญ่
❑ ๒. ๔ วัน

❑ ๓. วิสำมัญ

๕. ความคิดเห็นของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่มีต่อการจัดการฝึกอบรม
รายการ
๑. ความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม
๑.๑ มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน
๑.๒ มีควำมต้องกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจึงสมัคร
เข้ำร่วมโครงกำร
๑.๓ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒. เนื้อหาและการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๒.๑ รำยวิชำและเนื้อหำที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมทำให้เกิด
กำรเรียนรู้เรื่องจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๒ กำรฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
๒.๓ กระบวนกำรฝึกอบรมจิตอำสำพระรำชทำนมีควำมเหมำะสม
ต่อกำรให้เกิดทักษะจิตอำสำ
๒.๔ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกระตุ้นให้เกิดพลัง
ควำมเป็นจิตอำสำ
๒.๕ สื่อกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม
๒.๖ กำรนำควำมรู้และทักษะไปใช้ใจกิจกรรมจิตอำสำ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง

น้อย
ที่สุด

๓. วิทยากร
๓.๑ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเกิดกำร
เรียนรู้เรื่อง จิตอำสำพระรำชทำน
๓.๒ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีทักษะกำร
ทำกิจกรรมจิตอำสำให้กับชุมชน
๔. ความรัก ความศรัทธาต่อจิตอาสาพระราชทาน
๔.๑ เกิดควำมรัก ควำมศรัทธำต่องำนจิตอำสำพระรำชทำน
๔.๒ มีควำมมั่นใจในควำมสำมำรถและทักษะจิตอำสำพระรำชทำน
ของตนเอง
๔.๓ มีควำมพร้อมช่วยเหลืองำนจิตอำสำพระรำชทำน
๕. ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม
❑ มำกที่สุด
❑ มำก
❑ ปำนกลำง

❑น้อย

❑น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ฉบับที่ ๖

แบบสังเกตพฤติกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
วันที่ /เดือน / ปี อบรม ......................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม ........................................................................
วิทยำกรประจำหมู.่ .......................................................

รวมเฉลี่ย (คะแนนที่ได้หำรด้วย ๘)

คะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

ระเบียบวินยั เคำรพกฎกติกำ

ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ

มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน

ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี

สำมำรถปฏิบัติงำนกับผู้อื่นได้

มีกิริยำ มำรยำท วำจำสุภำพ

มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ชื่อ – สกุล

มีควำมซื่อสัตย์ เสียมีเหตุผล ยอมรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่นสละ อดทน

คาชี้แจง แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยำกรประจำกลุ่ม สังเกตและประเมินให้คะแนนพฤติ กรรม
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีคุณลักษณะของจิตอำสำพระรำชทำน ๘ ประกำร โดยให้
ใส่ตัวเลขระดับพฤติกรรมในระดับใด ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละคุณลักษณะ ดังนี้
๕ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับมำกที่สุด
๔ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับมำก
๓ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับปำนกลำง
๒ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับน้อย
๑ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับน้อยที่สุด

๑.
2.
3.
…
เฉลี่ยรวม

ลงชื่อ ...............................................ผู้ประเมิน
(................................................)
ตำแหน่ง ................................................
หมายเหตุ ๑. วิทยำกรประจำหมู่เป็นผู้ประเมินพฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเป็นรำยบุคคล
๒. วิ ท ยำกรประจ ำหมู่ ร วบรวมจั ด ส่ ง ให้ ส ถำนศึ ก ษำ เพื่ อ รวบรวมและสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน
กำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและจัดส่งไปยังสำนักงำนลูกเสือจังหวัด ภำยใน ๑๕ วันหลัง
เสร็จสิ้นกำรอบรม

