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ค ำน ำ 

  คู่มือด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนฉบับนี้  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจัดท ำขึ้น
เพ่ือให้เป็นคู่มือด ำเนินกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ประกอบด้วย วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด และผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ซึ่งจะเป็นผู้ให้ 
กำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน โดยส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้น้อมน ำควำมส ำเร็จ              
ของ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อมให้ร่วมกันจัดท ำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ  เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชำชน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์”  โดยส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ ได้ขอพระรำชทำน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มำด ำเนินกำรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม 
ให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้เสริมสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง บ ำเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  ให้เป็นกำรถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ  

  ในกำรนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ลูกเสือ 
และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้มีโอกำสถวำยงำนตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน โดยนอกจำกได้พระรำชทำน  
“หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” แล้ว ยังทรงพระรำชทำน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”   
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ควำมร่วมใจถวำยงำนของเหล่ำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือต่อโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ 
พระรำชทำน     

  กำรด ำเนินงำนเรื่องลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนครั้งนี้  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้มีกำรฝึกอบรม 
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดคัดเลือก  โดยให้ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด  และด ำเนินกำรขยำยผลกำรน้อมน ำเรื่อง “จิตอาสาพระราชทาน” ไปยัง
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และลูกเสือในสถำนศึกษำท่ัวประเทศ   
 
 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
          กันยำยน  ๒๕๖๔    
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ส่วนที่ ๑  
บทน ำและกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

................................. 
โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและกำรบริหำรจัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำนและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ประกอบด้วยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑.๑ บทน ำโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
  ๑) บทน ำ 
  ๒) วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
  ๓) ขอบเขตของคู่มือ 
  ๔) ค ำนิยำม 
 ๑.๒ กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

 ๑.๑ บทน าโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
  ๑) บทน า 
   “ลูกเสือ” คือภำพลักษณ์ที่สังคมรับรู้และตระหนักในคุณค่ำ ด้วยเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำง

ระเบียบวินัยให้กับเยำวชนของชำติ และผู้ที่ เป็นลูกเสือคือผู้ที่บ ำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้ อ่ืน   
โดยภำพลักษณ์และคุณค่ำของกำรลูกเสือที่กล่ำวนี้ เกิดจำกกำรบ่มเพำะและปฏิบัติสืบต่อกันมำอย่ำงต่อเนื่อง
นับร้อยปี จนเป็นที่ประจักษ์ของชนในชำติและสังคมโลก 

   ครั้นเมื่อพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้หน่วยรำชกำรในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงกำร 
จิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริเพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือแสดงควำมส ำนึกพระมหำกรุณำธิคุณ 
ที่มีต่อพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร และสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
ที่ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจนำนับปกำร เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนมำ  

   ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติพิจำรณำเห็นว่ำ โดยหลักกำรของจิตอำสำ คือจิตแห่งกำรให้  
ควำมดีงำมทั้งปวงแก่ผู้อ่ืนและเพ่ือนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ ซำบซึ้งใจ และปิติสุขที่ได้เสียสละเวลำ แรงกำย  
แรงสติปัญญำ ในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือสำธำรณประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 
และมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน อันสอดคล้องต้องกันกับหลักกำรของกำรลูกเสือในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 

   เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติและสนองพระรำชด ำริ 
ในกำรปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนลูกเสือร่วมกันบ ำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ท ำควำมดีด้วยหัวใจ  
มีทัศนคตแิละค่ำนิยมที่ถูกต้องต่อชำติบ้ำนเมือง ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจึงก ำหนดนโยบำยจัดโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ประชุมหำรือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำร่ำงหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติน ำเสนอร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
ทั้ง ๒ หลักสูตรถึงส ำนักพระรำชวังเพ่ือขอพระรำชทำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม และขอพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ 
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือน้อมน ำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 
มำเสริมสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  
ถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ  
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   ครั้นเมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ หน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ 
แจ้งข่ำวอันเป็นที่ปลื้มปิติแก่ลูกเสือ เนตรนำรี และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือทุกหมู่เหล่ำว่ำได้น ำควำมกรำบบังคมทูล 
พระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระบรมรำชำนุญำต 
นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้ 

    รูปแบบและข้ันตอนการด าเนินงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
    ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีรูปแบบในกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
     ๑. สถำนศึกษำที่มีกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือ  

จิตอำสำพระรำชทำนจัดส่งผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ก ำกับลูกเสืออีก  ๑ คน เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

     กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือนอกโรงเรียน หำกมีสมำชิกลูกเสือ เนตรนำรีในสังกัด
มำกกว่ำ ๑๐ คน สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้แต่ต้องจัดส่งผู้ก ำกับกลุ่มและผู้ก ำกับกองลูกเสือเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

     ๒. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว ด ำเนินกำรรับสมัคร
ลูกเสือ เนตรนำรี ประเภทสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่และวิสำมัญ ในกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือที่ตนสังกัด  
แล้วจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนให้แก่สมำชิกลูกเสือ เนตรนำรีที่สมัครเป็นสมำชิก
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

     ๓. สถำนศึกษำหรือกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือนอกโรงเรียนเสนอส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด  
หรือส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ แล้วแต่กรณี เพ่ือขอตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนผ่ำนผู้บังคับบัญชำ 
ตำมระดับชั้น 

     ๔. เมื่อได้รับอนุญำตให้ตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนแล้ว  หน่วยลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อขอรับตรำสัญลักษณ์ 
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

     กำรด ำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน นอกเหนือจำกกำรถวำย 
ควำมจงรักภักดี  และสนองพระรำชด ำริโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนขององค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ  
ไปสู่เด็กและเยำวชนแล้ว ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติยังมีควำมมุ่งหวังในกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ให้เป็นกิจกรรม
ที่ช่วยบ่มเพำะ และเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้กับเด็กและเยำวชนให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม นั่นคือ รับรู้กำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนอยู่ รู้บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนในสังคม  
มีส่วนร่วมในกำรช่วยแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม สำมำรถพิจำรณำและรับรู้ผลกระทบต่อสังคมจำกกำรกระท ำ
ของตนที่ส ำคัญคือ กำรท ำกิจกรรมจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนำรีจะช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ 
ของกำรลูกเสือในกำรช่วยเหลือผู้อื่นตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือ 

  ๒) วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
   คู่มือด ำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน จัดท ำเพ่ือให้คณะผู้บริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม

ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนซึ่งประกอบด้วย วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัดและผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตำมขั้นตอนและกระบวนกำร 
ฝึกอบรม และแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เกิดผลด้วยประสิทธิภำพและเป็นบรรทัดฐำนเดียวกัน   
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  ๓) ขอบเขตของคู่มือ 
   คูม่ือด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำตินี้ ครอบคลุม

องค์ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม ขั้นตอนกำรฝึกอบรม กำรปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน 
ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน กำรประเมินและติดตำมผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 
และผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนทั้งระบบ เพ่ือให้กำรด ำเนิน
โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเป็นบรรทัดฐำนเดียวกันทั้งประเทศ  เกิดประสิทธิภำพของกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมเป้ำหมำยและเจตนำรมณท์ี่ก ำหนด 

  ๔) ค านิยาม 
    ค ำนิยำมท่ีใช้กำรด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
       ๔.๑ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง กำรฝึกอบรม 

วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและประจ ำจังหวัด และผู้บังคับบัญชำ 
ลูกเสือจิตอำสำของสถำนศึกษำหรือกลุ่ม/กองลูกเสือนอกโรงเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด  

       ๔.๒ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  หมำยถึง กำรฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี 
ที่สมัครเป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนสังกัดกลุ่มหรือกองทั้งในและนอกสถำนศึกษำตำมหลักสูตร 
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด  

      ๔.๓  วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจ าจังหวัด หมำยถึง  บุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือที่ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดพิจำรณำคัดเลือกจังหวัดละ ๒๐ คน เพ่ือท ำหน้ำที่ร่วมกับส ำนักงำน
ลูกเสือจังหวัดเป็นผู้ให้กำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน โดยพิจำรณำคัดเลือกจำกผู้บริหำร
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำในเขตปกครองของจังหวัดที่มีคุณวุฒิทำงลูกเสือ ดังนี้  

      ๔.๓.๑ ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน มีคุณวุฒิลูกเสือข้ันต่ ำ W.B.    
       (๑) ศึกษำธิกำรจังหวัดหรือรองศึกษำธิกำรจังหวัด   
       (๒) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
       (๓) ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จังหวัด หรือผู้อ ำนวยกำร  

กศน. อ ำเภอ   
      ๔.๓.๒  ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกสังกัด  มีคุณวุฒิลูกเสือขั้นต่ ำ A.L.T.    
       - ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

       ๔.๔  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสังกัด
สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ สถำนศึกษำละ ๒ คน   
ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๑ คน และผู้บังคับบัญชำลูกเสือในต ำแหน่งผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ หรือรองผู้ก ำกับ 
กลุ่มลูกเสือ หรือผู้ก ำกับกองลูกเสือ หรือรองผู้ก ำกับกองลูกเสือ ๑ คน   

      ๔.๕  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  หมำยถึง ลูกเสือ เนตรนำรี ประเภทสำมัญ  
สำมัญรุ่นใหญ่ และวิสำมัญ ทุกเหล่ำในสังกัดสถำนศึกษำ ที่สมัครเป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
และผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด  

      ๔.๖  หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  หมำยถึง  สมำชิกลูกเสือ เนตรนำรี ประเภทสำมัญ  
สำมัญรุ่นใหญ่ และวิสำมัญ ทุกเหล่ำในสังกัดกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือของสถำนศึกษำที่ประสงค์จะท ำ
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กิจกรรมจิตอำสำ และรวมตัวกัน สมัครเป็นสมำชิกของหน่วย  หน่วยละ ๑๐ - ๔๐ คน  สถำนศึกษำหนึ่ง อำจมี
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้มำกกว่ำ ๑ หน่วย  แต่ทุกหน่วยต้องมีผู้บังคับบัญชำและลูกเสือที่ผ่ำน 
กำรฝึกอบรม  และได้รับอนุญำตให้ตั้งหน่วยจำกผู้มีอ ำนำจอนุญำต 

       ๔.๗  ผู้มีอ านาจอนุญาตตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  หมำยถึง  ผู้อ ำนวยกำร
ลูกเสือจังหวัด  ส ำหรับหน่วยลูกเสือสถำนศึกษำทุกสังกัดในเขตปกครองของจั งหวัด  ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือ
กรุงเทพมหำนคร ส ำหรับหน่วยลูกเสือสถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร และเลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ ส ำหรับหน่วยลูกเสือสถำนศึกษำสังกัดส่วนกลำง 

    ๔.๘   ผู้อ านวยการฝึกอบรมและวิทยากรประจ ากลุ่ม หมำยถึง บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
ที่ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดคัดเลือกเป็นผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมและวิทยำกรประจ ำกลุ่มในกำรฝึกอบรมวิทยำกร
แกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและประจ ำจังหวัด 

 ๑.๒ การบริหารจัดการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ มีรำยละเอียด 

ในกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย  
   ๑) โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
   ๒) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
         ๒.๑ กำรเตรียมด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
         ๒.๒ โครงสร้ำงหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
         ๒.๓ รูปแบบกำรฝึกอบรมและก ำหนดกำรฝึกอบรม 

   ๑) โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
    - โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงกำรที่มุ่งสร้ำงให้เกิดควำมตระหนัก

และปลูกฝังให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ได้น้อมน ำเอำหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำนไปจัดกิจกรรมจิตอำสำ ด้วยกำรอุทิศตนช่วยเหลือผู้อ่ืนทั้งในสถำนศึกษำและชุมชน (รำยละเอียด
ตำมภำคผนวก ก) 

    ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ น ำเสนอร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือและบุคลำกร 
ทำงกำรลูกเสือถึงส ำนักพระรำชวัง เพ่ือขอพระรำชทำนหลักสูตรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
และขอพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 
ได้ถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ  ด้วยกำรน้อมน ำ
โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนมำเสริมสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ หน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์  
ส ำนักพระรำชวัง แจ้งว่ำ ได้น ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทแล้ว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระบรมรำชำนุญำต 

    ตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มี ๒ แบบ คือ 
     ๑. เข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ท ำด้วยโลหะเขียนสีลงยำ ติดที่อกเสื้อข้ำงขวำ

เหนือป้ำยชื่อ มอบให้แก่บุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
          ๑) เป็นวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัดและวิทยำกร

แกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นวิทยำกรผู้ให้กำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำขทำนในสถำนศึกษำ และ/หรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง ซ่ึง ๑ ครั้งหมำยถึง ๑ หลักสูตรกำรฝึกอบรม 
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          ๒) เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำที่ผ่ำน 
กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำขทำนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และมีผลกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นวิทยำกรผู้ให้
กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และ/หรือน ำหน่วยลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน ไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง 

     ๒. แบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ท ำด้วยผ้ำปักตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน  มอบให้แก่ลูกเสือ เนตรนำรี  ที่เป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
และมีผลกำรปฏิบัติกจิกรรมจิตอำสำพระรำชทำนไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง   

 
   ๒) การบริหารจัดการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
         ๒.๑ การเตรียมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
     (๑) ก่อนเริ่มกำรจัดท ำโครงกำรและกำรด ำเนินงำน “โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน” ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้ส่งบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จ ำนวน ๕ คน  
ไปเข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “จิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔” ของโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน หลักสูตรหลัก
ประจ ำ รุ่นที่ ๕/๖๓  ดังรำยชื่อต่อไปนี้ นำยสินชัย  หมวดมณี  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยอดุลย์รัตน์  นิ่มเจริญ ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร นำยนันทน์พัทธ์  ศรีธัญรัตน์ ต ำแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นำยกญิศโกศัลย์  เกตุวัตถำ ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป  นำยเอกสิทธิ์ สวัสดิ์วงศ์  
ต ำแหน่งนักวิชำกำรฝึกอบรม ซึ่งได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมระหว่ำงวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ถึงวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๓  
ณ โรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน (วิภำวดี) เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร รวมระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  
ตลอดหลักสูตร ๕๐ วัน บุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน ทั้ง ๕ คน ได้ใช้
ประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้และได้รับกำรปลูกฝังด้ำนจิตอำสำจำกโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน ท ำหน้ำที่ช่วย 
ในกำรออกแบบกระบวนกำรฝึกอบรมให้ส ำหรับหลักสูตร “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ของส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ  
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     (๒) ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้จัดกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและหลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยได้ร่วมกันจัดท ำเนื้อหำ และออกแบบ 
กระบวนกำรฝึกอบรม ซึ่งเน้นกำรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังเรื่ อง “จิตอำสำ” ตำมหลักกำร
และวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน  ให้ลูกเสือและเนตรนำรี ได้น้อมน ำเอำไปจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
ด้วยกำรอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในสถำนศึกษำและชุมชน 

      ส ำหรับกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดให้มีขึ้น ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๕  มีนำคม  
๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๔  มีนำคม ๒๕๖๔ ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 
ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ อำทิ  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
(นำงกนกวรรณ วิลำวัลย์) ผู้ก ำกับดูแลงำนส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ นำยสุทิน แก้วพนำ เลขำธิกำรส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ นำยวัลลพ  สงวนนำม รองเลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  ตลอดจนผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้บริหำร
สถำนศึกษำจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ผู้แทน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้แทนส ำนักงำน กศน. ผู้แทนส ำนักงำน สอศ. ผู้แทนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ 
จำกสโมสรลูกเสือ ลูกเสืออำสำสมัคร ที่ปรึกษำและผู้บริหำรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  

        ๒.๒ โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     2.2.1 โครงสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
     2.2.2 บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
     2.2.3 บทบำทหน้ำที่ของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 

     2.2.1 โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 
     โครงสร้ำงหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  แบ่งเป็น ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 

(๑) หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ มีจ ำนวน ๓ หมวดวิชำ ๙ รำยวิชำ และ (๒) หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  มีจ ำนวน ๙ รำยวิชำย่อย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

      หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีจ านวน 
๓ หมวด ๙ รายวิชา 

       หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน  

       รำยวิชำที่ ๑.๑ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

       รำยวิชำที่ ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
       รำยวิชำที่ ๑.๓ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนว

พระรำชด ำริ 
       รำยวิชำที่ ๑.๔ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 
       หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการด าเนินกิจกรรม

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
       รำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
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       รำยวิชำที่ ๒.๒ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำ 

       รำยวิชำที่ ๒.๓ กำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ   

       หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
       รำยวิชำที่ ๓.๑ กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน 
       รำยวิชำที่ ๓.๒ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลูกเสือ

จิตอำสำพระรำชทำน 
      ส าหรับรายวิชาที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประกอบไปด้วย 

๙ รายวิชาย่อย ดังนี้ 
       รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๑ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย   
       รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๒ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข   
       รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง   
       รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๔ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนว 

พระรำชด ำริ    
       รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๕ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 
       รำยวิชำย่อยที่  ๒.๑.๖ ทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  

ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ 
       รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๗ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน 
       รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๘ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์    
       รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๙ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ในสถำนศึกษำ 
     2.2.2 บทบาทหน้าที่ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
      เมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำน 

พระบรมรำชำนุญำตให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือได้มีโอกำสถวำยงำนตำมโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน  
โดยพระรำชทำน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”ตำมทีส่ ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้ขอพระรำชทำนไป   

      ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ในฐำนะผู้รับผิดชอบ “โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน” มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจ ดังนี้ 

       ๑) จัดท ำรำยละเอียดและวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
โดยส่งบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จ ำนวน ๕ คน เข้ำศึกษำหลักสูตร “จิตอำสำ
พระรำชทำน ๙๐๔” จำกโรงเรียนจิตอำสำพระรำชทำน  

       ๒) แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตรและคู่มือด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนโดยจัดกำรประชุมปฏิบัติกำร จัดท ำหลักสูตรและกระบวนกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน และหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
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       ๓) ขอพระรำชทำนหลักสูตร “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” และได้รับ 
พระบรมรำชำนุญำตเมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔  

       ๔) จัดท ำแผนด ำเนินงำนฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย ๓ กลุ่ม  ประกอบด้วย กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑ วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๒ 
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และกลุ่มเป้ำหมำยที่ ๓ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ  

       ๕) สรรหำวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ จัดท ำแผนกำรฝึกอบรม  ออกแบบกิจกรรมกำรฝึกอบรม  จัดท ำสื่อกำรฝึกอบรม และก ำหนด
วิธีกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  

       ๖) ประสำนขอควำมร่วมมือส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด และแจ้ง
รำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน พร้อมทั้งให้ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดคัดเลือก
วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด จังหวัดละ ๒๐ คน  ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม 
และวิทยำกรประจ ำกลุ่ม จ ำนวน ๓ คน 

       ๗) ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โอนงบประมำณสนับสนุนให้ส ำนักงำนลูกเสือ
จังหวัดด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยของจังหวัด ประกอบด้วย  

        - กลุ่มเป้ำหมำยที่ ๑ วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด 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 ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด เตรียมกำร
จัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ทำง Online  โดยระบบ DEEP (Digital Education Excellence 
Platform) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

        - ประชุมชี้แจงหัวหน้ำส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด  
และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จังหวัด รวมทั้งบุคลำกรของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง  

        - จัดกำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  ณ สถำนที่ทีก่ ำหนด 

        - จัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
ณ สถำนที่ที่ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรร่วมกันก ำหนด โดยกำรฝึกอบรม
ให้เป็นไปตำมท่ี คณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัดด ำเนินกำร  

       ส ำหรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
ให้ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ร่วมกับสถำนศึกษำพิจำรณำ
ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม แบบ Onsite ณ สถำนศึกษำ หรือ ค่ำยลูกเสือ   

       ๙) ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  แต่งตั้ง (๑) ผู้ประสำนงำนประจ ำจังหวัด  
และ (๒) คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
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     2.2.3 บทบาทหน้าที่ของส านักงานลูกเสือจังหวัด  
      ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ขอควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด 

เพ่ือด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ในระดับจังหวัด ดังนี้  
         ๑) คัดเลือกบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่เป็นผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำในเขตปกครองของจังหวัด จ ำนวน ๒๐ คน  เป็น “วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานประจ าจังหวัด”   

         ๒) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด ร่วมกับ คณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด ทั้ง ๒๐ คน มีบทบำทและหน้ำที่ ดังนี้  

        ก) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและคณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัดด ำเนินกำร 

         - คัดเลือกผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม ๑ คน และวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
กำรฝึกอบรม ๒ คน 

         - วำงแผนจัดกำรฝึกอบรมคณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัดและวำงแผนเพ่ือด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัดในระยะ
ต่อเนื่อง รวมทั้งรับทรำบกำรโอนเงินจำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ เพ่ือใช้ในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน  ในจังหวัดของท่ำน  

        ข) ด ำเนินกำรให้วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  
เข้ำรับกำรฝึกอบรม  “หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ด้วยระบบ Online 
บน Platform DEEP  

        ค) บริหำรจัดกำรรับสมัครหรือสรรหำสถำนศึกษำที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัด จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ และประสำนให้แต่ละสถำนศึกษำจัดส่ง
รำยชื่อผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำ ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ก ำกับหรือรองผู้ก ำกับ
ลูกเสืออีก ๑ คน รวม ๒ คน เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัด   

        ง) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับคณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัดด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ  
“หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ตำมที่ร่วมกันก ำหนด   

        จ) คณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัดร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน ให้กับลูกเสือ เนตรนำรีของแต่ละสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร  

       ๓) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด ด ำเนินกำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนให้แก่กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสื อสถำนศึกษำ 
ในเขตพ้ืนที่ปกครองทีร่่วมโครงกำร     

       ๔) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในชุมชน   

       ๕) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด  ด ำเนินกำรนิเทศและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
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       ๖) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด สรุปผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และรำยงำนผลถึงส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ เพ่ือขอรับพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ตำมเกณฑ์และระยะเวลำที่ก ำหนด 

       ๒.๓ รูปแบบการฝึกอบรมและก าหนดการฝึกอบรม 
       แผนด าเนินการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

กิจกรรม / เดือน 

๒๕๖๔ 

หม
ำย

เห
ตุ 

มิถ
ุนำ

ยน
 

กร
กฎ

ำค
ม 

สิง
หำ

คม
 

กัน
ยำ

ยน
 

ตุล
ำค

ม 

พฤ
ศจ

ิกำ
ยน

 

ธัน
วำ

คม
 

๑. จัดท ำคู่มือด ำเนินโครงกำรลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน 

๑-๓๐   ๑ – ๓๑ ๑ – ๓๑  
  

  

๒. จัดจ้ำง/จัดท ำผลิตสื่อเทคโนโลยี
ประกอบกำรฝึกอบรม ทั้ง ๒ หลักสูตร  
(บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ  
และลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน)  

 
 
 
 

๑ – 31 
ส.ค. 

 
 

  

  

๓. ด ำเนินกำรฝึกอบรมวิทยำกร 
แกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด (๒๐ คน/จังหวัด  
รวม ๑,๕๔๐ คน) 

 
 

 
   

  

  

๓.๑ พิธีเปิดและชี้แจง 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 
ในระดับพ้ืนที่ ระหว่ำงเวลำ 
๑๐.๐๐ น. ถึง 12.00 น.  
โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีเปิด 
บนระบบ Microsoft Team 
ทั้งนี้รวมทั้ง Live บน Page 
Facebook ของ ETV  
และ NSOT (ส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ) 

  

  
 
 
 
 

๑8 

  

  

ฝึกอบรม ทำง Online ผ่ำนระบบ 
DEEP (Digital Education 
Excellence Platform)  
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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กิจกรรม / เดือน 

๒๕๖๔ 

หม
ำย

เห
ตุ 

มิถ
ุนำ

ยน
 

กร
กฎ

ำค
ม 

สิง
หำ

คม
 

กัน
ยำ

ยน
 

ตุล
ำค

ม 

พฤ
ศจ

ิกำ
ยน

 

ธัน
วำ

คม
 

๓.๒ ฝึกอบรมหมวดที่ ๑  
หลังกำรเรียนในรำยวิชำที่ 1.4 
ให้มีกำรพบกลุ่มครั้งที่ 1 

  .  
๒๐ – 
๒๔ 

  
  

๓.๓ ฝึกอบรมหมวดที่ ๒  
*** รำยวิชำที่ ๒.๓ ให้วิทยำกร 

แกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด
วำงแผนเพื่อกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
(๖๐ สถำนศึกษำ)  
หลังกำรเรียนในรำยวิชำที่ 2.3 
ให้มีกำรพบกลุ่มครั้งที่ 2 

   
๒๐ – 
๒๔ 

  

  

๓.๔ ฝึกอบรมหมวดที่ ๓ (สรุปผล 
กำรฝึกอบรมทั้งหลักสูตร)  
ด้วยกำรพบกลุ่ม ครั้งที่ 3    
และพิธีปิดกำรฝึกอบรม  

  
 
 

๒๐ – 
๒๔ 

  

  

๓.๕ วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด
คัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำ (๖๐ สถำนศึกษำ)  

  
 ๑๕ - 
๓๑ 

 
 
 
 
 

  

  

๔. ด ำเนินกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือ จิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ ๑๒๐ คน /จังหวัด 
(๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๒ คน : 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ก ำกับ/
รองผู้ก ำกับลูกเสือ)  

     

 
ตุลำคม 

  

๕. ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ จังหวัด
ละ ๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๔๐ คน 
ทำง Onsite จ ำนวน ๗๗ จังหวัด 
รวม ๑๘๔,๘๐๐ คน 

    

 
เดือน 

พฤศจิกำยน - 
ธันวำคม 

   

ตำม
สถำนกำรณ์
คลี่คลำยของ 
โควิด –๑๙  
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กิจกรรม / เดือน 

๒๕๖๔ 

หม
ำย

เห
ตุ 

มิถ
ุนำ

ยน
 

กร
กฎ

ำค
ม 

สิง
หำ

คม
 

กัน
ยำ

ยน
 

ตุล
ำค

ม 

พฤ
ศจ

ิกำ
ยน

 

ธัน
วำ

คม
 

๖. กำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกอบรม
หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนทั้งสองหลักสูตร  
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

  

  
ประเมินผลและติดตำมผลต่อเนื่อง 

 
    ๒.๓.๑ รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน : วิทยากร

แกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจ าจังหวัดและวิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจ า
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

      ส ำหรับกำรอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  
มีรำยละเอียด มีดังนี้  

       ๑) พิธีเปิดและกำรชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำร เป็นกำรถ่ำยทอดสด ทำง Page 
Facebook ของ ETV และ NSOT (ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ)    

       ๒) กำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  
มีค ำชี้แจง ดังนี้  

        วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด ได้รับคู่มือ
ด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ของส ำนักงำนลูกเสือแห่ งชำติ และให้ท ำกำรศึกษำคู่มือ 
เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงละเอียด 

        หลังกำรร่วมพิธีเปิดและกำรชี้แจงโครงกำร คณะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด ทั้ง ๒๐ คน ร่วมกับส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด ศึกษำ
รำยวิชำหลักสูตรกำรฝึกอบรมตำมคู่มือ  และจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรกำรฝึกอบรมร่วมกัน พร้อมนัดหมำย 
วัน เวลำกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำง Online และพบกลุ่มอย่ำงพร้อมเพรียงกันต่อไป  

         - กำรฝึกอบรม หมวดที่ ๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๔ รำยวิชำ หมวดที่ ๒ ซึ่งมี
ทั้งหมด ๓ รำยวิชำ และ หมวดที่ ๓ ซึ่งมีท้ังหมด ๒ รำยวิชำ  

        อนึ่ง กำรฝึกอบรมกลุ่มเป้ำหมำยวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัด จะต้องจัดให้มีกำรพบกลุ่ม อย่ำงน้อย ๓ ครั้ง  คือ 

         ครั้งที่ ๑ หลังกำรฝึกอบรมหมวดที่ ๑  รำยวิชำที่ ๑.๔  
         ครั้งที่ ๒ กำรฝึกอบรมหมวดที่ ๒ รำยวิชำที่ ๒.๓  
         ครั้งที ่๓ กำรฝึกอบรม หมวดที่ ๓ รำยวิชำที่ ๓.๒ และจัดด ำเนินกำร

ให้มพิีธีปิดกำรฝึกอบรม  
        ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้น ำสื่อบทเรียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร 

ทั้ง ๓ หมวด และ ๙ รำยวิชำขึ้นให้กำรฝึกอบรมทำง  Online  บนระบบ DEEP (Digital Education Excellence  
Platform) ของ กระทรวงศึกษำธิกำร    

        เนื่องจำกกำรฝึกอบรมครั้ งนี้  อยู่ ในช่วงระยะกำรระบำดของไวรัส 
โคโรนำ – ๒๐๑๙ รูปแบบกำรฝึกอบรมจึงจ ำเป็นต้องเน้นย้ ำให้ปฏิบัติตำม New Normal อย่ำงเคร่งครัด  
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หลังพิธีเปิดกำรฝึกอบรมในรำยวิชำทั้ง ๙ รำยวิชำนอกจำกต้องฝึกอบรมบนระบบ DEEP แล้ว  ให้ร่วมกันก ำหนด 
ตำรำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  
ด้วย Programme ZOOM  หรือ Programme อ่ืน ๆ ที่ก ำหนด เพ่ือให้กระบวนกำรฝึกอบรมมีประสิทธิภำพสูงสุด 

  หมายเหตุ  
  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ด าเนินงานหลักของ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” 

ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรและผู้บริหารการจัดโครงการ  ได้จัดให้มีผู้ประสานงานหลักและผู้ให้บริการการตอบ
ข้อซักถามทุกประเด็น 

   - นำงเบ็ญจำงค์ ถิ่นธำนี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเลขำธิกำร สลช.  
   - นำงสำวจริยำรุจี สุขวิชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร สลช.  
  นอกจำกนี้  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้จัดบุคลำกรของส ำนักงำนเป็นผู้ประสำนงำน 

กำรฝึกอบรมให้แต่ละจังหวัดในครั้งนี ้
    ๒.๓.๒ รูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน : 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
      กำรฝึกอบรมผู้บั งคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

มีรำยละเอียด ดังนี้  
       - ส ำหรับกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  

จ ำนวน ๖๐ สถำนศึกษำ รวม ๑๒๐ คน ต่อจังหวัด ให้คณะวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ประจ ำจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดเป็นผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม  

       - กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
ให้ใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรมและรูปแบบกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด  โดยบทเรียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรทั้ง ๓ หมวด และ ๙ รำยวิชำ เป็นกำรฝึกอบรม 
ทำง Online บนระบบ DEEP (Digital Education Excellence Platform) ของกระทรวงศึกษำธิกำร และให้
มีกำรพบกลุ่มตำมรำยวิชำที่ก ำหนด  และให้ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้แล้วเสร็จ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรม 
ไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  

    ๒.๓.๓ รูปแบบการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
      กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้  
       - เมื่อผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในแต่ละสถำนศึกษำได้

แผนกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ซึ่งผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้อ ำนวยกำรลูกเสือ
โรงเรียนและผู้ก ำกับ/รองผู้ก ำกับลูกเสือของสถำนศึกษำ จะต้องด ำเนินกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำของตน และด ำเนินกำรจัดตั้ง “หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน..........(ขื่อสถานศึกษา)”    

    ๒.๓.๔ การตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
      สถำนศึกษำที่มีผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำนซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด เสนอรำยชื่อ
ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนพร้อมรำยชื่อสมำชิกหน่วยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น 
ถึงผู้มีอ ำนำจตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน    
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    ๒.๓.๕  การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 
      สมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนแต่ละหน่วย ร่วมกันวำงแผนจัดกิจกรรม 

จิตอำสำพระรำชทำนร่วมกับชุมชน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ถึงผู้มีอ ำนำจตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน    

      กำรออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ให้ปฏิบัติ
กิจกรรมภำยใต้ ชื่อ “หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน..........(ข่ือสถานศึกษา)”   

      (ตัวอย่ำง เช่น “หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนโรงเรียนวัดสลุด บำงพลี 
สมุทรปรำกำร” หรือ “หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนโรงเรียนสถำพรพิทยำ เมืองชลบุรี” หรือ “หน่วยลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำนส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ศรีรำชำ ชลบุรี” เป็นต้น)  
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ส่วนที่ ๒  
กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

............................................... 
กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมคู่มือ

ฉบับนี้ ได้ก ำหนดให้มเีนื้อหำและกำรจัดกระบวนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน   
  ๒.๑.๑ โครงสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
  ๒.๑.๒ กระบวนกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
 ๒.๒ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

 ๒.๑. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
  - กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมกลุ่มเป้ำหมำยเริ่มต้นของโครงกำร คือ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน

ประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด โดยให้มี 
กำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด จังหวัดละ ๒๐ คน รวม ๗๗ จังหวัด 
เป็นจ ำนวนวิทยำกรทั้งสิ้น ๑,๕๔๐ คน 

  - กำรอบรมผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ก ำกับลูกเสือในสถำนศึกษำ จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ ๒ คน จ ำนวน ๗๗ จังหวัด  
เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๙,๒๔๐ คน 

  ๒.๑.๑. โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
   โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายวิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจ า
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติและประจ าจังหวัด และผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ในสถานศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกัน  มีจ านวน ๓ หมวดวิชา ๙ รายวิชา ดังนี้ 

   หมวดที่ ๑ ควำมเป็นชำติกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และลูกเสือจิตอำสำ  
    รำยวิชำที่ ๑.๑ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    รำยวิชำที่ ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
    รำยวิชำที่ ๑.๓ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ 
    รำยวิชำที่ ๑.๔ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง : 

เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 
   หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและกำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
    รำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
    รำยวิชำที่ ๒.๒ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
    รำยวิชำที่ ๒.๓ กำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ในสถำนศึกษำ 
   หมวดที่ ๓ สมรรถนะวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
    รำยวิชำที่ ๓.๑ กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
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    รำยวิชำที่ ๓.๒ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน  

  ๒.๑.๒  กระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
  กระบวนการฝึกอบรม : หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา  
    รำยวิชำที่ ๑.๑ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    รำยวิชำที่ ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง   
    รำยวิชำที่ ๑.๓ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ 
    รำยวิชำที่ ๑.๔ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง : 

เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 
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หมวดที่ ๑ ความเป็นชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์และลูกเสือจิตอาสา 
รายวิชาที่ ๑.๑  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       เวลา ๖๐ นาที 

....................................................... 

ขอบข่ายวิชา 
๑. กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. พระรำชกรณียกิจประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ 

จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งกับรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระรำชกรณียกิจประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ สำมำรถออกแบบ 
กำรฝึกอบรมให้กับผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ 
 ๑. อธิบำยรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ 
 ๒. ระบุพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในฐำนะประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีข้ันตอน 

กำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้  
 ๑. ขั้นน า  
  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม  
 ๒. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้  
  ๒.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์เพลง “ควำมฝันอันสูงสุด”  
  ๒.๒ วิทยำกรบรรยำย คือ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศุ กรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ  

และประธำนคณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ และ วิทยำกรร่วมเสวนำ ประกอบด้วย 
ดร. คงศักดิ์ เจริญรักษ์ และอำจำรย์อมร ชุมศรี ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ   

   - แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ  
    หัวข้อที่ ๑ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข :  

พระมหำกษัตริย์ไทยพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรและลูกเสือไทยตลอดมำ” 
    หัวข้อที่ ๒ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับงำนจิตอำสำเพื่อช่วยเหลือประชำชน”  
 ๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
  - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  “คุณูปกำรที่สถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ทรงมีต่อลูกเสือไทย และชำวลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจะน้อมน ำเรื่อง จิตอำสำพระรำชทำนเพ่ือถวำยงำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอย่ำงไร” คนละไม่ เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็นให ้
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ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น 
ของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ  รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   

  - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อการฝึกอบรม 
- สื่อบุคคล 
- วิดีทัศน์ เพลง “ควำมฝันอันสูงสุด” 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น 
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
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รายวิชาที่ ๑.๒ 
การสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง 

       เวลา ๖๐ นาที 
........................................................ 

ขอบข่ายวิชา 
๑. หน้ำที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. กำรสร้ำงจิตส ำนึก และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในกำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองส ำหรับลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ 
 ๑. ระบุวิธีกำรสรำ้งจิตส ำนึกของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขได้ 
 ๒. ระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับควำมเป็นพลเมืองได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด   
 ส ำหรับรำยวิชำ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  
  ๑. ขั้นน า  
   ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม  
  ๒. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้  
   ๒.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”  
   ๒.๒ บรรยำยเรื่อง “เรำจะสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ได้อย่ำงไร” โดยวิทยำกร ศำสตรำจำรย์พิเศษ ธงทอง จันทรำงศุ กรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ และประธำน
คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  

   ๒.๓ กำรเสวนำ เรื่อง “เรำจะสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ได้อย่ำงไร”  โดยวิทยำกรน ำกำรเสวนำ : ดร. ปุณฑรีก ์ อิศรำงกูร  ณ อยุธยำ   

    - คณะผู้เข้ำร่วมเสวนำ ประกอบด้วย  ลูกเสือและเนตรนำรี  
  ๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
    - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  “เรำจะสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็น

พลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้อย่ำงไร” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็น
ให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น
ของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   

    - ทั้งนี้  หลังจบกำรเรียนรู้ ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มี 
ระบบ ZOOM หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  
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สื่อการฝึกอบรม 
- สื่อบุคคล 
- วิดีทศัน์ เพลง  “พลเมืองเป็นใหญ่”  
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น 
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
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รายวิชาที่ ๑.๓ 
หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  

เวลา  ๖๐ นาที 
............................................................... 

ขอบข่ายวิชา 
๑. ควำมเป็นมำของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ 
๒. หลักกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ 
๓. วิธีด ำเนินกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ 

จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  และสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักกำร  

และวิธีด ำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ ให้กับผู้บังคับบัญชำลูกเสือและลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน  

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ 
 ๑. อธิบำยควำมเป็นมำ ระบุหลักกำร และบอกวิธีด ำเนินของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 

ตำมแนวพระรำชด ำริได ้
 ๒. น ำหลักกำรและวิธีด ำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริไปออกแบบ

กิจกรรมกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือจิตอำสำและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ หลักกำรและวิธีด ำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม

ดังต่อไปนี้  
  ๑. ขั้นน า  
   ชี้แจงวัตถุประสงค์  
  ๒. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้  
   ๒.๑ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์ “แนะน ำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”  
   ๒.๒ บรรยำย ประกอบกำรเสวนำ เรื่อง “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกิจกรรมถวำยงำน

จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ”  โดย ดร. อัมพร พินะสำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
    - คณะผู้เข้ำร่วมเสวนำ ประกอบด้วย  ผู้บริหำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้อำสำสมัครเข้ำร่วม

ในโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
    - วิทยำกรน ำและผู้เข้ำร่วมเสวนำร่วมกันสรุป  
  ๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
    - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

กับกิจกรรมถวำยงำนจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็น 
ให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น
ของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ  รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   
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   - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อการฝึกอบรม 
- สื่อบุคคล 
- วิดีทัศน์ “แนะน ำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔” 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น 
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี 
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รายวิชาที่ ๑.๔ 
โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :  

เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา” 
เวลา  ๗๕  นาท ี

..................................................................... 

ขอบข่ายวิชา 
๑. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 
๒. กำรสืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่  

“โคก หนอง นำ”ด้วยวิธีกำรลูกเสือ  
๓. กำรศึกษำดูงำนโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 

จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญำ  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ  : เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” ให้กับ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำและลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถ 
 ๑. อธิบำยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริได ้
 ๒. น ำหลักกำรและวิธีกำรของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ

รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ : “โคก หนอง นำ”  ไปออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน รวมทั้งสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ : เกษตรทฤษฎีใหม่  

“โคก หนอง นำ”  มีข้ันตอนกำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้  
  ๑. ขั้นน า  
   ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
  ๒. ขัน้กิจกรรมการเรียนรู้  

   ๒.๑ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ชมวิดีทัศน์ เพลง “ตำมรอยพ่อ”  
   ๒.๒ วิทยำกรและผู้ร่วมรำยกำร   
 ดร. วิวัฒน์ ศัลยก ำธร และเด็กและเยำวชนลูกเสือ (ดร. วิวัฒน์ ศัลยก ำธร ต ำแหน่ง ประธำนสถำบัน

เศรษฐกิจพอเพียง และประธำนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติมำบเอ้ือง อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี) โดยแบ่ง 
กำรเรียนรู้เป็น ๒ ตอน ดังนี้  

  ตอนที่ ๑ บรรยำย เรื่อง “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” 
โดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยก ำธร   
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  ตอนที่ ๒ วิทยำกร  ดร. วิวัฒน์ ศัลยก ำธร น ำลูกเสือและเนตรนำรี 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
ควำมคิดเห็นให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุป
ควำมคิดเห็นของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ  รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม 
ต่อไป   

   - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อการฝึกอบรม 
- สื่อบุคคล 
- วิดีทัศน์เพลง “ตำมรอยพ่อ” 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง  

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมรำยบุคคล และกำรสะท้อนควำมคิดเห็น 
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
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กระบวนการฝึกอบรม : หมวดที่ ๒ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 

 รำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
 รำยวิชำที่ ๒.๒ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
 รำยวิชำที่ ๒.๓ กำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
  ส ำหรับรำยวิชำที่ ๒.๑ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ประกอบไปด้วย ๙ รำยวิชำย่อย 

ดังนี้ 
   รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๑ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  
   รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๒ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
   รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง   
   รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๔ หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ    
   รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๕ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :  

เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 
   รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๖ ทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำร 

และช่วยเหลือภัยพิบัติ 
   รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๗ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน 
   รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๘ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์    
   รำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๙ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
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หมวดที่ 2 หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการด าเนินกิจกรรม 
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 

รายวิชาที่ 2.1  
หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

       เวลา  ๔๕ นาที 
........................................................ 

ขอบข่ายวิชา 
๑. บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
๒. กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
3. กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง  
๔. หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริ  
๕. โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง: เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นำ” 
๖. ทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ  
๗. ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน 
๘. ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน กับกำรประชำสัมพันธ์   
๙. กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะตำมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

วัตถุประสงค ์
1. อธิบำยขอบข่ำยและวัตถุประสงค์ของรำยวิชำย่อยในหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 
2. จัดกำรฝึกอบรมลูกเสือตำมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 
3. อธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ ให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและลูกเสือ 

จิตอำสำพระรำชทำนได ้
 รำยวิชำหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนนี้ มีรำยวิชำย่อย จ ำนวน 9 รำยวิชำ โดยมีรำยละเอียด

และข้ันตอนกำรจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  ๑. กระบวนกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำสำมำรถ 

พิจำรณำเลือกกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร จ ำนวน ๓ วัน ๒ คืน หรือ 4 วัน กรณีไม่ให้ลูกเสือพักค้ำงแรมในค่ำย  
  ๒. ตำรำงกำรฝึกอบรม  

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด  
 ส ำหรับรำยวิชำ หลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีข้ันตอนกำรฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ ๑. ขึ้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  - แจ้งวัตถุประสงค์ 
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 ขั้นที่ ๒ การน าเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้  
  ๒.๑ วิทยำกร ดร. คงศักดิ์ เจริญรักษ์  ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  ชี้แจง

กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในรำยวิชำย่อยท่ี ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ - ๒.๑.๓ - ๒.๑.๔ – ๒.๑.๕   
  ๒.๒ วิทยำกร อำจำรย์อมร ชุมศรี  ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

ชี้แจงกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในรำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๖ - ๒.๑.๗ - ๒.๑.๘ - ๒.๑.๙ และชี้แจง
ตำรำงกำรฝึกอบรม 

   - ตำรำงที่ ๑ กรณีจดักำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวน ๓ วัน ๒ คืน 
   - ตำรำงที่ ๒ กรณีจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวน ๔ วัน  
  วิทยำกรร่วมกันสรุป 
 ขั้นที่ ๓ การสรุป การเรียนรู้  
  - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ  “กำรอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน

ในสถำนศึกษำ”  คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็นให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำ
กลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็นของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไป
ยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   

  - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อการฝึกอบรม 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 
- สื่อบุคคล 

ขั้นการประเมินผล 
- ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็น   
- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติทั้งรำยบุคคลและกลุ่ม 
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รายวิชาที่ ๒.๒ 
บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

เวลำ ๖๐ นำที 
....................................................... 

ขอบข่ายวิชา 
๑. บทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำนของสถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ 
  ๑. ระบุบทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำได้ 
  ๒. อธิบำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ของสถำนศึกษำได ้
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ บทบำทหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำหน่วยจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  มีขั้นตอน 

กำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  
  ๑. ขั้นน า  
   ชี้แจงวัตถุประสงค์รำยวิชำ  
  ๒. ขั้นการเรียนรู้และสะท้อนประสบการณ์  
   - วิทยำกรบรรยำย คือ ดร. สุทิน แก้วพนำ เลขำธิ กำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  

และ ดร. คงศักดิ์ เจริญรักษ์ ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  เรื่อง “ บทบำทหน้ำที่ 
ของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ”  โดย  แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ ดังนี้   

    หัวข้อที่ ๑ เรื่อง “บทบำทหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรลูกเสือสถำนศึกษำในกำรบังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ”  

    ตอนที่ ๒ เรื่อง “บทบำทหน้ำที่ของผู้ก ำกับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนและหัวหน้ำ
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ”  

   - วิทยำกรร่วมกันสรุป   
  ๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
   - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “บทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ 

ในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็นให้
ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็นของ
ทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ  รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   
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   - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อและวัสดุอุปกรณ์  
- สื่อบุคคล  
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนรำยบุคคล 
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
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รำยวิชำที่ ๒.๓ 
กำรวำงแผนและด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชน 

         เวลำ  ๙๐  นำที 
....................................................... 

ขอบข่ำยวิชำ 
๑. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชน 
๒. กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชน 
 - กำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
 - กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
 - กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือท ำกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน 
 - กำรขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
 - กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

 จุดหมาย 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือวำงแผนจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในโรงเรียนและชุมชน 

 วัตถุประสงค์  
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ 
 ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชนได ้
 ๒. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและชุมชนได ้

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
ส าหรับรายวิชาที่ ๒.๓ นี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย คือ วิทยากรแกนน าลูกเสือ 

จิตอาสาพระราชทานประจ าจังหวัด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาก าหนดให้ 
ต้องเข้ามา “พบกลุ่ม”  

ส ำหรับรำยวิชำ กำรวำงแผนและด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
และชุมชน  มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  

 ๑. ขั้นน า  
  ชี้แจงวัตถุประสงค์รำยวิชำ  
 ๒. ขั้นตอนการเรียนรู้ 
  วิทยำกร คือ อำจำรย์อมร ชุมศรี  ผู้ตรวจกำรลูกเสือประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยมี

หัวข้อ ดังนี้ 
   หัวข้อที่ ๑ บรรยำย เรื่อง “กำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน 

ในสถำนศึกษำและชุมชน”    
   หัวข้อที่ ๒  มอบหมำยภำรกิจภำคปฏิบัติโดยให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมจัดท ำแผนตำมแบบบันทึก

กิจกรรมส ำหรับวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัดและผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
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 ๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
  - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “กำรจัดท ำแผนกิจกรรมจิตอำสำ

พระรำชทำนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่ง
ควำมคิดเห็นให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุป
ควำมคิดเห็นของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ  รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม
ต่อไป   

  - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อและวัสดุอุปกรณ์  
- สื่อบุคคล 
- Power Point 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วม และรำยงำนผลงำนรำยบุคคล 
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนกลุ่ม  
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แบบบันทึกกิจกรรม  
จังหวัด......................................... 
วิชำกำรวำงแผนด ำเนินงำนลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
กลุ่มท่ี.......................ชื่อวิทยำกรประจ ำกลุ่ม......................... 

แผนการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
จังหวัด...................................รุ่นที่................. 

ระหว่ำงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ................. 
ณ.................................อ ำเภอ.......................จังหวัด.......................... 

๑.วิธีกำรจัดกำรฝึกอบรม ..................................................................... 
๒.คณะผู้ให้กำรฝึกอบรม 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล หน้ำที่ รำยวิชำที่รับผิดชอบ 
1  ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม  
2  รองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม  
3  ฯลฯ  
4    
5    

 
๒.รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สถำนศึกษำ 
    
    
    
    

 
  

ส าหรับวิทยากรแกนน าฯประจ าจังหวัด 
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แบบบันทึกกิจกรรม 
จังหวัด ......................................... 
วิชำกำรวำงแผนด ำเนินงำนลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
กลุ่มท่ี ...................... ชื่อวิทยำกรประจ ำกลุ่ม …………………........................... 

แผนการจัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
จังหวัด...................................รุ่นที่................. 

ระหว่ำงวันที่...........เดือน....................พ.ศ. ................. 
ณ.................................อ ำเภอ.......................จังหวัด.......................... 

๑.คณะผู้ให้กำรฝึกอบรม 
ล ำดับ ชื่อ – สกุล หน้ำที่ รำยวิชำที่รับผิดชอบ 

1  ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม  
2  รองผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม  
3  ฯลฯ  
4    
5    

 
๒.รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ประเภทลูกเสือ สถำนศึกษำ 
    
    
    
    
    

 
 
  

ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
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 ๒.๒ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
  กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจหน้ำที่ของสถำนศึกษำ 

ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของจังหวัด โดยผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรฝึกอบรม มีเป้ำหมำยจังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ  

   ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จึงก ำหนดให้สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิ ตอำสำ
พระรำชทำน ได้พิจำรณำฝึกอบรมโดยเลือกจำกตำรำงกำรฝึกอบรม ๒ ตำรำง ดังนี้ 

    ตำรำงที่ ๑ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำจ ำนวน ๓ วัน ๒ คืน 
    ตำรำงที่ ๒ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำจ ำนวน 4 วัน 

 
ตารางท่ี ๑  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาจ านวน ๓ วัน ๒ คืน 

ชื่อสถานศึกษา................................................อ าเภอ..................................จังหวัด....................... 
ระหว่างวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ........... ถึงวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ........... 

 

วัน/เวลา รายละเอียด นาที หมายเหตุ 
วันที่ ๑     
๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน   
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมและ กลุ่มสัมพันธ์    
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด   
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิชำ “บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย”(ครั้งท่ี ๑) ๖๐  
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์

ทรงเป็นประมุข” 
๖๐ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย์

ทรงเป็นประมุข” (ต่อ) 
๖๐  

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิชำ “กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง” ๑๒๐ พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมยำมว่ำง (ภำรกจิเตรียมทีพ่ัก)   
๑๗.๐๐ -๑๘.๓๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. กลุ่มสมัพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน : กิจกรรมท ำควำมรู้จัก ๓๐  
๑๙.๐๐ – ๑๙.๔๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภมูิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งท่ี ๒) ๔๕  
๒๐.๐๐ น.  เพลงสรรเสรญิพระบำรมี สวดมนต์ นอน   
วันที่ ๒     
๐๕.๓๐- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน    
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. กำยบริหำรและปฏิบัตภิำรกจิส่วนตัว   
๐๗.๐๐ -๐๗.๓๐ น. รับประทำนอำหำร   
๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ น. รับตรวจ   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง    
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภมูิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งท่ี ๓) ๑๕  
๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น. วิชำ “หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน” ๖๐  
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  วิชำ “โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นำ” 
๑๓๕ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
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วัน/เวลา รายละเอียด นาที หมายเหตุ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชำ “ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ  

กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัต”ิ 
๙๐ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วิชำ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน” ๑๒๐  
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กำรแสดง Gang Show  ๑๒๐  
๒๐.๐๐ น. เพลงสรรเสรญิพระบำรมี สวดมนต์ นอน   
วันที่ ๓    
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน   
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. กำยบริหำรและปฏิบัตภิำรกจิส่วนตัว   
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทำนอำหำร   
๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ น. รับตรวจ   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง    
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสมัพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน   
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. วิชำ “ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์” ๙๐  
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก   
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน

สถำนศึกษำ” 
๗๕  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. กิจกรรม  บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  (ภำคสรุป) ๑๕  
๑๓.๑๕ – ๑๔.๐๐ น.  คณะวิทยำกรและลูกเสือสรุปบทเรียนร่วมกัน และมอบหมำยภำรกจิ  ๔๕  
๑๔.๐๐ น. - พิธีปิดกำรอบรม 

- เดินทำงกลับ 
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ตารางท่ี ๒  การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จ านวน ๔ วัน 
ชื่อสถานศึกษา................................................อ าเภอ..................................จังหวัด....................... 

ระหว่างวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ........... ถึงวันที่...........เดือน...........พ.ศ. ........... 
 

วัน/เวลา รายละเอียด นาที หมายเหตุ 
วันที่ ๑     
๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน   
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมและ กลุ่มสัมพันธ์    
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด   
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิชำ “บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย” (ครั้งท่ี ๑) ๖๐  
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข ” 
๖๐ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วิชำ “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข” (ต่อ) 
๖๐  

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วิชำ “กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง” ๑๒๐ พักเครื่องดื่ม
ในเวลำ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมวันท่ี ๑  
- เตรียมควำมพร้อมลูกเสือผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมวันท่ี ๒ 

๓๐  

๑๖.๓๐ น.  - เพลงสรรเสริญพระบำรมี และสวดมนต์  
- เดินทำงกลับ 

  

วันที่ ๒     
๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ น. ลงเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมวันท่ี ๒   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง    
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภมูิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งท่ี ๒) ๑๕  
๐๘.๔๕ – ๐๙.๔๕ น. วิชำ “หลักกำรและวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน” ๖๐  
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  วิชำ “โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ : โคก หนอง นำ” 
๑๓๕ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วิชำ “ทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ 

กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัต”ิ 
๑๒๐ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภมูิใจในควำมเป็นไทย (ครั้งท่ี ๓) ๖๐  
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมวันท่ี ๒  

- เตรียมควำมพร้อมลูกเสือผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมวันท่ี ๓ 
๓๐  

๑๖.๓๐ น. - เพลงสรรเสริญพระบำรมี และสวดมนต์  
- เดินทำงกลับ 

 
 

 

วันที่ ๓    
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมวันท่ี ๓   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง   
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสมัพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน   
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิชำ “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน” 

(ฝึกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน) 
๑๒๐ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำร   
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วัน/เวลา รายละเอียด นาที หมายเหตุ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชำ “ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์” ๙๐  
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. กิจกรรม บทเพลงแห่งควำมภำคภมูิใจในควำมเป็นไทย (ภำคสรุป)  ๑๕  
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. วิชำ “กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ในสถำนศึกษำ” 
๗๕ พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปกำรเรียนรู้กำรฝึกอบรมวันท่ี ๓  

- เตรียมควำมพร้อมลูกเสือผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมวันท่ี ๔ 
  

วันที่ ๔    
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมวันท่ี ๔   
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ประชุมรอบเสำธง   
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสมัพันธ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน   
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรแสดง Gang Show ๑๘๐  พักเครื่องดื่ม

ในเวลำ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทำนอำหำร   
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะวิทยำกรและลูกเสือสรุปบทเรียนร่วมกัน และมอบหมำยภำรกจิ ๔๕  
๑๔.๓๐ น.  พิธีปิดกำรอบรม  

และเดินทำงกลับ 
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๑ 

บทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
         เวลา ๖๐  นาที 

.............................................. 

ขอบข่ายวิชา 
บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย   

วัตถุประสงค ์
1. ร้องบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยได ้
2. บอกประโยชน์ของเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยได ้
3. ระบุควำมส ำคัญของเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด   
 ส ำหรับรำยวิชำบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีข้ันตอนกำรฝึกอบรมดังนี้ 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
   - บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์ 
  ขั้นที่ ๒.  การน าเสนอบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้  
   ๒.๑ ลูกเสือชมวีดีทัศน์ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  จ ำนวน  ๔ เพลง 

(เลือกเพลงตำมอัธยำศัย) 
   ๒.๒ แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  
   ๒.๓ วิทยำกรมอบภำรกิจให้แต่ละหมู่เลือกเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หมู่ละ 

๑ เพลง (แต่ละหมู่ไม่ควรซ้ ำเพลงกัน) และให้ประชุมหมู่เพ่ือออกแบบกำรแสดง “รีวิวประกอบเพลงแห่ง 
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย”     

   ๒.๔ วิทยำกรให้หมู่ที่อำสำสมัครออกมำแสดงรีวิวประกอบเพลงที่หมู่เลือก 
  ขั้นที่ ๓  ภารกิจกิจกรรม  
   ๓.๑ สถานศึกษาที่เลือกการฝึกอบรมจ านวน ๓ วัน ๒ คืน ให้ด าเนินการแบ่งภารกิจ

กิจกรรมเป็น ๔ ครั้ง ดังนี้  
   (๑) ครั้งที่ ๑ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๑ ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

มอบหมำยให้แต่ละหมู่เตรียมกำรแสดงบทบำทสมมุติเกี่ยวกับบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  
โดยให้แต่ละหมู่เลือกเพลง ๑ เพลง เป็นเพลงประกอบกำรแสดงและน ำเสนอในรูปแบบ Gang Show เพ่ือแสดง
ตำมตำรำงกำรฝึกอบรมในคืนวันที่ ๒    

    - กำรตัดสินผลงำนกำรแสดง Gang Show ในบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย   
ใช้ผลกำรลงคะแนนจำกหมู่ 

    กำรสรุป กำรเรียนรู้  
    - วิทยำกรสรุป และอภิปรำยซักถำม  
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   (๒) ครั้งที่ ๒ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 1 ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
    - วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เลือกบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจ 

ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จ ำนวน ๘ - ๑๐ เพลง เพ่ือร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน   
   (๓) ครั้งที่ ๓ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 2 ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
    - วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เลือกบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจ 

ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จ ำนวน ๓ – ๔ เพลง เพ่ือร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน   
   (๔) ภาคสรุป รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๓ ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
    - วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เลือกบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจ 

ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จ ำนวน ๓ – ๔ เพลง เพ่ือร่วมรับฟังและขับร้องร่วมกัน   
   3.2 สถานศึกษาที่เลือกการฝึกอบรมจ านวน 4 วัน ให้ด าเนินการแบ่งภารกิจเป็น 4 ครั้ง 

ดังนี้ 
   (1) ครั้งที่ 1 รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 1 ให้ด าเนินกิจกรรม โดยมอบหมำย 

ให้แต่ละหมู่ เตรียมกำรแสดงบทบำทสมมุติเกี่ยวกับบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย โดยให้แต่ละหมู่
เลือกเพลง 1 เพลงเป็นเพลงประกอบกำรแสดงและน ำเสนอในรูปแบบ Gang Show เพ่ือแสดงตำมตำรำง 
กำรฝึกอบรมในวันที่ 4 

   กำรสรุป กำรเรียนรู้   
   - วิทยำกรสรุป และอภิปรำยซักถำม  
   (๒) ครั้งที่ ๒ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ 2 ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
    - วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เลือกบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจ 

ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จ ำนวน ๓ – ๔ เพลง เพ่ือร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน   
   (๓) ครั้งที่ ๓ รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๒ ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
    - วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เลือกบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจ 

ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จ ำนวน ๑๐- ๑๒ เพลง เพ่ือร่วมฟังและขับร้องร่วมกัน   
   (๔) ภาคสรุป รายวิชาย่อยตามตารางการฝึกอบรมวันที่ ๓ ให้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
    - วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เลือกบทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจ 

ในควำมเป็นไทยจำกวิดีทัศน์ จ ำนวน ๓ – ๔ เพลง เพ่ือร่วมรับฟังและขับร้องร่วมกัน   

สื่อการฝึกอบรม 
- วีดีทัศน์ บทเพลงแห่งควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย  
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครื่องคอมพิวเตอร ์ 
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

ขั้นการประเมินผล 
- ประเมินผลจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
- ประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลงำนหมู่  
- 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) ควำมฝันอันสูงสุด : เพลงพระรำชนิพนธ์ ( MV เพลงประกอบภำพยนตร์ในโครงกำร 
คีตรำชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจรำษฎร ์
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) ในน้ ำมีปลำในนำมีข้ำว  
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) อ่ิมอุ่น 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 

วัตถุประสงค ์
1. อธิบำยรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ 
2. ระบุพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในฐำนะประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด   
 ส ำหรับรำยวิชำ รูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีข้ันตอนกำรฝึกอบรมดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
  - บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์ 
 ขั้นที่ ๒. การเรียนรู้ 
  - วิทยำกรน ำชมวีดีทัศน์ เรื่อง “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข : พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรและลูกเสือไทย”   
  - หลังจบกำรชมวีดีทัศน์  วิทยำกรและลูกเสือร่วมกันสรุปว่ำ ได้เรียนรู้อะไรจำกเนื้อหำที่ชม  

และจะน ำไปปรับใช้ในฐำนะลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนอย่ำงไรบ้ำง  
 ขั้นที่ ๓  สรุปกิจกรรมการเรียนรู้  
  - วิทยำกรมอบภำรกิจให้แต่ละหมู่  
   ๑) ให้แต่ละหมู่สรุปแนวคิดจำกกำรท ำกิจกรรม และน ำเสนอผลสิ่งที่เรียนรู้ว่ำ “ลูกเสือ 

จิตอำสำพระรำชทำน มีควำมเชื่อมั่นในควำมรักชำติและกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ” โดยถวำยงำน 
ในกิจกรรม จิตอำสำพระรำชทำนอย่ำงไร” 

   ๒) วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม 

สื่อการฝึกอบรม 
- วิดีทัศน์ เรื่อง “กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข : พระผู้ทรง

เป็นมิ่งขวัญให้กับพสกนิกรและลูกเสือไทย”   
- คอมพิวเตอร์พีซี และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครือ่งคอมพิวเตอร์  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 
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ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล  
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่ 
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๓  

การสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง 
         เวลา  ๗๕  นาท ี

....................................................... 

ขอบข่ายวิชา 
1. บทบำทหน้ำที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
3. กิจกำรลูกเสือกับควำมเป็นพลเมือง 

วัตถุประสงค์ 
1. บอกบทบำทหน้ำที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขได ้
2. อธิบำยควำมเป็นพลเมืองได้ 
3. ระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกำรลูกเสือกับควำมเป็นพลเมืองได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด   
 ส ำหรับรำยวิชำ กำรสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง มีข้ันตอนกำรฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
  - บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์ 
 ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม  
  - วิทยำกรให้ลูกเสือชม วีดีทัศน์ เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” หรือ “ คนดี  ไม่มีวันตำย”  
  - วิทยำกรตั้งประเด็นถำมตอบแบบสุ่มลูกเสือรำยบุคคล เรื่อง “เล่ำประสบกำรณ์ที่ลูกเสือ 

พบเห็นต่อกรณีประชำชนที่แสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองที่ดีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชำติ ”  
และวิทยำกรสรุปภำพรวมจำกควำมคิดเห็นของลูกเสือ 

 ขั้นที่ ๓  การน าเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้       
  ๓.๑ วิทยำกรให้ลูกเสือชมวิดีทัศน์ เรื่อง “ เรำจะสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือ

จิตอำสำพระรำชทำนได้อย่ำงไร”  
  ๓.๒ วิทยำกรมอบให้แต่ละหมู่ ระดมพลังสมอง เรื่อง “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจะสร้ำง

จิตส ำนึกในกำรท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองที่ดีได้อย่ำงไร” หลังจำกนั้นให้แต่ละหมู่ลูกเสือ เสนอผลกำรระดม 
พลังสมอง  

   ๓.๓ วิทยำกรให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันเขียน พฤติกรรม ๑๐ พฤติกรรมที่แสดงว่ำ “ เรำจะเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชำติด้วยกำรแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่อไปนี้ “ โดยแต่ละหมู่เขียน  
๑๐ พฤติกรรมลงบนกระดำษเขียนแบบ น ำไปติดไว้บนกระดำน เพ่ือให้ลูกเสือหมู่อ่ืน ๆ ได้ศึกษำและเรียนรู้ 

 ขั้นที่ ๔ การสรุป การเรียนรู้  
  วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะสรุป อภิปรำย ซักถำม 
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สื่อการฝึกอบรม 
- วีดีทศัน์ เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” หรือ “คนดีไม่มีวันตำย”  
- วิดีทัศน์ เรื่อง “ เรำจะสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองให้กับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้อย่ำงไร” 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ เครื่องคอมพิวเตอร์  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล  
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่  
๓. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม  
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๔  
หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าร ิ

       เวลำ ๖๐ นำที 
................................................. 

ขอบข่ายวิชา 
1. หลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 
2. กำรน ำวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนประยุกต์ใช้ในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

วัตถุประสงค ์
1. ระบุหลักกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนได ้
2. อธิบำยวิธีกำรโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนได้ 
3. ประยุกต์โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนจัดกิจกรรมในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด   
 ส ำหรับรำยวิชำ หลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน  มีขั้นตอนกำรฝึกอบรม 

มีดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
 ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
  - บรรยำยน ำและชี้แจงวัตถุประสงค ์
 ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม  
  - วิทยำกรตั้งประเด็นถำมตอบ หัวข้อ  “ลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์เกี่ยวกับ 

โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔ อย่ำงไรบ้ำง” และให้ลูกเสือผู้เข้ำกำรฝึกอบรมเล่ำประสบกำรณ์   
โดยสุ่มสอบถำมเป็นรำยบุคคล   

 ขั้นที่ ๓  การน าเสนอบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้  
  ๓.๑ วิทยำกรน ำเสนอวีดีทัศน์ เรื่อง “แนะน ำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”  
  ๓.๒ วิทยำกรให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สรุปสำระส ำคัญท่ีได้จำก 
   - กำรชมวีดีทัศน์ “แนะน ำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”  
   - วิทยำกรให้เนื้อหำและข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่อง “โครงกำรและกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔”  

ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๑๐  
  ๓.๓ วิทยำกรร่วมกับลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสรุป โดยวิทยำกรเน้นให้เห็นควำมส ำคัญ 

และควำมเชื่อม่ันในโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔  และเชื่อมโยงกับกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
 ขั้นที่ ๔ การสรุป การเรียนรู้  
  - วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม 

สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
- วีดีทัศน์ เรื่อง “แนะน ำจิตอำสำพระรำชทำน ๙๐๔” (QR Code) 
- คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- Internet หรือ Wifi 
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
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- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

การวัด / การประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วม ถำมตอบ /เล่ำประสบกำรณ์ ของลูกเสือรำยบุคคล  
๒. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
 
 

“แนะน าจิตอาสา 904” 
https://drive.google.com/drive/folders/1xYkN_Ymz57pMnb2MEaSyNy-u4OrGeUkc?usp=sharing 
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๕  
โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :  

เกษตรทฤษฎีใหม่  “โคก หนอง นำ” 
         เวลา ๑๕๐ นาที 

............................................................... 

ขอบข่ายวิชา 
1. โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นำ 
3. กำรศึกษำดูงำนเกษตรทฤษฎีใหม ่“โคก หนอง นำ” 

วัตถุประสงควิ์ชา  
1. อธิบำยโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
2. ระบุวิธีกำรจัดเกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นำ ได ้
3. น ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม ่รูปแบบ โคก หนอง นำ ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด   
 ส ำหรับรำยวิชำ โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่  

รูปแบบ โคก หนอง นำ  มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  
 ส่วนที่ ๑ โครงการตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
  -  บรรยำยน ำและชี้แจงวัตถุประสงค ์
 ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม  
   - วิทยำกรตั้งประเด็นถำมตอบแบบสุ่มรำยบุคคล โดยให้ลูกเสือเล่ำประสบกำรณ์ท่ีเคยได้เรียนรู้

เกี่ยวกบัโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยำกรสรุปและเชื่อมโยง 
 ขั้นที่ ๓  การน าเสนอบทเรียน  
        - ชมวิดีทัศนเ์พลง “ตำมรอยพ่อ”  
 ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู้  
   ๔.๑ วิทยำกรมอบให้แต่ละหมู่ สืบค้นข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริตำมในจังหวัดของตน  

หรือในจังหวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง (โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet)  โดยให้แต่ละหมู่ศึกษำข้อมูลของโครงกำร 
ที่สืบค้นมำได้  และสรุปว่ำได้แนวคิดอะไร และโครงกำรดังกล่ำวได้ช่วยประชำชนพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 
ควำมเป็นอยู่ในพ้ืนที่ของตนอย่ำงไร 

  ลูกเสือแต่ละหมู่ เตรียมน ำเสนอ 
    ๔.๒ ให้แต่ละหมู่น ำเสนอผลงำนที่ได้เรียนรู้ จำกกำรสืบค้นข้อมูล หมู่ละ ๕ นำที  
  ๔.๓ วิทยำกรและลูกเสือ สรุปสำระท่ีได้จำกกำรสืบค้นข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริ  
 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 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

ขั้นการประเมินผล 
- ประเมินผลจำกกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วม และกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่ม  

 

ส่วนที่ ๒ เกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  
  -  บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์ 
 ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม  
  - วิทยำกรถำมลูกเสือแบบสุ่มรำยบุคคล ประเด็น “ลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง เกษตรทฤษฎี :  

รูปแบบ โคก หนอง นำ อย่ำงไรบ้ำง”  หลังจำกนั้นให้วิทยำกรสรุปร่วมกับลูกเสือ  
  ขั้นที่ ๓  การน าเสนอบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้   
  ๓.๑ วิทยำกรให้ชมวิดีทัศน์   เรื่ อง “เกษตรทฤษฎีใหม่  :  รูปแบบ โคก หนอง นำ”  

โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยก ำธร ( หมายเหตุ  กรณีท่ีมีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นำ”  ให้น ำคณะลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน ออกเรียนรู้จำกแปลงในพื้นที)่  

  ๓.๒ หลังกำรชม วิดีทัศน์  หรือ หลังกำรเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ  
ในพ้ืนที่ก ำหนด  วิทยำกรมอบภำรกิจให้แต่ละหมู่ ช่วยกันสรุปด้วยกำรน ำควำมรู้ และแนวคิดที่ได้จำกกิจกรรม 
ข้อ ๓.๑  มำออกแบบ โคก หนอง นำ ในอุดมคติของตนในพ้ืนที่ที่ก ำหนดให้  

  ๓.๓ ให้แต่ละหมู่น ำเสนอผลงำนกำรออกแบบ “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 
- อุปกรณ์ในกำรท ำกิจกรรมกำรออกแบบ“เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นำ ในอุดมคติของหมู่ลูกเสือ 

จิตอำสำพระรำชทำน” เช่น กระดำษเขียนแบบ ปำกกำเมจิก เป็นต้น   
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- หำกมีพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติออกแบบบนพ้ืนที่จริง “โมเดล  
โคก หนอง นำ”  

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล  
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่ในกำรออกแบบ โมเดล โคก หนอง นำ   
๓. อ่ืน ๆ ถ้ำม ี
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๖  
ทักษะพื้นฐานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ด้านการพัฒนา การบริการและช่วยเหลือภัยพิบัติ 

         เวลำ ๙๐ นำที 
................................................. 

ขอบข่ายวิชา 
1. กำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมทักษะพื้นฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
2. กำรพัฒนำทักษะทำงลูกเสือจิตอำสำเพ่ือบริกำรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3. กำรพัฒนำทักษะในกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ ์
4. กำรพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรลูกเสือจิตอำสำ 
5. กำรฝึกทบทวนและทดสอบทักษะพ้ืนฐำนทำงลูกเสือจิตอำสำด้ำนกำรพัฒนำกำรบริกำร และกำรช่วยเหลือ 

กรณีเกิดภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค ์
1. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำได้ 
2. ฝึกทบทวนและผ่ำนกำรทดสอบทักษะพ้ืนฐำนทำงลูกเสือจิตอำสำ 
3. น ำทักษะทำงลูกเสือไปจัดกิจกรรมจิตอำสำในสถำนศึกษำได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด  
 ส ำหรับรำยวิชำ ทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือ 

ภัยพิบัติ มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
  ขั้นที่ ๑. ขึ้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    - บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์ 
  ขั้นที่ ๒. การสะท้อนประสบการณ์เดิม  
    - วิทยำกรตั้งประเด็นให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ถำมตอบแบบสุ่มรำยบุคคล  

เรื่อง “ทักษะพ้ืนฐำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ด้ำนกำรพัฒนำ กำรบริกำรและช่วยเหลือภัยพิบัติ”  
    - วิทยำกรและลูกเสือช่วยกันสรุป  
  ขั้นที่ ๓  การฝึกอบรมและบทเรียนการเรียนรู้  
    - วิทยำกรน ำลูกเสือชมวีดีทัศน์ จ ำนวน ๑ เรื่อง คือ “กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือ  

เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”  
  ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
    ๔.๑ วิทยำกรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรกำรบรรยำยและสำธิตตำมหลักกำร  

“จิตอำสำพระรำชทำน” ๓ ประเภท คือ กรณีกำรพัฒนำ กรณีกำรบริกำร และกรณีภัยพิบัติต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น 
ในพ้ืนที่ชุมชนของลูกเสือจิตอำสำ โดยชี้ให้เห็นว่ำ ลูกเสือจิตอำสำจะสำมำรถสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นทีม
เพ่ือให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ได้อย่ำงไร 

  โดยเชิญหน่วยกู้ภัย เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิง มูลนิธิกู้ภัยต่ำง ๆ มำเป็นวิทยำกร และสำธิตบทบำท 
ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ในกรณีต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 
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  กรณีภัยพิบัติ กรณีตัวอย่าง เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือน หรือชุมชน 
   - วิทยำกร ชี้ให้เห็นบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น  ผู้บัญชำกำรเหตุ/  

หน่วยดับเพลิง/ หน่วยกู้ชีพ/ หน่วยกู้ภัย/ หน่วยพยำบำล/ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ/ ผู้ประสบเหตุ/ ญำติผู้ประสบเหตุ/ 
ฝ่ำยสนับสนุน อ่ืน ๆ   

  บทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ต่อกรณีนี้ ควรมีบทบำทอย่ำงไร  
   ๑) กำรช่วยขนย้ำยอุปกรณ์บำงอย่ำง  
   ๒) กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น  
   ๓) กำรกันประชำชนไม่ให้เข้ำใกล้สถำนที่เกิดเหตุ  
   ๔) กำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่พักพิงชั่วครำว  
   ๕) กำรช่วยขนย้ำยเครื่องอุปโภค บริโภค  
   ๖) อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  กรณีการพัฒนา เช่น การพัฒนาสถานศึกษา ชุมชนและการช่วยเหลือประชาชน  
   วิทยำกร ชี้ให้เห็นบทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ต่อกรณีนี้ ดังนี้ 
     ๑) กำรร่วมกันช่วยเหลือพัฒนำห้องเรียน โรงเรียน สถำนศึกษำ  
    ๒) กำรช่วยเหลือในกำรซ่อมแซมบ้ำน หรือที่อยู่อำศัยให้กับประชำชนที่ยำกไร้   

(ตำมควำมสำมำรถ ทักษะของลูกเสือท่ีมีแต่ละคน)   
    ๓) กำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำสถำนที่ของชุมชน เช่น วัด ศำลำประชำคม  
    ๔) กำรออกหน่วยรับบริจำคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
    ๕) กำรบรรจุถุงยังชีพ  
    ๖) กำรช่วยเหลือพำผู้ไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้กลับเคหะสถำน  
    ๗) อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  กรณีการบริการ เช่น การให้บริการในสถานศึกษา หน่วยงานระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
   วิทยำกร ชี้ให้เห็นบทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนด้ำนบริกำร ดังนี้ 
     ๑) กำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ในงำนออกร้ำนกำชำด   
    ๒) กำรออกหน่วยรับบริจำคสิ่งของ  
    ๓) กำรบรรจุถุงบริจำค  
    ๔) กำรออกหน่วยบริกำรของโรงเรียน/สถำนศึกษำ และชุมชนต่ำง ๆ  
    ๕) กำรช่วยเหลืองำนจรำจรของสถำนศึกษำและต ำรวจจรำจร   
    ๖) อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
  ๔.๒  วิทยำกรมอบหมำยให้หมู่ลูกเสือด ำเนินกิจกรรม Gang Show จำกตัวอย่ำงเพ่ิมเติม

ดังต่อไปนี้  
    -  กรณีลูกเสือจิตอำสำออกปฏิบัติกิจกรรมในโรงพยำบำล เช่น “กำรช่วยเหลือผู้ป่วย 

ในโรงพยำบำล”  ให้วิทยำกรถำมควำมเห็นว่ำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนสำมำรถท ำบทบำทนี้ในเรื่องใดได้บ้ำง 
    - กรณีงำนวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วันพระ วันเข้ำพรรษำ งำนทอดกฐิน  

เป็นต้น ให้วิทยำกรถำมควำมเห็นว่ำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนสำมำรถท ำบทบำทนี้ ในเรื่องใดได้บ้ำง 
    - กรณีอ่ืน ๆ ตำมที่หมู่ลูกเสือได้พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมต้องกำรในกำรจัดกำรแสดงแบบ 

Gang Show  
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  ๔.๓ ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดง Gang Show  โดยวิทยำกรและลูกเสือหมู่ต่ำง ๆ ร่วมกัน
สรุปผลกำรแสดง (ตำมตำรำงที่ก ำหนด)  

 ขั้นที่ ๕ สรุป การเรียนรู้  
  -  วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะสรุป อภิปรำย ซักถำม 

สื่อการฝึกอบรม 
- วิดีทัศน์เรื่อง “กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือเพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”  
- อุปกรณ์จริงตำมสถำนกำรณ์ที่มี 
- คอมพิวเตอร์ หรือ Computer Notebook   
- เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ /จอโปรเจคเตอร์ 
- โทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน หรือ แท็บแล็ต (Tablet)  
- Internet หรือ Wifi 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

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 

วัตถุประสงค ์
 1. อธิบำยประเภทของกิจกรรมจิตอำสำได้ 
 2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรพัฒนำชุมชน มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
  ขั้นที่ ๑. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
    - บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์ 
  ขั้นที่ ๒. บทเรียนการเรียนรู้  
    ๒.๑ วิทยำกรแบ่งกลุ่มลูกเสือออกเป็นหมู่  และวิทยำกรน ำลูกเสือออกส ำรวจพ้ืนที่ในชุมชน 

ตำมท่ีได้ก ำหนด (อำจเป็นหมู่บ้ำนพ้ืนที่ตั้ง หรือชุมชนใกล้เคียง)  
    ๒.๒ วิทยำกร มอบหมำยภำรกิจให้แต่ละหมู่ลูกเสือ ดังนี้  
     ๑) ส ำรวจสภำพพ้ืนที่หมู่บ้ำน หรือ ชุมชน เพ่ือจัดท ำกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน”  

ที่เห็นว่ำ สำมำรถช่วยเหลือหมู่บ้ำน หรือ กลุ่มประชำชน หรืออ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถ 
ออกพ้ืนที่หมู่บ้ำนหรือชุมชนได้ อำจใช้พ้ืนที่สถำนศึกษำ หรือค่ำยลูกเสือที่เป็นสถำนที่ฝึกอบรมเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติ
กิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ได้  

     ๒) กำรออกแบบพร้อมวำงแผนกำรออกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน”  
โดยให้แต่ละหมู่ลูกเสือออกแบบพร้อมวำงแผนกำรออกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน”  ให้กับหมู่บ้ำน 
ชุมชน หรือพ้ืนที่สถำนศึกษำ หรือค่ำยลูกเสือ  

    ๒.๓ ให้แต่ละหมู่ลูกเสือน ำเสนอโครงกำรจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน”  
  ขั้นที่ ๓ การออกฝึกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” 
    -  กำรออกฝึกปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ตำมแผนและกำรเตรียมกำร 

ที่ก ำหนด โดยวิทยำกรและลูกเสือต้องท ำกำรประสำนกับผู้น ำชุมชน และบุคคล รวมทั้งสถำนที่ที่เป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติกิจกรรมภำคสนำมอย่ำงอย่ำงละเอียด รอบคอบและให้มีประสิทธิภำพ ได้รับกำรยอมรับจำกพ้ืนที่และชุมชน  

  ขั้นที่ ๔  สรุปการออกปฏิบัติกิจกรรม  
    วิทยำกรสรุป อภิปรำย ซักถำม 
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สื่อการฝึกอบรม 
- แผนที่ หรือ แผนผังชุมชน 
- สมุดส ำหรับบันทึกกำรปฏิบัติงำนในชุมชน 

ขั้นการประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นลูกเสือรำยบุคคล  
๒. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำน” ในพ้ืนที่กำรฝึกปฏิบัติ 
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๘ 
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์ 

         เวลา ๙๐ นาที 
................................................ 

ขอบข่ายวิชา 
๑. หลักกำรสื่อสำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
๒. กำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝีกอบรมควรจะสำมำรถ 
 ๑. อธิบำยหลักกำรและข้ันตอนกำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ได้ 
 ๒. สร้ำงสื่อเพ่ือกำรประสัมพันธ์ได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด  
 ส ำหรับรำยวิชำ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรประชำสัมพันธ์  มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนการท ากิจกรรม   
 ขั้นที่ ๑ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   
  บรรยำยน ำ แจ้งวัตถุประสงค์และหลักกำรสื่อสำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
 ขั้นที่ ๒ การสะท้อนประสบการณ์การเดิม   
  วิทยำกร : ดร. วีระกุล อรัณยะนำค ที่ปรึกษำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ น ำเสนอตัวอย่ำง 

สื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ประเภททั่วไป และประเภท Online 
 ขั้นที่ ๓ การน าเสนอบทเรียน   
  ๓.๑ วิทยำกรน ำเสนอ ๘ ขั้นตอน กำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
  ๓.๒ วิทยำกรน ำเสนอสำระส ำคัญของ ๘ ขั้นตอนกำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
 ขั้นที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู้   
  ๔.๑ วิทยำกรแบ่งกลุ่มลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมจ ำนวนหมู่ที่เหมำะสม 
  ๔.๒ วิทยำกรมอบภำรกิจ สร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มปฏิบัติงำน (ตำมใบกิจกรรม) 
  ๔.๓ ให้แต่ละหมู่/ กลุ่มน ำเสนอผลงำนกำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ 
 ขั้นที่ ๕ การสรุปการเรียนรู้    
  ๕.๑ วิทยำกรให้ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลงำนที่หมู่/ กลุ่มน ำเสนอ 
  ๕.๒ วิทยำกรตอบข้อซักถำม และสรุป 

สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. คอมพิวเตอร์ และ โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบ Internet 
๒. VDO Clip เรื่องกำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ ๑   กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนและสะท้อนประสบกำรณ์เดิม   
 ตอนที่ ๒   กำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประสัมพันธ์ ๘ ขั้นตอน 
๓. เอกสำรใบควำมรู้ และเอกสำรใบกิจกรรม  (QR Code) 
๔. กระดำษ A4/ โปสเตอร์ (ส ำหรับกลุ่มที่เลือกผลิตสื่อแบบทั่วไป) 
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๕. โทรศัพท์ Smart Phone พร้อม Application (ส ำหรับกลุ่มที่เลือกสร้ำงสื่อประเภท Online) 

การวัด/การประเมินผล 
 ประเมินผลจำกผลงำนกำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  

ในสถำนศกึษำ 
 
 

QR Code เอกสารใบกิจกรรม และ เอกสารใบความรู้ 
 รายวิชาย่อยที่ 2.1.๘ 

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพันธ์ 
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ใบกิจกรรม รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๘ 
กำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

( ระยะเวลำที่สร้ำง ๕๐ นำที ) 
........................................................................................................................................ 

ค าอธิบาย 
๑. ให้แบ่งกลุ่มตำมจ ำนวนที่เหมำะสม 
๒. ให้แต่ละกลุ่มสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ดังนี้ 
 ๒.๑ ก ำหนดหัวข้อ (Topic) และระยะเวลำน ำเสนอ 
 ๒.๒ ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
 ๒.๓ จัดท ำสรุปเนื้อหำ/สำระส ำคัญ (Content) 
 ๒.๔ ก ำหนดประเภทของสื่อท่ีจะสร้ำง 
 ๒.๕ ก ำหนดรำยกำรประกอบสื่อ 
 ๒.๖ สร้ำงสื่อ (รำยละเอียดตำมตำรำงใบกิจกรรมที่แนบ) 
หมายเหตุ 
 เมื่อผลิตสื่อแล้ว ต้องควรจะน ำไปใช้ให้ด ำเนินตำมขั้นตอนดังต่อไปนี ้
  ๑. ให้ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพสื่อจำกผู้ก ำกับ 
  ๒. เมื่อน ำไปใช้แล้วควรประเมินผลกำรน ำไปใช้/ปัญหำอุปสรรค (ถ้ำมี) แล้วก ำหนดแนวทำง  

ในกำรพัฒนำต่อไป (รำยละเอียดตำมใบกิจกรรมที่แนบ) 
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ใบกิจกรรม กำรสื่อสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
หัวข้อเรื่อง (Topic).............................................. 
ระยะเวลำน ำเสนอ ................................................ 

วัตถุประสงค ์ เนื้อหำ / 
สำระ 
(ระบุ) 

สื่อที่จะสร้ำง ผลกำรตรวจสอบ
คุณภำพสื่อ 

ผลกำร
น ำเสนอ 

ปัญหำ / 
อุปสรรค 
(ระบุ) 

แนวทำง 
กำร

พัฒนำ
ต่อไป 

ประเภทของสื่อ 
(ระบุ) 

รำยกำร
ประกอบสื่อ 

(ระบุ) 
 ให้ทรำบ
เข้ำใจเพื่อให้
เกิดกำรยอมรับ 
 ป้องกัน 
มิให้เข้ำใจผิด 
 เพื่อ
ควำมสัมพันธ์ 
อันดี / 
เผยแพรผ่ลงำน  

 ๑. สื่อทั่วไป 
๑.๑ แผ่นพับ 
๑.๒ จดหมำย
ข่ำว 
๑.๓ โปสเตอร ์
๑.๔ บทควำม 
๑.๕ รำยกำร
วิทยุ / TV ฯลฯ 
๒. สื่อ Online 
- Facebook 
- YouTube 
- TikTok 
- Line 
-Twitter 
- Viva VDO 
ฯลฯ 

เช่น 
- ภำพถ่ำย 
- PowerPoint 
- ดนตรี / เพลง 
- สถิติข้อมูล 
- สถำนกำรณ์
จ ำลอง 
- สถำนกำรณ์
จริง 
- VDO Clip 
- บุคคล ฯลฯ 

 มีคุณภำพ
น ำไปใช้ได ้
 ต้องปรับ 
ปรุงก่อนน ำไปใช้ 
ดังนี ้
........................ 
........................ 
......................... 
......................... 
ไม่ควรน ำไปใช้
เนื่องจำก 
......................... 
......................... 
......................... 

 ด ี
 
 ไม่ด ี
 
 ต้อง
ปรับปรุง 

  

ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ทีเ่ลือก 
 



66 
 

ใบควำมรู้ รำยวิชำย่อยที่ ๒.๑.๘ 
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

.................................................................................... ............ 
๑. หลักกำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์ 
 กำรสื่อสำรกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีจุดประสงค์หลักเพ่ือ 
  ๑.๑ ให้ทรำบเข้ำใจเพื่อให้เกิดกำรยอมรับ 
  ๑.๒ ป้องกันไม่ให้เกิดกำรเข้ำใจผิด 
  ๑.๓ เพ่ือควำมสัมพันธ์อันดี โดยกำรเผยแพร่ผลงำน 
 ทั้งนี้จะต้องเป็นข่ำวสำรข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปในเชิงบวกเท่ำนั้น 
๒. กำรสร้ำงเนื้อหำ / สำระ (Content) ให้น่ำสนใจมี ๔ องค์ประกอบที่ควรพิจำรณำ ได้แก่ 
  ๒.๑ ก ำหนดเป้ำหมำย 
   เป้ำหมำยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
   ๒.๑.๑ ต้องกำรท ำให้เป็นที่รู้จัก 
   ๒.๑.๒ ต้องกำรท ำให้เกิดฐำนข้อมูลมำกขึ้น 
   ๒.๑.๓ ต้องกำรให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์ 
  ๒.๒ ท ำควำมรู้จักกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงลึกซึ้ง ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ/รู้จักกลุ่มเป้ำหมำย 

ทั้งภำยนอกและภำยใน 
   ภำยนอก อำทิเช่น ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป เพศ อำยุ ที่อยู่ อำชีพ ฯลฯ 
   ภำยใน อำทิเช่น ควำมเข้ำใจ บุคลิกภำพ ควำมภำคภูมิใจ ปัญหำที่เผชิญ ฯลฯ 
  ๒.๓ เนื้อหำ (Content) ต้องตอบโจทย์ปัญหำอย่ำงเห็นได้ชัด ประหยัดเวลำ ไม่ต้องไปค้นหำ

เพ่ิมเติม เข้ำใจง่ำย และเข้ำถึงง่ำย 
  ๒.๔ เลือกใช้เทคนิค เนื้อหำ (Content) ที่น่ำดึงดูด 
   ๒.๔.๑ อำทิเช่น กำรใช้สถิติ ใช้ข้อควำมที่น่ำสนใจในกำรสร้ำงหัวข้อ (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. สื่อที่จะใช้ในกำรน ำเสนอ 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. รำยกำรประกอบสื่อที่น ำเสนอ อำทิเช่น เพลง ดนตรี ภำพถ่ำย บุคคล สถำนกำรณ์จริง สถำนกำรณ์

จ ำลอง อำคำรสถำนที่ VDO Clip บุคคล ฯลฯ เป็นต้น 
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๕. จริยธรรมในกำรใช้สื่อ  
 ๕.๑ เป็นข้อมูลจริง ถ้ำอ้ำงอิงมำจำกที่ใด ควรระบุที่มำของข้อมูลด้วย 
 ๕.๒ ไม่ใช้สื่อท ำร้ำยผู้อื่น 
 ๕.๓ ไม่ใช้สื่อรบกวนผู้อื่น 
 ๕.๔ ไม่ใช้สื่อเพ่ือฉ้อโกง/ลักขโมย 
 ๕.๕ ไม่ใช้สื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต 
 ๕.๖ ค ำนึงถึงผลต่อเนื่องทำงสังคม 
 ๕.๗ ใคร่ควรและเคำรพผู้อ่ืนปฏิบัติตนตำมกฎหมำยป้องกันลิขสิทธิ์  
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รายวิชาย่อยที่ 2.1.๙ 
การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 

         เวลา ๖๐ นาที 
................................................ 

ขอบข่ายวิชา 
1. กำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
2. กำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 
3. กำรท ำกิจกรรมจิตอำสำในชุมชน 
4. กำรสรุปผลโครงกำรและรำยงำนผล 
5. กำรขอรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ 

วัตถุประสงค ์
1. บอกวิธีกำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 
2. วำงแผนจัดท ำโครงกำรและรำยงำนผลกำรจัดท ำโครงกำรได้ 
3. ด ำเนินกำรขอรับแบดจ์เชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ กำรด ำเนินงำนกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำมีข้ันตอนกำรฝึกอบรม 

ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ ๑. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  - ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
 ขั้นที่ ๒  การน าเสนอบทเรียน  
  วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
  - กำรจัดตั้ง “หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” ในสถำนศึกษำ 
  - บทบำทหน้ำที่ของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
  - ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกับกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำร กำรปฏิบัติกิจกรรม และรำยงำนผล 

กำรจัดท ำ “จิตอำสำพระรำชทำนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” จ ำนวนอย่ำงน้อย ๓ ครั้ง 
  - กำรขอรับพระรำชทำน “แบดจ์” เชิดชูเกียรติของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
 ขั้นที่ ๓. กิจกรรมการเรียนรู้  
  - ให้ลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแบ่งหมู่ ร่วมกันวำงแผนจัดท ำโครงกำร และท ำกิจกรรม 

จิตอำสำในชุมชน หรือในพ้ืนที่ใกล้เคียง อย่ำงน้อย ๓ กิจกรรม โดยมีกำรก ำหนดเวลำ (เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด )  

  - น ำเสนอผลงำนกำรวำงแผนของแต่ละหมู่ 
 ขั้นที่ ๔ สรุปการเรียนรู้  
  - วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขหรือปรับปรุงแผนกิจกรรมจิตอำสำที่แต่ละหมู่ร่วมกันน ำเสนอ 

เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
  - วิทยำกรและลูกเสือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร่วมกันสรุปกำรเรียนรู้  
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สื่อการฝึกอบรม 
- แบบบันทึก แผนโครงกำรปฏิบัติกิจกรรม “จิตอำสำพระรำชทำนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน..................”  สถำนศึกษำ.................. ต ำบล.................. อ ำเภอ.................. 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. กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือส ำหรับลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ 
 ๑. อธิบำยหลักกำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือได้ 
 ๒. สำมำรถออกแบบกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ประยุกต์มำจำกทักษะลูกเสือได้ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีขั้นตอน 

กำรฝึกอบรม ดังนี้  

 ขั้นตอนการเรียนรู้  
 ขั้นที่ ๑. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
  - วิทยำกรชี้แจงวัตถุประสงค์ 
 ขั้นที่ ๒.  การน าเสนอบทเรียน 
  ๒.๑ วิทยำกรรับเชิญ จำกหน่วยบรรเทำสำธำรณภัย สำธิตกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ 

ด้วยกำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือพ้ืนฐำน” เช่น กำรโรยตัวด้วยเชือกจำกชั้นสองของอำคำรกรณีไฟไหม้  
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ประสบภัย กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรสำธิตกำรดับเพลิง เป็นต้น  

  ๒.๒ สรุปกำรเรียนรู้ 

 ๓. ขั้นสรุปและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
  - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “กำรประยุกต์ใช้ทักษะลูกเสือของวิทยำกร

ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็นให้ผู้อ ำนวยกำรฝึก 
หรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็นของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ   
รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   

  - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มี ระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  
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สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
- สื่อบุคคล 
- วิดีทัศน์ เรื่อง “ทักษะลูกเสือพ้ืนฐำนที่ส ำคัญเพ่ือประยุกต์ใช้กรณีภัยพิบัติ” 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
- เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์/ จอโปรเจคเตอร์ 
- ชุดเครื่องเสียงและล ำโพง 

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 

วัตถุประสงค ์
เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมควรจะสำมำรถ 
 ๑. อธิบำยเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรได้  
 ๒. จัดกิจกรรม รำยวิชำเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ 

พระรำชทำนได ้

ขั้นตอนการฝึกอบรม 
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ฝึกและปฏิบัติตำมกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 ส ำหรับรำยวิชำ เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน มีข้ันตอนกำรฝึกอบรม ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ ๑ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  - ชี้แจงวัตถุประสงค์รำยวิชำ 
 ขั้นที่ ๒  การน าเสนอบทเรียน  
  วิทยำกร : ดร. วีระกุล อรัณยะนำค ที่ปรึกษำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ น ำเสนอ กำรสร้ำงสื่อ 

เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ ๘ ขั้นตอน โดยอำจเลือกใช้วิธี 
   ๑) Online  
   ๒) Onsite 
   ๓) Online ผสมกับ Onsite 
  ทั้งนี้โดยเลือกใช้สื่อตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรฝึกอบรม หรือพิจำรณำเลือกใช้สื่ออ่ืน ๆ ได้ตำม

ควำมเหมำะสม 
 ขั้นที่ ๓ สรุปกิจกรรมการเรียนรู้  
  วิทยำกรสรุป  

ขั้นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
  - ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรและกำรสื่อสำร

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน” คนละไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A4 และส่งควำมคิดเห็น 
ให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่ม โดยผู้อ ำนวยกำรฝึกหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มจะสรุปควำมคิดเห็น
ของทุกคน จ ำนวน ๑ หน้ำ รวบรวมส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมต่อไป   
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  - ทั้งนี้ หลังจบกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำ ผู้บริหำรจัดกำรฝึกอบรมได้จัดให้มีระบบ ZOOM 
หรืออ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  

สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. คอมพิวเตอร์ พร้อมระบบ Internet 
๒. VDO Clip เรื่อง “กำรสร้ำงสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์”  
๓. เอกสำรใบควำมรู้   
๔. เอกสำรใบกิจกรรม  

การวัดและประเมินผล 
๑. ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมและกำรสะท้อนควำมคิดเห็นของลูกเสือรำยบุคคล  
๒. ประเมินจำกกำรรำยงำนผลงำนหมู่  
๓. ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติกิจกรรม  
 

 

 
 
 
 
 
 



75 
 

ส่วนที่ 3  
การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการลูกเสอืจิตอาสาพระราชทาน 

................................................. 
 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพ่ือพัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือให้สำมำรถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำได้ รวมทั้ง
เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมน ำหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนไปจัดกิจกรรมจิตอำสำ  
ในสถำนศึกษำและชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นเพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว  
จึงก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินผล ดังนี้ 

การประเมินและรายงานผลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 ๓.๑. วัตถุประสงค์การประเมิน 
   วัตถุประสงค์กำรประเมิน จ ำแนกตำมหลักสูตรในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
    ๑) เพ่ือประเมินกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
    ๒) เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน 
   ๓.๑.๒ หลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
    ๑) เพ่ือประเมินกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
    ๒) เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรฝึกอบรม ในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
     2.๑) ด้ำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน   
     2.๒) ด้ำนพฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
     2.๓) ด้ำนผลกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
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 ๓.๒ กรอบการประเมิน 
 กรอบการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ต้องการ ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

การ
วิเคราะห ์

เกณฑ ์

๑. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
    ก. ฝึกอบรมวิทยากรแกนน าลกูเสือจิตอาสาพระราชทานประจ าจังหวัด 
๑.๑ เพื่อประเมินผล 

กระบวนกำร
จัดกำรฝึกอบรม 

1. ด้ำนควำมพร้อม 
๒. ด้ำนเนื้อหำ/

กระบวนกำร 
๓. ด้ำนควำมรักและ

ศรัทธำต่อกิจกรรม
ลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำน 

๔. ด้ำนควำมพึงพอใจ 
ในกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในภำพรวม 

- ผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 

 

กำรสอบถำม/
แบบสอบถำม
มำตรำส่วน 5 
ระดับ 

- ค่ำเฉลี่ย 
- ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51 
ขึ้นไป 

๑.๒ เพื่อประเมินผล
กำรด ำเนินงำน 
กำรฝึกอบรม 

 

- จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

 

- สลช. 
 

แบบลงทะเบียน  ค่ำร้อยละ  
 

มีจ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐ 
ของเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 

    ข. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหนว่ยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
๑.๑ เพื่อประเมิน

กระบวนกำร
จัดกำรฝึกอบรม 

1. ด้ำนควำมพร้อม 
๒. ด้ำนเนื้อหำ/

กระบวนกำร 
๓. ด้ำนควำมรักและ

ศรัทธำต่อกิจกรรม
ลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำน 

๔. ด้ำนควำมพึงพอใจ
ในกำรเข้ำร่วม
ฝึกอบรมในภำพรวม 

-  ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

 

กำรสอบถำม/
แบบสอบถำม
มำตรำส่วน 5 
ระดับ 
 

-  ค่ำเฉลี่ย 
-  ค่ำ

เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51 
ขึ้นไป 

๑.๒  เพื่อประเมินผล
กำรด ำเนินงำนกำร
ฝึกอบรม 
 

๑. จ ำนวนกลุม่  
๒. จ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
 

- ผู้จัดกำร
ฝึกอบรม 

 

 แบบ
ลงทะเบียน 

ค่ำร้อยละ  
 

มีจ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐ 
ของเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

๒. หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศกึษา  
๒.๑ เพื่อประเมิน
กระบวนกำรจดักำร
ฝึกอบรม 

1. ด้ำนควำมพร้อม 
๒. ด้ำนเนื้อหำ/
กระบวนกำร 
๓. ด้ำนวิทยำกร 

ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

กำรสอบถำม/
แบบสอบถำม
มำตรำส่วน 5 
ระดับ 

- ค่ำเฉลี่ย 
- ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51 
ขึ้นไป 
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วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ต้องการ ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

การ
วิเคราะห ์

เกณฑ ์

๔. ควำมรักและศรัทธำ 
ต่อกิจกรรมลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน 
๕. ควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
ภำพรวม 

    ๒.๒  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการฝึกอบรม 
  ๑) กำรด ำเนินงำน
จัดกำรฝึกอบรมตำม
โครงกำรลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำน   

๑. จ ำนวนกลุม่  
๒. จ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
๓. กำรตั้งหน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ 
 

ผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือ
จิตอำสำ
พระรำชทำน 

 แบบรำยงำน ค่ำร้อยละ  
 

ร้อยละ ๘๐  
ของวิทยำกรแกนน ำ
สำมำรถจัดกำร
ฝึกอบรม 
ได้ตำมเกณฑ ์

  ๒) พฤติกรรมลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน
โครงกำร  

พฤติกรรมของลูกเสือจติ
อำสำพระรำชทำน 
- มีเหตุผล ยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
- มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- มีกิริยำ มำรยำท วำจำ
สุภำพ 
- สำมำรถปฏิบัติงำนกับ
ผู้อื่นได ้
- ปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและ
ผู้ตำมทีด่ ี
- มีควำมรับผดิชอบต่อ
ตนเอง และชุมชน 
- ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่ต้องร้องขอ 
- มีระเบียบวินัย เคำรพ
กฎกติกำ 

- ผู้บังคับ 
บัญชำหน่วย
ลูกเสือจติ
อำสำ
พระรำชทำน 
- วิทยำกร
ประจ ำหมู ่

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ค่ำเฉลี่ย 
- ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ได้ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 3.51 
ขึ้นไป 

  ๓)  ผลกำรจดั
กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ  

จ ำนวนกิจกรรมจิตอำสำ
ในชุมชนที่จัดตำม
ข้อก ำหนดในโครงกำร 
(๓ ครั้ง เป็นอย่ำงน้อย) 

ผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือ
จิตอำสำ
พระรำชทำน 

 แบบรำยงำน ค่ำร้อยละ  
 

ร้อยละ ๘๐  
ของผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม
สำมำรถจัดกิจกรรม 
จิตอำสำในชุมชน 
ได้ตำมเกณฑ ์
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 ๓.๓ เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีเครื่องมือและวิธีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 

ชื่อเครื่องมือ ข้อมูลที่เก็บ ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล 

หมายเหตุ 

ฉบับท่ี ๑ แบบสอบถำม             
ควำมคิดเห็นตอ่กำรฝึกอบรม
หลักสตูรกำรฝึกอบรมบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน : วิทยำกรแกนน ำ
ลูกเสือจติอำสำพระรำชทำน  
และผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือ                
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

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

วันสุดท้ำยของกำร
จัดกำรฝึกอบรม 
 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
- วิทยำกรแกนน ำลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 
- ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ 
 
ในภำคผนวก 

ฉบับท่ี ๒ แบบรำยงำน 
กำรด ำเนินงำนจดักำรฝึกอบรม 
ตำมโครงกำรลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำนของ 
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
 

รำยงำนกำรจดักำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

เมื่อเสร็จสิ้นกำร
จัดกำรฝึกอบรม 
 

ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด
เป็นผู้กรอกแบบรำยงำน
และรวบรวมสรุป 
 
ในภำคผนวก 

ฉบับท่ี ๓ แบบรำยงำนกำรเป็น
วิทยำกรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 
: วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 
 

- กำรเป็นวิทยำกรตำม
โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 

เสร็จสิ้นกำรจัดกำร
ฝึกอบรมและกำรเป็น
วิทยำกรตำมโครงกำร
ลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำนของ
วิทยำกรแกนน ำ 

ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม
วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำน 
 
ในภำคผนวก 

ฉบับท่ี ๔ แบบรำยงำนกำรฝึกอบรม
ลูกเสือจติอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำ 
 

- จ ำนวนกลุ่ม  
 - จ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
- กำรตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
- จ ำนวนกิจกรรมจติอำสำใน
ชุมชนที่จัดตำมก ำหนดใน
โครงกำร 

หลังเสร็จสิ้นกำร
จัดกำรฝึกอบรมและ
กำรจัดกิจกรรมจิต
อำสำในชุมชน 

ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจติ
อำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำเป็นผู้กรอก
รำยงำน และจัดส่งให้
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
 
ในภำคผนวก  
 
 

ฉบับท่ี ๕ แบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำน 
ต่อหลักสตูรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 
 

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

วันสุดท้ำยของกำร
จัดกำรฝึกอบรม 
 

ลูกเสือจติอำสำ
พระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ เป็นผูต้อบ
แบบสอบถำม และ
สถำนศึกษำรวบรวมสรุป
เป็นรำยงำนกำรจัดกำร
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ชื่อเครื่องมือ ข้อมูลที่เก็บ ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูล 

หมายเหตุ 

ฝึกอบรมของสถำนศึกษำ 
ส่งส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
 
ในภำคผนวก  

ฉบับท่ี ๖ แบบสังเกตพฤติกรรม
ลูกเสือจติอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ 
 

- สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ
ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
โครงกำร 
 

ระหว่ำงกำรฝึกอบรม วิทยำกรประจ ำหมูเ่ป็นผู้
กรอกให้คะแนน และ
สถำนศึกษำรวบรวมสรุป
เป็นรำยงำนกำรจัดกำร
ฝึกอบรมของสถำนศกึษำ 
ส่งส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
 
ในภำคผนวก 

 
 ๓.๔ การสรุปผลการประเมิน 
      กำรสรุปผลกำรประเมิน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกำรฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จัดท ำสรุปรำยงำนผล

กำรประเมินกำรจัดกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
         ๑. ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน ดังนี้ 
    ๑.๑ รำยงำนผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ

จิตอำสำพระรำชทำน : วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  

และวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด 
    ๑.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เพ่ือสรุปเป็นภำพรวม 

ของโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
        ๒. ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด โดยบุคลำกรส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดร่วมกับวิทยำกรแกนน ำ

ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน ดังนี้ 
    ๒.๑ รำยงำนผลกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ในสถำนศึกษำเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมและจัดส่งเอกสำรรำยงำนพร้อมไฟล์รำยงำน  ไปยังส ำนักงำนลูกเสือ    
แห่งชำติตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

    ๒.๒ รำยงำนผลกำรสังเครำะห์กำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ของสถำนศึกษำและกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ของสถำนศึกษำ  โดยกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของทุกสถำนศึกษำในจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูล  

ในภำพรวมของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด และจัดส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
         ๓. สถำนศึกษำที่ร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  โดยผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือ

จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรจัดกำรฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน และจัดส่งเอกสำรรำยงำน จ ำนวน ๑ ชุด และไฟล์รำยงำนไปยังส ำนักงำน
ลูกเสือจังหวัด ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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 ๓.๕ แนวทางการจัดท ารายงาน 
          กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรประเมินตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปในแนวทำงเดียวกันและสำมำรถน ำมำสังเครำะห์
เป็นภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรได้อย่ำงครบถ้วน จึงก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน แต่ละกลุ่มเป้ำหมำย จัดท ำสรุปผลกำรประเมิน ดังนี้ 

   ส านักงานลูกเสือจั งหวัด   ด ำ เนินกำรรวบรวมข้อมูลกำรผู้บั งคับบัญชำลูก เสือ 
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำและผลกำรประเมินของวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำ
จังหวัดและสรุปเป็นรำยงำน   และรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
ในสถำนศึกษำทุกสถำนศึกษำในจังหวัดพร้อมสังเครำะห์ให้เป็นภำพรวมของจังหวัด ดังนี้ 

    (ก) จัดท าสรุปรายงานผลการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา และการร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  ซึ่งมีกรอบการจัดท ารายงาน ดังนี้ 

     ๑. บทน ำ 
     ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 
         กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติพ้ืนฐำน วิเครำะห์โดยใช้ควำมถี่                 

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
  กำรแปลผลควำมหมำย แปลผลค่ำเฉลี่ยส่วนที่เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  4.51 – 5.00 หมำยถึง  มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำกท่ีสุด 
  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 ... จ ำนวนและร้อยละคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือของผู้ตอบแบบสอบถำม (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ฉบับที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
๑. กลุ่มเป้ำหมำย   

๑.๑ ผู้บริหำร   
     ๑.๒ ผู้ก ำกับ   
     ๑.๓ รองผู้ก ำกับ   
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 จ านวน ร้อยละ 
๒.๖ L.T.C.      
๒.7 L.T.   
รวม   

  
     ๕.๒ ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม 

ตำรำงที่ ... ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรม (ใช้ข้อมูล 
จากแบบสอบถามฉบับที่ ๑ ข้อมูลความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม ด้าน ๑ ด้าน ๒ และ ด้าน ๓) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. ความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม    
   (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน) 

   

1.1  มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรมของโครงกำรลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน 

   

1.๒  มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน 

   

1.3  มีควำมมุ่งมั่นในกำรเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน    
๒. เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรม  
   (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน) 

   

๒.๑  เนื้อหำรำยวิชำครอบคลุมตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำรลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน 

   

๒.๒  แพลตฟอร์ม  DEEP ท ำให้กระบวนกำรฝึกอบรมเปน็ไป            
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

   

๒.๓  กำรฝึกอบรมคร้ังนี้ท ำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 

   

2.๔ ควำมเหมำะสมของสื่อ Online ในกำรฝึกอบรม    
๒.๕ กำรฝึกอบรมคร้ังนี้กระตุ้นให้เกิดพลังควำมเป็นจิตอำสำ    
๒.6  สำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรฝึกอบรมครั้งนี้ 

ไปใช้ในกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 
   

๓. ความรักและศรัทธาต่อกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  
    (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน) 

   

3.1 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมครั้งนี้ท ำให้เกิดควำมรักและศรัทธำต่องำน
จิตอำสำพระรำชทำน 

   

3.2 ควำมมั่นใจในควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะดำ้นลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 

   

3.3 ควำมมั่นใจว่ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนทีผ่่ำนกำรฝึกอบรม
สำมำรถท ำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 

   

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน    
หมายเหตุ ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแต่ละด้านด้วย 
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ตำรำงที ่...   ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในภำพรวม  

               (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ ๑ ข้อ ๕ ความพึงพอใจ) 
ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

แปลควำมหมำย 

มำกที่สุด     
มำก  
ปำนกลำง  
น้อย  
น้อยที่สุด  
รวม  

 

      ๕.๓ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
     ๑) ข้อมูลกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  

จ ำนวน ............... ครั้ง  จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ............... คน จ ำแนกเป็น (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑) 

      - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ .......................................... คน 
      - ผู้ก ำกับลูกเสือ        ........................................... คน 
      - รองผู้ก ำกับลูกเสือ   ............................................ คน 
     ๒) กำรเป็นวิทยำกร  ร่วมเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำขทำน 

ดังนี้ (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ ๒ ข้อ ๒) 
ตำรำงที ่... กำรปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกรของวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

รายชื่อวิทยากร 
จ านวนครั้งการ
เป็นวิทยากร 

หัวข้อ/รายวิชา 
การฝึกอบรม 

สถานที่/วันเดือนปี 

๑.    

๒.    

....    

๒๐.    

 

   ๓) ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ .............................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
   ๖. ภำคผนวก (ภำพประกอบ คณะท ำงำน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
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    (ข) แนวทางการรายงานและการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานของหน่วยลูกเสือ 
จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยน ำผลกำรรำยงำนจำกสถำนศึกษำ/หน่วยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำทั้งหมดที่จัดส่งรำยงำน มำรวบรวมและสังเครำะห์ให้เป็นเล่มรำยงำน  จังหวัดละ 
๑ เล่ม โดยมีกรอบกำรรำยงำน ดังนี้ 

     ๑. บทน ำ 
     ๒. วัตถุประสงค์ 
     ๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 
       กำรวิ เครำะห์ข้อมูล โดยกำรวิ เครำะห์ ค่ำสถิติ พ้ืนฐำน วิ เครำะห์โดยใช้ควำมถี่                  

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 
ตำรำงที ่    ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรฝึกอบรมรำยสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ย (ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน) 

ควำมพร้อม เนื้อหำ/
กระบวนกำร 

วิทยำกร ควำมรักและ
ศรัทธำฯ 

รวมเฉลี่ย 

ตัวอย่ำง 
1.  

 
4.00 
(0.23) 

 
4.50 
(0.56) 

 
4.67 
(0.56) 

 
4.67 
(0.56) 

 
4.๔๔ 
(๐.๔๘) 

2.      
3.      
…      
60.       
เฉลี่ยรวม      
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ตำรำงที ่... ผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมรำยสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลควำมหมำย 

ตัวอย่ำง 
1.  

 
4.00 (0.23) 

 
3.40 (0.45) 

 

2.    
3.    
…    
60.     
เฉลี่ยรวม    

 
ตอนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 
 ๒.๑ พฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
ตำรำงที ่... ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลควำมหมำย 

1.     
2.    
3.    
…    
60.     
เฉลี่ยรวม    

 
 ๒.๒ ผลกำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
 
ตำรำงที ่... จ ำนวนครั้งและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนรำยสถำนศึกษำ  

สถำนศึกษำ 

รูปแบบกำร
จัดกำร

ฝึกอบรม 
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

หมำยเหตุ 
๓ วัน 
๒ คืน 

๔ วัน สำมัญ 
สำมัญ 
รุ่นใหญ ่

วิสำมัญ 

1.        
2.       
3.       
…       
60.        
รวม       
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ตำรำงที ่... จ ำนวนหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนรำยสถำนศึกษำ  

สถำนศึกษำ จ ำนวนหน่วย/
กอง 

จ ำนวนลูกเสือ หมำยเหตุ 

1.     
2.    
3.    
…    
60.     
รวม    

 

ตำรำงที ่... จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชนของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนรำยสถำนศึกษำ  
สถำนศึกษำ จ ำนวนกิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม 
หมำยเหตุ 

1.     
2.    
3.    
…    
60.     
รวม    

 

ตำรำงที่ ...  กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชนของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ผู้ก ำกับ รองผู้ก ำกับ กิจกรรม 
จิตอำสำ

พระรำชทำน 
1.      
2.     
3.     
…     
60.      
รวม     

หมำยเหตุ  ให้ระบุชื่อกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน 
 

ตอนที่ ๓ ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา : จัดท ำสรุปรำยงำนผล 
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และกำรน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
ไปท ำกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน  ซึ่งมีกรอบกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล ดังนี้ 
   ๑. บทน ำ 
   ๒. วัตถุประสงค์ 
   ๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล 
      กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติ พ้ืนฐำน โดยใช้ควำมถี่  ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้ในกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
      กำรแปลผลควำมหมำย  แปลผลค่ำเฉลี่ยส่วนที่ เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ                  
5 ระดับ ดังนี้  

 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  4.51 – 5.00 หมำยถึง  มีควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ระดับมำกท่ีสุด 
 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 

ตำรำงที ่... จ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
               (ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ ๕  ข้อมูลทั่วไป) 

รำยกำร จ ำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ   
   ๑.๑ ชำย   
   ๑.๒ หญิง   
๒. คุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ     

๒.๑ สำมัญ      
๒.๒ สำมัญรุ่นใหญ่   
๒.๓ วิสำมัญ   
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         ๕.๒ ข้อมูลควำมคดิเห็นต่อกระบวนกำรฝึกอบรม 
ตำรำงที่ ... ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรฝึกอบรม  
              (ข้อมูลจำกแบบสอบถำมฉบับที่ ๕ ด้ำนที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

๑. ด้านความพร้อม (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)    
๑.๑ มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน 
   

๑.๒ มีควำมต้องกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจึงสมัครเข้ำร่วม
โครงกำร 

   

๑.๓ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน    
๒. เนื้อหาและการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน   
    (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน) 

   

๒.๑  รำยวชิำและเนื้อหำที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมท ำให้เกิดกำรเรียนรู้
เรื่องจิตอำสำพระรำชทำน 

   

๒.๒ กำรฝึกอบรมครั้งนี้ท ำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 

   

๒.๓ กระบวนกำรฝึกอบรมจิตอำสำพระรำชทำนมีควำมเหมำะสมต่อ
กำรให้เกิดทักษะจิตอำสำ   

   

๒.๔ กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกระตุ้นให้เกิดพลัง 
ควำมเป็นจิตอำสำ 

   

๒.๕ สื่อกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม    
๒.๖ กำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน    
๓. วิทยากร (ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน)    
๓.๑ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเกิดกำรเรียนรู้

เรื่อง จิตอำสำพระรำชทำน  
   

๓.๒ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีทักษะกำรท ำ
กิจกรรมจิตอำสำให้กับชุมชน 

   

๔. ความรัก ความศรัทธาต่อจิตอาสาพระราชทาน (ใส่ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้าน) 

   

๔.๑ เกิดควำมรัก ควำมศรัทธำต่องำนจิตอำสำพระรำชทำน    
๔.๒ มีควำมม่ันใจในควำมสำมำรถและทักษะจิตอำสำพระรำชทำนของ

ตนเอง 
   

๔.๓ มีควำมพร้อมช่วยเหลืองำนจิตอำสำพระรำชทำน    
เฉลี่ยรวม    

หมายเหตุ ใส่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมแต่ละด้านด้วย 
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         ๕.๓ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
             ๑) พฤติกรรมของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
 

ตำรำงที่....  ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
(ใช้ข้อมูลจากฉบับที่ ๖ แบบสังเกตพฤตกิรรม โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวมของการฝึกอบรม) 

พฤติกรรม ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปล
ควำมหมำย 

๑. มีเหตุผล ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น    

๒. มีควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่    

๓. มีกิริยำ มำรยำท วำจำสุภำพ    

๔. สำมำรถปฏิบัติงำนกับผู้อื่นได้    

๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี    

๖. มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน    

๗. ให้ควำมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ    

๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎกติกำ    

รวมเฉลี่ย    
 

 

    ๒) ผลกำรด ำเนินงำน 

       ๒.๑) รูปแบบกำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ  

❑ ๓ วัน ๒ คืน  
❑ ๔ วัน  

มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม .................................. คน คิดเป็นร้อยละ ................ ของเป้ำหมำย จ ำแนกเป็น  

             - ลูกเสือสำมัญ ................................ คน 

             - ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ .................... คน 

             - ลูกเสือวิสำมัญ .............................. คน 

       ๒.๒) กำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  
จ ำนวน .................. หน่วย   จ ำนวนลูกเสือ .............................. คน/หน่วย 
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       (๓) กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชน โดยสถำนศึกษำได้น ำลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำในชุมชน ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ .... กำรจัดกิจกรรมจิตอำสำในชุมชนของหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ 
 

กิจกรรมที่จัด/สถำนที่
จัด 

(ระบุชื่อกิจกรรมที่จัดและ
สถานที่จัด) 

วัน ดือน 
ปี ที่จัด 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม 

ผลกำรจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
(ให้ระบุว่าเปน็ผูบ้รหิาร หรือ ผูก้ ากบั หรือ
รองผูก้ ากบั โดยท าเครื่องหมาย / ลงในชอ่ง) 
ผู้บริหำร ผู้ก ำกับ รองผู้ก ำกับ 

       
       
       
       

 

    ๓) ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
(รายงานผลการจัดให้ใช้ข้อมูลจากแบบรายงาน ฉบับที่ ๔) 
   ๖.ภำคผนวก (ภำพประกอบ คณะท ำงำน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

  ๓.๖ การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
     กำรจัดส่งเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  

ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๑) ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด 

ให้จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
        (๑) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

ในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์รำยงำน ไปยัง ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  ภายใน ๑๕ วัน 
หลังเสร็จส้ินภารกิจ 

          (๒) รำยงำนกำรสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำในจังหวัด จ ำนวน  ๑ ชุด พร้อมไฟล์รำยงำน ไปยัง ส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ. ภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จส้ินภารกิจ 

   ๒) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  จัดกำรฝึกอบรมลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  รวมทั้งกำรน ำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของสถำนศึกษำ ไปจัด
กิจกรรมจิตอำสำตำมที่ก ำหนดแล้ว ให้จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งเอกสำรรำยงำน จ ำนวน ๑ ชุด  
และไฟล์รำยงำน  ไปส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด ภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จส้ินภารกิจ 
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การติดตามผลการด าเนินงานการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 กำรด ำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในพ้ืนที่ ทำงส ำนักงำน

ลูกเสือแห่งชำติ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลทั้งระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรเพ่ือให้ทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ค ำปรึกษำและร่วมแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ และคณะนิเทศติดตำมผล ได้ร่วมด ำเนินกำรติดตำมผลต่อไป  

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(สลช.) 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด 
และวิทยากรแกนน าลูกเสือ 

จิตอาสาพระราชทานประจ าจังหวัด 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา 

๑.  ก ำหนดกรอบกำรประเมิน
โครงกำรในภำพรวม 

 

๑. ศึกษำรำยละเอียดกรอบ วิธีกำร
ประเมินให้ชัดเจน รวมทั้งภำรกิจ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

๑. ศึกษำรำยละเอียด 
กรอบ วิธีกำรประเมิน 
ให้ชัดเจน รวมทั้งภำรกิจ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

๒.  สร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

๒. วำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ฝึกอบรมและกำรประเมิน 
กำรฝึกอบรมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. วำงแผนกำรด ำเนินกำร
จัดกำรฝึกอบรม 
และกำรประเมินกำร
ฝึกอบรมร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

๓.  ประสำนงำนและชี้แจง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๓.  รวบรวมผลกำรเรียนรู้ของวิทยำกร
แกนน ำจิตอำสำพระรำชทำน 
ทุกรำยวิชำ (๓ หมวด ๙ รำยวิชำ)  
โดยให้ผู้อ ำนวยกำรฝึกและวิทยำกร
กลุ่มสรุปผลกำรเรียนรู้แต่ละรำยวิชำ 
ไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ A๔  
และรวบรวมจัดท ำเป็น ๑ เล่ม  
และจัดส่งให้แก่ สลช. หลังเสร็จสิ้น
กำรฝึกอบรม 

๓. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล
และจัดท ำรำยงำน 
กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

๔.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ประจ ำจังหวัด 

๕.  สรุปผลกำรฝึกอบรม 
วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำนประจ ำ
จังหวัด 

๔.  รวบรวมผลกำรเรียนรู้ของผู้บังคับ 
บัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำทุกรำยวิชำ  
(๓ หมวด ๙ รำยวิชำ)  โดยให้
สรุปผลกำรเรียนรู้แต่ละรำยวิชำ 
ไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษเอ ๔  
และรวบรวมจัดท ำเป็น ๑ เล่ม  
และจัดส่งให้ส ำนักงำนลูกเสือจงัหวัด 

๔.  จัดส่งรำยงำน ไปยัง
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

๖.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนในพ้ืนที่ 

๗.  รวบรวมรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน 

๕.  เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผล 
และจัดท ำรำยงำนกำรฝึกอบรม
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ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
(สลช.) 

ส านักงานลูกเสือจังหวัด 
และวิทยากรแกนน าลูกเสือ 

จิตอาสาพระราชทานประจ าจังหวัด 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา 

    ๗.๑ รำยงำนผลกำรฝึกอบรม 
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ 

ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ   

๖.  ร่วมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
ในสถำนศึกษำ 

    ๗.๒ รำยงำนกำรสังเครำะห์
ผลกำรด ำเนินงำนของลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำ 

๗. รวบรวมรำยงำนจำกหน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
ของแต่ละสถำนศึกษำในจังหวัด 
เพ่ือสังเครำะห์เป็นรำยงำนผล 
กำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำรลูกเสือ 
จิตอำสำพระรำชทำน ให้เป็น
ภำพรวมของจังหวัด 

๘.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรในภำพรวมทั้ง
โครงกำร 

๘. จัดส่งรำยงำน ไปยัง สลช.  
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้ 

    ๘.๑ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
จัดกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ในสถำนศึกษำ          

    ๘.๒ รำยงำนกำรสังเครำะห์ผล   
กำรด ำเนินงำนของผู้บังคับบัญชำ
หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน            
ในสถำนศึกษำของจังหวัด 
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 ภำคผนวก 
 

๑) โครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
๒) แบบประเมินผลโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน จ ำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับที่ ๑ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ

จิตอำสำพระรำชทำน : วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน
ในสถำนศึกษำ 

 ฉบับที่ ๒ แบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
ของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 

 ฉบับที่ ๓ แบบรำยงำนกำรเป็นวิทยำกรโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  : วิทยำกรแกนน ำ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

 ฉบับที่ ๔ แบบรำยงำนกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
 ฉบับที่ ๕ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนต่อหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน 
 ฉบับที่ ๖ แบบสังเกตพฤติกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
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1. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๑. หลักการและเหตุผล   
เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือน้อมน ำโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนมำเสริมสร้ำง

จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
พระรำชทำนหลักสูตร และพระรำชทำนตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำร    

จิตอำสำพระรำชทำน 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือให้สำมำรถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำ  

พระรำชทำนในสถำนศึกษำได้ 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมน ำหลักกำรและวิธีกำรของโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนไปจัด

กิจกรรมจิตอำสำในสถำนศึกษำและชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  ๑๙๕,๕๘๐ คน 
 3.1 วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  จ ำนวน ๑,๕๔๐ คน (จังหวัดละ ๒๐ 

ค น /  
๗๗ จังหวัด) 

 3.2 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจำกสถำนศึกษำทุกสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน  
จังหวัดละ ๖๐ สถำนศึกษำ ๆ ละ  ๒  คน รวม ๑๒๐ คน /จังหวัด/ ๗๗ จังหวัด รวม ๙,๒๔๐ คน 

 3.3 ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๔,๖๒๐ สถำนศึกษำ สถำนศึกษำละ ๔๐ คน  
รวม ๑๘๔,๘๐๐ คน 

๔. วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ยกร่ำงโครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม ธันวำคม  ๒๕๖๓ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
๒ น ำเสนอและประสำนงำนกับหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง 
มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

๓ น ำเสนอโครงกำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบ มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตร 

และคู่มือกำรฝึกอบรมลูกเสือและบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือ (ฉบับร่ำง) 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ คณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตร
และคู่มือ 

๕ ขอพระรำชทำนหลักสูตรและตรำสัญลักษณ์
ลูกเสือจิตอำสำ 

15 กุมภำพันธ์ 
2564 

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

๖. พระรำชทำนหลักสูตรและตรำสัญลักษณ์
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

๑๒ เมษำยน 
๒๕๖๔ 

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

๗ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำคู่มือกำร
ฝึกอบรมลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน (ฉบับสมบูรณ์) 

เมษำยน - มิถุนำยน 
๒๕๖๔ 

คณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตร
และคู่มือ 
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ล าดับ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8 ฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  

กันยำยน ๒๕๖๔ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 

9 ฝึกอบรมวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนประจ ำจังหวัด โดย ส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ โอนงบประมำณสนับสนุน 
จังหวัดละ 20๐,๐๐๐ บำท เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 

กันยำยน ๒๕๖๔ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 

10 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ จ ำนวน 60 
สถำนศึกษำ ๆ ละ 2 คน รวม ๙,๒๔๐ คน 

ตุลำคม 2564 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ/
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
ทุกจังหวัด 

11 ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนใน
สถำนศึกษำ จ ำนวน ๔,๖๒๐ สถำนศึกษำ  
สถำนศึกษำละ ๔๐ คน รวม ๑๘๔,๘๐๐ คน 

พฤศจิกำยน – 
ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด/ 
กองลูกเสือในสถำนศึกษำ 

๑2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน สถำนศึกษำละ ๑ หน่วย  
รวม ๔,๖๒๐ หน่วย 

พฤศจิกำยน – 
ธันวำคม ๒๕๖๔ 

ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด/ 
กองลูกเสือในสถำนศึกษำ 

๑3 หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจัด
กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน หน่วยละไม่
น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง 

พฤศจิกำยน 2564 
- มกรำคม ๒๕๖5 

ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน 

๑4 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กันยำยน ๒๕๖๔ – 
มกรำคม 2565 

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ/
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
ทุกจังหวัด 

๕. หลักเกณฑ์การด าเนินงานหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  โดยให้ส านักงาน
ลูกเสือจังหวัดด าเนินการฝึกอบรม ดังนี้ 

 ๕.๑ การฝึกอบรมวิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจ าจังหวัด 
  คุณสมบัติของบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่จะเข้ำรับอบรมหลักสูตรวิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำ

ลูกเสือพระรำชทำนประจ ำจังหวัด  จังหวัดละ ๒๐ คน ประกอบด้วยบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ส ำนักงำนลูกเสือ
จังหวัดพิจำรณำคัดเลือกจำกผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำในเขตปกครอง 
ของจังหวัดที่มีคุณวุฒิทำงลูกเสือ  ดังนี้  

   ๔.๓.๑  ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกหน่วยงำน มีคุณวุฒิลูกเสือข้ันต่ ำ W.B.    
     (๑) ศึกษำธิกำรจังหวัดหรือรองศึกษำธิกำรจังหวัด   
     (๒) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
     (๓) ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำร กศน.จังหวัด หรือผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอ   
   ๔.๓.๒  ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกสังกัด  มีคุณวุฒิลูกเสือขั้นต่ ำ A.L.T.    
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      - ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

 ๕.๒ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาละ ๒ คน (ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน ผู้ก ากับลูกเสือ ๑ คน) จ านวน ๖๐ สถานศึกษา ของแต่ละ 
จังหวัด 

  ๑) เป็นบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
เป็นอย่ำงต่ ำ 

  ๒) ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ 
  ๓)  ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรบุคลำกร

ทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด 
 ๕.๓ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน                   

๑ หน่วย ประกอบด้วย 
  ๑) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำ ๑ คน 
  ๒) ลูกเสือ เนตรนำรี ทุกเหล่ำ ทุกประเภทที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำนจ ำนวนหน่วยละ ๔๐ คน 
  ๓) กอง/กลุ่มลูกเสือหนึ่ง ๆ อำจตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึ กษำ                    

ได้มำกกว่ำ ๑ หน่วย และแต่ละหน่วยสำมำรถจัดลูกเสือ เนตรนำรีทุกเหล่ำ ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
และลูกเสือวิสำมัญรวมอยู่ในหน่วยเดียวกันได้ 

  ๔) ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือสถำนศึกษำและผู้ก ำกับลูกเสือเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนตำมหลักสูตรที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด 

หมายเหตุ 
 ส ำหรับกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนของแต่ละหลักสูตร  จะใช้วิธีกำรฝึกอบรม                 

Online และ Onsite ซึ่งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเป็นแม่ข่ำยในกำรฝึกอบรม โดยส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดต้อง
ก ำหนดให้มีศูนย์ประสำนงำนลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด เพ่ือเป็นศูนย์ด ำเนินงำนกลำงในกำร
จัดกำรฝึกอบรม และผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสองประเภทจะต้องมำพบกลุ่มหรืออบรมที่ศูนย์ประสำนงำนของ
จังหวัด อย่ำงน้อย ๓  ครั้ง ตำมคู่มือกำรด ำเนินโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน   

๖.  เข็มและแบดจ์ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 ๖.๑  เข็มลูกเสือจิตอำสำ ท ำด้วยโลหะเขียนสีลงยำ ติดที่อกเสื้อข้ำงขวำเหนือป้ำยชื่อ มอบให้แก่ 
  ๖.๑.๑  วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัดที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ ให้ 

กำรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ทั้งหลักสูตรกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำนในสถำนศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 
๓ ครั้ง 

  ๖.๑.๒  ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และมีผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ และน ำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนไปปฏิบัติกิจกรรมจิต
อำสำ ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง 
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 ๖.๒  แบดจ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ท ำด้วยผ้ำปักตรำสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
มอบให้แก่ลูกเสือที่เป็นสมำชิกหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน และมีผลกำรปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำ ไม่น้อย
กว่ำ ๓ ครั้ง 

๗. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือและลูกเสือเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

๑๙๕,๕๘๐ คน และสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร ๔,๖๒๐ แห่ง 
 ๗.๒ ลูกเสือที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำขัดเกลำทำงร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำให้เห็น

คุณค่ำของกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน อันส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงตัวลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
สถำนศึกษำและชุมชน ในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของตนเอง ซึ่งท ำให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน              
มีควำมเชื่อมั่นในกำรกระท ำควำมดี ช่วยเหลือสังคม นอกจำกนี้กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนจะกลำย            
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงพ้ืนฐำนของกำรมีคุณธรรม และจริยธรรมของตนเองให้กับลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 
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2. แบบประเมินผลโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม 
บุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน :  

วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรฝึกอบรม โดยให้ท่ำน  
ท ำเครื่องหมำย / ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน  
ในกำรน ำไปพัฒนำกำรจัดอบรมให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งข้ึน 

 

สังกัด ...............................................................อ ำเภอ .......................................... 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. วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำ สลช. 
❑ ๒. วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด 
❑ ๓. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ 
  ๓.๑ ผู้บริหำร       ๓.๒ ผู้ก ำกับ ๓.๓ รองผู้ก ำกับ 

 

ข้อมูลความคิดเห็นต่อการจัดการฝึกอบรม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม 
๑.๑  มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมของโครงกำร

ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
     

๑.๒  มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

     

๑.๓ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเข้ำร่วมโครงกำรลูกเสือจิตอำสำ
พระรำชทำน 

     

๒. เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรม  
๒.๑ เนื้อหำรำยวิชำครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 
     

๒.๒ แพลตฟอร์ม  DEEP ท ำให้กระบวนกำรฝึกอบรมเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

     

๒.๓  กำรฝึกอบรมครั้งนี้ท ำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

     

๒.๔ ควำมเหมำะสมของสื่อ Online ในกำรฝึกอบรม      
๒.๕ กำรฝึกอบรมครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดพลังควำมเป็นจิตอำสำ      

ฉบับท่ี ๑ 



98 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒.๖ สำมำรถน ำไปควำมรู้ ควำมเข้ำใจจำกกำรฝึกอบรม ครั้งนี้ไป
ฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนได้ 

     

๓. ความรักและศรัทธาต่อกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน    
๓.1 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมครั้งนี้ท ำให้เกิดควำมรักและศรัทธำ

ต่องำนจิตอำสำพระรำชทำน 
     

๓.2. ควำมมั่นใจในควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะด้ำนลูกเสือจิต
อำสำพระรำชทำน 

     

๓.๓ ควำมมั่นใจว่ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมสำมำรถท ำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 

     

 
 

 4. ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในภำพรวม  
  ❑ มำกที่สุด  ❑ มำก   ❑ ปำนกลำง  ❑น้อย  ❑น้อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................ ....................... 
........................................................................................................... ...................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบรายงานการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

ของส านักงานลูกเสือจังหวัด 
....................................................... 

ข้อมูลทั่วไป 
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด .................................................................................................  
ข้อมูลการด าเนินงาน 
๑. ได้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน แก่
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

จ านวนสถานศึกษา 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

วันเดือนปีท่ีอบรม ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ก ากับลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

รองผู้ก ากับ
ลูกเสือ 

ในสถานศึกษา 
สถำนศึกษำ ................. แห่ง  

 
  ครั้งที่ ๑ อบรมเมื่อวันที่ 

..... เดือน .... พ.ศ. ..... 
     ครั้งที่ ๒ อบรมเมื่อวันที่ 

..... เดือน .... พ.ศ. ..... 
    ครั้งที่ ๓ อบรมเมื่อวันที่ 

..... เดือน .... พ.ศ. ..... 
 

๒. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ......................................... 
..................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................... .................................. 
 
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้รำยงำน 
(......................................................) 
ต ำแหน่ง .......................................... 

 
หมายเหตุ ผู้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กรอกรำยงำนและสรุปจัดส่งไปยัง 

ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
 
 

  

ฉบับท่ี ๒ 
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แบบรายงานการเป็นวิทยากรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

: วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
.................................................... 

ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................  
๒. สถำนศึกษำ ............................................................................สังกัด  ................................................... ...... 

อ ำเภอ .......................................... จังหวัด ............................... 
๓. กลุ่มเป้ำหมำย ❑ ๑. วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำจังหวัด 

❑ ๒. วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนประจ ำ สลช. 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
 

๑. เป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ หรือกำรฝึกอบรม
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ  ดังนี้ 

ชื่อสถานศึกษา/หน่วย 
หัวข้อ/รายวิชาการ

ฝึกอบรม 
วัน เดือน ปี 

ทีจ่ัดการฝึกอบรม 
ผลการให้ความรู้ 

1.    
2.    
3.    
...    

 
 

๒. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.............................................................. ........................................................................................................  
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้รำยงำน 
(......................................................) 
ต ำแหน่ง .......................................... 

หมายเหตุ วิทยำกรแกนน ำลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเป็นผู้กรอกข้อมูลรำยงำนและจัดส่งไปยังส ำนักงำน
ลูกเสือจังหวัด 

 
 
  

ฉบับท่ี ๓ 
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แบบรายงานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
.................................................... 

ข้อมูลทั่วไป 
   สถำนศึกษำ ............................................................................สังกัด  ............................... .......................... 

อ ำเภอ .......................................... จังหวัด ............................... 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
๑. ได้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ มีรำยละเอียด ดังนี้ 
  

วัน เดือน ปีท่ีจัดการฝึกอบรม 

จ านวนลูกเสือ/เนตรนารี 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) 

ผลการฝึกอบรม 
สามัญ 

สามัญ    
รุ่นใหญ่ 

วิสามัญ 

     
     
     

 

๒. ร่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 ๒.๑ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้บริหารสถานศึกษา  

ชื่อสถานศึกษา/หน่วย 
หัวข้อ/รายวิชา 
การฝึกอบรม 

วัน เดือน ปี 
ทีจ่ัดการฝึกอบรม 

ผลการให้ความรู้ 

1.    
2.    
3.    
...    

 

 ๒.๒ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้ก ากับ/รองผู้ ก ากับ 

ชื่อสถานศึกษา/หน่วย 
หัวข้อ/รายวิชา 
การฝึกอบรม 

วัน เดือน ปี 
ทีจ่ัดการฝึกอบรม 

ผลการให้ความรู้ 

1.    
2.    
3.    
...    

 
๓. สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในสถำนศึกษำ จ ำนวน .......... หน่วย  
 ๓.๑ หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ๑ จ ำนวน ............................ หมู ่.......................... คน 
 ๓.๒ หน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ๒ จ ำนวน ..........................  หมู่ .......................... คน 
 

ฉบับท่ี ๔ 
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๔. กำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนในชุมชน โดยกำรน ำหน่วยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนไปปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอำสำในชุมชน ดังนี้ 

 ๔.๑ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้บริหารสถานศึกษา  

วัน เดือน ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    
    
    

 

 ๔.๒ ชื่อ ................................................... สกุล ................................................. ผู้ก ากับ/รองผู้ก ากับ 

วัน เดือน ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    
    
    

 

๕. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ .................................................... ผู้รำยงำน 
(......................................................) 
ต ำแหน่ง .......................................... 

 
 
หมายเหตุ  ๑. สถำนศึกษำใดที่มีผู้ก ำกับมำกกว่ำ ๑ ให้เพ่ิมชื่อในแบบรำยงำน 
     ๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสถำนศึกษำเป็นผู้กรอกรำยงำนและรวบรวมส่งส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 

ต่อหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นของลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ต่อหลักสูตร
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน ให้ลูกเสือแต่ละคนตอบแบบสอบถำม โดยท ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง
ระดับควำมคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรน ำไปพัฒนำกำรจัดกำร
ฝึกอบรมให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

 

สถำนศึกษำ ....................................................อ ำเภอ .......................................... จังหวัด ...... .......................... 
สังกัด ...............................................................   

 

ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  ❑ ๑. ชำย ❑ ๒. หญิง 
๒. ลูกเสือ/เนตรนำรี   ❑ ๑. สำมัญ     ❑ ๒. สำมัญรุ่นใหญ่ ❑ ๓. วสิำมัญ 
๓. รูปแบบกำรฝึกอบรม  ❑ ๑. ๓ วัน ๒ คืน     ❑ ๒. ๔ วัน 
 
๕. ความคิดเห็นของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่มีต่อการจัดการฝึกอบรม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม 
๑.๑  มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำ

พระรำชทำน 
     

๑.๒  มีควำมต้องกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนจึงสมัคร 
เขำ้ร่วมโครงกำร 

     

๑.๓ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน      
๒. เนื้อหาและการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
๒.๑ รำยวิชำและเนื้อหำที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมท ำให้เกิด 

กำรเรียนรู้เรื่องจิตอำสำพระรำชทำน 
     

๒.๒  กำรฝึกอบรมครั้งนี้ท ำให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน 

     

๒.๓  กระบวนกำรฝึกอบรมจิตอำสำพระรำชทำนมีควำมเหมำะสม
ต่อกำรให้เกิดทักษะจิตอำสำ   

     

๒.๔  กำรฝึกอบรมลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนกระตุ้นให้เกิดพลัง
ควำมเป็นจิตอำสำ 

     

๒.๕ สื่อกำรฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม      
๒.๖ กำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ใจกิจกรรมจิตอำสำ      

 

ฉบับท่ี ๕  
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓. วิทยากร      
๓.๑ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนเกิดกำร

เรียนรู้เรื่อง จิตอำสำพระรำชทำน  
     

๓.๒ สำมำรถฝึกอบรมให้ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำนมีทักษะกำร
ท ำกิจกรรมจิตอำสำให้กับชุมชน 

     

๔. ความรัก ความศรัทธาต่อจิตอาสาพระราชทาน 
๔.๑ เกิดควำมรัก ควำมศรัทธำต่องำนจิตอำสำพระรำชทำน      
๔.๒ มีควำมม่ันใจในควำมสำมำรถและทักษะจิตอำสำพระรำชทำน

ของตนเอง 
     

๔.๓ มีควำมพร้อมช่วยเหลืองำนจิตอำสำพระรำชทำน      
 

 ๕. ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในภาพรวม  
  ❑ มำกที่สุด  ❑ มำก   ❑ ปำนกลำง  ❑น้อย  ❑น้อยที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
 

วันที่ /เดือน / ปี อบรม ..................................................................................................... ................................. 
ชื่อกลุ่ม ........................................................................ 
วิทยำกรประจ ำหมู.่....................................................... 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยำกรประจ ำกลุ่ม สังเกตและประเมินให้คะแนนพฤติกรรม
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีคุณลักษณะของจิตอำสำพระรำชทำน ๘ ประกำร โดยให้
ใส่ตัวเลขระดับพฤติกรรมในระดับใด ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนนแต่ละคุณลักษณะ ดังนี้ 

  ๕ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับมำกท่ีสุด 

  ๔ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับมำก 

  ๓ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับปำนกลำง 

  ๒ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับน้อย 

  ๑ หมำยถึง มีพฤติกรรมตำมคุณลักษณะในระดับน้อยที่สุด 

ช่ือ – สกุล 
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ตุผ
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ื้อเ

ผื่อ
แผ
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สุภ
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 สำ
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