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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ี      
ในการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ไดใหความสําคัญกับ
สถาบันการศึกษาในการอบรมบมนิสัยใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการศึกษา คือ การทําใหคนเปนคนดี เปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท้ังตอ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง     
เอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรู มีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย สติปญญา ศีลธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี สามารถปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมมีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมี      
การเรียนการสอนเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ        
เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ดําเนินการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเห็นชอบรวมกันในการสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสาน
การเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ อันเปนการยกระดับใหกระทรวง        
ศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กับสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับการอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานัก       
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 
และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมืองรับผิดชอบ “โครงการลูกเสือ         
ชอสะอาด” ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนเจาภาพในการจัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง 
ความรวมมือในกิจการลูกเสือเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ ในพิธีมอบนโยบาย “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ” เม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. จัดทําตราสัญลักษณ “ลูกเสือชอสะอาด” เพ่ือใชในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท 

ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คูมือการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดจัดทําข้ึนสําหรับลูกเสือท้ัง 4 ประเภท คือ ลูกเสือ

สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกการเปนพลเมืองดี            
มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหาและภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศ ปฏิบัติตน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจติสาธารณะ มีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส นํากระบวนการลูกเสือไปรณรงค
เสริมสรางสังคมสุจริต เปนธรรม ชวยใหสังคมมีสันติสุข มีสวนรวมในการตอตานการทุจริต ตลอดจนสงเสริม       
ใหเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรค รวมถึงดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

การจัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแตงต้ังคณะบุคคลรวมกันดําเนินการ คือ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม
ลูกเสือชอสะอาด ตลอดจนไดรับความรวมมือจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย และผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการลูกเสือหลายทาน จนทําใหหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา           
ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 คณะทํางาน 
 กันยายน ๒๕๕๗ 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ี      
ในการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ไดใหความสําคัญกับ
สถาบันการศึกษาในการอบรมบมนิสัยใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการศึกษา คือ การทําใหคนเปนคนดี เปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท้ังตอ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง     
เอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรู มีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย สติปญญา ศีลธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี สามารถปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมมีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมี      
การเรียนการสอนเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ        
เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ดําเนินการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเห็นชอบรวมกันในการสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสาน
การเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ อันเปนการยกระดับใหกระทรวง        
ศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กับสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับการอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิงจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานัก       
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 
และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมืองรับผิดชอบ “โครงการลูกเสือ         
ชอสะอาด” ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนเจาภาพในการจัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง 
ความรวมมือในกิจการลูกเสือเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ ในพิธีมอบนโยบาย “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ” เม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. จัดทําตราสัญลักษณ “ลูกเสือชอสะอาด” เพ่ือใชในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท 

ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข



ฉ 
 

อารัมภบทลูกเสือสามญัชอสะอาด 

 
การลูกเสือสามัญถือกําเนิดข้ึนท่ีประเทศอังกฤษ โดยทานลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน สมิทธ เบเดน -           

โพเอลล (บี-พี) โดยไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพสังคมของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ซ่ึงมีปญหา
ในเรื่องชนชั้น การเอารัดเอาเปรียบ การไมรูเสียสละ จนเปนแรงผลักดันใหทาน บี-พี คิดหาวิธีการท่ึจะ
แกปญหา โดยเริ่มตนท่ีตัวเด็กกอน ทานนําแนวคิดและประสบการณตาง ๆ ในชวงวัยเด็กท้ังของทานและ       
คนใกลชิดกับทาน รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนมากมายในชีวิตจริงของทาน ในชวงท่ีทานรับราชการทหาร มีโอกาส
ไปทําสงครามในแอฟริกากับชนเผาตาง ๆ อาทิ เผาซูลู เผาอาชานติ และอีกหลาย ๆ เผาท่ีเกิดเหตุการณไมสงบ
ในดินแดนนั้น โดยเฉพาะเรียนรูถึงคุณคาและการพัฒนาเด็ก ๆ ท่ีสามารถนํามาพัฒนา และปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติ ในการกิจการรบพุงและอ่ืน ๆ 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗) ทานบี-พี ไดนําเด็กชายจํานวน ๒๐ คน ซ่ึงคัดเลือก      
มาจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน แตมีอายุท่ีใกลเคียงกัน เดินทางไปอยูคายพักแรม (Camping) ท่ีเกาะบราวนซี 
(Brownsea Island) อยูทางตอนใตของประเทศอังกฤษ ทานบี-พี กําหนดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหแกเด็ก ๆ 
เหลานั้น อาทิ กิจกรรมท่ีตองใชทักษะและความสามารถของตนเอง (กิจกรรมลูกเสือ) เชน มีการเลนเกม        
เลานิทาน รองเพลง ในชวงเวลาตอนกลางคืนมีกิจกรรมการผจญภัย เชน การบุกจูโจมและการเดินทาง          
สูเปาหมาย  การเลนรอบกองไฟ ตลอดจนวิชาดาราศาสตรและอ่ืน ๆ และเม่ือเสร็จสิ้นการอยูคายพักแรม       
ท่ีเกาะบราวนซีในครั้งนั้นแลว จึงถือเสมือนวากิจการลูกเสือของโลกกอกําเนิดข้ึนแลว และหลังจากนั้นก็มี    
การแพรกระจายและขยายเครือขายไปในประเทศตาง ๆ และเปนท่ีชื่นชอบอยางกวางขวาง 
 พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยข้ึน        
เพ่ือมุงหวังอบรมจิตใจใหคนไทยมีความรักชาติ มีคุณธรรม มีความเสียสละ สามัคคี มีความกตัญู โดยใช         
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนแนวทางและยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ เพ่ือความเจริญของประเทศชาติ
จนถึงปจจุบันความเปลี่ยนแปลงและกลไกของบานเมืองเปลี่ยนไปมาก การดํารงชีวิตของประชากรในประเทศ
สวนใหญตองด้ินรนเพ่ือความอยูรอด ความฟุงเฟอและความไมรูจักพอ ทําใหเกิดคานิยมท่ีผิด ๆ เห็นกงจักรเปน
ดอกบัว ความซ่ือสัตยสุจริตก็ลดนอยลงไปตามกระแสและคานิยมของสังคม ท่ีรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ    
การทุจริต คดโกง จึงมีใหพบเห็นอยูโดยท่ัวไป การไมรูจักยับยั้งชั่งใจ ทําใหภาพรวมของประเทศไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรง 
 ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้ สาํนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้ตองแกปญหาท่ีตนเหตุ โดยมุงเนนท่ี
ตัวเด็กและสถานศึกษา อันเปนสวนสําคัญในการใหความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และพรอมท่ีจะปฏิบัติตน
เปนผูท่ีมีเจตคติท่ีดีตอความซ่ือสัตยสุจริต ประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปนพลเมืองดี 
โดยอาศัยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนเครื่องมือในการปลูกฝงใหเยาวชนเปนคนดี มีความซ่ือสัตย สุจริต และ
มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรดําเนินการจัดทํา
โครงการลูกเสือชอสะอาด เพ่ือเสริมสรางเจตคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริตในหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับ
เยาวชนท่ีมีอายุเขาสูวัยรุน โดยการจัดทําหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดมาปรับใชใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจังและตอเนื่องตลอดไป 
  

ง 

 

๔. ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป
เก่ียวกับกิจการลูกเสือ เม่ือวันท่ี 

๕. ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ
บุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. ระหวางวั

๖. ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู
ชั้นสูง รุนท่ี ๖๖๙ ของสํานักงาน ป

๗. จัดต้ังสโมสรลูกเสือ สํานักงาน ป
๘. ทดลองใชหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ท้ัง 
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ
เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานใน พ

ท่ัวประเทศ พรอมท้ังผลักดันใหเปนวิชาพิเศษตอไป
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 
 

 
 
 

จ 

กเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป
เก่ียวกับกิจการลูกเสือ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ
ระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จัดต้ังสโมสรลูกเสือ สํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ดลองใชหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท ระหวางเดือนพฤษภาคม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ
เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา

นใหเปนวิชาพิเศษตอไป 

 
 
 
 

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  
 

กเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ

ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู

๒๕๕๗ 
ประเภท ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จะมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
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อารัมภบทลูกเสือสามญัชอสะอาด 

 
การลูกเสือสามัญถือกําเนิดข้ึนท่ีประเทศอังกฤษ โดยทานลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน สมิทธ เบเดน -           

โพเอลล (บี-พี) โดยไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากสภาพสังคมของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ซ่ึงมีปญหา
ในเรื่องชนชั้น การเอารัดเอาเปรียบ การไมรูเสียสละ จนเปนแรงผลักดันใหทาน บี-พี คิดหาวิธีการท่ึจะ
แกปญหา โดยเริ่มตนท่ีตัวเด็กกอน ทานนําแนวคิดและประสบการณตาง ๆ ในชวงวัยเด็กท้ังของทานและ       
คนใกลชิดกับทาน รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนมากมายในชีวิตจริงของทาน ในชวงท่ีทานรับราชการทหาร มีโอกาส
ไปทําสงครามในแอฟริกากับชนเผาตาง ๆ อาทิ เผาซูลู เผาอาชานติ และอีกหลาย ๆ เผาท่ีเกิดเหตุการณไมสงบ
ในดินแดนน้ัน โดยเฉพาะเรียนรูถึงคุณคาและการพัฒนาเด็ก ๆ ท่ีสามารถนํามาพัฒนา และปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติ ในการกิจการรบพุงและอ่ืน ๆ 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗) ทานบี-พี ไดนําเด็กชายจํานวน ๒๐ คน ซ่ึงคัดเลือก      
มาจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน แตมีอายุท่ีใกลเคียงกัน เดินทางไปอยูคายพักแรม (Camping) ท่ีเกาะบราวนซี 
(Brownsea Island) อยูทางตอนใตของประเทศอังกฤษ ทานบี-พี กําหนดกิจกรรมท่ีหลากหลายใหแกเด็ก ๆ 
เหลานั้น อาทิ กิจกรรมท่ีตองใชทักษะและความสามารถของตนเอง (กิจกรรมลูกเสือ) เชน มีการเลนเกม        
เลานิทาน รองเพลง ในชวงเวลาตอนกลางคืนมีกิจกรรมการผจญภัย เชน การบุกจูโจมและการเดินทาง          
สูเปาหมาย  การเลนรอบกองไฟ ตลอดจนวิชาดาราศาสตรและอ่ืน ๆ และเม่ือเสร็จสิ้นการอยูคายพักแรม       
ท่ีเกาะบราวนซีในครั้งน้ันแลว จึงถือเสมือนวากิจการลูกเสือของโลกกอกําเนิดข้ึนแลว และหลังจากนั้นก็มี    
การแพรกระจายและขยายเครือขายไปในประเทศตาง ๆ และเปนท่ีชื่นชอบอยางกวางขวาง 
 พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยข้ึน        
เพ่ือมุงหวังอบรมจิตใจใหคนไทยมีความรักชาติ มีคุณธรรม มีความเสียสละ สามัคคี มีความกตัญู โดยใช         
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนแนวทางและยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ เพ่ือความเจริญของประเทศชาติ
จนถึงปจจุบันความเปลี่ยนแปลงและกลไกของบานเมืองเปลี่ยนไปมาก การดํารงชีวิตของประชากรในประเทศ
สวนใหญตองด้ินรนเพ่ือความอยูรอด ความฟุงเฟอและความไมรูจักพอ ทําใหเกิดคานิยมท่ีผิด ๆ เห็นกงจักรเปน
ดอกบัว ความซ่ือสัตยสุจริตก็ลดนอยลงไปตามกระแสและคานิยมของสังคม ท่ีรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ    
การทุจริต คดโกง จึงมีใหพบเห็นอยูโดยท่ัวไป การไมรูจักยับย้ังชั่งใจ ทําใหภาพรวมของประเทศไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรง 
 ซ่ึงขอมูลดังกลาวนี้ สาํนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้ตองแกปญหาท่ีตนเหตุ โดยมุงเนนท่ี
ตัวเด็กและสถานศึกษา อันเปนสวนสําคัญในการใหความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และพรอมท่ีจะปฏิบัติตน
เปนผูท่ีมีเจตคติท่ีดีตอความซ่ือสัตยสุจริต ประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปนพลเมืองดี 
โดยอาศัยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนเครื่องมือในการปลูกฝงใหเยาวชนเปนคนดี มีความซ่ือสัตย สุจริต และ
มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรดําเนินการจัดทํา
โครงการลูกเสือชอสะอาด เพ่ือเสริมสรางเจตคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริตในหลักสูตรการเรียนการสอนใหกับ
เยาวชนท่ีมีอายุเขาสูวัยรุน โดยการจัดทําหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดมาปรับใชใหเกิดประโยชนอยาง
จริงจังและตอเนื่องตลอดไป 
  

ง 

ง



ซ 
 

หนา 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม     ๘๗ 
ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ       ๙๗ 
ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ                                               ๑๐๖  
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน ๑๑๐ 

สวนท่ี ๓ กิจกรรมเสนอแนะ         
          การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด ๑๒๐  

แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือสามัญในสถานศึกษา ๑๒๑ 
 เกณฑการจัดต้ังลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา                                 ๑๒๓ 

บรรณานุกรม ๑๒๔ 
ภาคผนวก           

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด  ๑๒๖ 
          คําสัง่แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๒๘ 
          คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ๑๒๙ 

เพลงลูกเสือชอสะอาด ๑๓๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ ช 
 

สารบัญ 
                  หนา 
คํานํา            ก 
ความเปนมา           ข 
อารัมภบทลูกเสือสามัญชอสะอาด         ง 
สารบัญ            จ 
สวนท่ี ๑ โครงสรางหลักสูตร          

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด       ๒ 
การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด     ๔ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม         ๕ 
มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม        ๕ 
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม        ๕ 
ระยะเวลาในการฝกอบรม         ๕ 
คําอธบิายหลักสูตร         ๕ 
กิจกรรม/รายวิชา         ๕ 
วธิีการฝกอบรม          ๖ 
การประเมินผล          ๖ 
เกณฑการผานหลักสูตร         ๖ 
สื่อการฝกอบรม          ๖ 
ตารางการฝกอบรม         ๗ 
กําหนดการฝกอบรม         ๘ 

สวนท่ี ๒ กิจกรรม/รายวิชาและเนื้อหาสาระ        
 คําแนะนําท่ัวไป         ๑๑ 

ปฐมนิเทศการฝกอบรม                ๑๖ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม                  ๒๓ 

 ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข             ๒๖ 
ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส             ๓๒ 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี             ๓๙ 
ลูกเสือกับความรับผิดชอบ               ๔๗ 
ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน    ๕๓ 
ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง     ๖๑ 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ    ๖๘ 
ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม ๘๐ 

 
 
 

 
           
                                                                                                        

จ



ซ 
 

หนา 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม     ๘๗ 
ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ       ๙๗ 
ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ                                               ๑๐๖  
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน ๑๑๐ 

สวนท่ี ๓ กิจกรรมเสนอแนะ         
          การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด ๑๒๐  

แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือสามัญในสถานศึกษา ๑๒๑ 
 เกณฑการจัดต้ังลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา                                 ๑๒๓ 

บรรณานุกรม ๑๒๔ 
ภาคผนวก           

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด  ๑๒๖ 
          คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๒๘ 
          คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ๑๒๙ 

เพลงลูกเสือชอสะอาด ๑๓๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ 

ฉ



ส่วนที่ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร

๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑  ปฐมนิเทศการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๒ วัตถุประสงคของการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๓ ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข รูปแบบท่ี ๑ กลุมสัมพันธ 
รูปแบบท่ี ๒ บทบาทสมมติ ๖๐ 

๔ ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การอภิปราย 

๖๐ 

๕ ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การถาม - ตอบ 

๖๐ 

๖ ลูกเสือกับความรับผิดชอบ รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม ๖๐ 

๗ ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผูอ่ืน 

รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๖๐ 

๘ ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
รูปแบบท่ี ๑ การแสดง         
ความคิดเห็น 
รูปแบบท่ี ๒ การอภิปราย 

๖๐ 

๙ ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน  
และตอประเทศชาติ  

รูปแบบท่ี ๑ การอภิปราย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง 
รูปแบบท่ี ๓ ฐานกิจกรรม 

๑๘๐ 

๑๐ ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดี  
และการมีสวนรวม 

รูปแบบท่ี ๑ งานกลุม 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง ๖๐ 

๑๑ ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม รูปแบบท่ี ๑ เกม 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๙๐ 

๑๒ ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ๑๕๐ 
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๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑  ปฐมนิเทศการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๒ วัตถุประสงคของการฝกอบรม รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย ๓๐ 

๓ ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข รูปแบบท่ี ๑ กลุมสัมพันธ 
รูปแบบท่ี ๒ บทบาทสมมติ ๖๐ 

๔ ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การอภิปราย 

๖๐ 

๕ ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม 
รูปแบบท่ี ๓ การถาม - ตอบ 

๖๐ 

๖ ลูกเสือกับความรับผิดชอบ รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม ๖๐ 

๗ ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเอง
และผูอ่ืน 

รูปแบบท่ี ๑ การบรรยาย 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๖๐ 

๘ ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
รูปแบบท่ี ๑ การแสดง         
ความคิดเห็น 
รูปแบบท่ี ๒ การอภิปราย 

๖๐ 

๙ ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน  
และตอประเทศชาติ  

รูปแบบท่ี ๑ การอภิปราย 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง 
รูปแบบท่ี ๓ ฐานกิจกรรม 

๑๘๐ 

๑๐ ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดี  
และการมีสวนรวม 

รูปแบบท่ี ๑ งานกลุม 
รูปแบบท่ี ๒ เกม/เพลง ๖๐ 

๑๑ ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม รูปแบบท่ี ๑ เกม 
รูปแบบท่ี ๒ ฐานกิจกรรม ๙๐ 

๑๒ ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ๑๕๐ 
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การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

ภายใน 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด
๑. ปฐมนิเทศการฝกอบรม
๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๓. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข
๔. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส
๕. ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
๖. ลูกเสือกับความรับผิดชอบ
๗. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ
๘. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง
๙. ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ

๑๐. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรม
๑๑. ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม
๑๒. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
๑๓. ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ
๑๔. ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ
 

๓ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภายใน ๓ เดือน

ชอสะอาด 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 
ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

อกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 
ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ 

ประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชมุชน 

ดําเนินการฝกอบรม 

๒ 
 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

๑๓ ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ๙๐ 

๑๔ ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 
รูปแบบท่ี ๑ งานกลุม 
รูปแบบท่ี ๒ การระดมสมอง 

 
๙๐ 

 

กิจกรรมลูกเสือชอสะอาด 
• ตนเอง 
• เพ่ือน/สถานศึกษา 
• ครอบครัว/ชุมชน 
• การขอรับเครื่องหมายลูกเสือชอสะอาด 

ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับ          
การดําเนินการตามแนวทางลูกเสือ        
ชอสะอาดหลังจบการฝกอบรมแลว 

 
- 

รวม ๑,๐๘๐ 

หมายเหตุ   เวลาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

ภายใน 

เครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด
๑. ปฐมนิเทศการฝกอบรม
๒. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๓. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข
๔. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส
๕. ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี
๖. ลูกเสือกับความรับผิดชอบ
๗. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ
๘. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง
๙. ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ

๑๐. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรม
๑๑. ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม
๑๒. ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ
๑๓. ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ
๑๔. ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ
 

๓ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภายใน ๓ เดือน

ชอสะอาด 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 
ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

อกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 
ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ 

ประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชมุชน 

ดําเนินการฝกอบรม 
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๕ 
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากผูเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม 

๘.๑ วธิีการวัดผล สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานการประเมินทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาดอยางนอย ๓ กิจกรรม

กรณีไมผานเกณฑการประเมินผล ใหปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง วีดิทัศน 
๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

๔ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องการกระทําอยางเปดเผยโปรงใส การเคารพสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน ความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองท่ีดี และการมีสวนรวมเก่ียวกับการปองกัน         
การทุจริต การคดโกง 

๑.๒ เพ่ือสงเสริมคุณธรรม และสรางจิตสํานึกท่ีดีในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และการปองกันการทุจริต
ตามระบอบประชาธิปไตย 

๑.๓ เพ่ือปลูกฝงคุณคาความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
๑.๔ เพ่ือสรางการมีสวนรวมในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และการปองกันการทุจริต 

๒. มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม 
 ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคในเรื่องการกระทําอยางเปดเผยโปรงใส การยอมรับ

เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนพลเมืองท่ีดี การมีสวนรวมเก่ียวกับการปองกัน       
การทุจริตและการคดโกง การรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ    
๓. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
 เปนลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด และสมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนในระดับเดียวกัน 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 จํานวน ๓ วัน ๒ คืน 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 
 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการสําคัญในเรื่องการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส การเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ืน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางท่ีเกิดข้ึนอยางมีความสุข โดยยึดหลักคุณธรรม ปฏิบัติตนดวย             
ความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและประเทศชาติ ทําใหเกิดมีความเขาใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
รวมถึงสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต นําไปสูการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและตอประเทศชาติ  
๖. กิจกรรม/รายวิชา 

๖.๑ ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๖.๒ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๖.๓ ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
๖.๔ ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
๖.๕ ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 
๖.๖ ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 
๖.๗ ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๖.๘ ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๖.๙ ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 

๖.๑๐ ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
๖.๑๑ ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 
๖.๑๒ ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ 
๖.๑๓ ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๖.๑๔ ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ 
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๕ 
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 
 ประเมินผลจากผูเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม 

๘.๑ วธิีการวัดผล สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานการประเมินทุกวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาดอยางนอย ๓ กิจกรรม

กรณีไมผานเกณฑการประเมินผล ใหปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง วีดิทัศน 
๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 
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๗ 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ............เดือน................................ พ.ศ. .............. 

ณ  คายลูกเสือ............................................................................. 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............) 
๐๗.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน/รับเอกสาร/แบงหมู 
๐๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๔๕ น. 

พิธีเปดในหองประชุม 
• ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
• พิธีถวายราชสดุดี 
• กลาวรายงาน 
• ประธานกลาวปราศรัยเปดการฝกอบรม 

พิธีทางลูกเสือ 
• พิธีรอบเสาธง (ชักธงข้ึน สวดมนต สงบนิ่ง) 
• ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัย 

นัดหมาย (ท่ีพัก/สัมภาระ/เปลี่ยนชุด) 
รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 

๑๑.๑๕ น. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
นันทนาการ 

๑๓.๓๐ น. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๔๕ น. 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 

๑๕.๔๕ น. ลูกเสือกับความรับผิดชอบ 
๑๖.๔๕ น. ประชุมคณะวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๒๐.๐๐ น. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/นัดหมาย/พิธีการทางศาสนา/สรรเสริญพระบารมี/นอน 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............)  
๐๕.๓๐ น. ต่ืนนอน กายบริหาร ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเชา 
รับการตรวจ 

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. 

 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
(อาหารวางและเครื่องด่ืมในเวลา) 
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๗ 
 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ............เดือน................................ พ.ศ. .............. 

ณ  คายลูกเสือ............................................................................. 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............) 
๐๗.๓๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน/รับเอกสาร/แบงหมู 
๐๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
๐๙.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๔๕ น. 

พิธีเปดในหองประชุม 
• ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 
• พิธีถวายราชสดุดี 
• กลาวรายงาน 
• ประธานกลาวปราศรัยเปดการฝกอบรม 

พิธีทางลูกเสือ 
• พิธีรอบเสาธง (ชักธงข้ึน สวดมนต สงบนิ่ง) 
• ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัย 

นัดหมาย (ท่ีพัก/สัมภาระ/เปลี่ยนชุด) 
รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 

๑๑.๑๕ น. ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข 
๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
นันทนาการ 

๑๓.๓๐ น. ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 
๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๔๕ น. 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี 

๑๕.๔๕ น. ลูกเสือกับความรับผดิชอบ 
๑๖.๔๕ น. ประชุมคณะวิทยากร 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๒๐.๐๐ น. ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/นัดหมาย/พิธีการทางศาสนา/สรรเสริญพระบารมี/นอน 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............)  
๐๕.๓๐ น. ต่ืนนอน กายบริหาร ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเชา 
รับการตรวจ 

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. 

 
ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
(อาหารวางและเครื่องด่ืมในเวลา) 
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๘ 
 

๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 
นันทนาการ 

๑๓.๓๐ น. ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม 
๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๔๕ น. 

รับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 

๑๖.๑๕ น. นัดหมายการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๖.๔๕ น. ประชุมคณะวทิยากร 
๑๘.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ  
๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม/นัดหมาย/พิธีการทางศาสนา/สรรเสริญพระบารมี/นอน 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี ........ เดือน .................... พ.ศ. .............) 
๐๕.๓๐ น. ต่ืนนอน กายบริหาร ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ น. 
๐๗.๓๐ น. 

รับประทานอาหารเชา 
รับการตรวจ 

๐๘.๐๐ น. พิธีรอบเสาธง 
๐๙.๐๐ น. ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน... คาย/ท่ีพัก/ปลูกตนไม/...) 
๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๔๕ น. 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม 
ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. ชี้แจงการจัดต้ังลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 

สรุป อภิปราย ประเมินผล 
๑๔.๐๐ น. พิธีปดการฝกอบรม 

• ผูแทนผูเขารับการฝกอบรมกลาวความรูสึก 
• ผูอํานวยการฝกอบรมประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร 
• ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยปดการฝกอบรม 
• ทบทวนคําปฏิญาณ 
• สวดมนต สงบนิ่ง ชักธงลง 
• รองเพลงสามัคคีชุมนุม จับมือลา 

๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ  ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ยุวกาชาด และสมาชิกผูบําเพ็ญ
ประโยชนท่ีอยูในระดับเดียวกัน 

๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใหอยูในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน 
๔. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.



ส่วนที่ ๒
กิจกรรม/รายวิชา

และเนื้อหาสาระ
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การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
พุทธเขามาเก่ียวของดวย เชน พิธีเปดการฝกอบรม พิธีฟงพระธรรมเทศนา กอนเดินทางไกล พิธีเขาประจํากอง
ลูกเสือ ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในแนวเดียวกัน
๑.  การจัดโตะหมูบูชา              

การจัดโตะหมูบูชามีจุดประสงค
ชาวพุทธ ศาสนพิธีตาง ๆ  ทางพระพุทธศาสนานิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวในพิธีดวย
พระรัตนตรัยครบสมบูรณ การอั
ในปจจุบันเปนเอกลักษณของชาติไทย พรอมท้ั
การจัดโตะหมูบูชา โตะหมูมีจํานวนโตะแตกตางกัน คือ หมู 
หมู ๗ หมู ๙ การใชโตะหมูขนาดใดข้ึนกับพ้ืนท่ี และอุปกรณท่ีมี

เคร่ืองบูชาท่ีใชในการต้ังโตะหมูบูชา
โดยมีปริมาณท่ีมากนอยแตกตางกันไป
เครื่องบูชาทุกชนิดจะตองไมสูงกวาพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานท่ีโตะหมูบูชา การจัดโตะหมูบูชาในพิธีของราชการ 
(ท่ีไมใชเก่ียวกับนานาชาติ) นิยมต้ังธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาทิสลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมกับโตะหมูบูชาเพ่ือใหครบท้ัง 
มีหลักในการจัด คือ ต้ังโตะหมูบูชา
หรือพระบรมฉายาทิสลักษณทางดานซายของโตะหมู

๒. การแสดงความเคารพของผูเปนประธาน ณ ท่ีบูชาและผูรวมพิธี
เม่ือประธานในพิธีลุกจากท่ีน่ังเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมพิธียืนข้ึน เม่ือประธานเริ่มจุด

ผูรวมพิธีประนมมือเสมออก ประธานในพิธีจะรับเทียนชนวนและจุดเทียนเลมทางซายมือของประธานกอน
จึงจุดเทียนเลมขวามือ เม่ือจุดเทียน 
และเตรียมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ

ชาย     นั่งคุกเขาปลายเทาต้ัง นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขา
หญิง    นั่งคุกเขาปลายเทาราบ นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง 

๑๐ 

คําแนะนําท่ัวไป 
 การบูชาพระรัตนตรัย 

 
การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ การฝกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีของไทยเรานั้น

พิธีเปดการฝกอบรม พิธีฟงพระธรรมเทศนา กอนเดินทางไกล พิธีเขาประจํากอง
ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในแนวเดียวกัน จึงมีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้  

การจัดโตะหมูบูชา               
การจัดโตะหมูบูชามีจุดประสงคเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปพรอมเครื่องบูชาตามคตินิยมของ

ๆ  ทางพระพุทธศาสนานิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวในพิธีดวย
การอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนั้น ควรทําสถานท่ีประดิษฐานใหเหมาะสม  

เปนเอกลักษณของชาติไทย พรอมท้ังเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญเปนมรดกของชาติ
โตะหมูมีจํานวนโตะแตกตางกัน คือ หมู ๔ หมู ๕ หมู ๖ หมู ๗ หมู 

การใชโตะหมูขนาดใดข้ึนกับพ้ืนท่ี และอุปกรณท่ีมีเปนสําคัญ 
เคร่ืองบูชาท่ีใชในการต้ังโตะหมูบูชา คือ พานพุมหรือพานดอกไม แจกันดอกไม กระถางธูป 

ปริมาณท่ีมากนอยแตกตางกันไปตามจํานวนของโตะหมูท่ีใช โดยมีหลักเกณฑการจัดท่ีสําคัญ คือ
เครื่องบูชาทุกชนิดจะตองไมสูงกวาพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานท่ีโตะหมูบูชา การจัดโตะหมูบูชาในพิธีของราชการ 

นิยมต้ังธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาทิสลักษณของ
รวมกับโตะหมูบูชาเพ่ือใหครบท้ัง ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พร

ต้ังโตะหมูบูชาตรงกลาง ต้ังธงชาติทางดานขวาของโตะหมู และต้ังพระบรมฉายาลักษณ 
ทางดานซายของโตะหมู 

 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดโตะหมูบูชาการจัดโตะหมูบูชา  

การแสดงความเคารพของผูเปนประธาน ณ ท่ีบูชาและผูรวมพิธ ี
เม่ือประธานในพิธีลุกจากท่ีน่ังเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมพิธียืนข้ึน เม่ือประธานเริ่มจุด

ผูรวมพิธีประนมมือเสมออก ประธานในพิธีจะรับเทียนชนวนและจุดเทียนเลมทางซายมือของประธานกอน
เม่ือจุดเทียน ๒ เลมแลว จึงจุดธูป เม่ือประธานในพิธีจุดธูปเสร็จแลว

คประดิษฐ 
นั่งคุกเขาปลายเทาต้ัง นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง

หญิง    นั่งคุกเขาปลายเทาราบ นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง 

เนตรนารีของไทยเรานั้น จะมีพิธีทางศาสนา
พิธีเปดการฝกอบรม พิธีฟงพระธรรมเทศนา กอนเดินทางไกล พิธีเขาประจํากอง

 

พรอมเครื่องบูชาตามคตินิยมของ
ๆ  ทางพระพุทธศาสนานิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวในพิธีดวย เพ่ือให             

ควรทําสถานท่ีประดิษฐานใหเหมาะสม  
เปนมรดกของชาติ สวนหนึ่ง 
หมู ๙ แตท่ีนิยมใชคือ หมู ๕ 

แจกันดอกไม กระถางธูป เชิงเทียน
ตามจํานวนของโตะหมูท่ีใช โดยมีหลักเกณฑการจัดท่ีสําคัญ คือ การจัดต้ัง

เครื่องบูชาทุกชนิดจะตองไมสูงกวาพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานท่ีโตะหมูบูชา การจัดโตะหมูบูชาในพิธีของราชการ 
นิยมต้ังธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาทิสลักษณของ

สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
และต้ังพระบรมฉายาลักษณ 

เม่ือประธานในพิธีลุกจากท่ีน่ังเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมพิธียืนข้ึน เม่ือประธานเริ่มจุดเทียนธูป       
ผูรวมพิธีประนมมือเสมออก ประธานในพิธีจะรับเทียนชนวนและจุดเทียนเลมทางซายมือของประธานกอน          

เม่ือประธานในพิธีจุดธูปเสร็จแลว จะลงนั่งคุกเขา 

ท้ังสองขาง (ทาเทพบุตร)   
หญิง    นั่งคุกเขาปลายเทาราบ นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง (ทาเทพธิดา)   

 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 จังหวะท่ี ๑  (อัญชลี) ยกมือข้ึ
 จังหวะท่ี ๒  (วันทา) ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ
 จังหวะท่ี ๓  (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย
พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได

ชายและหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก
ไมควรใหชาหรือเร็วเกินไป 
 เม่ือประธานกราบ ผูรวมพิธียกมือท่ีประนมมือข้ึนใหนิ้วชี้จรดหน
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น
 เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึนถอยหลัง 
ตรงโตะหมูบูชา ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ
ท้ังชายและหญิง ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ

          

          

 
พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม

• ประธานจุดเทียนธูป 
• เจาของโครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายกลาวรายงานตอประธาน
• ประธานกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาทและ

๑๑ 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 
ยกมือข้ึนประนมระหวางอก ปลายนิ้วชิดกัน ต้ังข้ึนแนบตัว
ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก
ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได 
และหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 

ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก แลวปลอยมือลง

ผูรวมพิธียกมือท่ีประนมมือข้ึนใหนิ้วชี้จรดหนาผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น 

เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึนถอยหลัง ๑ กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
รพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณพรอมกัน แลวใหประธานปฏิบัติเชนเดียวกันนี้

ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ  

พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือศาสนาอ่ืนใหสํารวมอยูกับท่ีนั่ง

เจาของโครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายกลาวรายงานตอประธาน 
ประธานกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาทและ/หรือบรรยายพิเศษ 

 

ต้ังข้ึนแนบตัว ไมกางศอก 
โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก 

ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

แลวปลอยมือลง การกราบ     

าผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย        
ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู

กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
แลวใหประธานปฏิบัติเชนเดียวกันนี้

 

 

ผูนับถือศาสนาอ่ืนใหสํารวมอยูกับท่ีนั่ง 



12
 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 จังหวะท่ี ๑  (อัญชลี) ยกมือข้ึ
 จังหวะท่ี ๒  (วันทา) ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ
 จังหวะท่ี ๓  (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย
พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได

ชายและหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก
ไมควรใหชาหรือเร็วเกินไป 
 เม่ือประธานกราบ ผูรวมพิธียกมือท่ีประนมมือข้ึนใหนิ้วชี้จรดหน
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น
 เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึนถอยหลัง 
ตรงโตะหมูบูชา ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ
ท้ังชายและหญิง ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ

          

          

 
พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม

• ประธานจุดเทียนธูป 
• เจาของโครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายกลาวรายงานตอประธาน
• ประธานกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาทและ

๑๑ 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 
ยกมือข้ึนประนมระหวางอก ปลายนิ้วชิดกัน ต้ังข้ึนแนบตัว
ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก
ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได 
และหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 

ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก แลวปลอยมือลง

ผูรวมพิธียกมือท่ีประนมมือข้ึนใหนิ้วชี้จรดหนาผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น 

เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึนถอยหลัง ๑ กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
รพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณพรอมกัน แลวใหประธานปฏิบัติเชนเดียวกันนี้

ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ  

พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือศาสนาอ่ืนใหสํารวมอยูกับท่ีนั่ง

เจาของโครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายกลาวรายงานตอประธาน 
ประธานกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาทและ/หรือบรรยายพิเศษ 

 

ต้ังข้ึนแนบตัว ไมกางศอก 
โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก 

ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

แลวปลอยมือลง การกราบ     

าผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย        
ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู

กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
แลวใหประธานปฏิบัติเชนเดียวกันนี้

 

 

ผูนับถือศาสนาอ่ืนใหสํารวมอยูกับท่ีนั่ง 
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๑๒ 
 

การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ ในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
  

๑. เครื่องบูชา จัดต้ังหนาพระบรมรูป ควรมีเครื่องทองนอยและพานสําหรับวางพวงมาลัยหรือ        
ชอดอกไม ถาไมมีเครื่องทองนอยใหจัดเครื่องบูชา ดังนี้ 

๑.๑ ธูป ๑ ดอก 
๑.๒ เทียน ๑ เลม 
๑.๓ พานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 

๒. พิธีกร พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียน จุดธูปถวายราชสักการะ ภายหลังท่ีประธานจุดเทียน    
จุดธูปบูชาพระรัตนตรัยแลว 

๓. ประธานในพิธี 
 ๓.๑ เดินไปยังหนาพระบรมรูป ถวายคํานับ (ตามระเบียบสํานักพระราชวัง) รับพวงมาลัยหรือ 

ชอดอกไมจากเจาหนาท่ีถวายไวบนพานท่ีหนาพระบรมรูป แลวจุดเทียน จุดธูปตามลําดับ 
 ๓.๒ เสร็จแลวลงนั่งคุกเขา ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืนถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง 
 ๓.๓ ถอยออกมานั่งเตรียมถวายราชสดุดี กาวเทาซายไปขางหนาหนึ่งกาว คุกเขาลง ต้ังเขา

ซายนั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเขาขวา แขนซายวางพาดบนเขาซายเอียงไปทางขวาเล็กนอย 
เม่ือรองเพลงราชสดุดี ใหกมหนาเล็กนอยและใหเงยหนาข้ึนตามเดิมเม่ือจบเพลง (ถาถือหมวกอยูดวยใหปฏิบัติ
ตามคูมือระเบียบแถวของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ) 

๔. ผูเขารับการฝกอบรม และแขกผูรับเชิญอ่ืน ๆ ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๔.๑ เม่ือประธานเดินไปจุดเทียน จุดธูปบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนในทาตรง 
 ๔.๒ เม่ือประธานลงนั่งคุกเขาถวายบังคมใหทุกคนนั่งลงในทาเตรียมถวายราชสดุดี  

๔.๓ เม่ือประธานถอยมานั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนําถวายราชสดุดี ใหทุกคน
รองตามพรอมกัน 
 ๕. เม่ือจบบทถวายราชสดุดีแลว พิธีกรจะสั่งใหทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกข้ึนยืน เม่ือประธานเดินไปน่ัง
ยังท่ีแลวใหทุกคนนั่งลง 
หมายเหตุ  

• สําหรับประธานในพิธีและผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนสตรี เม่ือเวลาถวายราชสดุดี เพ่ือความเหมาะสม
ใหนั่งคุกเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองวางขนานกันไวบนเขาท้ังคู 

• พิธีกรข้ึนเพลงราชสดุดี ควรมีน้ําเสียง จังหวะท่ีถูกตอง นุมนวล 
 

 

 

 

 

       การจัดโตะหมูและพระบรมรปูการจัดโตะหมูและพระบรมรปู                          ประธานบูชาพระรัตนตรัย        ประธานบูชาพระรัตนตรัย                  ปประธานถวายราชสดุดีพระบรมรูป รระธานถวายราชสดุดีพระบรมรูป ร..๖๖  

๑๓ 
 

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม 
 
การประชุมรอบเสาธง สําหรับการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด ใหมีพิธีกรคนหนึ่ง        

ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝกเปนผูดําเนินการ และใหมีการปฏิบัติในการชักธงชาติข้ึนสูยอดเสา
ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ใหพิธีกรยืนอยูหนาเสาธง หันหลังใหเสาธง หางประมาณ ๓ กาว 
๒. ใหคําสั่งเรียก “กอง” ใชสัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
๓. ใหหมูแรกอยูทางซายมือของผูเรียกเสมอ ทุกคนจะตองจัดแถวโดยการสะบัดหนาไปทางขวามือ

ระยะเคียงระหวางบุคคลภายในหมู ๑ ชวงศอก โดยใหมือซายทาบสะเอว และดันศอกซายใหเปนแนวเดียวกับ
ลําตัว ระยะเคียงระหวางหมู ๑ ชวงแขน โดยใหรองนายหมูยกแขนซายข้ึนวัดระยะแลวเอาลง 

๔. ใหหมูถัดไปเขาแถวจัดระยะเคียงตอจากหมูแรกเรียงกันไปตามลําดับจนครบทุกหมู เปนรูป      
ครึ่งวงกลม ใหหมูสุดทายอยูทางขวามือของผูเรียกตรงกับหมูแรก คือ รองนายหมูของหมูสุดทายจะตองยืน     
ตรงกับนายหมูของหมูแรก 

๕. เม่ือพิธีกรเห็นวาจัดรูปแถวเรียบรอยแลวจะสั่ง “นิ่ง” ทุกคนสะบัดหนากลับ และคนท่ียกศอกซาย 
มือทาบสะโพกก็ลดมือซายลง ยืนอยูในทาตรง ระวังอยาใหวงกวางเกินไปนัก จะทําใหไดยินเสียงพูดไมชัดเจน 

๖. เม่ือทุกคนพรอม พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” แลวสั่งกองอยูในทาตรงเสียกอน จึงสั่งใหหมู
บริการเขาไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ ในขณะเดียวกันพิธีกรกลับไปเขาแถวกับวิทยากรอ่ืนท่ีเขาแถวอยูหลังเสาธง 
เม่ือจะออกคําสั่งทุกครั้งใหกาวไปขางหนา ๑ กาว สั่งเสร็จใหกลับเขาแถวตามเดิม 

๗. นายหมูบริการหรือลูกเสือในหมูบริการรวม ๒ คน ฝากไมพลองไวกับคนถัดไป แลววิ่งออกไปยืนหาง
จากเสาธงชาติ ประมาณ ๓ กาว 

๘. ท้ังสองคนทําวันทยหัตถพรอมกัน คนทางขวามือเดินเขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิด แกเชือกผูกเสาธง
ถอยหลังกลับไปอยูท่ีเดิม แยกเชือกธงเสนท่ีจะชักข้ึน ใหคนอยูทางซายมือถือไว สวนธงชาติอยูท่ีคนขางขวา 
อยาใหเสนเชือกหยอน ยืนเตรียมพรอม แลวพิธีกรสั่ง “กองเคารพธงชาติ วันทยา - วุธ” 

๙. ลูกเสือตามท่ีกําหนดในหมูบริการนํารองเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนรองเพลงชาติ พอเริ่มรองเพลง    
ใหผูชักธงคนทางซายคอย ๆ สาวสายเชือกใหธงข้ึนสูยอดเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง สวนคนขางขวาผอนสายเชือก
ใหธงคอย ๆ ข้ึนไป และคุมสายเชือกใหตึงเสมอกัน ผูชักธงจะตองกะระยะวา พอเพลงชาติจะจบ กะใหระยะ     
ธงชาติหางจากปลายเสาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พอเพลงชาติจบ จึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึงปลายเสาพอดี 
เสร็จแลวคนทางขวาไปผูกเชือกใหเรียบรอย แลวถอยหลังกลับมา 

๑๐. ผูชักธงชาติทําวันทยหัตถพรอมกัน แลวกลับหลังหันวิ่งไปเขาแถวตามเดิม และรับไมพลองมาจาก
ท่ีฝากไวทําวันทยาวุธ พิธีกรสั่ง “เรียบ - อาวุธ” 

๑๑. พิธีกรสั่ง “หมูบริการนําสวดมนต” แลวสั่ง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังวิทยากรยืนสงบนิ่ง     
๑ นาที แลวเงยหนาข้ึน (ตามคูมือการฝกระเบียบแถวฯ) 

๑๒. พิธีกรสั่ง “กองตามระเบียบ - พัก” แลวพิธีกรเชิญผูอํานวยการฝก 
๑๓. ขณะท่ีผูอํานวยการฝกเดินออกไปหนาเสาธง พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง”“วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝก

ทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “เรียบอาวุธ - ตามระเบียบพัก” 
๑๔. ผูอํานวยการฝกกลาวปราศรัย และกลาวเปดการฝกอบรม สวนพิธีรอบเสาธงเวลาเชาระหวาง 

การฝกอบรม ใหดําเนินการเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน เชน การรายงานการตรวจ ใหโอวาทตามข้ันตอน จบแลว
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๑๓ 
 

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม 
 
การประชุมรอบเสาธง สําหรับการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด ใหมีพิธีกรคนหนึ่ง        

ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝกเปนผูดําเนินการ และใหมีการปฏิบัติในการชักธงชาติข้ึนสูยอดเสา
ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ใหพิธีกรยืนอยูหนาเสาธง หันหลังใหเสาธง หางประมาณ ๓ กาว 
๒. ใหคําสั่งเรียก “กอง” ใชสัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
๓. ใหหมูแรกอยูทางซายมือของผูเรียกเสมอ ทุกคนจะตองจัดแถวโดยการสะบัดหนาไปทางขวามือ

ระยะเคียงระหวางบุคคลภายในหมู ๑ ชวงศอก โดยใหมือซายทาบสะเอว และดันศอกซายใหเปนแนวเดียวกับ
ลําตัว ระยะเคียงระหวางหมู ๑ ชวงแขน โดยใหรองนายหมูยกแขนซายข้ึนวัดระยะแลวเอาลง 

๔. ใหหมูถัดไปเขาแถวจัดระยะเคียงตอจากหมูแรกเรียงกันไปตามลําดับจนครบทุกหมู เปนรูป      
ครึ่งวงกลม ใหหมูสุดทายอยูทางขวามือของผูเรียกตรงกับหมูแรก คือ รองนายหมูของหมูสุดทายจะตองยืน     
ตรงกับนายหมูของหมูแรก 

๕. เม่ือพิธีกรเห็นวาจัดรูปแถวเรียบรอยแลวจะสั่ง “นิ่ง” ทุกคนสะบัดหนากลับ และคนท่ียกศอกซาย 
มือทาบสะโพกก็ลดมือซายลง ยืนอยูในทาตรง ระวังอยาใหวงกวางเกินไปนัก จะทําใหไดยินเสียงพูดไมชัดเจน 

๖. เม่ือทุกคนพรอม พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” แลวสั่งกองอยูในทาตรงเสียกอน จึงสั่งใหหมู
บริการเขาไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ ในขณะเดียวกันพิธีกรกลับไปเขาแถวกับวิทยากรอ่ืนท่ีเขาแถวอยูหลังเสาธง 
เม่ือจะออกคําสั่งทุกครั้งใหกาวไปขางหนา ๑ กาว สั่งเสร็จใหกลับเขาแถวตามเดิม 

๗. นายหมูบริการหรือลูกเสือในหมูบริการรวม ๒ คน ฝากไมพลองไวกับคนถัดไป แลววิ่งออกไปยืนหาง
จากเสาธงชาติ ประมาณ ๓ กาว 

๘. ท้ังสองคนทําวันทยหัตถพรอมกัน คนทางขวามือเดินเขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิด แกเชือกผูกเสาธง
ถอยหลังกลับไปอยูท่ีเดิม แยกเชือกธงเสนท่ีจะชักข้ึน ใหคนอยูทางซายมือถือไว สวนธงชาติอยูท่ีคนขางขวา 
อยาใหเสนเชือกหยอน ยืนเตรียมพรอม แลวพิธีกรสั่ง “กองเคารพธงชาติ วันทยา - วุธ” 

๙. ลูกเสือตามท่ีกําหนดในหมูบริการนํารองเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนรองเพลงชาติ พอเริ่มรองเพลง    
ใหผูชักธงคนทางซายคอย ๆ สาวสายเชือกใหธงข้ึนสูยอดเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง สวนคนขางขวาผอนสายเชือก
ใหธงคอย ๆ ข้ึนไป และคุมสายเชือกใหตึงเสมอกัน ผูชักธงจะตองกะระยะวา พอเพลงชาติจะจบ กะใหระยะ     
ธงชาติหางจากปลายเสาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พอเพลงชาติจบ จึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึงปลายเสาพอดี 
เสร็จแลวคนทางขวาไปผูกเชือกใหเรียบรอย แลวถอยหลังกลับมา 

๑๐. ผูชักธงชาติทําวันทยหัตถพรอมกัน แลวกลับหลังหันวิ่งไปเขาแถวตามเดิม และรับไมพลองมาจาก
ท่ีฝากไวทําวันทยาวุธ พิธีกรสั่ง “เรียบ - อาวุธ” 

๑๑. พิธีกรสั่ง “หมูบริการนําสวดมนต” แลวสั่ง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังวิทยากรยืนสงบนิ่ง     
๑ นาที แลวเงยหนาข้ึน (ตามคูมือการฝกระเบียบแถวฯ) 

๑๒. พิธีกรสั่ง “กองตามระเบียบ - พัก” แลวพิธีกรเชิญผูอํานวยการฝก 
๑๓. ขณะท่ีผูอํานวยการฝกเดินออกไปหนาเสาธง พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง”“วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝก

ทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “เรียบอาวุธ - ตามระเบียบพัก” 
๑๔. ผูอํานวยการฝกกลาวปราศรัย และกลาวเปดการฝกอบรม สวนพิธีรอบเสาธงเวลาเชาระหวาง 

การฝกอบรม ใหดําเนินการเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน เชน การรายงานการตรวจ ใหโอวาทตามข้ันตอน จบแลว
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๑๔ 
 

พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” “วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝกทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “เรียบ - อาวุธ” “ตาม
ระเบียบ - พัก” 

๑๕. พิธีกรนดัหมายแลวสั่ง “กอง - ตรง” “กอง - แยก” 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีท่ีไมมีพลอง ไมตองสั่ง “วันทยาวุธ” 

๒. กรณีท่ีนายหมูมีอาวุธคนเดียวไมตองสั่งวันทยาวุธ แตตัวนายหมูตองทําวันทยาวุธ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรมพิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม  
 
 

การใชคําบอกกอนการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ 

 
ในการฝกอบรมลูกเสือหรือผูบังคับบัญชาลูกเสือ จะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีอยูเสมอ          

กอนจะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้น ควรใชคําบอกตางกัน ดังตอไปนี้ 
๑. ในกรณีท่ีมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณอยูในท่ีชุมนุมนั้นดวย ใหใชคําบอกวา “กองตรง 

ถวายคํานับ” ครั้นแลวใหหมูบริการนําข้ึนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๒. ในกรณีท่ีไมมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณอยูในท่ีชุมนุมนั้น ใหใชคําบอกวา “ทุกคนหันหนา
ไปทางทิศ…….(ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกําลังประทับอยู)” “กองตรง ถวายคํานับ” ครั้นแลวใหหมูบริการ
นําข้ึนเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๓. ในกรณีผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือมีอาวุธอยู ใหใชคําบอกวา “กองตรง วันทยาวุธ” แลวหมู
บริการนําข้ึนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือจบเพลงแลวใหใชคําบอกวา “กอง เรียบอาวุธ” “เลิกแถว” หรือ
แลวแตกรณี 
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๑๕ 
 

 บทเรียนท่ี  ๑ 
ช่ือวิชา ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด     เวลา ๓๐ นาที 

ขอบขายวิชา 
๑. มอบหีบอุปกรณ/การแตงกาย 
๒. การใชสมุดจดรายวิชา 
๓. แนะนําสถานท่ี 

 ๔. หมูและการเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู  
๕. หนาท่ีของหมูบริการ 
๖. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน 

จุดหมาย    
เพ่ือใหลูกเสือสามัญไดทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. ปฏิบัติตนเองตามขอตกลงรวมกันได 
๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีไดรับมอบหมายได 
๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยาย ชี้แจงประกอบการสาธิต    
ส่ือการสอน 

๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
๒. อุปกรณสวนบุคคล  
๓.  Power Point วีดิทัศน 

การประเมินผล  
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน   

เนื้อหาวิชา 
 การปฏิบัติตนของลูกเสือสามัญ เพ่ือท่ีจะใหการฝกอบรมเปนไปตามความตองการของคณะผูให      

การฝกอบรมไดอยางดีนั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจง แนะนําไดละเอียดมากนอยเพียงใด วิทยากรผูท่ีจะทําหนาท่ีชี้แจง
นั้น จะตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเลื่อมใสพอสมควร มีความรูและทักษะในการบริหารงานฝกอบรม      
เปนอยางดี พรอมกันนี้จะตองรูจักสถานท่ีท้ังหมดภายในคายฝกอบรมดวย จึงจะทําใหลูกเสือสามัญปฏิบัติตนได
ถูกตองครบถวน ตามความมุงหมายของคณะผูใหการฝกอบรม นั่นก็คือ “การปฐมนิเทศ” การปฐมนิเทศจะ
ไดผลดีเพียงใดนั้น จะทราบผลไดในการปฏิบัติจากลูกเสือสามัญท่ีเขารับการฝกอบรมนั่นเอง 
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๑๖ 
 

 ผูท่ีจะทําหนาท่ีปฐมนิเทศนั้น ควรจะตองมีความรู ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ดังนี้ 
• การใชสมุดจดวิชา 
• การจัดหมู 
• การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
• การจัดเตรียมสถานท่ี 
• การรักษาเวลา 
• ขอหามตาง ๆ ในการฝกอบรม 
• การรักษาพยาบาล 
• วิธีดําเนินการฝกอบรม 
• หนาท่ีหมูบริการ 
• การวัดผลหรือการประเมินผล 
• ฯลฯ 

๑. การจัดหีบอุปกรณ 
 หีบอุปกรณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหมูท่ีจะชวยใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลอง/หีบ      
ดานนอกเขียนชื่อหมูของลูกเสือสามัญชอสะอาด ท่ีกลอง/หีบดานในติดรายการอุปกรณ อุปกรณควรมีสิ่งเหลานี้
จัดไวลวงหนากอนเปดการฝกอบรม ดังนี้ 

• ผาผูกคอ  
• เครื่องหมายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงนายหมู และรองนายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงพลาธิการ  
• ปายชื่อ 
• เข็มกลัดซอนปลาย 
• เข็มเย็บผาพรอมดาย 
• ไมบรรทัด 
• สีเมจิก 
• สมุดจดบันทึกของผูเขารับการฝกอบรม 
• กรรไกร 
• คัตเตอร 
• อุปกรณใชฝกอบรมอ่ืนสําหรับการฝกอบรม 

๒. การแตงกายในการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด  
 ผูเขารับการฝกอบรม 

๒.๑ แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒ ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
๒.๓ หมวก การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด สวมหมวกปกกวาง 

๑๗ 
 

๒.๔ ปายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองติดปายชื่อท่ีเหนือกระเปาขางขวา 
ปายชื่อเปนกระดาษแข็งสีอะไรก็ได ใหมีขนาดกวางประมาณ ๔ - ๕ 
ซม. ยาว ๘ - ๙ ซม. เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล บรรทัดบน ชื่อหมู/กลุม    
ท่ีบรรทัดลางดวยขนาดท่ีมองเห็นชัดเจน หุมดวยพลาสติกแข็ง       
ใชติดท่ีหนาอก เหนือกระเปาเสื้อขางขวา 

๒.๕ เครื่องหมายหมู ใชอนุโลมตามเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ติดแขนซาย 
ประเภทสามัญใชริบบิ้นสีเปนแถบยาว  

๒.๖ เครื่องหมายนายหมู ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. นายหมูใช ๒ แถบ ยาวตามกระเปา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขางซาย 

๒.๗ เครื่องหมายรองนายหมู     ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. รองนายหมูใช ๑ แถบ ยาวตามกระเปา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขางซาย   

๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 

ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) และพิธีชักธงชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 
แตงกายอยางอ่ืน 

 ๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 
เครื่องหมายนายหมู รองนายหมู พลาธิการ และปายชื่อ (หามสวมรองเทาแตะ) 
 ๒. แตงกายตามสบาย คือ การแตงกายสุภาพ (ใชเสื้อมีแขน - หามสวมรองเทาแตะ) แตไมตองมีหมวก 
ผาผูกคอ สวนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดเพ่ือจะไดทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย           
เปนการเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

หนาท่ี ๑ บอกใหทราบถึงการฝกอบรม เปนตนวา 
 การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด รุนท่ี……………… 
 ระหวางวันท่ี………………… 
 ณ คาย…………………………………….. 

หนาท่ี ๒ รายชื่อคณะผูใหการฝกอบรม เขียนเยื้องไปทางซายเพ่ือจะเหลือดานขวาของ
หนากระดาษไวสําหรับขอลายเซ็น 

หนาท่ี ๓ รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมในหมู ปฏิบัติเชนเดียวกับหนาท่ี ๒ 
หนาท่ี ๔  ขอความสําคัญของประธานผูกลาวเปด หรือผูรายงานท่ีเปนใจความสําคัญ 
หนาท่ี ๕ ตารางการฝกอบรม 
หนาท่ี ๖ เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกเก่ียวกับคําบรรยายของผูบรรยาย     

แตละวิชา ควรจะมีรูปแบบ ดังนี้ 
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๑๗ 
 

๒.๔ ปายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองติดปายชื่อท่ีเหนือกระเปาขางขวา 
ปายชื่อเปนกระดาษแข็งสีอะไรก็ได ใหมีขนาดกวางประมาณ ๔ - ๕ 
ซม. ยาว ๘ - ๙ ซม. เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล บรรทัดบน ชื่อหมู/กลุม    
ท่ีบรรทัดลางดวยขนาดท่ีมองเห็นชัดเจน หุมดวยพลาสติกแข็ง       
ใชติดท่ีหนาอก เหนือกระเปาเสื้อขางขวา 

๒.๕ เครื่องหมายหมู ใชอนุโลมตามเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ติดแขนซาย 
ประเภทสามัญใชริบบิ้นสีเปนแถบยาว  

๒.๖ เครื่องหมายนายหมู ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. นายหมูใช ๒ แถบ ยาวตามกระเปา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขางซาย 

๒.๗ เครื่องหมายรองนายหมู     ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. รองนายหมูใช ๑ แถบ ยาวตามกระเปา
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขางซาย   

๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 

ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) และพิธีชักธงชาติลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 
แตงกายอยางอ่ืน 

 ๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 
เครื่องหมายนายหมู รองนายหมู พลาธิการ และปายชื่อ (หามสวมรองเทาแตะ) 
 ๒. แตงกายตามสบาย คือ การแตงกายสุภาพ (ใชเสื้อมีแขน - หามสวมรองเทาแตะ) แตไมตองมีหมวก 
ผาผูกคอ สวนเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ ควรติดเพ่ือจะไดทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย           
เปนการเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

หนาท่ี ๑ บอกใหทราบถึงการฝกอบรม เปนตนวา 
 การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด รุนท่ี……………… 
 ระหวางวันท่ี………………… 
 ณ คาย…………………………………….. 

หนาท่ี ๒ รายชื่อคณะผูใหการฝกอบรม เขียนเยื้องไปทางซายเพ่ือจะเหลือดานขวาของ
หนากระดาษไวสําหรับขอลายเซ็น 

หนาท่ี ๓ รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมในหมู ปฏิบัติเชนเดียวกับหนาท่ี ๒ 
หนาท่ี ๔  ขอความสําคัญของประธานผูกลาวเปด หรือผูรายงานท่ีเปนใจความสําคัญ 
หนาท่ี ๕ ตารางการฝกอบรม 
หนาท่ี ๖ เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกเก่ียวกับคําบรรยายของผูบรรยาย     

แตละวิชา ควรจะมีรูปแบบ ดังนี้ 
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๑๘ 
 

หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

ลงไปตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมูมีหนาท่ีตรวจและให

ขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ 
๕.  การจัดหมู 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง ตามโอกาสอันสมควร  

อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชา
พิเศษ (หมูลูกเสือสามัญ ๖ - ๘ คน) 

เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง        
การฝกอบรม  
๖.  การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 

เวลา ๐๕.๓๐ น.  ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว ออกกําลังกาย 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหาร 
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับการตรวจ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลง รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๒๑.๓๐ น. สวดมนต ดับไฟ นอน 

๗.  การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน  
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด 

๘.  ขอไมควรปฏิบัติ 
ไมสูบบุหรี่ระหวางเวลาการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม ไมด่ืมของเมาในระหวางการฝกอบรม       

ไมมีอาวุธหรือของผิดกฎหมายเขามาในสถานท่ีฝกอบรม 
๙.  การตรงตอเวลาและการรักษาความสะอาด   

เปนไปตามตารางการฝกอบรมและขอกําหนด 
๑๐.  การรักษาพยาบาล   

เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติและรักษาตัวเอง และคายฝกอบรมจะตองจัด
เจาหนาท่ีฝายบริการและใหความสะดวกตลอดเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสบายใจ 

๑๙ 
 

๑๑. หนาท่ีหมูบริการ 
ใหเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือความเหมาะสมแตละสถานท่ีในการฝกอบรม โดยจะกําหนดหมูบริการ        

ประจําวัน และหนาท่ีของหมูบริการแตละวันจะสิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 หมูบริการมีหนาท่ีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

๑๑.๑ การเตรียมและชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาในตอนเชาเวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
การชักธงข้ึนและชักธงลง ใหปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

๑๑.๒ การทําความสะอาดสถานท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม หองเรียน บริเวณรอบเสาธง 
๑๑.๓ การจัดสถานท่ีชุมนุมรอบกองไฟ การเตรียมสถานท่ี ทําพวงมาลัย แจกันปา การทําความสะอาด

หลังการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๑.๔ การชวยเหลือจัดอุปกรณ เตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการฝกอบรมตามท่ีวิทยากรกําหนด 
๑๑.๕ หนาท่ีอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๒. แนวปฏิบัติเม่ือวิทยากรเขา - ออก ในการใหความรู 
๑๒.๑ เม่ือวิทยากรเขาบรรยายแตละวิชา ใหผู เขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ 

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” เอามือลง และนั่งลงท่ีเดิม 
๑๒.๒ เม่ือวิทยากรจบคําบรรยายแตละรายวิชา ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “ขอบคุณครับ/คะ” เอามือลงและนั่งลงท่ีเดิม 
๑๓. การรักษาส่ิงของมีคา 

ขอใหแตละหมูนําไปฝากท่ีวิทยากรประจําหมู และ/หรือ หากคายฝกอบรมมีสถานท่ีรับฝากของมีคา       
ท่ีปลอดภัย ใหนําไปฝากไว ณ ท่ีนั้น ท้ังน้ี เม่ือเกิดการสูญหาย เพ่ือนสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะเกิด     
ความไมสบายใจ 
๑๔. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางไดผลดี เพราะวา 
  ๑๔.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ 
การฝกอบรมวาไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากเห็นวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให 

๑๔.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนเองยังไมเขาใจ 

๑๔.๓ กิจกรรมยามวาง เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน      
มากยิ่งข้ึน 

๑๔.๔ ควรใหมีระยะเวลาเพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ี
มอบหมาย และนัดหมายใหทําการทดสอบตามกําหนด 

ขอควรระลึกถึงมีวา เม่ือใดใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมไปทําแลว ควรใหมีระยะเวลา
เพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทํา 
การทดสอบ 

การทํากิจกรรมยามวางน้ัน เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 
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๑๙ 
 

๑๑. หนาท่ีหมูบริการ 
ใหเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือความเหมาะสมแตละสถานท่ีในการฝกอบรม โดยจะกําหนดหมูบริการ        

ประจําวัน และหนาท่ีของหมูบริการแตละวันจะสิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 หมูบริการมีหนาท่ีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

๑๑.๑ การเตรียมและชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาในตอนเชาเวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
การชักธงข้ึนและชักธงลง ใหปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

๑๑.๒ การทําความสะอาดสถานท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม หองเรียน บริเวณรอบเสาธง 
๑๑.๓ การจัดสถานท่ีชุมนุมรอบกองไฟ การเตรียมสถานท่ี ทําพวงมาลัย แจกันปา การทําความสะอาด

หลังการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๑.๔ การชวยเหลือจัดอุปกรณ เตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการฝกอบรมตามท่ีวิทยากรกําหนด 
๑๑.๕ หนาท่ีอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๒. แนวปฏิบัติเม่ือวิทยากรเขา - ออก ในการใหความรู 
๑๒.๑ เม่ือวิทยากรเขาบรรยายแตละวิชา ใหผู เขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ 

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” เอามือลง และนั่งลงท่ีเดิม 
๑๒.๒ เม่ือวิทยากรจบคําบรรยายแตละรายวิชา ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “ขอบคุณครับ/คะ” เอามือลงและนั่งลงท่ีเดิม 
๑๓. การรักษาส่ิงของมีคา 

ขอใหแตละหมูนําไปฝากท่ีวิทยากรประจําหมู และ/หรือ หากคายฝกอบรมมีสถานท่ีรับฝากของมีคา       
ท่ีปลอดภัย ใหนําไปฝากไว ณ ท่ีนั้น ท้ังน้ี เม่ือเกิดการสูญหาย เพ่ือนสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะเกิด     
ความไมสบายใจ 
๑๔. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางไดผลดี เพราะวา 
  ๑๔.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ 
การฝกอบรมวาไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากเห็นวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให 

๑๔.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนเองยังไมเขาใจ 

๑๔.๓ กิจกรรมยามวาง เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน      
มากยิ่งข้ึน 

๑๔.๔ ควรใหมีระยะเวลาเพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ี
มอบหมาย และนัดหมายใหทําการทดสอบตามกําหนด 

ขอควรระลึกถึงมีวา เม่ือใดใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมไปทําแลว ควรใหมีระยะเวลา
เพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทํา 
การทดสอบ 

การทํากิจกรรมยามวางนั้น เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 
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๒๐ 
 

กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่อง ตอไปนี้ 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๒. การสเกตภาพ 
๓. กิจกรรมหรือทักษะอยางอ่ืนท่ีผูอํานวยการฝกจะเห็นสมควร  

๑๕. การวัดผลหรือประเมินผลในระหวางการฝกอบรม 
ผูท่ีเขารับการฝกอบรมผานหรือไมผานการฝกอบรม พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 
๑๕.๑ ผู เขารับการฝกอบรมจะขาดการฝกอบรมไมเกิน ๓ ชั่วโมง และตองไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูพิจารณาเปนราย ๆ โดยจัดทําบันทึกขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรผานวิทยากร
ประจําหมู 

๑๕.๒ ระบบหมู 
๑๕.๓ ความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมในระหวางการฝกอบรม 
๑๕.๔ การสอบกิจกรรมยามวาง 
๑๕.๕ สมุดจดรายวิชา 
๑๕.๖ ผูอํานวยการฝกอบรม เปนผูประเมินจากการสังเกตพิจารณาของวิทยากรประจําหมู และ

วิทยากรอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรม  
 

 

 
 

 

 

 

๒๑ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู................................. 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการสาธิตและปฏิบัติ    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ – ๖ ดี 
๓ – ๔ พอใช 

๒ ปรับปรุง 
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๒๑ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู................................. 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการสาธิตและปฏิบัติ    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ – ๖ ดี 
๓ – ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
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๒๒ 
 

บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด       เวลา ๓๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับ และแนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม อธิบายถึงวิธีการตอนรับ
ของคณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด
อยางชัดเจน  
จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือสามัญรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด ทัศนคติ 
การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และ
มีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. อธิบายถึงความอบอุน มีความรูสึกท่ีดีตอการตอนรับจากคณะวิทยากรและพบกับวิทยากรประจํา
หมูได 

๒. บรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดได 
๓. บรรยายถึงวิธีการจัดฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบสื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด 
การประเมินผล  

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดีหมายถึง ผาน   

เนื้อหา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให      

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับลูกเสือสามัญท่ีจะเขารับการฝกอบรม  
เม่ือลูกเสือสามัญมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือใหเรียบรอย 

จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิกแตละคน  
ในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสุดแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควรอธิบายถึง
สถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ คูมือ 
แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 

 
 
 

๒๓ 
 

จงเริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝกอบรมควรทําดังนี้ 
๑. กลาวคําปราศรัยตอนรับ 
๒. แนะนําคณะวิทยากร 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีการบริหารจัดการในการฝกอบรม 
๖. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลในการฝกอบรม 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนลูกเสือสามัญและคณะวิทยากรอยูรวมกัน
เหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผูอํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ลูกเสือสามัญแตละคนมีความรู มีทักษะและประสบการณ       
ท่ีจะไดรับจากการฝกอบรมครั้ งนี้ดวย ฉะนั้น ขอใหลูกเสือสามัญทุกคนเห็นวาการฝกอบรมครั้ ง น้ี              
เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดอาจประสบปญหาความยุงยากบาง เพราะวาลูกเสือ
สามัญยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือวิทยากรประจําหมูจะได
แนะนําสมาชิกไดรูจักกันและกัน 

    
 
 
 
 

ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวคําปราศรัยตอนรัผูอํานวยการฝกอบรมกลาวคําปราศรัยตอนรับและชี้แจงวัตถุประสงคบและชี้แจงวัตถุประสงค  
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๒๓ 
 

จงเริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝกอบรมควรทําดังนี้ 
๑. กลาวคําปราศรัยตอนรับ 
๒. แนะนําคณะวิทยากร 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีการบริหารจัดการในการฝกอบรม 
๖. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลในการฝกอบรม 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนลูกเสือสามัญและคณะวิทยากรอยูรวมกัน
เหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผูอํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ลูกเสือสามัญแตละคนมีความรู มีทักษะและประสบการณ       
ท่ีจะไดรับจากการฝกอบรมครั้ งนี้ดวย ฉะนั้น ขอใหลูกเสือสามัญทุกคนเห็นวาการฝกอบรมครั้ งนี้              
เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดอาจประสบปญหาความยุงยากบาง เพราะวาลูกเสือ
สามัญยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือวิทยากรประจําหมูจะได
แนะนําสมาชิกไดรูจักกันและกัน 

    
 
 
 
 

ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวคําปราศรัยตอนรัผูอํานวยการฝกอบรมกลาวคําปราศรัยตอนรับและชี้แจงวัตถุประสงคบและชี้แจงวัตถุประสงค  
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๒๔ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

๒๕ 
 

บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข  เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ละลายพฤติกรรม 
(Ice Break)  

เพ่ือสรางบรรยากาศใหเกิดความสนุกสนาน ความเปนกันเอง ความประทับใจ 

กระบวนการกลุม 
(Group Process)  

เพ่ือสรางกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม 

การสรางทีมงานและ 
การทํางานเปนทีม 
(Team Building and 
Team Work)  

เพ่ือสรางทีมงานใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน การปลุกพลังดึงศักยภาพของ 
แตละคนท่ีเปนสมาชิกในทีม เปนการเตรียมความพรอมและทําใหสมาชิกในทีม 
มีโอกาสปฏิสัมพันธกัน 

การพัฒนาศักยภาพ 
(Golden chain 
development)  

เพ่ือใหเกิดการยอมรับความแตกตางการอยูรวมกัน พัฒนาทางดานศักยภาพ 
ความกลาแสดงออก เปดใจยอมรับซ่ึงกันและกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอ      
เพ่ือนรวมงาน 

จุดหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสามัญสามารถสรางความสัมพันธและพัฒนาทางดานศักยภาพระหวางกันได 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถสรางความสัมพันธและอยูรวมกันในคายลูกเสือหลักสูตร

ลูกเสือสามัญชอสะอาดอยางมีความสุข 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีสนุกสนานตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม
ตอไป 

๒. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางความคุนเคย โดยใชเพลง เกม การจับกลุมสนทนา ซักถามขอมูล
สวนตัวซ่ึงกันและกัน 

๓. เพลงหรือเกมท่ีใช ควรใหผูเขารับการฝกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 
• มีการเคลื่อนไหวอวัยวะของรางกายใหมีความสัมพันธกัน 
• เนนความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
• มีการทํางานรวมกันเปนทีม 
• มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน 

๔. อภิปรายสรุปสิ่งท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
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๒๕ 
 

บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับการเปดดวงตาใหมอยางมีความสุข  เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ละลายพฤติกรรม 
(Ice Break)  

เพ่ือสรางบรรยากาศใหเกิดความสนุกสนาน ความเปนกันเอง ความประทับใจ 

กระบวนการกลุม 
(Group Process)  

เพ่ือสรางกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุม 

การสรางทีมงานและ 
การทํางานเปนทีม 
(Team Building and 
Team Work)  

เพ่ือสรางทีมงานใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน การปลุกพลังดึงศักยภาพของ 
แตละคนท่ีเปนสมาชิกในทีม เปนการเตรียมความพรอมและทําใหสมาชิกในทีม 
มีโอกาสปฏิสัมพันธกัน 

การพัฒนาศักยภาพ 
(Golden chain 
development)  

เพ่ือใหเกิดการยอมรับความแตกตางการอยูรวมกัน พัฒนาทางดานศักยภาพ 
ความกลาแสดงออก เปดใจยอมรับซ่ึงกันและกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอ      
เพ่ือนรวมงาน 

จุดหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสามัญสามารถสรางความสัมพันธและพัฒนาทางดานศักยภาพระหวางกันได 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถสรางความสัมพันธและอยูรวมกันในคายลูกเสือหลักสูตร

ลูกเสือสามัญชอสะอาดอยางมีความสุข 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงท่ีสนุกสนานตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม
ตอไป 

๒. จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสรางความคุนเคย โดยใชเพลง เกม การจับกลุมสนทนา ซักถามขอมูล
สวนตัวซ่ึงกันและกัน 

๓. เพลงหรือเกมท่ีใช ควรใหผูเขารับการฝกอบรมเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 
• มีการเคลื่อนไหวอวัยวะของรางกายใหมีความสัมพันธกัน 
• เนนความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
• มีการทํางานรวมกันเปนทีม 
• มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน 

๔. อภิปรายสรุปสิ่งท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
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๒๖ 
 

ส่ือการสอน 
๑. เครื่องเสียง 
๒. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๓. เพลง เกม 
๔. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง กลุมสัมพันธ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน  

เนื้อหาวิชา 
กลุมสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
เรื่อง กลุมสัมพันธ 

   
กิจกรรมท่ี ๑   ปรบมือเปนจังหวะ 
อุปกรณ ไมมี 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมปรบมือโดยสาธิตประกอบทาทาง เชน  
• ปรบมือ ๑ ครั้ง ใชมือทํารูปปนยิง ๔ ทิศ 
• ปรบมือ ๒ ครั้ง ใชมือทํารูปปนยิง ๔ ทิศ 
• ปรบมือ ๓ ครั้ง ใชมือทํารูปปนยิง ๔ ทิศ 
• ปรบมือทําตอเนื่อง คือ ปรบมือ ๑ ครั้ง ยิง ปรบมือ ๒ ครั้ง ยิง ปรบมือ ๓ ครั้ง ยิง 

๒. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมปรบมือ ๑ ครั้ง ฝกปรบมือเปนจังหวะตอเนื่อง เชน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓. วิทยากรรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลง แลวใหผูเขารับการฝกอบรมทําตาม (ออกเสียงดัง ๆ) 

ตัวอยางเพลง 
เพลง ตบมือ  
ตบมือ ๕ คร้ัง ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบใหดังกวานี้ ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบใหมอีกที ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบอยูกับท่ี

ดังเดิม ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบไปทางซาย ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ แลวยายไปทางขวา ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบไปขางหนา ๑ ๒   ๓ 
๔ ๕ แลวสงเสียงฮาดังดัง ฮา ฮา   ฮา ฮา ฮา 

เพลง เจอะกัน 
เม่ือเรามาเจอะกัน ๑ ๒   ๓ ๔ ๕  ถามวาไปไหนมา ๑ ๒   ๓ ๔ ๕  จับมือซายขวา ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ โบกมือ

ลาสวัสดี ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ 
ขอเสนอแนะ 

วิทยากรนํากิจกรรมปรบมือในรูปแบบอ่ืน ๆ ได เชน ยกมือข้ึนปรบมือเร็ว ลดมือลงปรบมือชาลง หรือ                
การกระทืบเทา หรือการหยักไหล  
 
กิจกรรมท่ี ๒   ใครช่ืออะไร 
อุปกรณ รายชื่อสมาชิกทุกคน 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรอานรายชื่อสมาชิก และใหยืนข้ึนแสดงตัวทีละคนจนหมดทุกคน แลวใหปดปายชื่อท่ีต้ัง     
บนโตะ (ถามี) 

๒. วิทยากรเชิญสมาชิกหมายเลข ๑ เอยชื่อสมาชิก ๑ คน และผูท่ีไดรับการเรียกชื่อยืนแสดงตัวอีกครั้ง 
๓. สมาชิกท่ีไดรับการเรียกชื่อ ก็จะเรียกชื่อคนตอไป ดําเนินเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมมีการซํ้าคน  

วิทยากรจะคอยขีดหมายเลขบนผังท่ีนั่งออกทีละคนจนหมด 
๔. ในกรณีท่ีจําชื่อไมได เรียกไมถูก ใหถามชื่อบุคคลนั้นแลวแนะนําตัว 

ขอเสนอแนะ 
วิทยากรนํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ได เชน จับคูถามชื่อ ถาม...อ่ืน ๆ หรือทําตอเนื่อง จับมากกวา ๒ คน 

ก็ได เชน จับ ๓ คน จับ ๔ คน .... 
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๒๖ 
 

ส่ือการสอน 
๑. เครื่องเสียง 
๒. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๓. เพลง เกม 
๔. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง กลุมสัมพันธ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน  

เนื้อหาวิชา 
กลุมสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
เรื่อง กลุมสัมพันธ 

   
กิจกรรมท่ี ๑   ปรบมือเปนจังหวะ 
อุปกรณ ไมมี 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมปรบมือโดยสาธิตประกอบทาทาง เชน  
• ปรบมือ ๑ ครั้ง ใชมือทํารูปปนยิง ๔ ทิศ 
• ปรบมือ ๒ ครั้ง ใชมือทํารูปปนยิง ๔ ทิศ 
• ปรบมือ ๓ ครั้ง ใชมือทํารูปปนยิง ๔ ทิศ 
• ปรบมือทําตอเนื่อง คือ ปรบมือ ๑ ครั้ง ยิง ปรบมือ ๒ ครั้ง ยิง ปรบมือ ๓ ครั้ง ยิง 

๒. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมปรบมือ ๑ ครั้ง ฝกปรบมือเปนจังหวะตอเนื่อง เชน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓. วิทยากรรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลง แลวใหผูเขารับการฝกอบรมทําตาม (ออกเสียงดัง ๆ) 

ตัวอยางเพลง 
เพลง ตบมือ  
ตบมือ ๕ คร้ัง ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบใหดังกวานี้ ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบใหมอีกที ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบอยูกับท่ี

ดังเดิม ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบไปทางซาย ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ แลวยายไปทางขวา ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ ตบไปขางหนา ๑ ๒   ๓ 
๔ ๕ แลวสงเสียงฮาดังดัง ฮา ฮา   ฮา ฮา ฮา 

เพลง เจอะกัน 
เม่ือเรามาเจอะกัน ๑ ๒   ๓ ๔ ๕  ถามวาไปไหนมา ๑ ๒   ๓ ๔ ๕  จับมือซายขวา ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ โบกมือ

ลาสวัสดี ๑ ๒   ๓ ๔ ๕ 
ขอเสนอแนะ 

วิทยากรนํากิจกรรมปรบมือในรูปแบบอ่ืน ๆ ได เชน ยกมือข้ึนปรบมือเร็ว ลดมือลงปรบมือชาลง หรือ                
การกระทืบเทา หรือการหยักไหล  
 
กิจกรรมท่ี ๒   ใครช่ืออะไร 
อุปกรณ รายชื่อสมาชิกทุกคน 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรอานรายชื่อสมาชิก และใหยืนข้ึนแสดงตัวทีละคนจนหมดทุกคน แลวใหปดปายชื่อท่ีต้ัง     
บนโตะ (ถามี) 

๒. วิทยากรเชิญสมาชิกหมายเลข ๑ เอยชื่อสมาชิก ๑ คน และผูท่ีไดรับการเรียกชื่อยืนแสดงตัวอีกครั้ง 
๓. สมาชิกท่ีไดรับการเรียกชื่อ ก็จะเรียกชื่อคนตอไป ดําเนินเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ โดยไมมีการซํ้าคน  

วิทยากรจะคอยขีดหมายเลขบนผังท่ีนั่งออกทีละคนจนหมด 
๔. ในกรณีท่ีจําชื่อไมได เรียกไมถูก ใหถามชื่อบุคคลนั้นแลวแนะนําตัว 

ขอเสนอแนะ 
วิทยากรนํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ได เชน จับคูถามชื่อ ถาม...อ่ืน ๆ หรือทําตอเนื่อง จับมากกวา ๒ คน 

ก็ได เชน จับ ๓ คน จับ ๔ คน .... 
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๒๘ 
 

กิจกรรมท่ี ๓   แจคพอตคนโชคด ี
อุปกรณ สลากชื่อสมาชิกใสในกลองหรือกระปอง 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรชี้แจงใหสมาชิกทราบวาในกระปองมีสลากชื่อของสมาชิกทุกคน วิทยากรเริ่มหยิบสลาก ๑ 
คนท่ีหยิบไดตองแสดงกิจกรรมอยางหนึ่งใหสมาชิกชม เชน รองเพลง เลานิทาน ถาทําไมไดหรือผานใหหยอด
เหรียญ ๑ บาท ลงในกระปองแลวสงคนตอไป และปฏิบัติเชนเดียวกับคนท่ี ๑ 

๒. เม่ือสมาชิกเขาใจดีแลววิทยากรเริ่มดําเนินการไปเรื่อย ๆ จํานวนก่ีคนก็ไดตามความเหมาะสม     
คนสุดทายจะไดรับเงินท้ังหมดท่ีอยูในกระปอง 
ขอเสนอแนะ 

วิทยากรนํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ได เชน เขียนขอความลงในกระดาษ A4 ใหรองเพลง ทําทา
เลียนแบบสัตว .......  
 
กิจกรรมท่ี ๔   ผูกเชือกสัมพันธ 
อุปกรณ   เชือกฟางยาวประมาณ ๑ ฟุต จํานวนเทาสมาชิก 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรกลาวนําเก่ียวกับการตองการทดสอบพลังกลุม โดยจะมอบงานใหทํา ๑ ชิ้น ใหสมาชิกของ
กลุมประมาณวาจะใชเวลาก่ีนาที โดยไมบอกวาจะทําอะไร 

๒. วิทยากรแจกเชือกคนละ ๑ เสน 
๓. วิทยากรชี้แจงกติกาวาเม่ือเริ่มจับเวลา ใหทุกคนนําเชือกของตนเองตอกับเชือกของคนอ่ืนจนกลาย     

เปนเสนเดียวกัน และจะตองดึงไมหลุด 
๔. เม่ือเสร็จวิทยากรจับเวลาและแจงผล 
๕. วิทยากรทดสอบดึงรอยตอแตละเสนวาหลุดหรือไม ถาหลุดลบเวลาตําแหนงละ ๑ วินาที 
๖. วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกอภิปรายในประเด็นท่ีวา “งานของเราจะเสร็จสิ้นอยางเรียบรอยและ

รวดเร็วเพราะเหตุใด” 
๗. วิทยากรใหขอคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสามัคคี ปริมาณและคุณภาพ การมอบหมายงานท่ีแจง

จุดประสงคชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 

วิทยากรนํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การพับแขนเสื้อขางซายของทุกคน โดยเริ่มท่ีคนทายแถว      
ไมตองพับแขนเสื้อ ใหพับแขนเสื้อของคนท่ีอยูทางขวา พับตอ ๆ กันไปจนถึงคนหัวแถว ครบแลวนั่งลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 
 

กิจกรรมท่ี ๕  ใครเฉียบ 
อุปกรณ ไมมี 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรแบงสมาชิกออกเปน ๒ กลุมเทา ๆ กัน 
๒. เชิญสมาชิกออกมาทีละคูสลับกันถามปญหาอะไรเอย อีกฝายจะตองตอบ เชน ตัวยอ ตัวเต็มอะไร 

อะไรตรงขามอะไร สิ่งนั้นสีอะไร ฯลฯ 
๓. วิทยากรคอยใหคะแนนฝายไหนไดแตมสูงกวาก็จะชนะ 
๔. วิทยากรเปดอภิปรายกิจกรรมนี้ใหแงคิดอะไร 
๕. วิทยากรเสริมเนนเรื่องความต่ืนตัวอยูเสมอ การแกปญหาเฉพาะหนา ยิ่งฝกยิ่งแกรง 

ขอเสนอแนะ 
วิทยากรนํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน จับคู หันหนาหากัน ยื่นมือซายหงาย มือขวาคว่ํา เม่ือ

วิทยากรบอกชื่อกลุม เครื่องครัว ใหผูเขารับการฝกอบรมคนแรกพูดเครื่องครัว เชน หมอ พรอมตีฝามือคน      
ท่ี ๒ คนท่ี ๒ พูด เชน กระทะ พรอมตีฝามือคนท่ี ๑ ทําสลับไปเรื่อย จนวิทยากรเปานกหวีด ใครยังไมพูด     
ใหรางวัลทําทาทาง 
หมายเหตุ 

๑. ตัวอยางกิจกรรมรวบรวมจากหนังสือ ๑๐๑ กิจกรรมประกอบการฝกอบรมของอาจารยอนุกูล              
เยี่ยงพฤกษาวัลย 

๒. ผู ดําเนินการกิจกรรมกลุมสัมพันธสามารถเลือกกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตาม          
ความเหมาะสม 
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๒๙ 
 

กิจกรรมท่ี ๕  ใครเฉียบ 
อุปกรณ ไมมี 
กระบวนการ 

๑. วิทยากรแบงสมาชิกออกเปน ๒ กลุมเทา ๆ กัน 
๒. เชิญสมาชิกออกมาทีละคูสลับกันถามปญหาอะไรเอย อีกฝายจะตองตอบ เชน ตัวยอ ตัวเต็มอะไร 

อะไรตรงขามอะไร สิ่งนั้นสีอะไร ฯลฯ 
๓. วิทยากรคอยใหคะแนนฝายไหนไดแตมสูงกวาก็จะชนะ 
๔. วิทยากรเปดอภิปรายกิจกรรมนี้ใหแงคิดอะไร 
๕. วิทยากรเสริมเนนเรื่องความต่ืนตัวอยูเสมอ การแกปญหาเฉพาะหนา ยิ่งฝกยิ่งแกรง 

ขอเสนอแนะ 
วิทยากรนํากิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน จับคู หันหนาหากัน ย่ืนมือซายหงาย มือขวาคว่ํา เม่ือ

วิทยากรบอกชื่อกลุม เครื่องครัว ใหผูเขารับการฝกอบรมคนแรกพูดเครื่องครัว เชน หมอ พรอมตีฝามือคน      
ท่ี ๒ คนท่ี ๒ พูด เชน กระทะ พรอมตีฝามือคนท่ี ๑ ทําสลับไปเรื่อย จนวิทยากรเปานกหวีด ใครยังไมพูด     
ใหรางวัลทําทาทาง 
หมายเหตุ 

๑. ตัวอยางกิจกรรมรวบรวมจากหนังสือ ๑๐๑ กิจกรรมประกอบการฝกอบรมของอาจารยอนุกูล              
เยี่ยงพฤกษาวัลย 

๒. ผู ดําเนินการกิจกรรมกลุมสัมพันธสามารถเลือกกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตาม          
ความเหมาะสม 
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๓๐ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  กลุมสัมพันธ 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ มีการทํางานเปนทีม    

๒ มีความกระตือรือรน    

๓ มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน    
 รวม    

 
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 

 
เกณฑการประเมินผลงานกลุม 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. มีการทํางานเปนทีม สมาชิกทุกคนมีสวนรวม สมาชิกไมใหความรวมมือ 
๑ - ๒ คน 

สมาชิกไมใหความรวมมือ 
๓ คน ข้ึนไป 

๒. มีความกระตือรือรน 
 

ทุกคนมี               
ความกระตือรือรน 

ขาดความกระตือรือรน  
๑ - ๒ คน 

ขาดความกระตือรือรน  
๓ คน ข้ึนไป  

๓. มีปฏิสัมพันธ          
ความเปนมิตรไมตร ี        
ตอกัน 

ทุกคนมีปฏิสัมพันธ 
ความเปนมิตรไมตร ี           
ตอกัน 

ขาดการมีปฏิสัมพันธ 
ความเปนมิตรไมตรี        
ตอกัน ๑ - ๒ คน 

ขาดการมีปฏิสัมพันธ 
ความเปนมิตรไมตรี           
ตอกัน ๓ คน ข้ึนไป 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗ - ๙ ดี 
๕ - ๖ พอใช 
๓ - ๔ ปรับปรงุ 

 
 

 

๓๑ 
 

บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

๑. ความซ่ือตรง 
๒. การกระทําท่ีเปดเผย ความจริงใจ 
๓. การกลายอมรับผิด 

จุดหมาย เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความจริงใจตอผูอ่ืน ไมหลอกลวง กลาพูดความจริง   
กลายอมรับความผิดในสิ่งท่ีตนเองกระทําดวยความรูสึกภาคภูมิใจ 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ   

๑. แสดงความละอายตอการพูดโกหก หรือการปกปดความผิดท่ีไดกระทํา 
๒. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางตรงไปตรงมา ตามกฎ ระเบียบท่ีกําหนด  
๓. แสดงการรับผิดตอการกระทําของตนเองได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายใหทราบถึงคํานิยาม หรือคําจํากัดความของขอบขายรายวิชา (ใบความรูท่ี ๑) 
๒. ใหแตละหมู เลนเกมใบคํา เชนคําวา เปดเผย โปรงใส รับผิดชอบ คดโกง โกหก บิดเบือน ฯลฯ

หรือเขียนคําขวัญรณรงคความโปรงใส เชน โปรงใส ไรคอรรัปชัน รวมสรางสรรคชาติไทย เพ่ือใหจําไดและ               
เกิดความรูสึกคลอยตาม 
 ๓. แจกใบงานท่ี ๑ ใหอภิปรายในหมูโดยใชใบความรูท่ี ๒ เรื่อง สํานวน สุภาษิตและคํากลอน และ              
ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง พันทายนรสิงห เพ่ือใหเกิดการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็น พรอมรวมกันยกตัวอยาง
จากประสบการณจริงท้ังในสวนดีและไมดี 
 ๔. รวมกันสรุปเนื้อหา และกลาแสดงการรับผิดตอการกระทําของตนเอง 
ส่ือการสอน 

๑. วีดิทัศน เรื่อง พันทายนรสิงห 
๒. เกมใบคํา ภาพ สํานวนสุภาษิต นิทาน 
๓. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 

ใบความรูท่ี ๒ เรื่อง สํานวน สุภาษิตและคํากลอน  
ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง พันทายนรสิงห 

๔. ใบงานท่ี ๑ 
การประเมินผล 
          ๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมการเลนเกมและการทํางานหมู 

๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินคําสุภาษิต คํากลอน และแบบประเมินการทํางานหมู 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 
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๓๑ 
 

บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา ลูกเสือกับการกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

๑. ความซ่ือตรง 
๒. การกระทําท่ีเปดเผย ความจริงใจ 
๓. การกลายอมรับผิด 

จุดหมาย เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความจริงใจตอผูอ่ืน ไมหลอกลวง กลาพูดความจริง   
กลายอมรับความผิดในสิ่งท่ีตนเองกระทําดวยความรูสึกภาคภูมิใจ 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ   

๑. แสดงความละอายตอการพูดโกหก หรือการปกปดความผิดท่ีไดกระทํา 
๒. ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางตรงไปตรงมา ตามกฎ ระเบียบท่ีกําหนด  
๓. แสดงการรับผิดตอการกระทําของตนเองได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายใหทราบถึงคํานิยาม หรือคําจํากัดความของขอบขายรายวิชา (ใบความรูท่ี ๑) 
๒. ใหแตละหมู เลนเกมใบคํา เชนคําวา เปดเผย โปรงใส รับผิดชอบ คดโกง โกหก บิดเบือน ฯลฯ

หรือเขียนคําขวัญรณรงคความโปรงใส เชน โปรงใส ไรคอรรัปชัน รวมสรางสรรคชาติไทย เพ่ือใหจําไดและ               
เกิดความรูสึกคลอยตาม 
 ๓. แจกใบงานท่ี ๑ ใหอภิปรายในหมูโดยใชใบความรูท่ี ๒ เรื่อง สํานวน สุภาษิตและคํากลอน และ              
ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง พันทายนรสิงห เพ่ือใหเกิดการนําเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็น พรอมรวมกันยกตัวอยาง
จากประสบการณจริงท้ังในสวนดีและไมดี 
 ๔. รวมกันสรุปเนื้อหา และกลาแสดงการรับผิดตอการกระทําของตนเอง 
ส่ือการสอน 

๑. วีดิทัศน เรื่อง พันทายนรสิงห 
๒. เกมใบคํา ภาพ สํานวนสุภาษิต นิทาน 
๓. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 

ใบความรูท่ี ๒ เรื่อง สํานวน สุภาษิตและคํากลอน  
ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง พันทายนรสิงห 

๔. ใบงานท่ี ๑ 
การประเมินผล 
          ๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมการเลนเกมและการทํางานหมู 

๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินคําสุภาษิต คํากลอน และแบบประเมินการทํางานหมู 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
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๓๒ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
เรื่อง การกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 

 
ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอด ปราศจากประเด็นแอบแฝง         

ซอนเรน มีขอมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การรวมมือรวมใจ และการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกใหประชาชน เขาสูขอมูลขาวสารขององคกร กฎหมาย กฎ ระเบียบและกระบวนการทํางาน
โดยสะดวกสรางความเปดเผย เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงานสามารถ
เขาถึงขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบพรอมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับวาเท่ียงตรงและเชื่อถือได ความโปรงใสจึงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบความถูกตองและชวยปองกันไมใหเกิดการทุจริต รวมท้ังนําไปสูการสราง
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ท้ังระหวางผูปฏิบัติรวมกันในองคกรเดียวกัน ระหวางประชาชนตอรัฐ ไปจนถึง
ระหวางคนในชาติดวยกัน การทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย เพ่ือประชาชนจะไดเขาถึงขอมูลขาวสารไดโดยสะดวกและชวยตรวจสอบ
ความถูกตอง 

สังคมไทยเริ่มรูจักคําวา “ความโปรงใส” อยางแพรหลายในชวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีทานนายกฯ อานันท  
ปนยารชุน เขามาบริหารประเทศ ซ่ึงทานนายกฯ อานันท ใหความสําคัญตอ “ความโปรงใส” ในการบริหารงาน
ของรัฐบาลอยางมาก ดังจะเห็นจากปาฐกถาพิเศษของทาน เรื่องความโปรงใสและธรรมรัฐ เม่ือวันท่ี ๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ วา “..สมัยผมเปนนายกรัฐมนตรี ผมไมมีฐานอํานาจ ไปสูกับทหารก็ไมได ไปสูกับ
กระบวนการทางการเมืองก็ไมได ผมมาตัวเปลา และก็อาศัยสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน หนังสือพิมพ 
มหาวิทยาลัย ท่ีผมจะไปสื่อความคิด ความเขาใจของผม วิธีการบริหารของผม แนวทางนโยบายของรัฐบาล 
ของผม อันนั้นเปนจุดเริ่มตนในการบริหารงานการเมืองของประเทศชาติในขณะนั้น เปนท้ังหนาท่ีและ           
ความรับผิดชอบท่ีตองสื่อใหประชาชนมีความเขาใจวารัฐบาลกําลังทําอะไรอยู กําลังคิดอะไรอยู กําลังวางแผน
อะไรอยู และประชาชนมีสิทธิ ท่ีจะรับทราบขอมูลถึงแนวทางความคิด ถึงวิธีการ ถึงกระบวนการและ
วัตถุประสงคบั้นปลายของแนวนโยบายตาง ๆ”                                                                                    

“โปรงใส ประสิทธิภาพ เปนธรรม และประหยัด” นโยบาย ๔ ป. สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ  จุลานนท       
เปนแนวนโยบายสําคัญประการหนึ่ง ในการบริหารประเทศในขณะนั้น ซ่ึงเปนท่ีคาดหวังวาจะบริหารบานเมือง
ดวยความโปรงใส ขจัดปญหาการคอรรัปชันในหนวยงานรัฐท่ีเชื่อกันวาเกิดข้ึนอยางมากมาย “ความโปรงใส” 
เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการบริหารและการปฏิบัติงานของภาครัฐ การบริหารหรือการปฏิบัติดวยความโปรงใสนั้น 
เปนปฏิปกษกับการคอรรัปชันหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ความโปรงใสมุงเนนใหหนวยงานรัฐเปดเผยขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบตอประชาชน ใหผูมีสวนไดสวนเสียหรือสาธารณชนทราบ 
การปกปดนั้น ใหกระทําใหนอยท่ีสุดและเทาท่ีจําเปนเทานั้น ท้ังนี้ โดยไมขัดตอขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น ความโปรงใสจึงเปนกลไกประการหนึ่งในแนวคิดของระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) การบริหารดวย
ความโปรงใส  จึงเปนการเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนเขามามีสวนในการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐอยาง
กวางขวางยิ่งข้ึน เพราะประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐโดยมีขอจํากัดนอยท่ีสุด นอกจากนี้ 
การท่ีหนวยงานภาครัฐประพฤติปฏิบัติใด ๆ ดวยความโปรงใสนั้น กลายเปนระบบกลไกควบคุมประการหนึ่ง       
ท่ีจะชวยขจัดปดเปาปญหาการคอรรัปชันใหคอย ๆ หมดไป ในขณะเดียวกันก็เปนการสรางความเชื่อม่ันและ
ความไววางใจใหกับประชาชนโดยสวนรวมอีกดวย  

๓๓ 
 

ในการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประการสําคัญท่ีสุดนาจะอยู ท่ี “จิตสํานึก”                       
หากขาราชการและพนักงานของรัฐทุกคน ต้ังแตผูบริหารระดับสูง ลงมาจนกระท่ังผูปฏิบัติงานในระดับลาง 
และรวมถึงบรรดาขาราชการการเมืองดวย ตางก็มีจิตสํานึกของความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกตอวิชาชีพ
ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐท่ีเต็มเปยมไปดวยความรับผิดชอบในหนาท่ี มีสํานึกในภาระความรับผิดชอบท่ีมี
ตอประชาชน  ตอสังคมโดยสวนรวม และตอประเทศชาติ หากเปนเชนนี้ การสรางกลไกและการผลักดัน      
ใหเกิดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ัวท้ังประเทศ ยอมประสบความสําเร็จอยางแนนอน หากขาด        
ซ่ึงจิตสํานึกแลว กลไกการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีพยายามสรางข้ึนมา ก็อาจประเมินแค
เพียง “ความโปรงใสทางเอกสาร” ซ่ึงหาใชความโปรงใสท่ีแทจริงไม  

“ความโปรงใส เปรียบเสมือนคนอยูในบาน กลางวันถาปดประตูบานหมด และในเวลากลางคืนก็ไม 
เปดไฟ คนขางนอกจะไมเห็นอะไรเลย แตถาเราเปดบานใหโปรงใส เปดประตูหนาตางใหคนเห็นมากข้ึน และ
กลางคืนก็เปดไฟใหคนเห็นได ความพยายามท่ีจะทําอะไรท่ีไมอยากใหคนเห็น ก็จะลดนอยลง คนเราถาจะโกง
กินแลว อยางนอยก็จะมีความเกรงใจ มีความเปนหวงวาใครจะเห็นหรือไม” อานันท ปนยารชุน 
 ในทุกสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกตางหลากหลาย ตามบทบาทและหนาท่ีตาง ๆ           
ท่ีเหมือนกันบางและตางกันบาง ต้ังแตเปนสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ีทํางาน และ
สมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูรวมกันอยางสันติสุข เขาใจซ่ึงกันและกัน ไมละเมิดผูอ่ืน และพรอมยอมรับ      
ในการกระทําของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะตองเขาใจความรับผิดชอบ ในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง    
และบุคคลตาง ๆ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ อยางมีความรับผิดชอบ พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบ          
มีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาอยางมีวินัย 

การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) คือ การมีจิตสํานึกในบทบาท
และหนาท่ีของตัวเอง และปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ กติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ 
หากมีการกระทําผิดก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไขในสิ่งท่ีผิด 
 มีเรื่องเลาใหอ่ิมใจ ในสัปดาหแรกของการเปดเรียนตอนเย็นวันศุกร ขณะท่ีกําลังจะปดประตูหองเรียน
ไดยินเสียงเรียก "คุณครูครับ ๆ" มาแตไกล เห็นเด็กชาย ๒ คน วิ่งหนาต้ังมาหาครู พอมาถึงก็ย่ืนเงินเหรียญ   
๑๐ บาท ใหพรอมกับบอกวา "ผมเก็บเงินไดท่ีขางถนนดานนอกโรงเรียนครับ" ครูซักถามขอมูลเพ่ิมเติมอีก
เล็กนอย และกลาวชมเชย ชื่นชม ในคุณความดีครั้งนี้ พรอมกับใหพรเพ่ือเปนกําลังใจ และใหความม่ันใจใน 
การทําดีตอไป วันนั้นครูเดินยิ้มออกจากโรงเรียนดวยความสุขใจ นึกถึงเด็กชายท่ีเก็บเงินได ถาเก็บเอาไปใชเอง 
ก็ไมมีใครรู บอกเพ่ือนแลว ท้ังสองแบงกันคนละ ๕ บาท ก็ยอมได แตเด็กท้ังสองไมคิดเชนน้ัน คิดวาเงินไมใช
ของเขา ครั้นจะถามหาเจาของก็ไมได จึงนํามาใหครู นั่นก็แสดงถึงคุณธรรมท่ีมีอยูในจิตใจ สะทอนถึงสภาพ
ครอบครัวท่ีอบอุนม่ันคง มีจริยธรรม และการอบรมบมเพาะของพอแม ครูอาจารย ท่ีสําคัญคือจิตใจใฝดีของ
เด็กเองท่ีมุงม่ันพัฒนาใหคุณธรรมเจริญงอกงามข้ึนในจิตใจดวงนอย ๆ ครูเชื่อวาเติบใหญภายหนายอมเปนคนดี
อยางแนนอน 
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๓๓ 
 

ในการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประการสําคัญท่ีสุดนาจะอยูท่ี “จิตสํานึก”                       
หากขาราชการและพนักงานของรัฐทุกคน ต้ังแตผูบริหารระดับสูง ลงมาจนกระท่ังผูปฏิบัติงานในระดับลาง 
และรวมถึงบรรดาขาราชการการเมืองดวย ตางก็มีจิตสํานึกของความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกตอวิชาชีพ
ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐท่ีเต็มเปยมไปดวยความรับผิดชอบในหนาท่ี มีสํานึกในภาระความรับผิดชอบท่ีมี
ตอประชาชน  ตอสังคมโดยสวนรวม และตอประเทศชาติ หากเปนเชนนี้ การสรางกลไกและการผลักดัน      
ใหเกิดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ัวท้ังประเทศ ยอมประสบความสําเร็จอยางแนนอน หากขาด        
ซ่ึงจิตสํานึกแลว กลไกการประเมินความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐท่ีพยายามสรางข้ึนมา ก็อาจประเมินแค
เพียง “ความโปรงใสทางเอกสาร” ซ่ึงหาใชความโปรงใสท่ีแทจริงไม  

“ความโปรงใส เปรียบเสมือนคนอยูในบาน กลางวันถาปดประตูบานหมด และในเวลากลางคืนก็ไม 
เปดไฟ คนขางนอกจะไมเห็นอะไรเลย แตถาเราเปดบานใหโปรงใส เปดประตูหนาตางใหคนเห็นมากข้ึน และ
กลางคืนก็เปดไฟใหคนเห็นได ความพยายามท่ีจะทําอะไรท่ีไมอยากใหคนเห็น ก็จะลดนอยลง คนเราถาจะโกง
กินแลว อยางนอยก็จะมีความเกรงใจ มีความเปนหวงวาใครจะเห็นหรือไม” อานันท ปนยารชุน 
 ในทุกสังคมประกอบดวยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกตางหลากหลาย ตามบทบาทและหนาท่ีตาง ๆ           
ท่ีเหมือนกันบางและตางกันบาง ต้ังแตเปนสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ีทํางาน และ
สมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูรวมกันอยางสันติสุข เขาใจซ่ึงกันและกัน ไมละเมิดผูอ่ืน และพรอมยอมรับ      
ในการกระทําของตนเองน้ัน สมาชิกทุกคนจะตองเขาใจความรับผิดชอบ ในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง    
และบุคคลตาง ๆ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ อยางมีความรับผิดชอบ พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบ          
มีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาอยางมีวินัย 

การกระทําอยางรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) คือ การมีจิตสํานึกในบทบาท
และหนาท่ีของตัวเอง และปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ กติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ 
หากมีการกระทําผิดก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไขในสิ่งท่ีผิด 
 มีเรื่องเลาใหอ่ิมใจ ในสัปดาหแรกของการเปดเรียนตอนเย็นวันศุกร ขณะท่ีกําลังจะปดประตูหองเรียน
ไดยินเสียงเรียก "คุณครูครับ ๆ" มาแตไกล เห็นเด็กชาย ๒ คน วิ่งหนาต้ังมาหาครู พอมาถึงก็ย่ืนเงินเหรียญ   
๑๐ บาท ใหพรอมกับบอกวา "ผมเก็บเงินไดท่ีขางถนนดานนอกโรงเรียนครับ" ครูซักถามขอมูลเพ่ิมเติมอีก
เล็กนอย และกลาวชมเชย ชื่นชม ในคุณความดีครั้งนี้ พรอมกับใหพรเพ่ือเปนกําลังใจ และใหความม่ันใจใน 
การทําดีตอไป วันนั้นครูเดินยิ้มออกจากโรงเรียนดวยความสุขใจ นึกถึงเด็กชายท่ีเก็บเงินได ถาเก็บเอาไปใชเอง 
ก็ไมมีใครรู บอกเพ่ือนแลว ท้ังสองแบงกันคนละ ๕ บาท ก็ยอมได แตเด็กท้ังสองไมคิดเชนนั้น คิดวาเงินไมใช
ของเขา ครั้นจะถามหาเจาของก็ไมได จึงนํามาใหครู นั่นก็แสดงถึงคุณธรรมท่ีมีอยูในจิตใจ สะทอนถึงสภาพ
ครอบครัวท่ีอบอุนม่ันคง มีจริยธรรม และการอบรมบมเพาะของพอแม ครูอาจารย ท่ีสําคัญคือจิตใจใฝดีของ
เด็กเองท่ีมุงม่ันพัฒนาใหคุณธรรมเจริญงอกงามข้ึนในจิตใจดวงนอย ๆ ครูเชื่อวาเติบใหญภายหนายอมเปนคนดี
อยางแนนอน 
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ตัวเปนข้ีขาอยาใหผาเหม็นสาบ
 สํานวนนี้เปนสุภาษิตเกาแก
เสื่อมเสียแมจะมีฐานะยากจน เปนคน
ความสะอาดกายไปในตัวดวย อยาปลอยตัวเองใหตกเปนทาส
คํากลอน 

ความซ่ือสัตยคุณธรรมอันล้ําคา
อยาสับปลับกลับกลอกหลอกลวงใคร
รับปากแลวทําตามอยางท่ีวา
ยอมรับแตโดยดีนี่คือคน

 

“พันทายนรสิงห” เปนเรื่อง
กรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีน่ังเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 
เมืองสาครบุรี ซ่ึงเปนคลองคดเค้ียว พันทายนรสิงห
ก่ิงไมหักตกน้ํา ซ่ึงมีโทษประหาร แตพระเจาเสือเห็นวาเปนเรื่อง
แตพันทายนรสิงหกลับขอใหป
ความซ่ือตรงตอหนาท่ีน้ีเอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิด
เหตุการณดังกลาว เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน
นายทายเรือ แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลาน หากทานรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของทานก็คง
ไมเปนท่ีกลาวขวัญกันจนถึงทุกวันนี้

 

๓๔ 

ใบความรูท่ี ๒ 
เรื่อง สํานวน สุภาษิตและคํากลอน 

 
ตัวเปนข้ีขาอยาใหผาเหม็นสาบ 

สํานวนนี้เปนสุภาษิตเกาแก ท่ีสอนใหคนเราประพฤติชอบแตในทางท่ีดี ไมใหประพฤติตนไปในทาง
เปนคนรับใชหรือลูกจางเขาก็ตามแต ก็ตองรักษาความดี

อยาปลอยตัวเองใหตกเปนทาสของความชั่ว 

ความซ่ือสัตยคุณธรรมอันล้ําคา    ควรรักษาใหติดเปนนิสัย
อยาสับปลับกลับกลอกหลอกลวงใคร  ตองจริงใจในคําพูดของตน
รับปากแลวทําตามอยางท่ีวา   เม่ือผิดกลาแถลงแจงเหตุผล
ยอมรับแตโดยดีนี่คือคน    เหลาผองชนจะชื่นชมตลอดกาล

ผูประพันธ : ไชยญาณ  บุญยศ 

ใบความรูท่ี ๓ 
เรื่อง พันทายนรสิงห 

 
เปนเรื่องของความซ่ือตรงตอหนาท่ี กลาวคือ ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือแหง

ไดเสด็จลงเรือพระท่ีน่ังเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 
เปนคลองคดเค้ียว พันทายนรสิงหนายทายเรือไมสามารถคัดทายไดทัน เรือพระท่ีนั่งจึงชน

ก่ิงไมหักตกน้ํา ซ่ึงมีโทษประหาร แตพระเจาเสือเห็นวาเปนเรื่องสุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษให
แตพันทายนรสิงหกลับขอใหประหารตน ยอมตายเพ่ือมิใหเสียกฎมณเฑียรบาล 

น้ีเอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิด
เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน

นายทายเรือ แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลาน หากทานรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของทานก็คง
ไมเปนท่ีกลาวขวัญกันจนถึงทุกวันนี ้

 
“พันทายนรสิงห” แมจะเปนเรื่องเลาในพงศาวดารของไทย

ก็ตาม แตก็เปนท่ีเลาขานสืบตอกันมาจนถึง
สอนใจคน อันแสดงใหเห็นวาไมวาชนชาติใด ภาษาไหน ตางก็เห็นวา 
ความซ่ือสัตย กลารับผิดชอบ เปดเผยและ
เปนคุณธรรมท่ีนายกยองและเปนเรื่องท่ีสมควรประพฤติปฏิบัติ

 
 

 
 
 

ไมใหประพฤติตนไปในทาง
ใชหรือลูกจางเขาก็ตามแต ก็ตองรักษาความดี ความซ่ือสัตย รวมท้ัง

ควรรักษาใหติดเปนนิสัย 
ตองจริงใจในคําพูดของตน 
เม่ือผิดกลาแถลงแจงเหตุผล 
เหลาผองชนจะชื่นชมตลอดกาล 

บุญยศ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๕) 
 

ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือแหง           
ไดเสด็จลงเรือพระท่ีน่ังเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม  

ไมสามารถคัดทายไดทัน เรือพระท่ีนั่งจึงชน    
สุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษใหถึงสองครั้ง                  

 ดวยความกลาหาญและ               
น้ีเอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิด

เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียง
นายทายเรือ แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลาน หากทานรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของทานก็คง

จะเปนเรื่องเลาในพงศาวดารของไทย  
ถึงปจจุบัน เพ่ือใชเปนคติ     

ชาติใด ภาษาไหน ตางก็เห็นวา        
ตย กลารับผิดชอบ เปดเผยและไมโกหกหลอกลวงใคร  

เปนคุณธรรมท่ีนายกยองและเปนเรื่องท่ีสมควรประพฤติปฏิบัติ 

๓๕ 
 

ใบงานท่ี ๑ 
เรื่อง การกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 

 
คําช้ีแจง  ผูเขารับการฝกอบรมยกตัวอยางสํานวน สุภาษิต ท่ีมีความหมายแสดงถึงการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต               
ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส พรอมอธิบายความหมายสํานวน สุภาษิตนั้น และชวยกันแตงคํากลอนท่ีมีลักษณะ     
ท่ีเปนการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส แลวบันทึกสรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน 
 
สํานวน สุภาษิต
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
แตงคํากลอนท่ีมีลักษณะเปนการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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๓๕ 
 

ใบงานท่ี ๑ 
เรื่อง การกระทําท่ีเปดเผยโปรงใส 

 
คําช้ีแจง  ผูเขารับการฝกอบรมยกตัวอยางสํานวน สุภาษิต ท่ีมีความหมายแสดงถึงการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต               
ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส พรอมอธิบายความหมายสํานวน สุภาษิตนั้น และชวยกันแตงคํากลอนท่ีมีลักษณะ     
ท่ีเปนการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส แลวบันทึกสรุปผลการอภิปรายลงในใบงาน 
 
สํานวน สุภาษิต
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
แตงคํากลอนท่ีมีลักษณะเปนการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส
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............................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37

๓๖ 
 

แบบประเมิน  
เรื่อง การกระทําท่ีเปดเผย (สํานวน สุภาษิต คํากลอน) 

หมู............................... 

ลําดับ รายการประเมิน คุณภาพผลงาน 
๓ ๒ ๑ 

๑ ผลการอภิปรายเรื่อง สํานวน สุภาษิต    

๒ 
แตงคํากลอนท่ีมีลักษณะเปนการกระทําดี ซ่ือสัตยสุจริต  
ไมคดโกง เปดเผยโปรงใส 

   

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 
เกณฑการใหคะแนนความหมายสํานวน สุภาษิต    

สํานวน สุภาษิตตรงเนื้อหา และใหคําอธิบายความหมายไดดี ให ๓ คะแนน 
สํานวน สุภาษิตตรงเนื้อหา และใหคําอธิบายความหมายไมชัดเจนครอบคลุม ให ๒ คะแนน 
สํานวน สุภาษิตไมตรงเนื้อหา และใหคําอธิบายความหมายไมชัดเจนครอบคลุม ให ๑ คะแนน 

 
เกณฑการใหคะแนนการแตงคํากลอน    

การใชคํา การสัมผัสถูกตอง ตรงเนื้อหา ครบท้ังสามรายการ ให ๓ คะแนน 
การใชคํา การสัมผัสถูกตอง ตรงเนื้อหา ขาดหนึ่งรายการ พอใช ให ๒ คะแนน 
การใชคํา การสัมผัสถูกตอง ตรงเนื้อหา ขาดสองรายการ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
 

 
 
 

๓๗ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

๒ มีความกระตือรือรนในการทํางาน    

๓ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย    

๔ มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    

๕ ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๑ - ๑๕ ดี 
๖ - ๑๐ พอใช 

๕ ปรับปรงุ 
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๓๗ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

๒ มีความกระตือรือรนในการทํางาน    

๓ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย    

๔ มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    

๕ ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๑ - ๑๕ ดี 
๖ - ๑๐ พอใช 

๕ ปรับปรงุ 
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๓๘ 
 

บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับหนาท่ีพลเมืองท่ีดี เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา   

๑. หนาท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ  
๒. การปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี  
๓. คุณคาของหลักประชาธิปไตย 

จุดหมาย  
เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของชาติได 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ   

 ๑. ระบุหนาท่ีท่ีถูกตองตามรัฐธรรมนูญได 
 ๒. นําหลักประชาธิปไตยมาใชเพ่ือความเปนพลเมืองท่ีดีได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. บรรยายนําถึงหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือสรางความเปนพลเมืองดี (ใบความรูท่ี ๑) 
 ๒. ใหแตละหมูเลนเกมอธิบายจากภาพเก่ียวกับหนาท่ีใหมีการแขงขันและนําเสนอ มีการพิจารณา        

ใหคะแนนโดยผูเขารับการฝกอบรม (นําภาพจากหนังสือพิมพมาอธิบาย) (ใบความรูท่ี ๒) 
๓. ถาม - ตอบ/อภิปรายกลุมถึงประเด็นท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ โดยใชคําปฏิญาณและ

กฎของลูกเสือ (ใบความรูท่ี ๓) 
๔. วิทยากรเปดเพลงใหฟง เชน ตนไมของพอ เพ่ือสรางความตระหนักการเปนพลเมืองดีของประเทศไทย 

โดยสรุปจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  
ส่ือการสอน 

๑. Power Point 
๒. ภาพบุคคลอาชีพตาง ๆ 
๓. ขาวหนังสือพิมพ สื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับหนาท่ี  
๔. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
    ใบความรูท่ี ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๕. วีดิทัศนเพลงตนไมของพอ 

การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินการทํางานและประเมินผลงาน 

 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานและแบบประเมินผลงาน 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 
เนื้อหาวิชา 

๑. หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
๒. การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองดี 

๓๙ 
 

ใบความรูท่ี ๑  
เรื่อง หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

 
หนาท่ี หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลตองปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนโดยตรงของการมีสิทธิ

หนาท่ี เปนสิ่งจําเปนท่ีทําใหประเทศและสังคมอยูรวมกันได จะไมปฏิบัติตามไมได สวนสิทธิและเสรีภาพเปนสิ่ง
ท่ีมนุษยมีอยู แตจะใชหรือไมก็ได 
หมวด ๔ หนาท่ีของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
บุคคลซ่ึงไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควร ท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิ

หรือเสียสิทธติามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 

เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ              
ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย   
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึงตองวางตน      
เปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง
บุคคลผูมีสวนไดสวนเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง
แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
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๓๙ 
 

ใบความรูท่ี ๑  
เรื่อง หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

 
หนาท่ี หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลตองปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนโดยตรงของการมีสิทธิ

หนาท่ี เปนสิ่งจําเปนท่ีทําใหประเทศและสังคมอยูรวมกันได จะไมปฏิบัติตามไมได สวนสิทธิและเสรีภาพเปนสิ่ง
ท่ีมนุษยมีอยู แตจะใชหรือไมก็ได 
หมวด ๔ หนาท่ีของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
บุคคลซ่ึงไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควร ท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิ

หรือเสียสิทธติามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 

เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ              
ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย   
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน      
เปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
บุคคลผูมีสวนไดสวนเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง
แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
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๔๐ 
 

ใบความรูท่ี ๒  
เรื่อง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

 
หลักการสรางความเปนพลเมืองดี 

“พลเมือง” อํานาจสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือประชาชน ประชาชนซ่ึงเปนเจาของ
อํานาจ จึงกําหนดชีวิตตนเองได พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงแตกตางหลากหลาย ตองเคารพซ่ึงกันและกัน    
และใชกติกาในการแกปญหา จึงจะสามารถอยูรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยได พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีความสําคัญตอครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม มีความสําคัญตอประเทศ เชน 

๑. ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางม่ันคง 
๒. ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
๓. ทําใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ 
๔. สมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีนั้น เปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไมวาจะอยูในสังคมขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ สามารถสรุปคุณสมบัติ ๖ ประการ คือ 
๑. มีอิสรภาพ (liberty) และพ่ึงตนเองได (independent) ไมอยูภายใตการครอบงําของระบบอุปถัมภ 
๒. เคารพสิทธิผูอ่ืน ไมใชสิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
๓. เคารพความแตกตาง มีทักษะในการฟง และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางจากตนเอง 
๔. เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน และเห็นคนเทาเทียมกัน 
๕. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชกติกาในการแกปญหา ไมใชกําลังและยอมรับผลของการละเมิด

กฎหมาย 
๖. รับผิดชอบตอสังคม ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม กระตือรือรนท่ีจะรับผิดชอบและ  

รวมแกไขปญหาสังคมโดยเริ่มตนท่ีตนเอง 
การพัฒนาตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
๒. การเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 
๓. การเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
เม่ือทุกคนในสังคมไมวาผูใหญหรือเด็ก พัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และ

ชุมชนจะประสบความสําเร็จ 
คุณธรรมของการเปนพลเมืองดี 

๑. การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
๒. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน และเคารพในมติของเสียงสวนมาก 
๔. ความซ่ือสัตยสุจริต 
๕. ความสามัคคี 
๖. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว 

๔๑ 
 

๗. ความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 
๘. การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

บทบาทหนาท่ีในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 
ในฐานะท่ีเราทุกคนมีบทบาทเปนสมาชิกของสังคม และเปนพลเมืองของประเทศ เราจึงตองมีหนาท่ี      

ท่ีจะตองปฏิบัติในฐานะพลเมืองของประเทศ ในการอยูรวมกันในสังคม สมาชิกท่ีดีจะตองตระหนักในบทบาท
หนาท่ีของตนเองในดานตาง ๆ ตัวอยางเชน 

๑. ดานการเมือง การปกครอง 
• รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
• ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย 
• ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามท่ีกฎหมายกําหนด 
• รักษาความสามัคคีภายในประเทศ 

๒. ดานสังคม 
• รวมมือกันรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีดีงามของชาวไทย  
• อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
• ชวยเหลือคนพิการและคนทุพพลภาพใหดําเนินชีวิตในสังคมได 

 ๓. ดานเศรษฐกิจ 
• ประกอบอาชีพสุจริต 
• ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 
• พัฒนาสังคมใหนาอยู เพ่ือจูงใจใหตางชาติมาทองเท่ียวและลงทุน 
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๔๑ 
 

๗. ความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 
๘. การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

บทบาทหนาท่ีในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 
ในฐานะท่ีเราทุกคนมีบทบาทเปนสมาชิกของสังคม และเปนพลเมืองของประเทศ เราจึงตองมีหนาท่ี      

ท่ีจะตองปฏิบัติในฐานะพลเมืองของประเทศ ในการอยูรวมกันในสังคม สมาชิกท่ีดีจะตองตระหนักในบทบาท
หนาท่ีของตนเองในดานตาง ๆ ตัวอยางเชน 

๑. ดานการเมือง การปกครอง 
• รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
• ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย 
• ไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามท่ีกฎหมายกําหนด 
• รักษาความสามัคคีภายในประเทศ 

๒. ดานสังคม 
• รวมมือกันรักษาวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีดีงามของชาวไทย  
• อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
• ชวยเหลือคนพิการและคนทุพพลภาพใหดําเนินชีวิตในสังคมได 

 ๓. ดานเศรษฐกิจ 
• ประกอบอาชีพสุจริต 
• ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 
• พัฒนาสังคมใหนาอยู เพ่ือจูงใจใหตางชาติมาทองเท่ียวและลงทุน 
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๔๒ 
 

ใบความรูท่ี ๓  
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 

ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา 
ขอ ๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ขอ ๒ ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ 
ขอ ๓ ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 
ขอ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได 

A Scout’s honor is to be trusted. 
ขอ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 

A Scout is loyal. 
ขอ ๓ ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 

A Scout’s duty is to be useful to help others. 
ขอ ๔ ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 

A Scout is a friend to all and a brother to every other Scouts. 
ขอ ๕ ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 

A Scout is courteous. 
ขอ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 

A Scout is a friend to animal. 
ขอ ๗ ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 

A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader and Scoutmaster without 
question. 

ขอ ๘ ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก 
A Scout smiles and whistles under all difficulties. 

ขอ ๙ ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 
A Scout is thrifty. 

ขอ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 
A Scout is clean in thought, word and deed. 

 
 
 
 
 

๔๓ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
หมู............................... 
คําช้ีแจง  ทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความจริง 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    

๒ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและตามหนาท่ีทุกคน    

๓ ปฏิบัติหนาท่ีตามข้ันตอน    

๔ มีการใหความชวยเหลือกัน    

๕ ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด    

๖ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา    

๗ แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค    

๘ นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช    

๙ สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได    

๑๐ จัดวัสดุอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน    

รวม    

รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  
 
ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ......................... 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ถือวาดี ให ๓ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง ถือวาพอใช ให ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ถือวาปรับปรุง ให ๑ คะแนน 
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๔๓ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
หมู............................... 
คําช้ีแจง  ทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความจริง 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    

๒ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและตามหนาท่ีทุกคน    

๓ ปฏิบัติหนาท่ีตามข้ันตอน    

๔ มีการใหความชวยเหลือกัน    

๕ ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด    

๖ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา    

๗ แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค    

๘ นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช    

๙ สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได    

๑๐ จัดวัสดุอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน    

รวม    

รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  
 
ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ......................... 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ถือวาดี ให ๓ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง ถือวาพอใช ให ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ถือวาปรับปรุง ให ๑ คะแนน 
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๔๔ 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๒๔ - ๓๐ ดี 
๑๘ - ๒๓ พอใช 
๑๐ - ๑๗ ปรับปรงุ 

 
 

แบบประเมินผลงาน 
หมูท่ี............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 (๓)  (๒)  (๑) 

๑ ผลงานเปนไปตามจุดประสงค    
๒ ผลงานเสร็จทันเวลา    
๓ ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค    
๔ เนื้อหาสาระของผลงานมีความสมบูรณ    
๕ วิธีการนําเสนอผลงาน    

รวม    
รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  

     
        ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ......................... 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 
 

เกณฑการประเมินผลงาน 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. ผลงานเปนไปตาม
จุดประสงคท่ีกําหนด 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคเปนสวนใหญ        
/เกือบทุกประเด็น
สมบูรณ 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคบางขอ                 
/บางประเด็นสมบูรณ 

ผลงานไมสอดคลองกับ
จุดประสงค 

๒. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด เสร็จชากวาเวลา                   
ท่ีกําหนด 

ไมเสร็จ 

๓. ผลงานมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

ผลงานถูกตองตาม      
หลักวิชาการและ           
มีแนวคิดแปลกใหม               
และเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม        
หลักวิชาการ แตยังไมมี
แนวคิดแปลกใหม 

ผลงานมีขอบกพรองและ
ไมมีแนวคิดแปลกใหม 

๔. เนื้อหาสาระของ
ผลงานมีความสมบูรณ 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ครบถวนทุกประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน         
ถูกตองเปนบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน             
ไมถูกตองเปนสวนใหญ 

๕. วิธีการนําเสนอ           
ผลงานกลุม 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน      
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง     
ออกเสียงอักขระชัดเจน
คลองแคลว 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน         
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง            
ออกเสียงอักขระ         
ไมชัดเจนและ              
ไมคลองแคลว 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน        
ไมนาสนใจ พูดเสียงเบา 
ออกเสียงอักขระ        
ไมชัดเจนและ            
ไมคลองแคลว 

 
 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 
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๔๕ 
 

เกณฑการประเมินผลงาน 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. ผลงานเปนไปตาม
จุดประสงคท่ีกําหนด 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคเปนสวนใหญ        
/เกือบทุกประเด็น
สมบูรณ 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคบางขอ                 
/บางประเด็นสมบูรณ 

ผลงานไมสอดคลองกับ
จุดประสงค 

๒. ผลงานเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด เสร็จชากวาเวลา                   
ท่ีกําหนด 

ไมเสร็จ 

๓. ผลงานมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

ผลงานถูกตองตาม      
หลักวิชาการและ           
มีแนวคิดแปลกใหม               
และเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม        
หลักวิชาการ แตยังไมมี
แนวคิดแปลกใหม 

ผลงานมีขอบกพรองและ
ไมมีแนวคิดแปลกใหม 

๔. เนื้อหาสาระของ
ผลงานมีความสมบูรณ 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ครบถวนทุกประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน         
ถูกตองเปนบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน             
ไมถูกตองเปนสวนใหญ 

๕. วิธีการนําเสนอ           
ผลงานกลุม 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน      
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง     
ออกเสียงอักขระชัดเจน
คลองแคลว 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน         
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง            
ออกเสียงอักขระ         
ไมชัดเจนและ              
ไมคลองแคลว 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน        
ไมนาสนใจ พูดเสียงเบา 
ออกเสียงอักขระ        
ไมชัดเจนและ            
ไมคลองแคลว 

 
 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 
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๔๖ 
 

 บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับความรับผิดชอบ เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

การรูจักความสําคัญและคุณคาของการมีความรับผิดชอบ  
จุดหมาย  

เพ่ือใหลูกเสือสามัญตระหนักถึงความสําคัญ คุณคาของการมีความรับผิดชอบ และสามารถนําไปใชใน
การฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ตลอดจนในชีวิตประจําวันได 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ   
๑. ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการมีความรับผิดชอบ 

 ๒. สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น 
วิธีสอน/กิจกรรม 
 ๑. บรรยายใหความรูเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ ตลอดจนยกตัวอยาง
เหตุการณหรือนิทานท่ีเก่ียวของกับการมีความรับผิดชอบ (ใบความรูท่ี ๑) 
 ๒. เกมหรือเพลงท่ีเก่ียวกับการมีความรับผิดชอบ (ใบความรูท่ี ๒) 

๓. รวมกันสรุปความสําคัญและคุณคาของการมีความรับผิดชอบ 
ส่ือการสอน 

๑. Power Point/วีดิทัศน 
๒. ภาพขาว - เหตุการณตาง ๆ จากหนังสือพิมพ และสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ 
๓. กระดาษ ปากกา ดินสอ กรรไกร และวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชในการฝกอบรม 
๔. ใบความรูท่ี ๑ ความหมาย ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ 

ใบความรูท่ี ๒ ตัวอยางเกม ตัวอยางเพลง 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 
เนื้อหาวิชา 
 การมีความรับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ความหมาย ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ
 
ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําใด

กระทํา ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม จะสําเร็จหรือไม เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาท่ี
ลุลวงตามท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีกําหนด
วัยวุฒิและคุณวุฒิ 

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของผูอยู
การเรียนใหสําเร็จผลดวยดี และการต้ังใจเรียนใหมีความรู
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองตอไปในอนาคต ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูท่ีมีความรูจะไมเปนปญหาแกสังคม
สามารถชวยใหสังคมเจริญข้ึนดวย สวนผูท่ีไมต้ังใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาท่ีของตนก็จะไมมีความรู อาจไมมี
อาชีพ ตกงาน หรือจะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแม หรือผูปกครองยอมมี
ความเสียใจอยางยิ่ง และตนเองอาจเปนปญหาของสังคม
นอย ๆ ท่ีคุณพอคุณแมหรือผูปกครองมอบหมายใหทํา เชน ดูแลคุณปู
จัดโตะอาหาร รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตวเลี้ยง ฯลฯ
คุณแม และผูปกครองแลว ยังจะชวยใหมีโอกาสฝกการทํางาน
เกิดผลดี และยังไดออกกําลังกายไปในตัวดวย ทําใหมีสุขภาพดีดวย
ความสุข และการใหอาหารสัตวเลี้ยงจะทําใหเด็กมีความอ่ิมเอมใจ
ความดีของตน ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง
หลงไปในทางท่ีผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และทําดี ความรับผิดชอบขอน้ีประเสริฐ
ยิ่งนัก เพราะจะชวยทําใหตนเองและสั

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีดีงาม ทุกคนควรฝกฝนใหเกิดข้ึนในตน ถาเราปรารถนาความสุข
พบความทุกขในอนาคต เราตองเริ่มสรางนิสัยรับผิดชอบต้ังแตวันนี้
ขอคิด 

๑. ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
๒. เราควรฝกความรับผิดชอบต้ังแตเด็ก
๓. ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุด คือ

๔๗ 

 ใบความรูท่ี ๑  
ความหมาย ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ 

หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําใด ๆ ท้ังท่ีตนเอง
ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม จะสําเร็จหรือไม เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาท่ี

วงตามท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีกําหนด ไมวาเด็กหรือผูใหญควรมีความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตาม

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของผูอยูในวัยเรียน คือ รับผิดชอบในการเรียน การทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
และการต้ังใจเรียนใหมีความรูความสามารถ เพ่ือจะไดใชความรูความสาม
ตอไปในอนาคต ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูท่ีมีความรูจะไมเปนปญหาแกสังคม

สามารถชวยใหสังคมเจริญข้ึนดวย สวนผูท่ีไมต้ังใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาท่ีของตนก็จะไมมีความรู อาจไมมี
หรือจะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแม หรือผูปกครองยอมมี

และตนเองอาจเปนปญหาของสังคม เด็ก ๆ ท่ีอยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก
ๆ ท่ีคุณพอคุณแมหรือผูปกครองมอบหมายใหทํา เชน ดูแลคุณปู คุณยา คุณตา 

รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตวเลี้ยง ฯลฯ การทํางานเหลานี้นอกจากจะชวยแบงเบาภาระคุณพอ
และผูปกครองแลว ยังจะชวยใหมีโอกาสฝกการทํางาน มีโอกาสคิดหาวิธีทํางานใหสําเร็จเรียบรอยและ

เกิดผลดี และยังไดออกกําลังกายไปในตัวดวย ทําใหมีสุขภาพดีดวย การดูแลผูสูงอายุในครอบครัวทําใหมี
และการใหอาหารสัตวเลี้ยงจะทําใหเด็กมีความอ่ิมเอมใจ ทําใหชีวิตมีความสุขอันเกิดจากการทํา

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง
หลงไปในทางท่ีผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และทําดี ความรับผิดชอบขอน้ีประเสริฐ
ยิ่งนัก เพราะจะชวยทําใหตนเองและสงัคมมีความสุข   

                                                                                    ชวยทํางานแบงเบาภาระครอบครัวชวยทํางานแบงเบาภาระครอบครัว  

ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีดีงาม ทุกคนควรฝกฝนใหเกิดข้ึนในตน ถาเราปรารถนาความสุข
เราตองเริ่มสรางนิสัยรับผิดชอบต้ังแตวันนี้ 

ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ 
เราควรฝกความรับผิดชอบต้ังแตเด็ก ๆ 
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุด คือ รับผิดชอบตอตนเอง 

ท้ังท่ีตนเองกระทําหรือผูอ่ืน
ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม จะสําเร็จหรือไม เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาท่ี ท่ีตองปฏิบัติใหสําเร็จ

ไมวาเด็กหรือผูใหญควรมีความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตาม

ในวัยเรียน คือ รับผิดชอบในการเรียน การทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 
ความสามารถ เพ่ือจะไดใชความรูความสามารถนั้น

ตอไปในอนาคต ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูท่ีมีความรูจะไมเปนปญหาแกสังคม และจะ
สามารถชวยใหสังคมเจริญข้ึนดวย สวนผูท่ีไมต้ังใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาท่ีของตนก็จะไมมีความรู อาจไมมี

หรือจะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแม หรือผูปกครองยอมมี
ท่ีอยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก ๆ    

 คุณยาย กวาดบาน ถูเรือน
การทํางานเหลานี้นอกจากจะชวยแบงเบาภาระคุณพอ     

มีโอกาสคิดหาวิธีทํางานใหสําเร็จเรียบรอยและ
การดูแลผูสูงอายุในครอบครัวทําใหมี

ความสุขอันเกิดจากการทํา  
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง การดูแลตนเองไมให

หลงไปในทางท่ีผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และทําดี ความรับผิดชอบขอน้ีประเสริฐ         

ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีดีงาม ทุกคนควรฝกฝนใหเกิดข้ึนในตน ถาเราปรารถนาความสุข ไมตองการ
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ความหมาย ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ
 
ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําใด

กระทํา ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม จะสําเร็จหรือไม เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาท่ี
ลุลวงตามท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีกําหนด
วัยวุฒิและคุณวุฒิ 

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของผูอยู
การเรียนใหสําเร็จผลดวยดี และการต้ังใจเรียนใหมีความรู
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองตอไปในอนาคต ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูท่ีมีความรูจะไมเปนปญหาแกสังคม
สามารถชวยใหสังคมเจริญข้ึนดวย สวนผูท่ีไมต้ังใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาท่ีของตนก็จะไมมีความรู อาจไมมี
อาชีพ ตกงาน หรือจะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแม หรือผูปกครองยอมมี
ความเสียใจอยางยิ่ง และตนเองอาจเปนปญหาของสังคม
นอย ๆ ท่ีคุณพอคุณแมหรือผูปกครองมอบหมายใหทํา เชน ดูแลคุณปู
จัดโตะอาหาร รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตวเลี้ยง ฯลฯ
คุณแม และผูปกครองแลว ยังจะชวยใหมีโอกาสฝกการทํางาน
เกิดผลดี และยังไดออกกําลังกายไปในตัวดวย ทําใหมีสุขภาพดีดวย
ความสุข และการใหอาหารสัตวเลี้ยงจะทําใหเด็กมีความอ่ิมเอมใจ
ความดีของตน ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง
หลงไปในทางท่ีผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และทําดี ความรับผิดชอบขอนี้ประเสริฐ
ยิ่งนัก เพราะจะชวยทําใหตนเองและสั

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีดีงาม ทุกคนควรฝกฝนใหเกิดข้ึนในตน ถาเราปรารถนาความสุข
พบความทุกขในอนาคต เราตองเริ่มสรางนิสัยรับผิดชอบต้ังแตวันนี้
ขอคิด 

๑. ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
๒. เราควรฝกความรับผิดชอบต้ังแตเด็ก
๓. ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุด คือ

๔๗ 

 ใบความรูท่ี ๑  
ความหมาย ความสําคัญของการมีความรับผิดชอบ 

หมายถึง การยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําใด ๆ ท้ังท่ีตนเอง
ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม จะสําเร็จหรือไม เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาท่ี

วงตามท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีกําหนด ไมวาเด็กหรือผูใหญควรมีความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตาม

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของผูอยูในวัยเรียน คือ รับผิดชอบในการเรียน การทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
และการต้ังใจเรียนใหมีความรูความสามารถ เพ่ือจะไดใชความรูความสาม
ตอไปในอนาคต ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูท่ีมีความรูจะไมเปนปญหาแกสังคม

สามารถชวยใหสังคมเจริญข้ึนดวย สวนผูท่ีไมต้ังใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาท่ีของตนก็จะไมมีความรู อาจไมมี
หรือจะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแม หรือผูปกครองยอมมี

และตนเองอาจเปนปญหาของสังคม เด็ก ๆ ท่ีอยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก
ๆ ท่ีคุณพอคุณแมหรือผูปกครองมอบหมายใหทํา เชน ดูแลคุณปู คุณยา คุณตา 

รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตวเลี้ยง ฯลฯ การทํางานเหลานี้นอกจากจะชวยแบงเบาภาระคุณพอ
และผูปกครองแลว ยังจะชวยใหมีโอกาสฝกการทํางาน มีโอกาสคิดหาวิธีทํางานใหสําเร็จเรียบรอยและ

เกิดผลดี และยังไดออกกําลังกายไปในตัวดวย ทําใหมีสุขภาพดีดวย การดูแลผูสูงอายุในครอบครัวทําใหมี
และการใหอาหารสัตวเลี้ยงจะทําใหเด็กมีความอ่ิมเอมใจ ทําใหชีวิตมีความสุขอันเกิดจากการทํา

ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง
หลงไปในทางท่ีผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และทําดี ความรับผิดชอบขอนี้ประเสริฐ
ยิ่งนัก เพราะจะชวยทําใหตนเองและสงัคมมีความสุข   

                                                                                    ชวยทํางานแบงเบาภาระครอบครัวชวยทํางานแบงเบาภาระครอบครัว  

ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีดีงาม ทุกคนควรฝกฝนใหเกิดข้ึนในตน ถาเราปรารถนาความสุข
เราตองเริ่มสรางนิสัยรับผิดชอบต้ังแตวันนี้ 

ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ 
เราควรฝกความรับผิดชอบต้ังแตเด็ก ๆ 
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุด คือ รับผิดชอบตอตนเอง 

ท้ังท่ีตนเองกระทําหรือผูอ่ืน
ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไม จะสําเร็จหรือไม เชน ความรับผิดชอบตองานหรือหนาท่ี ท่ีตองปฏิบัติใหสําเร็จ

ไมวาเด็กหรือผูใหญควรมีความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตาม

ในวัยเรียน คือ รับผิดชอบในการเรียน การทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 
ความสามารถ เพ่ือจะไดใชความรูความสามารถนั้น

ตอไปในอนาคต ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน ผูท่ีมีความรูจะไมเปนปญหาแกสังคม และจะ
สามารถชวยใหสังคมเจริญข้ึนดวย สวนผูท่ีไมต้ังใจเรียน ไมรับผิดชอบหนาท่ีของตนก็จะไมมีความรู อาจไมมี

หรือจะตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองดวยความยากลําบาก คุณพอ คุณแม หรือผูปกครองยอมมี
ท่ีอยูในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็ก ๆ    

 คุณยาย กวาดบาน ถูเรือน
การทํางานเหลานี้นอกจากจะชวยแบงเบาภาระคุณพอ     

มีโอกาสคิดหาวิธีทํางานใหสําเร็จเรียบรอยและ
การดูแลผูสูงอายุในครอบครัวทําใหมี

ความสุขอันเกิดจากการทํา  
ความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบตอตนเอง การดูแลตนเองไมให

หลงไปในทางท่ีผิด ใหเปนคนดีของสังคม ใหมีคุณธรรม คิดดี พูดดี และทําดี ความรับผิดชอบขอนี้ประเสริฐ         

ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีดีงาม ทุกคนควรฝกฝนใหเกิดข้ึนในตน ถาเราปรารถนาความสุข ไมตองการ
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ช่ือเกม  หนูกับแมว 
วัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม และสามารถปฏิบัติตาม
และนําเกมได รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม
อุปกรณ - 
ทักษะท่ีใช ความคลองแคลว
วิธีการเลนเกม 
 ใหลูกเสือทําเปนวงกลมโดยจับมือกันไว เลือกลูกเสือ 
เปนหนูอยูนอกวงกลม เริ่มเลนโดยแมวตองพยายามออกจากวงกลมใหได
พยายามเกาะมือกันไวใหแนน และปองกันไมใหแมวออกมา
การตัดสินเกม 
 แมวสามารถออกจากวงกลมและจับหนูได ก็เปลี่ยนลูกเสือเปนแมวและหนูใหม
ส่ิงท่ีไดรับจากเกม ความรับผิดชอบ

 
 
 
 
 
 
ช่ือเกม  ทายใจ 
วัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมจะได
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม
อุปกรณ - 
ทักษะท่ีใช ความเร็ว 
วิธีการเลนเกม 
 แบงลูกเสือออกเปน ๒ 
ลูกเสือแถวท่ีหน่ึงเปนหลัก จะหันหนาไปทางดานซายหรือดานขวาก็ได เม่ือไดรับสัญญาณขณะหันหนาไป
ใหออกเสียงรอง “จะเอ” ไปดวย ถาลูกเสือแถวท่ีสองทายใจผูเลนแถวท่ีหนึ่งถูก
ผูเลนแถวท่ีหน่ึงตองออกจากการแขงขัน แตถาหันหนาไปไมเจอ ผูเลนแถวท่ีสองตองออกจากการแขงขัน 
เริ่มเลนใหมโดยลูกเสือแถวท่ีสองเปนหลักบาง สลับกันไปเรื่อย
การตัดสินเกม 
 ลูกเสือท่ีเหลือคนสุดทายจะเปนผูชนะ การแบงทีมควรแบงเปนที
ส่ิงท่ีไดรับจากเกม ความรับผิดชอบ

๔๘ 

ใบความรูท่ี ๒ เกม  
 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม และสามารถปฏิบัติตาม
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม 

ความคลองแคลว 

ใหลูกเสือทําเปนวงกลมโดยจับมือกันไว เลือกลูกเสือ ๒ คน คนหนึ่งเปนแมวอยูในวงกลม
เปนหนูอยูนอกวงกลม เริ่มเลนโดยแมวตองพยายามออกจากวงกลมใหได เพ่ือจับหนู ลูกเสือท่ีทําวงกลมตอง
พยายามเกาะมือกันไวใหแนน และปองกันไมใหแมวออกมา 

แมวสามารถออกจากวงกลมและจับหนูได ก็เปลี่ยนลูกเสือเปนแมวและหนูใหม
ความรับผิดชอบ   

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม สามารถปฏิบัติตามและนําเกมได
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม 

๒ แถวเทา ๆ กัน แลวเขาแถว ๒ แถว หนากระดานหันหลังชนกัน เริ่มโดยให
จะหันหนาไปทางดานซายหรือดานขวาก็ได เม่ือไดรับสัญญาณขณะหันหนาไป

ไปดวย ถาลูกเสือแถวท่ีสองทายใจผูเลนแถวท่ีหนึ่งถูก คือ หันหนาไปเจอกันพอดี
ผูเลนแถวท่ีหน่ึงตองออกจากการแขงขัน แตถาหันหนาไปไมเจอ ผูเลนแถวท่ีสองตองออกจากการแขงขัน 
เริ่มเลนใหมโดยลูกเสือแถวท่ีสองเปนหลักบาง สลับกันไปเรื่อย ๆ  

ลูกเสือท่ีเหลือคนสุดทายจะเปนผูชนะ การแบงทีมควรแบงเปนทีมหญิง ทีมชายจะทําใหสนุกมากข้ึน
ความรับผิดชอบ 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม และสามารถปฏิบัติตาม      

คน คนหนึ่งเปนแมวอยูในวงกลม อีกคนหนึ่ง
เพ่ือจับหนู ลูกเสือท่ีทําวงกลมตอง

แมวสามารถออกจากวงกลมและจับหนูได ก็เปลี่ยนลูกเสือเปนแมวและหนูใหม 

สามารถปฏิบัติตามและนําเกมได 

หนากระดานหันหลังชนกัน เริ่มโดยให
จะหันหนาไปทางดานซายหรือดานขวาก็ได เม่ือไดรับสัญญาณขณะหันหนาไป         

คือ หันหนาไปเจอกันพอดี          
ผูเลนแถวท่ีหน่ึงตองออกจากการแขงขัน แตถาหันหนาไปไมเจอ ผูเลนแถวท่ีสองตองออกจากการแขงขัน          

มหญิง ทีมชายจะทําใหสนุกมากข้ึน 

๔๙ 
 

ช่ือเกม  แยงหางกระรอก 
วัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม สามารถปฏิบัติตามและนําเกมได 
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม 
อุปกรณ กระดาษสี หรือใบไม 
ทักษะท่ีใช ความเร็ว 
วิธีการเลนเกม 
 ใหลูกเสือเอากระดาษสีหรือใบไมมาติดหลังสมมติวาเปนหาง เม่ือไดยินเสียงสัญญาณใหทุกคนพยายาม
แยงหางของคนอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ตองระวังหางของตัวเองอยาใหคนอ่ืนแยงไปได ลูกเสือท่ีโดนแยงหางไป
แลวตองออกจากการแขงขันทันที 
การตัดสินเกม 
 ผูเลนท่ีเหลือหางเปนคนสุดทายคือผูชนะ 
ส่ิงท่ีไดรับจากเกม ความรับผิดชอบ   
 

ช่ือเกม  ตอใหยาว 
วัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม สามารถปฏิบัติตามและนําเกมได 
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม 
อุปกรณ วัสดุท่ีอยูใกลตัว 
ทักษะท่ีใช ความเร็ว 
วิธีการเลนเกม 
 แบงลูกเสือออกเปน ๒ ทีมเทา ๆ กัน เขาแถวตอนเรียงหนึ่งท่ีเสนเร่ิม เม่ือไดรับสัญญาณเริ่ม ใหลูกเสือ               
คนแรกนําวัสดุท่ีอยูในตัวเอง เชน เข็มขัด เชือกผูรองเทา ถุงเทา รองเทา ผาเช็ดหนา ฯลฯ มาวางเรียงเปน      
แถวยาว เม่ือหมดแลวก็กลับเขาท่ีเดิม มาแตะคนท่ีสองใหออกไปตออีกจนถึงคนสุดทาย 
การตัดสินเกม 

๑. ทีมใดท่ีสามารถตอไดยาวท่ีสุดเปนผูชนะ 
๒. เกมนี้ไมควรบอกใหผูเลนรูลวงหนา เพ่ือจะไดไมมีการเตรียมตัว 
๓. การตัดสินอาจจะทําอีกอยางหนึ่ง คือ เม่ือตอครบทุกคนแลว ใหทําเครื่องหมายของความยาวของ

สิ่งท่ีตอได แลวใหทุกคนวิ่งมาเก็บของตัวเองจัดเขาท่ีเดิมใหเรียบรอย เขาแถวเหมือนเดิม ทีมใดเสร็จกอนเปน        
ผูชนะ 
ส่ิงท่ีไดรับจากเกม ความรับผิดชอบ  
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๔๙ 
 

ช่ือเกม  แยงหางกระรอก 
วัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม สามารถปฏิบัติตามและนําเกมได 
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม 
อุปกรณ กระดาษสี หรือใบไม 
ทักษะท่ีใช ความเร็ว 
วิธีการเลนเกม 
 ใหลูกเสือเอากระดาษสีหรือใบไมมาติดหลังสมมติวาเปนหาง เม่ือไดยินเสียงสัญญาณใหทุกคนพยายาม
แยงหางของคนอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ตองระวังหางของตัวเองอยาใหคนอ่ืนแยงไปได ลูกเสือท่ีโดนแยงหางไป
แลวตองออกจากการแขงขันทันที 
การตัดสินเกม 
 ผูเลนท่ีเหลือหางเปนคนสุดทายคือผูชนะ 
ส่ิงท่ีไดรับจากเกม ความรับผิดชอบ   
 

ช่ือเกม  ตอใหยาว 
วัตถุประสงค ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความสนุกสนานจากการเลนเกม สามารถปฏิบัติตามและนําเกมได 
รวมถึงไดรับคุณคาจากการเลนเกม 
อุปกรณ วัสดุท่ีอยูใกลตัว 
ทักษะท่ีใช ความเร็ว 
วิธีการเลนเกม 
 แบงลูกเสือออกเปน ๒ ทีมเทา ๆ กัน เขาแถวตอนเรียงหนึ่งท่ีเสนเริ่ม เม่ือไดรับสัญญาณเริ่ม ใหลูกเสือ               
คนแรกนําวัสดุท่ีอยูในตัวเอง เชน เข็มขัด เชือกผูรองเทา ถุงเทา รองเทา ผาเช็ดหนา ฯลฯ มาวางเรียงเปน      
แถวยาว เม่ือหมดแลวก็กลับเขาท่ีเดิม มาแตะคนท่ีสองใหออกไปตออีกจนถึงคนสุดทาย 
การตัดสินเกม 

๑. ทีมใดท่ีสามารถตอไดยาวท่ีสุดเปนผูชนะ 
๒. เกมนี้ไมควรบอกใหผูเลนรูลวงหนา เพ่ือจะไดไมมีการเตรียมตัว 
๓. การตัดสินอาจจะทําอีกอยางหนึ่ง คือ เม่ือตอครบทุกคนแลว ใหทําเครื่องหมายของความยาวของ

สิ่งท่ีตอได แลวใหทุกคนวิ่งมาเก็บของตัวเองจัดเขาท่ีเดิมใหเรียบรอย เขาแถวเหมือนเดิม ทีมใดเสร็จกอนเปน        
ผูชนะ 
ส่ิงท่ีไดรับจากเกม ความรับผิดชอบ  
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เพลง  งานส่ิงใด 
งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยแตเก่ียงโยนกอง 
ไมมีเสร็จ ไมมีเสร็จ รับรอง จําไวทุกคนตองทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพลง  สามัคคีรวมใจ 
  สามัคคีรวมใจ 

มาชวยกันนะทรามวัยจะไดเสร็จทันใจ ใครใครก็พา
 
 

๕๐ 

ใบความรูท่ี ๒ เพลง 
 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยแตเก่ียงโยนกอง 
ไมมีเสร็จ ไมมีเสร็จ รับรอง จําไวทุกคนตองทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน

สามัคคีรวมใจ เร็วไวชวยกันทําการงานดวยความสําราญเริงใจ 
มาชวยกันนะทรามวัยจะไดเสร็จทันใจ ใครใครก็พากันยกยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอย เฝาแตคอย หวังคอยแตเก่ียงโยนกอง 
ไมมีเสร็จ ไมมีเสร็จ รับรอง จําไวทุกคนตองทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 

๕๑ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเลนเกม 
ช่ือวิชา   ความรับผิดชอบ 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกัน    

๒ มีความกระตือรือรนรับผิดชอบ    

๓ การมีสวนรวมของสมาชิก    

๔ จัดเก็บอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกกิจกรรม    

รวม    
       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 

เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการเลนเกม 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

มีการปรึกษาและ
วางแผนรวมกัน 

ปรึกษาและวางแผน       
ทุกครั้ง 

ปรึกษาและวางแผน
บอยครั้ง 

ปรึกษาและวางแผน  
บางครั้ง หรือไมปรึกษา        
และไมวางแผนเลย 

มีความกระตือรือรน
รับผิดชอบ 

ทุกคนมีความ
กระตือรือรน รับผิดชอบ 

ขาดความกระตือรือรน
รับผิดชอบ ๑ - ๒ คน 

ขาดความกระตือรือรน
รับผิดชอบ ๓ คน ข้ึนไป 

การมีสวนรวมของ
สมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน           
ไมมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป            
ไมมีสวนรวม 

จัดเก็บอุปกรณเรียบรอย
หลังเลิกกิจกรรม 

ทุกคนชวยกันเก็บ ๑ - ๓ คน ไมชวยกันเก็บ ต้ังแต ๔ คน ข้ึนไป            
ไมชวยกันเก็บ 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ ดี 

๗ - ๙ พอใช 
๔ - ๖ ปรับปรุง 
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๕๑ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการเลนเกม 
ช่ือวิชา   ความรับผิดชอบ 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกัน    

๒ มีความกระตือรือรนรับผิดชอบ    

๓ การมีสวนรวมของสมาชิก    

๔ จัดเก็บอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกกิจกรรม    

รวม    
       
      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 

เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการเลนเกม 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

มีการปรึกษาและ
วางแผนรวมกัน 

ปรึกษาและวางแผน       
ทุกครั้ง 

ปรึกษาและวางแผน
บอยครั้ง 

ปรึกษาและวางแผน  
บางครั้ง หรือไมปรึกษา        
และไมวางแผนเลย 

มีความกระตือรือรน
รับผิดชอบ 

ทุกคนมีความ
กระตือรือรน รับผิดชอบ 

ขาดความกระตือรือรน
รับผิดชอบ ๑ - ๒ คน 

ขาดความกระตือรือรน
รับผิดชอบ ๓ คน ข้ึนไป 

การมีสวนรวมของ
สมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน           
ไมมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป            
ไมมีสวนรวม 

จัดเก็บอุปกรณเรียบรอย
หลังเลิกกิจกรรม 

ทุกคนชวยกันเก็บ ๑ - ๓ คน ไมชวยกันเก็บ ต้ังแต ๔ คน ข้ึนไป            
ไมชวยกันเก็บ 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ ดี 

๗ - ๙ พอใช 
๔ - ๖ ปรับปรงุ 
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๕๒ 
 

บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน            เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

๑. ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๒. แนวทางการปฏิบัติตน และผลท่ีไดรับจากการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

จุดหมาย   
เพ่ือใหลูกเสือสามัญรูถึงสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ   

 ๑. ระบุสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืนได 
 ๒. นําหลักการเคารพสิทธิเสรีภาพ ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายนําและซักถาม โดยใชภาพ - ขาว สถานการณตาง ๆ จากหนังสือพิมพท่ีเก่ียวของกับสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

๒. กิจกรรมฐานศึกษา (ซักถาม เกม แขงขัน ใบงาน ฯลฯ) 
ฐานท่ี ๑ สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน  
ฐานท่ี ๒ แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
ฐานท่ี ๓ ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

๓. รวมกันสรุปผลจากการทํากิจกรรมฐานศึกษา 
ส่ือการสอน 

๑. ภาพ - ขาว สถานการณตาง ๆ จากหนังสือพิมพท่ีเก่ียวของกับเรื่องสิทธิ 
๒.  ใบความรูท่ี ๑ สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

 ใบความรูท่ี ๒ แนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
 ใบความรูท่ี ๓ ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
การประเมินผล 
 ๑. วิธีการวัดผล : ประเมินจากการทํากิจกรรมฐาน 
 ๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมฐาน 
 ๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 
เนื้อหาวิชา 

๑. สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๒. แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 
๓. ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

 
 
 

๕๓ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

             
 สิทธิ หมายถึง ผลประโยชนหรืออํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหมี สิทธิเอกชน       

(สวนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ) เพ่ือใหมนุษยไดรับประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใชสิ่งนั้นเอง 
โดยไมมีผูใดบังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน แตสิทธิบางอยางมนุษยไดรับโดยกฎหมายกําหนดใหมี เชน 
สิทธิในการมีการใชทรัพยสิน สิทธิในการรองทุกข เม่ือตนถูกกระทําละเมิดกฎหมาย  

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท่ีมากับความเปนคน ซ่ึงมนุษยท่ีเกิดมายอมเทาเทียมกัน เปนสิทธิท่ี
ลิดรอนไมได และไมมีใครละเมิดได เชน สิทธิในชีวิตรางกาย ทรัพยสิน อนามัย หลักการน้ีเปนขอผูกมัดไมให       
ผูมีอํานาจทําตามอําเภอใจ หรือใชอํานาจเกินขอบเขต 

เสรีภาพ หมายถึง การใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง หรือกระทําการอยางใดอยางหน่ึงไดอยางอิสระ      
แตท้ังนี้จะตองไมกระทบตอสิทธิของผูอ่ืน ซ่ึงหากผูใดใชสิทธิ เสรีภาพเกินขอบเขตจนกอความเดือดรอนตอผูอ่ืน 
ก็ยอมถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนชาวไทย ดังนี้ 

สิทธิของปวงชนชาวไทย 
๑. สิทธิในครอบครัวและความเปนอยูสวนตัว ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความคุมครอง เกียรติยศ

ชื่อเสียง และความเปนอยูสวนตัว 
๒. สิทธิอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี บุคคลในทองถ่ินและชุมชน ตองชวยกันอนุรักษฟนฟูจารีต

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาไวใหคงอยูตลอดไป 
๓. สิทธิในทรัพยสิน บุคคลจะไดรับการคุมครองสิทธิในการครอบครองทรัพยสินของตนและการสืบทอด

มรดก 
๔. สิทธิในการรับการศึกษา อบรม บุคคลยอมมีความเสมอภาคในการเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

๑๒ ป อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง โดยไมเสียคาใชจาย 
๕. สิทธิในการรับบริการทางดานสาธารณสุขอยางเสมอภาคและไดมาตรฐาน สําหรับผูยากไรจะไดรับ

สิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสียคาใชจาย 
๖. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมท่ีไดรับการปฏิบัติอยาง

รุนแรงและไมเปนธรรม จะไดรับการคุมครองโดยรัฐ 
๗. สิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เชน บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบป และรายไดไมพอตอการยังชีพ 

รัฐจะใหความชวยเหลือ  
๘. สิทธิท่ีจะไดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยรัฐจะใหความชวยเหลือและอํานวย      

ความสะดวก อันเปนสาธารณะแกบุคคลในสังคม 
๙. สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๐. สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูล ขาวสารจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน

อยางเปดเผย เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะมีผลตอความม่ันคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชน
สวนรวม หรือเปนสวนไดสวนเสียของบุคคลซ่ึงมีสิทธิไดรับความคุมครอง 
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๕๓ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

             
 สิทธิ หมายถึง ผลประโยชนหรืออํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหมี สิทธิเอกชน       

(สวนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ) เพ่ือใหมนุษยไดรับประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใชสิ่งนั้นเอง 
โดยไมมีผูใดบังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน แตสิทธิบางอยางมนุษยไดรับโดยกฎหมายกําหนดใหมี เชน 
สิทธิในการมีการใชทรัพยสิน สิทธิในการรองทุกข เม่ือตนถูกกระทําละเมิดกฎหมาย  

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิท่ีมากับความเปนคน ซ่ึงมนุษยท่ีเกิดมายอมเทาเทียมกัน เปนสิทธิท่ี
ลิดรอนไมได และไมมีใครละเมิดได เชน สิทธิในชีวิตรางกาย ทรัพยสิน อนามัย หลักการนี้เปนขอผูกมัดไมให       
ผูมีอํานาจทําตามอําเภอใจ หรือใชอํานาจเกินขอบเขต 

เสรีภาพ หมายถึง การใชสิทธิอยางใดอยางหนึ่ง หรือกระทําการอยางใดอยางหน่ึงไดอยางอิสระ      
แตท้ังนี้จะตองไมกระทบตอสิทธิของผูอ่ืน ซ่ึงหากผูใดใชสิทธิ เสรีภาพเกินขอบเขตจนกอความเดือดรอนตอผูอ่ืน 
ก็ยอมถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนชาวไทย ดังนี้ 

สิทธิของปวงชนชาวไทย 
๑. สิทธิในครอบครัวและความเปนอยูสวนตัว ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความคุมครอง เกียรติยศ

ชื่อเสียง และความเปนอยูสวนตัว 
๒. สิทธิอนุรักษฟนฟูจารีตประเพณี บุคคลในทองถ่ินและชุมชน ตองชวยกันอนุรักษฟนฟูจารีต

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาไวใหคงอยูตลอดไป 
๓. สิทธิในทรัพยสิน บุคคลจะไดรับการคุมครองสิทธิในการครอบครองทรัพยสินของตนและการสืบทอด

มรดก 
๔. สิทธิในการรับการศึกษา อบรม บุคคลยอมมีความเสมอภาคในการเขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

๑๒ ป อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง โดยไมเสียคาใชจาย 
๕. สิทธิในการรับบริการทางดานสาธารณสุขอยางเสมอภาคและไดมาตรฐาน สําหรับผูยากไรจะไดรับ

สิทธิในการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสียคาใชจาย 
๖. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองโดยรัฐ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในสังคมท่ีไดรับการปฏิบัติอยาง

รุนแรงและไมเปนธรรม จะไดรับการคุมครองโดยรัฐ 
๗. สิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ เชน บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบป และรายไดไมพอตอการยังชีพ 

รัฐจะใหความชวยเหลือ  
๘. สิทธิท่ีจะไดสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ โดยรัฐจะใหความชวยเหลือและอํานวย      

ความสะดวก อันเปนสาธารณะแกบุคคลในสังคม 
๙. สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน ในการบํารุงรักษาและการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๐. สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูล ขาวสารจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน

อยางเปดเผย เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะมีผลตอความม่ันคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชน
สวนรวม หรือเปนสวนไดสวนเสียของบุคคลซ่ึงมีสิทธิไดรับความคุมครอง 
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๕๔ 
 

๑๑. สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข โดยไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันควร ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

๑๒. สิทธิท่ีบุคคลสามารถฟองรองหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรของ
รัฐท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิดชอบการกระทําหรือละเวนการกระทํา ตามกฎหมายของเจาหนาท่ีของรัฐภายใน
หนวยงานนั้น 

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
๑. เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนยอมไดรับความคุมครองในการอาศัย และครอบครอง

เคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถานของผูอ่ืน โดยปราศจากการยินยอมของผูครอบครอง หรือการเขาไป
ตรวจคนเคหสถาน โดยไมมีหมายคนจากศาลยอมทําไมได 

๒. เสรีภาพในการเดินทาง และการเลือกถ่ินท่ีอยู  การเนรเทศบุคคลผู มีสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรจะกระทํามิได 

๓. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผานการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณาและการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน จะจํากัดแกบุคคลชาวไทยมิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะ เพ่ือความม่ันคงของรัฐ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

๔. เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล รวมท้ังการกระทําตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลนั้นจะกระทํามิได 

๕. เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิ ความเชื่อทางศาสนา และเสรีภาพในการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน โดยไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมือง และไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอมเปนเสรีภาพของประชาชน 

๖. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทําไมได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือคุมครองประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอย เม่ือประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก   

๗. เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหพันธ สหองคกร องคกรเอกชน หรือหมูคณะอ่ืน การจํากัด
เสรีภาพตาง ๆ เหลานี้จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจกฎหมายเฉพาะ เพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย หรือปองกันการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 

๘. เสรีภาพในการรวมตัวจัดต้ังพรรคการเมือง เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๙. เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกลาว       
จะทําไดโดยอาศัยกฎหมาย เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือ
ปองกันการผูกขาด หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางการคา 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕๕ 
 

ใบความรูท่ี ๒ 
แนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

  
๑. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เชน สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและ

รางกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเปนสวนตัว  
๒. รูจักใชสิทธิของตนเอง และแนะนําใหผูอ่ืนรูจักใช และรักษาสิทธิของตนเอง เชน การรักษาสิทธิ        

ในการเลือกต้ัง เพ่ือปองกันไมใหมีการซ้ือสิทธิขายเสียง 
๓. รณรงค เผยแพรความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝงแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนใหแก

ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพ และบทบาทท่ีตนพึงกระทําได เชน ใหความรูกับสมาชิกครอบครัว จากนั้น     
จึงคอย ๆ ขยายไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เชน สถานศึกษา  

๔. รวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชน เชน การใหขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแกเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเปนอาสาสมัครชวยเหลืองานขององคกร     
ท่ีปฏิบัติงานในการคุมครองสิทธิมนุษยชน  

๕. การปฏิบัติตามหนาท่ีของชาวไทยตามท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การเสียภาษีใหรัฐ เพ่ือนํา
เงินนั้นมาใชพัฒนาประเทศ การเขารับราชการทหาร เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการปองกันประเทศ หรือการออกไป
ใชสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือใหไดคนดีเขาไปบริหารบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา  

๖. สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถทําไดโดยการให
ความชวยเหลือดานขอมูลขาวสารการทุจริตของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ แกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือใหความรวมมือในการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารการทุจริตเลือกต้ัง 
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๕๕ 
 

ใบความรูท่ี ๒ 
แนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

  
๑. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เชน สิทธิ เสรีภาพในชีวิตและ

รางกาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเปนสวนตัว  
๒. รูจักใชสิทธิของตนเอง และแนะนําใหผูอ่ืนรูจักใช และรักษาสิทธิของตนเอง เชน การรักษาสิทธิ        

ในการเลือกต้ัง เพ่ือปองกันไมใหมีการซ้ือสิทธิขายเสียง 
๓. รณรงค เผยแพรความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน และปลูกฝงแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนใหแก

ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพ และบทบาทท่ีตนพึงกระทําได เชน ใหความรูกับสมาชิกครอบครัว จากนั้น     
จึงคอย ๆ ขยายไปยังสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม เชน สถานศึกษา  

๔. รวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชน เชน การใหขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแกเจาหนาท่ีของรัฐ หรือเปนอาสาสมัครชวยเหลืองานขององคกร     
ท่ีปฏิบัติงานในการคุมครองสิทธิมนุษยชน  

๕. การปฏิบัติตามหนาท่ีของชาวไทยตามท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน การเสียภาษีใหรัฐ เพ่ือนํา
เงินนั้นมาใชพัฒนาประเทศ การเขารับราชการทหาร เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการปองกันประเทศ หรือการออกไป
ใชสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือใหไดคนดีเขาไปบริหารบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา  

๖. สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถทําไดโดยการให
ความชวยเหลือดานขอมูลขาวสารการทุจริตของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ แกคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือใหความรวมมือในการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง เก่ียวกับ
ขอมูลขาวสารการทุจริตเลือกต้ัง 
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ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติ
  

๑. ผลท่ีเกิดกับประเทศชาติ
ไมแบงเปนพวกเปนเหลา บานเมืองก็จะสงบสุข
การระแวงตอกัน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
มาเยือนประเทศของเราดวยความม่ันใจ

๒. ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนหรือสังคม
นําพาใหชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เม่ือสังคมม่ันคงเขมแข็ง
เพราะชุมชนหรือสังคมเปนสวนหนึ่งของประเทศชาติ

๓. ผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัว
สั่งสอนใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนรูบทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเอง
รัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองไดอยาง
ใหสังคมและประเทศชาติเขมแข็งตามไปดวย

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ครอบครัวเขมแข็งครอบครัวเขมแข็ง

  
 
 
 
 

                                                            
                                                                 

๕๖ 

ใบความรูท่ี ๓ 
ผลท่ีไดรับจากการปฏิบัตใินการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน

ผลท่ีเกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใครสามัคคี ไมมีความแตกแยก 
ไมแบงเปนพวกเปนเหลา บานเมืองก็จะสงบสุข เกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็จะสดใส ปราศจาก

ตอกัน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ สามารถดําเนินไปอยางราบรื่น นักลงทุน 
มาเยือนประเทศของเราดวยความม่ันใจ 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนหรือสังคม เม่ือประชาชนในสังคมรูจักสิทธิของตนเอง
นําพาใหชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เม่ือสังคมม่ันคงเขมแข็ง ก็จะมีสวนทําใหประเทศชาติเขมแข็ง 
เพราะชุมชนหรือสังคมเปนสวนหนึ่งของประเทศชาติ 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันแรกของสังคม เม่ือครอบครัวเขมแข็ง
สั่งสอนใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนรูบทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และปฏิบัติตามท่ีกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองไดอยางเครงครัด โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะนําพา
ใหสังคมและประเทศชาติเขมแข็งตามไปดวย 

ครอบครัวเขมแข็งครอบครัวเขมแข็ง                            ชุมชนก็เขมแข็งชุมชนก็เขมแข็ง

 
 
 

                                                             
                               

 

ประเทศชาตเิขมแข็งประเทศชาตเิขมแข็ง 

ในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

หากประชาชนมีความสมัครสมานรักใครสามัคคี ไมมีความแตกแยก          
เกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็จะสดใส ปราศจาก      

สามารถดําเนินไปอยางราบรื่น นักลงทุน นักทองเท่ียวก็จะเดินทาง    

ะชาชนในสังคมรูจักสิทธิของตนเองและของคนอ่ืน ก็จะ
ก็จะมีสวนทําใหประเทศชาติเขมแข็ง      

กของสังคม เม่ือครอบครัวเขมแข็งและอบรม 
ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายและ

เครงครัด โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะนําพา

ชุมชนก็เขมแข็งชุมชนก็เขมแข็ง  

๕๗ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
หมู............................... 
คําช้ีแจง ทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความจริง 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    

๒ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและตามหนาท่ีทุกคน    

๓ ปฏิบัติหนาท่ีตามข้ันตอน    

๔ มีการใหความชวยเหลือกัน    

๕ ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด    

๖ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา    

๗ แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค    

๘ นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช    

๙ สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได    

๑๐ จัดวัสดุอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน    

รวม    

รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ถือวาดี ให ๓ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง ถือวาพอใช ให ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้งนาน ๆ ครั้ง ถือวาปรับปรุง ให ๑  คะแนน 
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๕๗ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
หมู............................... 
คําช้ีแจง ทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความจริง 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    

๒ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและตามหนาท่ีทุกคน    

๓ ปฏิบัติหนาท่ีตามข้ันตอน    

๔ มีการใหความชวยเหลือกัน    

๕ ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด    

๖ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา    

๗ แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค    

๘ นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช    

๙ สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได    

๑๐ จัดวัสดุอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน    

รวม    

รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ถือวาดี ให ๓ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง ถือวาพอใช ให ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้งนาน ๆ ครั้ง ถือวาปรับปรุง ให ๑  คะแนน 
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๕๘ 
 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๒๔ - ๓๐ ดี 
๑๘ - ๒๓ พอใช 
๑๐ - ๑๗ ปรับปรงุ 

 
 

แบบประเมินผลงาน 
หมู……………………………….. 

ขอ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
 (๓)  (๒)  (๑) 

๑ ผลงานเปนไปตามจุดประสงค    
๒ ผลงานเสร็จทันเวลา    
๓ ผลงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค    
๔ เนื้อหาสาระของผลงานมีความสมบูรณ    
๕ วิธีการนําเสนอผลงาน    

รวม    
รวมท้ังส้ิน ( ดี + พอใช + ปรับปรุง)  

 
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

          (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๙ 
 

เกณฑการประเมินผลงาน 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. ผลงานเปนไปตาม
จุดประสงคท่ีกําหนด 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคเปนสวนใหญ     
/เกือบทุกประเด็น
สมบูรณ 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคบางขอ/           
บางประเด็นสมบูรณ 

ผลงานไมสอดคลองกับ
จุดประสงค 

๒. ผลงานเสร็จทัน     
ตามกําหนดเวลา 

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด เสร็จชากวาเวลา            
ท่ีกําหนด 

ไมเสร็จ 

๓. ผลงานมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

ผลงานถูกตองตาม      
หลักวิชาการ และ            
มีแนวคิดแปลกใหม     
และเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม       
หลักวิชาการ แตยังไมมี
แนวคิดแปลกใหม 

ผลงานมีขอบกพรองและ
ไมมีแนวคิดแปลกใหม 

๔. เนื้อหาสาระของ
ผลงานมีความสมบูรณ 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ครบถวนทุกประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกตองเปนบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ไมถูกตองเปนสวนใหญ 

๕. วิธีการนําเสนอ           
ผลงานกลุม 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน 
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง
ออกเสียงอักขระชัดเจน 
คลองแคลว 
 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน 
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง
ออกเสียงอักขระ        
ไมชัดเจน และ            
ไมคลองแคลว 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน
ไมนาสนใจ พูดเสียงเบา
ออกเสียงอักขระ        
ไมชัดเจน และ               
ไมคลองแคลว 

 
 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



60

๕๙ 
 

เกณฑการประเมินผลงาน 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. ผลงานเปนไปตาม
จุดประสงคท่ีกําหนด 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคเปนสวนใหญ     
/เกือบทุกประเด็น
สมบูรณ 

ผลงานสอดคลองกับ
จุดประสงคบางขอ/           
บางประเด็นสมบูรณ 

ผลงานไมสอดคลองกับ
จุดประสงค 

๒. ผลงานเสร็จทัน     
ตามกําหนดเวลา 

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด เสร็จชากวาเวลา            
ท่ีกําหนด 

ไมเสร็จ 

๓. ผลงานมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

ผลงานถูกตองตาม      
หลักวิชาการ และ            
มีแนวคิดแปลกใหม     
และเปนระบบ 

ผลงานถูกตองตาม       
หลักวิชาการ แตยังไมมี
แนวคิดแปลกใหม 

ผลงานมีขอบกพรองและ
ไมมีแนวคิดแปลกใหม 

๔. เนื้อหาสาระของ
ผลงานมีความสมบูรณ 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ครบถวนทุกประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกตองเปนบางประเด็น 

เนื้อหาสาระของผลงาน
ไมถูกตองเปนสวนใหญ 

๕. วิธีการนําเสนอ           
ผลงานกลุม 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน 
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง
ออกเสียงอักขระชัดเจน 
คลองแคลว 
 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน 
ท่ีนาสนใจ พูดเสียงดัง
ออกเสียงอักขระ        
ไมชัดเจน และ            
ไมคลองแคลว 

มีวิธีการนําเสนอผลงาน
ไมนาสนใจ พูดเสียงเบา
ออกเสียงอักขระ        
ไมชัดเจน และ               
ไมคลองแคลว 

 
 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 
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๖๐ 
 

บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง  เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

เปนการเรียนรูและสรางความเขาใจ ในการยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอ่ืนในดานตาง ๆ 
รวมท้ังมีทักษะในการแกไขปญหา และตัดสินปญหาอยางมีเหตุผล ตลอดจนรูจักเคารพตนเองและเคารพผูอ่ืน
ดวยความเต็มใจ 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือสามัญเขาใจ และยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอ่ืน 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ   
๑. มีความเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ท้ังทางดานรางกาย เพศ อายุ สติปญญา

การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ประสบการณ ความคิดเห็นสวนตัว และวัฒนธรรมการดํารงชีวิต   
๒. สามารถแกไขและตัดสินปญหาอยางมีเหตุผล 
๓. มีความเคารพตนเองและเคารพผูอ่ืน 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน โดยใชภาพ ซักถามวาเห็นอะไรในภาพ หรือใชคําถาม เชน ผูเขารับการฝกอบรม

ชอบทําอะไรในวันหยุด และชวยกันแสดงความคิดเห็นวาแตละคนยอมมีความชอบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงหากเรา
ยอมรับผูท่ีแตกตางจากเรา ก็จะสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  

๒. ใหวิทยากรแจกใบงาน ใหผูเขารับการฝกอบรมอภิปรายและระดมแสดงความคิดเห็น 
๓. แตละหมูนําเสนอผลการอภิปราย   
๔. รวมกันสรุปผลเรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

ส่ือการสอน 
๑. ใบความรู เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๒. ใบงาน เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
๓. Power Point และวีดิทัศน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตจากพฤติกรรมการอภิปรายและการทํางานกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินการทํางานกลุม แบบประเมินการนําเสนอ

ผลงาน 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
 การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง  
 

 
 

๖๑ 
 

ใบความรู  
เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

 
มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันท้ังทางดานกายภาพ คือ สูง ตํ่า ดํา ขาว แตกตางกันออกไปตาม

ลักษณะของพันธุกรรม แตนอกเหนือไปจากความแตกตางทางดานรางกาย ท่ีทําใหมนุษยมีความแตกตางกัน
อยางเห็นไดเดนชัดแลว มนุษยยังมีความแตกตางกันทางดานความคิด ความรูสึก รวมถึงความตองการ          
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนทําใหมนุษยเกิดความขัดแยงท้ังในระดับตัวเองและในระดับภายนอก (ขัดแยงกับผูอ่ืน) 
ดังนั้น การท่ีเราจะอยูรวมกันกับเพ่ือนหรือผูอ่ืนไดอยางมีความสุขในสังคมนั้น ควรจะตองทําความเขาใจ
เก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหมนุษยมีความคิดเห็น หรือการรับรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีแตกตางกัน จําเปนท่ีจะตองเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการรับรูของมนุษยเสียกอน นักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของกระบวนการการรับรูวา
“การรับรูเปนกระบวนการท่ีมนุษยเลือกท่ีจะเลือกสรร รวบรวม จัดลําดับ แปลความหมาย และตอบสนอง
ตอขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีไดรับโดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การสัมผัส 
รสชาติและการไดกล่ิน” จากความหมายของกระบวนการการรับรู จะเห็นไดวา มนุษยนั้นเลือกท่ีจะรับรูขอมูล
ขาวสารเพียงบางอยางตามความสนใจเทานั้น ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เวลาไปดูหนังสักหนึ่งเรื่องกับเพ่ือน        
เพ่ือนบางคนท่ีชอบพระเอกก็จะสนใจเก่ียวกับพระเอกในหนัง บางคนสนใจเก่ียวกับบทหนัง ก็จะฟงแตบท
สนทนาของภาพยนตร เรื่ององคประกอบอ่ืนก็จะกลายเปนสวนยอยท่ีไมคอยสําคัญ หรือการอานหนังสือพิมพ       
ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีชัดเจน เพราะเราคงไมอานหนังสือพิมพทุกหนา ถาเปนคุณพออาจจะเลือกอานขาว
การเมือง คุณแมอาจจะเลือกอานเรื่องเก่ียวกับบันเทิง แลวตัวเราเลือกอานอะไร บางคนอาจสนใจอานขาว
เก่ียวกับเทคโนโลยี บางคนอาจเลือกขาวอาชญากรรม อันนี้เปนพ้ืนฐานท่ีทําใหคนเรามีความแตกตางกัน         
มีปจจัยท่ีทําใหคนเรามีการรับรูท่ีแตกตางกัน  ๓ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ 

๑. คุณลักษณะของตัวผูรับรู เชน ถาเคยซอนรถมอเตอรไซคแลวรถลม เราก็จะไมกลาท่ีจะซอนรถ
มอเตอรไซคอีก เพราะกลัวอุบัติเหตุ 

๒. คุณลักษณะของสิ่งแวดลอม ลักษณะของสภาพแวดลอม เชน เวลาท่ีไฟดับแลวเราจุดเทียน เราก็จะ
มองเห็นภาพตาง ๆ มีความผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริง 

๓. คุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกรับรูสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ คุณลักษณะภายใน 
เชน ประสบการณในอดีต แรงจูงใจของผูรับรู และคุณลักษณะภายนอก เชน สี ขนาด การเคลื่อนไหว เพ่ือใหงาย
ตอการทําความเขาใจลองดูภาพดานลาง แลวนึกไวในใจวารูสึกอยางไรกับภาพท่ีเห็น 
ภาพท่ี ๑ คุณลักษณะภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษย 
 ภาพวงกลมตรงกลางท้ังสองรูป รูปใดมีขนาดท่ีใหญกวา ถามองเพียงผิวเผิน อาจจะตอบไดทันทีวาภาพ
วงกลมดานขวามือนั้น มีขนาดท่ีใหญกวาภาพวงกลมดานซายมือ แตคําตอบท่ีแทจริงคือวงกลมท้ังสองภาพ          
มีขนาดท่ีเทากัน แตการท่ีเรามองเห็นวงกลมท้ังสองภาพมีขนาดท่ีแตกตางกันนั้น เนื่องมาจากวงกลมดาน
ขวามือ แวดลอมไปดวยวงกลมขนาดเล็กจํานวนหกวง แตในขณะท่ีวงกลมดานซายมือนั้น ลอมรอบดวยวงกลม
ท่ีมีขนาดใหญกวาวงกลมตรงกลาง ทําใหเกิดการรับรูวา วงกลมตรงกลางมีขนาดเล็ก เม่ือเอาการรับรูท่ีเรามีอยู
ในใจมาเปรียบเทียบกัน จะทําใหเราเกิดความรูสึกวาวงกลมท้ังสองมีขนาดท่ีแตกตางกัน 
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๖๑ 
 

ใบความรู  
เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

 
มนุษยทุกคนมีความแตกตางกันท้ังทางดานกายภาพ คือ สูง ตํ่า ดํา ขาว แตกตางกันออกไปตาม

ลักษณะของพันธุกรรม แตนอกเหนือไปจากความแตกตางทางดานรางกาย ท่ีทําใหมนุษยมีความแตกตางกัน
อยางเห็นไดเดนชัดแลว มนุษยยังมีความแตกตางกันทางดานความคิด ความรูสึก รวมถึงความตองการ          
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนทําใหมนุษยเกิดความขัดแยงท้ังในระดับตัวเองและในระดับภายนอก (ขัดแยงกับผูอ่ืน) 
ดังนั้น การท่ีเราจะอยูรวมกันกับเพ่ือนหรือผูอ่ืนไดอยางมีความสุขในสังคมนั้น ควรจะตองทําความเขาใจ
เก่ียวกับสาเหตุท่ีทําใหมนุษยมีความคิดเห็น หรือการรับรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีแตกตางกัน จําเปนท่ีจะตองเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการรับรูของมนุษยเสียกอน นักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของกระบวนการการรับรูวา
“การรับรูเปนกระบวนการท่ีมนุษยเลือกท่ีจะเลือกสรร รวบรวม จัดลําดับ แปลความหมาย และตอบสนอง
ตอขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีไดรับโดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การมองเห็น การไดยิน การสัมผัส 
รสชาติและการไดกล่ิน” จากความหมายของกระบวนการการรับรู จะเห็นไดวา มนุษยนั้นเลือกท่ีจะรับรูขอมูล
ขาวสารเพียงบางอยางตามความสนใจเทานั้น ยกตัวอยางงาย ๆ เชน เวลาไปดูหนังสักหนึ่งเรื่องกับเพ่ือน        
เพ่ือนบางคนท่ีชอบพระเอกก็จะสนใจเก่ียวกับพระเอกในหนัง บางคนสนใจเก่ียวกับบทหนัง ก็จะฟงแตบท
สนทนาของภาพยนตร เรื่ององคประกอบอ่ืนก็จะกลายเปนสวนยอยท่ีไมคอยสําคัญ หรือการอานหนังสือพิมพ       
ก็เปนอีกตัวอยางหน่ึงท่ีชัดเจน เพราะเราคงไมอานหนังสือพิมพทุกหนา ถาเปนคุณพออาจจะเลือกอานขาว
การเมือง คุณแมอาจจะเลือกอานเรื่องเก่ียวกับบันเทิง แลวตัวเราเลือกอานอะไร บางคนอาจสนใจอานขาว
เก่ียวกับเทคโนโลยี บางคนอาจเลือกขาวอาชญากรรม อันนี้เปนพ้ืนฐานท่ีทําใหคนเรามีความแตกตางกัน         
มีปจจัยท่ีทําใหคนเรามีการรับรูท่ีแตกตางกัน  ๓ ปจจัยท่ีสําคัญ คือ 

๑. คุณลักษณะของตัวผูรับรู เชน ถาเคยซอนรถมอเตอรไซคแลวรถลม เราก็จะไมกลาท่ีจะซอนรถ
มอเตอรไซคอีก เพราะกลัวอุบัติเหตุ 

๒. คุณลักษณะของสิ่งแวดลอม ลักษณะของสภาพแวดลอม เชน เวลาท่ีไฟดับแลวเราจุดเทียน เราก็จะ
มองเห็นภาพตาง ๆ มีความผิดเพ้ียนไปจากความเปนจริง 

๓. คุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกรับรูสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ คุณลักษณะภายใน 
เชน ประสบการณในอดีต แรงจูงใจของผูรับรู และคุณลักษณะภายนอก เชน สี ขนาด การเคลื่อนไหว เพ่ือใหงาย
ตอการทําความเขาใจลองดูภาพดานลาง แลวนึกไวในใจวารูสึกอยางไรกับภาพท่ีเห็น 
ภาพท่ี ๑ คุณลักษณะภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษย 
 ภาพวงกลมตรงกลางท้ังสองรูป รูปใดมีขนาดท่ีใหญกวา ถามองเพียงผิวเผิน อาจจะตอบไดทันทีวาภาพ
วงกลมดานขวามือน้ัน มีขนาดท่ีใหญกวาภาพวงกลมดานซายมือ แตคําตอบท่ีแทจริงคือวงกลมท้ังสองภาพ          
มีขนาดท่ีเทากัน แตการท่ีเรามองเห็นวงกลมท้ังสองภาพมีขนาดท่ีแตกตางกันนั้น เนื่องมาจากวงกลมดาน
ขวามือ แวดลอมไปดวยวงกลมขนาดเล็กจํานวนหกวง แตในขณะท่ีวงกลมดานซายมือนั้น ลอมรอบดวยวงกลม
ท่ีมีขนาดใหญกวาวงกลมตรงกลาง ทําใหเกิดการรับรูวา วงกลมตรงกลางมีขนาดเล็ก เม่ือเอาการรับรูท่ีเรามีอยู
ในใจมาเปรียบเทียบกัน จะทําใหเราเกิดความรูสึกวาวงกลมท้ังสองมีขนาดท่ีแตกตางกัน 
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ภาพท่ี ๒ คุณลักษณะภายในท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษย
 เม่ือมองภาพนี้แลว คิดถึงภาพอะไรบาง หลาย
สาเหตุท่ีทําใหเราจินตนาการภาพดังกลาว
ประสบการณ และแรงจูงใจของเราน่ันเอง
เปนภาพของมังกร ดังนั้น ถาคนเราอาศัยประสบการณในอดีตเพียงอยางเดียวมาเปนตัวพิจารณา
ในการทําอะไรสักอยางหน่ึงคงจะไมดีแน
ความรอบคอบ ยอมจะนํามาซ่ึงผลเสียมากกวาผลดีอยางแนนอน
 
 
 

๖๒ 

ภาพท่ี ภาพท่ี ๑๑  

คุณลักษณะภายในท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษย 
คิดถึงภาพอะไรบาง หลาย ๆ คนคงบอกวา นึกถึงภาพมา

ท่ีทําใหเราจินตนาการภาพดังกลาวไดเปนหลายลักษณะนั้น เนื่องมาจากการตีความสิ่งท่ีเราเห็นจาก
ประสบการณ และแรงจูงใจของเราน่ันเอง สมมติวาไมเคยเห็นรูปมังกร คงไมสามารถท่ีจะนึกไดวาภาพนี้

คนเราอาศัยประสบการณในอดีตเพียงอยางเดียวมาเปนตัวพิจารณา
คงจะไมดีแน เพราะการตัดสินใจท่ีอาศัยแตประสบการณ

ยอมจะนํามาซ่ึงผลเสียมากกวาผลดีอยางแนนอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

ภาพท่ี ภาพท่ี ๒๒  
 
 
 

นึกถึงภาพมา ภาพมังกร ภาพพระเยซู 
เนื่องมาจากการตีความสิ่งท่ีเราเห็นจาก

สมมติวาไมเคยเห็นรูปมังกร คงไมสามารถท่ีจะนึกไดวาภาพนี ้    
คนเราอาศัยประสบการณในอดีตเพียงอยางเดียวมาเปนตัวพิจารณา หรือตัดสินใจ        

เพราะการตัดสินใจท่ีอาศัยแตประสบการณ โดยปราศจาก         

๖๓ 
 

ใบงาน 
การอภิปราย เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

 
คําช้ีแจง  ผูเขารับการฝกอบรมรวมอภิปรายวา เม่ือพบเพ่ือนท่ีมีความคิด ความเชื่อ และความสามารถท่ี
แตกตางกันกับเรา ผูเขารับการฝกอบรมจะมีวิธีปฏิบัติตอเพ่ือนอยางไร ใหบันทึกสรุปผลการอภิปราย 
 
ผลการอภิปราย 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการยอมรับผูอ่ืนท่ีแตกตาง 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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๖๓ 
 

ใบงาน 
การอภิปราย เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

 
คําช้ีแจง  ผูเขารับการฝกอบรมรวมอภิปรายวา เม่ือพบเพ่ือนท่ีมีความคิด ความเชื่อ และความสามารถท่ี
แตกตางกันกับเรา ผูเขารับการฝกอบรมจะมีวิธีปฏิบัติตอเพ่ือนอยางไร ใหบันทึกสรุปผลการอภิปราย 
 
ผลการอภิปราย 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการยอมรับผูอ่ืนท่ีแตกตาง 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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๖๔ 
 

แบบประเมิน 
การอภิปราย เรื่อง การยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

หมู.................... 

ลําดับ รายการประเมิน คุณภาพผลงาน 
๓ ๒ ๑ 

๑ ผลการอภิปราย    

๒ การเสนอแนวทางการปฏิบัติตนในการยอมรับผูอ่ืนท่ีแตกตาง    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ผลการอภิปรายครอบคลุมเนื้อหาและมีการแสดงความคิดเห็นทุกคนเทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ผลการอภิปรายไมครอบคลุมเน้ือหาและมีการแสดงความคิดเห็น ๓ - ๕ คน เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ผลการอภิปรายไมครอบคลุมเนื้อหาและมีการแสดงความคิดเห็น ๑ - ๒ คน เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๕ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
หมู.................................. 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
๒ มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
๓ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย    
๔ มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
๕ ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 
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๖๕ 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 
หมู.................................. 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    
๒ มีความกระตือรือรนในการทํางาน    
๓ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย    
๔ มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    
๕ ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 
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๖๖ 
 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
หมู.................................. 

ลําดับ รายการประเมิน คุณภาพผลงาน 
๓ ๒ ๑ 

๑ นําเสนอเนื้อหาในผลงานไดถูกตอง    

๒ การนําเสนอมีความนาสนใจ    

๓ ความเหมาะสมกับเวลา    

๔ ความกลาแสดงออก    

๕ บุคลิกภาพ น้ําเสียงเหมาะสม    

รวม    
 
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

          (...............................................) 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
การปฏิบัติงานสมบูรณชัดเจน ให ๓ คะแนน 
การปฏิบัติงานยังมีขอบกพรองเล็กนอย ให ๒ คะแนน 
การปฏิบัติงานยังมีขอบกพรองเปนสวนใหญ ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 

 
 

  

๖๗ 
 

บทเรียนท่ี ๙ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ     เวลา ๑๘๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความซ่ือสัตยตอตนเอง 
๒. ความซ่ือสัตยตอผูอ่ืน 
๓. ความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ  

จุดหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสามัญตระหนักถึงความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมเกมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมฐานความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 
๓. อภิปรายและสรุปความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 
๔. นําความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ไปขยายผลตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลง/เกม ท่ีสนุกสนานตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม

เชน เพลงสวัสดี/เกมสวัสดีประกอบเพลง 
๒. บรรยายและใหความรูผูเขารับการฝกอบรม (ใบความรูท่ี ๑) 
๓. นําเลนเกมเรียงลําดับ (เรียงอายุ ความสูง น้ําหนัก....เปนหมู/ท้ังหมดใหเรียงเปนแถวหรือวงกลม) 

(ใบความรูท่ี ๒) 
๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู  

• ฐานท่ี ๑ คนหาความดี 
• ฐานท่ี ๒ อวัยวะคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย (สรุป รางกายโยงใยเปนเน้ือเดียวกัน      

มีความสัมพันธกันท้ังระบบ มีสมองจิตใจเปนตัวควบคุมบังคับ สิ่งท่ีจําเปนของรางกาย คือ การรักษาใหสะอาด
และรักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ สวนจิตใจตองนําไปสูความดีงาม ความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง และนําไปขยายผล
ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ หลักธรรมมี ๕ ประการ คือ คิดดี พูดดี ทําดี คบคนดี ไปสูสถานท่ีดี)  

• ฐานท่ี ๓ เรียงคําเปนประโยคเนื้อเพลงความซ่ือสัตย (ตอเรียงเรียบรอยใหอธิบาย
ความหมายจากประโยคของเนื้อเพลง) 

• ฐานท่ี ๔ ทําอยางไร (สรุป มีคนเปนอันมาก ท่ียอมพูดเท็จเพ่ือหากําไรเพียงเล็กนอย แตตอง
สูญเสียกําไรมาก ๆ ท่ีจะไดในภายหลัง คนขายของท่ีหลอกลวงผูซ้ือจะต้ังรานอยูไมรอด หรือไปรอดก็หา       
ความเจริญไมได การท่ีคนยอมพูดเท็จนั้น มีเหตุ ๒ ประการ คือ โลภหนึ่ง และการเห็นแกตนเองหนึ่ง) 

๕. รวมกันอภิปรายสรุปสิ่งท่ีไดรับจากการเขาปฏิบัติกิจกรรมฐาน (ประทับใจ เพราะ...ไดขอคิดอะไร...) 
๖. รวมกันสรุปโดยเนนใหตระหนักถึงสิ่งท่ีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติ ความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง 

ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
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๖๗ 
 

บทเรียนท่ี ๙ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ     เวลา ๑๘๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความซ่ือสัตยตอตนเอง 
๒. ความซ่ือสัตยตอผูอ่ืน 
๓. ความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ  

จุดหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสามัญตระหนักถึงความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. ปฏิบัติกิจกรรมเกมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมฐานความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 
๓. อภิปรายและสรุปความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 
๔. นําความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง ไปขยายผลตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติได 

วิธีการสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลง/เกม ท่ีสนุกสนานตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม

เชน เพลงสวัสดี/เกมสวัสดีประกอบเพลง 
๒. บรรยายและใหความรูผูเขารับการฝกอบรม (ใบความรูท่ี ๑) 
๓. นําเลนเกมเรียงลําดับ (เรียงอายุ ความสูง น้ําหนัก....เปนหมู/ท้ังหมดใหเรียงเปนแถวหรือวงกลม) 

(ใบความรูท่ี ๒) 
๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู  

• ฐานท่ี ๑ คนหาความดี 
• ฐานท่ี ๒ อวัยวะคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย (สรุป รางกายโยงใยเปนเนื้อเดียวกัน      

มีความสัมพันธกันท้ังระบบ มีสมองจิตใจเปนตัวควบคุมบังคับ สิ่งท่ีจําเปนของรางกาย คือ การรักษาใหสะอาด
และรักษาสุขภาพใหดีอยูเสมอ สวนจิตใจตองนําไปสูความดีงาม ความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง และนําไปขยายผล
ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ หลักธรรมมี ๕ ประการ คือ คิดดี พูดดี ทําดี คบคนดี ไปสูสถานท่ีดี)  

• ฐานท่ี ๓ เรียงคําเปนประโยคเนื้อเพลงความซ่ือสัตย (ตอเรียงเรียบรอยใหอธิบาย
ความหมายจากประโยคของเนื้อเพลง) 

• ฐานท่ี ๔ ทําอยางไร (สรุป มีคนเปนอันมาก ท่ียอมพูดเท็จเพ่ือหากําไรเพียงเล็กนอย แตตอง
สูญเสียกําไรมาก ๆ ท่ีจะไดในภายหลัง คนขายของท่ีหลอกลวงผูซ้ือจะต้ังรานอยูไมรอด หรือไปรอดก็หา       
ความเจริญไมได การท่ีคนยอมพูดเท็จนั้น มีเหตุ ๒ ประการ คือ โลภหนึ่ง และการเห็นแกตนเองหนึ่ง) 

๕. รวมกันอภิปรายสรุปสิ่งท่ีไดรับจากการเขาปฏิบัติกิจกรรมฐาน (ประทับใจ เพราะ...ไดขอคิดอะไร...) 
๖. รวมกันสรุปโดยเนนใหตระหนักถึงสิ่งท่ีผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติ ความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง 

ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 
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๖๘ 
 

ส่ือการสอน 
 ๑. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง ความซ่ือสัตย 

 ใบความรูท่ี ๒ เพลง เรียงลําดับ 
 ๒. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
 ๓. เพลง/เกม 
 ๔. ใบกิจกรรมท่ี ๑ - ๔ 
 ๕. ใบงานฐานการเรียนรู ๑ - ๔ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมเพลง เกม และปฏิบัติกิจกรรมฐาน 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินปฏิบัติกิจกรรมฐาน 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน  

เนื้อหาวิชา 
ความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ในพจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา 
พูดจริงทําจริง ไมคิดคดทรยศ ไมทุจริตคดโกง ไมมีความลําเอียง และไมหลอกหลวง ท้ังทางตรงและทางออม 

ความซ่ือสัตยมีหลายอยาง เชน ความซ่ือสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอครอบครัว ตอหนาท่ี ตอมิตร 
และความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ ความซ่ือสัตยเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมคงยุงเหยิง 
เกิดความหวาดระแวง ไมไวใจซ่ึงกันและกัน เกิดความโกลาหลไปท่ั
บุคคล ก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมีปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ ก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนท่ี
ดูถูกของชาติอ่ืน ความซ่ือสัตยยอมเปนท่ีเคารพนับถือวาเปนคนมีเกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต ยอมจะทําใหสังคม
ทุกคนนั่นเองจะตองมีการปลูกฝงใหประพฤติปฏิบัติ 
 คนสวนใหญคงจะเคยไดยินไดฟงนิทานเรื่อง 
ตะโกนใหชาวบานมาชวย วาจะมีหมาปา
ตอมาเม่ือมีหมาปามาจริง ๆ ตะโกนเทาไรก็ไมมีใครเชื่อ เพราะคิดวาเปนการโกหกอีก ในท่ีสุดเด็กก็
แกะไป นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา การโกหกเปนสิ่งไม
เปนท่ีเชื่อถือของผูอ่ืน และสํานวน 
หรือพูดจาเหลวไหล เชื่อถือไมได
 
 
       

    

 

  

 
สวนเรื่อง “พันทายนรสิงห

แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 
เมืองสาครบุรี ซ่ึงเปนคลองคดเค้ียว พันทายนรสิงห
ก่ิงไมหักตกน้ํา ซ่ึงมีโทษประหาร แตพระเจาเสือ
แตพันทายนรสิงหกลับขอใหประหารตน ยอมตายเพ่ือมิใหเสียก
ซ่ือตรงตอหนาท่ีนี้เอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียงนายทายเรือ 
แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลา
ท่ีกลาวขวัญกันจนถึงทุกวันนี้ 

๖๙ 

ใบความรูท่ี ๑  
เรื่อง ความซ่ือสัตย 

ในพจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา ซ่ือสัตย หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ มีสัจจะ 
พูดจริงทําจริง ไมคิดคดทรยศ ไมทุจริตคดโกง ไมมีความลําเอียง และไมหลอกหลวง ท้ังทางตรงและทางออม 

ความซ่ือสัตยมีหลายอยาง เชน ความซ่ือสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอครอบครัว ตอหนาท่ี ตอมิตร 
และความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ ความซ่ือสัตยเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมคงยุงเหยิง 
เกิดความหวาดระแวง ไมไวใจซ่ึงกันและกัน เกิดความโกลาหลไปท่ัว ไมรูสิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถาขาดในระดับ

ก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมีปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ ก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนท่ี
ดูถูกของชาติอ่ืน ความซ่ือสัตยยอมเปนท่ีเคารพนับถือวาเปนคนมีเกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาท่ีดวย

อสัตยสุจริต ยอมจะทําใหสังคมและประเทศชาติมีความม่ันคง สงบสุข อันมีผลดีตอประชาชน
ทุกคนนั่นเองจะตองมีการปลูกฝงใหประพฤติปฏิบัติ  

คนสวนใหญคงจะเคยไดยินไดฟงนิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ” มาแลว ท่ีวาเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง
ตะโกนใหชาวบานมาชวย วาจะมีหมาปามากินแกะ แตกลายเปนวาเด็กโกหกและหัวเราะเยาะท่ีหลอกคนอ่ืนได 

ๆ ตะโกนเทาไรก็ไมมีใครเชื่อ เพราะคิดวาเปนการโกหกอีก ในท่ีสุดเด็กก็
สอนใหรูวา การโกหกเปนสิ่งไมดี และคนเราจะตองมีความซ่ือท้ังการกระทําและคําพูด

เปนท่ีเชื่อถือของผูอ่ืน และสํานวน “เด็กเลี้ยงแกะ” ก็เปนท่ีรูกันตอมาวาหมายถึง คนท่ีชอบพูดโกหกหลอกลวง 
ไมได 

 

นิทานเด็กเลีย้งแกะนิทานเด็กเลีย้งแกะ  

พันทายนรสิงห” ก็เปนเรื่องความซ่ือตรงตอหนาท่ี กลาวคือ ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ
แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 

เปนคลองคดเค้ียว พันทายนรสิงหนายทายเรือไมสามารถคัดทายไดทัน เรือพระท่ีน่ังจึงชน
ซ่ึงมีโทษประหาร แตพระเจาเสือเห็นวาเปนเรื่องสุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษให

แตพันทายนรสิงหกลับขอใหประหารตน ยอมตายเพ่ือมิใหเสียกฎมณเฑียรบาล ดวยความกลาหาญ
นี้เอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ

เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียงนายทายเรือ 
แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลาน หากทานรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของทานก็คงไมเปน

หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ มีสัจจะ  
พูดจริงทําจริง ไมคิดคดทรยศ ไมทุจริตคดโกง ไมมีความลําเอียง และไมหลอกหลวง ท้ังทางตรงและทางออม  

ความซ่ือสัตยมีหลายอยาง เชน ความซ่ือสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอครอบครัว ตอหนาท่ี ตอมิตร 
และความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ ความซ่ือสัตยเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมคงยุงเหยิง 

ว ไมรูสิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถาขาดในระดับ
ก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมีปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ ก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนท่ี

ดูถูกของชาติอ่ืน ความซ่ือสัตยยอมเปนท่ีเคารพนับถือวาเปนคนมีเกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาท่ีดวย 
และประเทศชาติมีความม่ันคง สงบสุข อันมีผลดีตอประชาชน คือ ตัวเรา        

ท่ีวาเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งรอง
และหัวเราะเยาะท่ีหลอกคนอ่ืนได 

ๆ ตะโกนเทาไรก็ไมมีใครเชื่อ เพราะคิดวาเปนการโกหกอีก ในท่ีสุดเด็กก็ตองสูญเสีย
งมีความซ่ือท้ังการกระทําและคําพูด จึงจะ

ก็เปนท่ีรูกันตอมาวาหมายถึง คนท่ีชอบพูดโกหกหลอกลวง 

ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ        
แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 

ไมสามารถคัดทายไดทัน เรือพระท่ีน่ังจึงชน   
สุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษใหถึงสองครั้ง 

ยรบาล ดวยความกลาหาญและความ
นี้เอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ

เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียงนายทายเรือ  
ชื่อเสียงของทานก็คงไมเปน         
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ในพจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา 
พูดจริงทําจริง ไมคิดคดทรยศ ไมทุจริตคดโกง ไมมีความลําเอียง และไมหลอกหลวง ท้ังทางตรงและทางออม 

ความซ่ือสัตยมีหลายอยาง เชน ความซ่ือสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอครอบครัว ตอหนาท่ี ตอมิตร 
และความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ ความซ่ือสัตยเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมคงยุงเหยิง 
เกิดความหวาดระแวง ไมไวใจซ่ึงกันและกัน เกิดความโกลาหลไปท่ั
บุคคล ก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมีปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ ก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนท่ี
ดูถูกของชาติอ่ืน ความซ่ือสัตยยอมเปนท่ีเคารพนับถือวาเปนคนมีเกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต ยอมจะทําใหสังคม
ทุกคนนั่นเองจะตองมีการปลูกฝงใหประพฤติปฏิบัติ 
 คนสวนใหญคงจะเคยไดยินไดฟงนิทานเรื่อง 
ตะโกนใหชาวบานมาชวย วาจะมีหมาปา
ตอมาเม่ือมีหมาปามาจริง ๆ ตะโกนเทาไรก็ไมมีใครเชื่อ เพราะคิดวาเปนการโกหกอีก ในท่ีสุดเด็กก็
แกะไป นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา การโกหกเปนสิ่งไม
เปนท่ีเชื่อถือของผูอ่ืน และสํานวน 
หรือพูดจาเหลวไหล เชื่อถือไมได
 
 
       

    

 

  

 
สวนเรื่อง “พันทายนรสิงห

แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 
เมืองสาครบุรี ซ่ึงเปนคลองคดเค้ียว พันทายนรสิงห
ก่ิงไมหักตกน้ํา ซ่ึงมีโทษประหาร แตพระเจาเสือ
แตพันทายนรสิงหกลับขอใหประหารตน ยอมตายเพ่ือมิใหเสียก
ซ่ือตรงตอหนาท่ีนี้เอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ
ดังกลาว เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียงนายทายเรือ 
แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลา
ท่ีกลาวขวัญกันจนถึงทุกวันนี้ 

๖๙ 

ใบความรูท่ี ๑  
เรื่อง ความซ่ือสัตย 

ในพจนานุกรมไดใหความหมายของคําวา ซ่ือสัตย หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ มีสัจจะ 
พูดจริงทําจริง ไมคิดคดทรยศ ไมทุจริตคดโกง ไมมีความลําเอียง และไมหลอกหลวง ท้ังทางตรงและทางออม 

ความซ่ือสัตยมีหลายอยาง เชน ความซ่ือสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอครอบครัว ตอหนาท่ี ตอมิตร 
และความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ ความซ่ือสัตยเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมคงยุงเหยิง 
เกิดความหวาดระแวง ไมไวใจซ่ึงกันและกัน เกิดความโกลาหลไปท่ัว ไมรูสิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถาขาดในระดับ

ก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมีปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ ก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนท่ี
ดูถูกของชาติอ่ืน ความซ่ือสัตยยอมเปนท่ีเคารพนับถือวาเปนคนมีเกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาท่ีดวย

อสัตยสุจริต ยอมจะทําใหสังคมและประเทศชาติมีความม่ันคง สงบสุข อันมีผลดีตอประชาชน
ทุกคนนั่นเองจะตองมีการปลูกฝงใหประพฤติปฏิบัติ  

คนสวนใหญคงจะเคยไดยินไดฟงนิทานเรื่อง “เด็กเลี้ยงแกะ” มาแลว ท่ีวาเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง
ตะโกนใหชาวบานมาชวย วาจะมีหมาปามากินแกะ แตกลายเปนวาเด็กโกหกและหัวเราะเยาะท่ีหลอกคนอ่ืนได 

ๆ ตะโกนเทาไรก็ไมมีใครเชื่อ เพราะคิดวาเปนการโกหกอีก ในท่ีสุดเด็กก็
สอนใหรูวา การโกหกเปนสิ่งไมดี และคนเราจะตองมีความซ่ือท้ังการกระทําและคําพูด

เปนท่ีเชื่อถือของผูอ่ืน และสํานวน “เด็กเลี้ยงแกะ” ก็เปนท่ีรูกันตอมาวาหมายถึง คนท่ีชอบพูดโกหกหลอกลวง 
ไมได 

 

นิทานเด็กเลีย้งแกะนิทานเด็กเลีย้งแกะ  

พันทายนรสิงห” ก็เปนเรื่องความซ่ือตรงตอหนาท่ี กลาวคือ ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ
แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 

เปนคลองคดเค้ียว พันทายนรสิงหนายทายเรือไมสามารถคัดทายไดทัน เรือพระท่ีนั่งจึงชน
ซ่ึงมีโทษประหาร แตพระเจาเสือเห็นวาเปนเรื่องสุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษให

แตพันทายนรสิงหกลับขอใหประหารตน ยอมตายเพ่ือมิใหเสียกฎมณเฑียรบาล ดวยความกลาหาญ
นี้เอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ

เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียงนายทายเรือ 
แตก็ประพฤติตนเปนแบบอยางแกลูกหลาน หากทานรับการอภัยโทษครั้งนั้น ชื่อเสียงของทานก็คงไมเปน

หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ มีสัจจะ  
พูดจริงทําจริง ไมคิดคดทรยศ ไมทุจริตคดโกง ไมมีความลําเอียง และไมหลอกหลวง ท้ังทางตรงและทางออม  

ความซ่ือสัตยมีหลายอยาง เชน ความซ่ือสัตยตอตนเอง ความซ่ือสัตยตอครอบครัว ตอหนาท่ี ตอมิตร 
และความซ่ือสัตยตอประเทศชาติ ความซ่ือสัตยเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดความซ่ือสัตยแลว สังคมคงยุงเหยิง 

ว ไมรูสิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ ถาขาดในระดับ
ก็จะกลายเปนคนไมนาเชื่อถือและมีปญหาอยูตลอดเวลา สวนในระดับประเทศ ก็จะไรซ่ึงเกียรติภูมิ เปนท่ี

ดูถูกของชาติอ่ืน ความซ่ือสัตยยอมเปนท่ีเคารพนับถือวาเปนคนมีเกียรติ ขอสําคัญ ถาทุกคนทําหนาท่ีดวย 
และประเทศชาติมีความม่ันคง สงบสุข อันมีผลดีตอประชาชน คือ ตัวเรา        

ท่ีวาเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งรอง
และหัวเราะเยาะท่ีหลอกคนอ่ืนได 

ๆ ตะโกนเทาไรก็ไมมีใครเชื่อ เพราะคิดวาเปนการโกหกอีก ในท่ีสุดเด็กก็ตองสูญเสีย
งมีความซ่ือท้ังการกระทําและคําพูด จึงจะ

ก็เปนท่ีรูกันตอมาวาหมายถึง คนท่ีชอบพูดโกหกหลอกลวง 

ในสมัยสมเด็จพระเจาเสือ        
แหงกรุงศรีอยุธยา ไดเสด็จลงเรือพระท่ีนั่งเอกชัยเพ่ือไปประพาสทรงเบ็ด เม่ือเรือพระท่ีนั่งมาถึงตําบลโคกขาม 

ไมสามารถคัดทายไดทัน เรือพระท่ีนั่งจึงชน   
สุดวิสัย จึงพระราชทานอภัยโทษใหถึงสองครั้ง 

ยรบาล ดวยความกลาหาญและความ
นี้เอง ท่ีทําใหปจจุบันยังมีศาลพันทายนรสิงหอยูท่ีจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณท่ีเกิดเหตุการณ

เพ่ือเปนอนุสรณสถานใหอนุชนรุนหลังนึกถึงคุณงามความดีของทาน ซ่ึงแมจะเปนเพียงนายทายเรือ  
ชื่อเสียงของทานก็คงไมเปน         
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 เรื่องแรกแมจะเปนนิทานท่ีแตงข้ึนและเปนท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก สวนอีกเรื่องจะเปนเรื่องเลาใน
พงศาวดารของไทยก็ตาม แตท้ังสองเรื่องก็เปนท่ีเลาขานสืบตอกันมาจนปจจุบัน เพ่ือใชเปนคติสอนใจคน 
อันแสดงใหเห็นวาไมวาชาติใด ภาษา
นายกยองและเปนเรื่องท่ีสมควรประพฤติปฏิบัติ

"เอ็งกินเหลา เมายา
จงอยากิน สินบาท

 มีเรื่องเลาวากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เปนอันมาก โดยพระองคทรงถือวาความซ่ือสัตยสุจริตเปนสิ่งสําคัญ
เปนนักการศาลยุติธรรมหรือนักกฎหมาย มีอยูครั้งหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการเลี้ยงขาวแชในพระบรมมหาราชวัง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นํานักเรียนกฎหมายเขาเฝาฯ
ผูพิพากษากินเหลามากใชไหม ทําไมรพีจึงปลอยใหเปนเช
วา "ขอเดชะพระอาญามิพนเกลาฯ
ขาพระพุทธเจาถือหลักในใจอยูเพียงสองขอ
ความซ่ือสัตยสุจริตอีกอยางหนึ่ง พูดสั้น
ทําใหเสียความยุติธรรม แตถาฉลาดแลวโกง
ขาพระพุทธเจามิไดไปสอบสวนหรือเอาใจใสกิจธุระสวนตัวของผูพิพากษาแตละคน
อยางไร นอกเหนืออํานาจเสนาบดีจะบังคับ

 

 

 

 
                                 

 

๗๐ 

                                                                  

อนุสาวรียพันทายนรสิงหอนุสาวรียพันทายนรสิงห  
 

เรื่องแรกแมจะเปนนิทานท่ีแตงข้ึนและเปนท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก สวนอีกเรื่องจะเปนเรื่องเลาใน
พงศาวดารของไทยก็ตาม แตท้ังสองเรื่องก็เปนท่ีเลาขานสืบตอกันมาจนปจจุบัน เพ่ือใชเปนคติสอนใจคน 
อันแสดงใหเห็นวาไมวาชาติใด ภาษาไหน ตางก็เห็นวา ความซ่ือสัตยและการไมโกหกหลอกลวงใคร
นายกยองและเปนเรื่องท่ีสมควรประพฤติปฏิบัติ 

เอ็งกินเหลา เมายา ไมวาหรอก  แตอยาออก นอกทางไป ใหเสียผล
จงอยากิน สินบาท คาดสินบน  เรามันชน ชั้นปญญา

มีเรื่องเลาวากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงพิถีพิถันเก่ียวกับคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนผูพิพากษา
โดยพระองคทรงถือวาความซ่ือสัตยสุจริตเปนสิ่งสําคัญ สําหรับกลุมคนในแวดวงตุลาการไมวาจะ

นักการศาลยุติธรรมหรือนักกฎหมาย มีอยูครั้งหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
ใหมีการเลี้ยงขาวแชในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระบรมราชานุญาตใหกรมหลวง

นํานักเรียนกฎหมายเขาเฝาฯ ดวย ณ ท่ีนั้น ทรงมีพระราชกระแสดํารัสวา 
ทําไมรพีจึงปลอยใหเปนเชนนั้น"  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงกราบบังคมทูล

ขอเดชะพระอาญามิพนเกลาฯ ในเวลาท่ีขาพระพุทธเจาจะเลือกผูพิพากษาก็ดี เลื่อนชั้นผูพิพากษาก็ดี
ขาพระพุทธเจาถือหลักในใจอยูเพียงสองขอ คือตองมีสติปญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดอยางหนึ่ง

ยสุจริตอีกอยางหนึ่ง พูดสั้น ๆ ตองฉลาดและตองไมโกง ถาโงก็ไมทันคนอ่ืน โจทก จําเลย จะตมเอาได
แตถาฉลาดแลวโกง ก็ทําเสียความยุติธรรมอีกเหมือนกัน

ขาพระพุทธเจามิไดไปสอบสวนหรือเอาใจใสกิจธุระสวนตัวของผูพิพากษาแตละคนวา
อยางไร นอกเหนืออํานาจเสนาบดีจะบังคับ" 

                                 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  

เรื่องแรกแมจะเปนนิทานท่ีแตงข้ึนและเปนท่ีรูจักกันไปท่ัวโลก สวนอีกเรื่องจะเปนเรื่องเลาใน
พงศาวดารของไทยก็ตาม แตท้ังสองเรื่องก็เปนท่ีเลาขานสืบตอกันมาจนปจจุบัน เพ่ือใชเปนคติสอนใจคน       

และการไมโกหกหลอกลวงใคร เปนท่ี     

แตอยาออก นอกทางไป ใหเสียผล 
เรามันชน ชั้นปญญา ตุลาการ" 

ทรงพิถีพิถันเก่ียวกับคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนผูพิพากษา 
สําหรับกลุมคนในแวดวงตุลาการไมวาจะ 

นักการศาลยุติธรรมหรือนักกฎหมาย มีอยูครั้งหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง      
ทรงพระบรมราชานุญาตใหกรมหลวง

ทรงมีพระราชกระแสดํารัสวา "รพี พอไดยินวา        
รีดิเรกฤทธิ์ทรงกราบบังคมทูล

ในเวลาท่ีขาพระพุทธเจาจะเลือกผูพิพากษาก็ดี เลื่อนชั้นผูพิพากษาก็ดี 
คือตองมีสติปญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดอยางหนึ่ง และตองมี

ถาโงก็ไมทันคนอ่ืน โจทก จําเลย จะตมเอาได 
ก็ทําเสียความยุติธรรมอีกเหมือนกัน จะซํ้ารายยิ่งกันไปใหญ  

วาใครจะกินเหลา เท่ียวเตร

 

 เม่ือพูดถึงความซ่ือสัตยของผูนําประเทศท่ีเจริญแลว เ
ผูนํา คือตองเปนคนซ่ือสัตย สวนเรื่องของความสามารถ
ผูนําท่ีดีมี ๔ ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ
  ๑. Honest ความซ่ือสัตย
  ๒. Forward -
  ๓. Inspiring การเปนแรงบันดาลใจ
  ๔. Competent 
 จะเห็นวาใหความสําคัญกับความซ่ือสัตยมาเปนอันดับแรก
อันดับสุดทาย จะเห็นไดจากผูนําเขาบางทีทําผิดเล็ก
บริการ (ผูวาการรัฐนิวยอรค) ก็ถึงกับตองลา
ประชาชนแลว ซ่ึงมันเปนรากฐานของความม่ันคงในตําแหนงของเขา
นั้นอีกตอไปแลว จึงแสดงสปริต
โดยสิ้นเชิง ท่ีไมคอยสนใจผูนําท่ีซื่อสัตย แตขอใหมีความสามารถเปนพอ 

ประโยชนของการมีความซ่ือสัตย 
• ทําใหมีความเจริญกาวหนาและป
• เปนคนเปดเผย 
• เสริมสรางใหตัวเองเปนคนก
• เปนท่ีเชื่อถือ
• ชีวิตมีความสุข

โทษของการไมมีความซ่ือสัตย
• ชีวิตและหน
• ถูกมองเปนคนข้ีโกง ทุจริต ไมมีร
• ไมเปนท่ีเชื่อถือของคนอ่ื
• อาจหันไปประกอบอาชีพทุจริต ทําผิดกฎหมาย

สวัสดี สวสัดี วันนี้เรามาเจอกัน เธอกับฉันพบกัน
  

เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับลําดับกอนหลัง คนนาชัง คนนาชังมาทีหลังไมเรียงลําดับ มากอนตองอยูขางหนา 
มาชาตองอยูถัดไป จําไวลูกเสือไทย จําไวลูกเสือไทย ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ

 

๗๑ 

เม่ือพูดถึงความซ่ือสัตยของผูนําประเทศท่ีเจริญแลว เชน อเมริกา คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดขอแรกของ
คือตองเปนคนซ่ือสัตย สวนเรื่องของความสามารถ เขาใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย

เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
ความซ่ือสัตย 
- looking การมีวิสัยทัศน 
การเปนแรงบันดาลใจ/อิทธิพลตอจิตใจคน 

. Competent ความสามารถ 
จะเห็นวาใหความสําคัญกับความซ่ือสัตยมาเปนอันดับแรก ในขณะท่ีเรื่องของความสามารถนั้นมาเปน

อันดับสุดทาย จะเห็นไดจากผูนําเขาบางทีทําผิดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน แอบมีก๊ิก (บิล คลินต้ัน
ก็ถึงกับตองลาออกแลว เพราะเขารูแลววาเขาทําลายความไวเนื้อเชื่อใจของ

แลว ซ่ึงมันเปนรากฐานของความม่ันคงในตําแหนงของเขา ทําใหเขาคิดวาเขาไมนาจะอยูในตําแหนง
ตโดยการลาออก ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยและประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย

ท่ีไมคอยสนใจผูนําท่ีซื่อสัตย แตขอใหมีความสามารถเปนพอ  
ประโยชนของการมีความซ่ือสัตย  

ทําใหมีความเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน
ดเผย จริงใจตอตนเองและผูอ่ืน 

เสริมสรางใหตัวเองเปนคนกลาหาญ กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
เชื่อถือและไวใจของคนอ่ืน  

ชีวิตมีความสุข 
โทษของการไมมีความซ่ือสัตย 

ชีวิตและหนาท่ีการงานไมประสบความสําเร็จ 
ถูกมองเปนคนข้ีโกง ทุจริต ไมมีระเบียบวินัยตอตนเองและผูอ่ืน 
ไมเปนท่ีเชื่อถือของคนอ่ืน 
อาจหันไปประกอบอาชีพทุจริต ทําผิดกฎหมาย  

 
เพลง  สวัสดี 

สวัสดี สวสัดี วันนี้เรามาเจอกัน เธอกับฉันพบกัน สวัสดี 

 
 

ใบความรูท่ี ๒  
เพลง  เรียงลําดับ 

 
เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับลําดับกอนหลัง คนนาชัง คนนาชังมาทีหลังไมเรียงลําดับ มากอนตองอยูขางหนา 
มาชาตองอยูถัดไป จําไวลูกเสือไทย จําไวลูกเสือไทย ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ

ชน อเมริกา คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดขอแรกของ
เขาใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย คุณสมบัติของ

ในขณะท่ีเรื่องของความสามารถนั้นมาเปน
บิล คลินต้ัน) หรือแอบเท่ียวหญิง
ทําลายความไวเนื้อเชื่อใจของ

ทําใหเขาคิดวาเขาไมนาจะอยูในตําแหนง
โดยการลาออก ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยและประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย 

ระสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

 

เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับลําดับกอนหลัง คนนาชัง คนนาชังมาทีหลังไมเรียงลําดับ มากอนตองอยูขางหนา      
มาชาตองอยูถัดไป จําไวลูกเสือไทย จําไวลูกเสือไทย ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ 
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 เม่ือพูดถึงความซ่ือสัตยของผูนําประเทศท่ีเจริญแลว เ
ผูนํา คือตองเปนคนซ่ือสัตย สวนเรื่องของความสามารถ
ผูนําท่ีดีมี ๔ ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ
  ๑. Honest ความซ่ือสัตย
  ๒. Forward -
  ๓. Inspiring การเปนแรงบันดาลใจ
  ๔. Competent 
 จะเห็นวาใหความสําคัญกับความซ่ือสัตยมาเปนอันดับแรก
อันดับสุดทาย จะเห็นไดจากผูนําเขาบางทีทําผิดเล็ก
บริการ (ผูวาการรัฐนิวยอรค) ก็ถึงกับตองลา
ประชาชนแลว ซ่ึงมันเปนรากฐานของความม่ันคงในตําแหนงของเขา
นั้นอีกตอไปแลว จึงแสดงสปริต
โดยสิ้นเชิง ท่ีไมคอยสนใจผูนําท่ีซื่อสัตย แตขอใหมีความสามารถเปนพอ 

ประโยชนของการมีความซ่ือสัตย 
• ทําใหมีความเจริญกาวหนาและป
• เปนคนเปดเผย 
• เสริมสรางใหตัวเองเปนคนก
• เปนท่ีเชื่อถือ
• ชีวิตมีความสุข

โทษของการไมมีความซ่ือสัตย
• ชีวิตและหน
• ถูกมองเปนคนข้ีโกง ทุจริต ไมมีร
• ไมเปนท่ีเชื่อถือของคนอ่ื
• อาจหันไปประกอบอาชีพทุจริต ทําผิดกฎหมาย

สวัสดี สวสัดี วันนี้เรามาเจอกัน เธอกับฉันพบกัน
  

เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับลําดับกอนหลัง คนนาชัง คนนาชังมาทีหลังไมเรียงลําดับ มากอนตองอยูขางหนา 
มาชาตองอยูถัดไป จําไวลูกเสือไทย จําไวลูกเสือไทย ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ

 

๗๑ 

เม่ือพูดถึงความซ่ือสัตยของผูนําประเทศท่ีเจริญแลว เชน อเมริกา คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดขอแรกของ
คือตองเปนคนซ่ือสัตย สวนเรื่องของความสามารถ เขาใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย

เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
ความซ่ือสัตย 
- looking การมีวิสัยทัศน 
การเปนแรงบันดาลใจ/อิทธิพลตอจิตใจคน 

. Competent ความสามารถ 
จะเห็นวาใหความสําคัญกับความซ่ือสัตยมาเปนอันดับแรก ในขณะท่ีเรื่องของความสามารถนั้นมาเปน

อันดับสุดทาย จะเห็นไดจากผูนําเขาบางทีทําผิดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน แอบมีก๊ิก (บิล คลินต้ัน
ก็ถึงกับตองลาออกแลว เพราะเขารูแลววาเขาทําลายความไวเนื้อเชื่อใจของ

แลว ซ่ึงมันเปนรากฐานของความม่ันคงในตําแหนงของเขา ทําใหเขาคิดวาเขาไมนาจะอยูในตําแหนง
ตโดยการลาออก ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยและประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย

ท่ีไมคอยสนใจผูนําท่ีซื่อสัตย แตขอใหมีความสามารถเปนพอ  
ประโยชนของการมีความซ่ือสัตย  

ทําใหมีความเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน
ดเผย จริงใจตอตนเองและผูอ่ืน 

เสริมสรางใหตัวเองเปนคนกลาหาญ กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
เชื่อถือและไวใจของคนอ่ืน  

ชีวิตมีความสุข 
โทษของการไมมีความซ่ือสัตย 

ชีวิตและหนาท่ีการงานไมประสบความสําเร็จ 
ถูกมองเปนคนข้ีโกง ทุจริต ไมมีระเบียบวินัยตอตนเองและผูอ่ืน 
ไมเปนท่ีเชื่อถือของคนอ่ืน 
อาจหันไปประกอบอาชีพทุจริต ทําผิดกฎหมาย  

 
เพลง  สวัสดี 

สวัสดี สวสัดี วันนี้เรามาเจอกัน เธอกับฉันพบกัน สวัสดี 

 
 

ใบความรูท่ี ๒  
เพลง  เรียงลําดับ 

 
เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับลําดับกอนหลัง คนนาชัง คนนาชังมาทีหลังไมเรียงลําดับ มากอนตองอยูขางหนา 
มาชาตองอยูถัดไป จําไวลูกเสือไทย จําไวลูกเสือไทย ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ

ชน อเมริกา คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดขอแรกของ
เขาใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย คุณสมบัติของ

ในขณะท่ีเรื่องของความสามารถนั้นมาเปน
บิล คลินต้ัน) หรือแอบเท่ียวหญิง
ทําลายความไวเนื้อเชื่อใจของ

ทําใหเขาคิดวาเขาไมนาจะอยูในตําแหนง
โดยการลาออก ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทยและประเทศดอยพัฒนาท้ังหลาย 

ระสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 

 

เรียงมาเรียงลําดับ ลําดับลําดับกอนหลัง คนนาชัง คนนาชังมาทีหลังไมเรียงลําดับ มากอนตองอยูขางหนา      
มาชาตองอยูถัดไป จําไวลูกเสือไทย จําไวลูกเสือไทย ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ ระเบียบวินัยเปนสิ่งสําคัญ 
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กิจกรรมท่ี ๑ คนหาความดี 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูความซ่ือสัตยตอตนเอง
ลักษณะกิจกรรม 
 ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคน
การดําเนินกิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
กระดาษคําถามคําตอบคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี

๒. วิธีการ  
๒.๑ วิทยากรชี้แจงกิจกรรม 
๒.๒ ผูเขารับการอบรมปฏิบัติ
๒.๓ สรุปการเรียนรู

วิธีดําเนินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
๑. แจกใบกิจกรรมคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี
๒. ผูเขารับการฝกอบรมแตละคนใน
๓. สงผูแทนกลุมนําเสนอและเหตุผล
๔. วิทยากรรวมสรุปคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี เนนเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเอง
๕. วิทยากรสรุปดวยบทกลอนวา

กอนจะลุก   ก็ตองผาน 
กอนจะเกง  ก็ตองผาน 

อุปกรณ 
กระดาษใบกิจกรรมคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี

 
 
 
 

๗๒ 

อบรมไดเรียนรูความซ่ือสัตยตอตนเอง 

อบรมแตละคนในหมู ชวยกันคิดถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี

กระดาษคําถามคําตอบคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี ใหเพียงพอกับจํานวน

วิทยากรชี้แจงกิจกรรม  
ผูเขารับการอบรมปฏิบัติ 
สรุปการเรียนรู 

 
แจกใบกิจกรรมคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี 

อบรมแตละคนในหมูระดมสมอง และอภิปรายคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี
สงผูแทนกลุมนําเสนอและเหตุผล 
วิทยากรรวมสรุปคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี เนนเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเอง
วิทยากรสรุปดวยบทกลอนวา 

ก็ตองผาน  ซ่ึงการลม  กอนจะคม   ก็ตองผาน 
ก็ตองผาน  การฝกปรือ กอนสัตยซื่อ ก็ตองผาน 

กระดาษใบกิจกรรมคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี 

ใหเพียงพอกับจํานวนหมู 

และอภิปรายคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี 

วิทยากรรวมสรุปคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนดี เนนเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเอง 

ก็ตองผาน  ซ่ึงการท่ือ 
กอนสัตยซื่อ ก็ตองผาน  การฝกตน 

๗๓ 
 

กิจกรรมท่ี ๒ อวัยวะคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทยท่ีนําสวนตาง ๆ ของอวัยวะ
รางกาย มาผูกโยงในการอบรมสั่งสอนใหลูกหลานยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
ลักษณะกิจกรรม 
 ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนในหมู ชวยกันคิดหาคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย เม่ือวิทยากร
บอกสวนใดสวนหนึ่งของอวัยวะ เชน “หัว” ใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนตอบ เชน คนเดียวหัวหาย สองคน
เพ่ือนตาย “ตา” เขาเมืองตาหลิ่ว หลิ่วตาตาม ลงในกระดาษเปลา A4 จากนั้นผูแทนวิ่งมานําเสนอหนาหอง
ประชุม เปนลักษณะการแขงขัน กําหนดเวลาและมีรางวัล 
การดําเนินกิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
กระดาษคําอวัยวะและคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทยท่ีเก่ียวของกับอวัยวะรางกายสําหรับ

วิทยากร 
๒. วิธีการ  

๒.๑ วิทยากรชี้แจงกิจกรรม  
๒.๒ ผูเขารับการอบรมปฏิบัติ 
๒.๓ สรุปการเรียนรู 

วิธีดําเนินกิจกรรม (๒๐นาที) 
๑. แจกปากกาและกระดาษเปลา A4 วิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเลน 
๒. กติกา มีดังนี้  

วิทยากรกําหนดคําอวัยวะของรางกาย แลวใหผูเขารับการฝกอบรมนําคํานั้นมาเขาคําสุภาษิต          
คําพังเพย หรือสํานวนไทย เชน หัว ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย” “ความรู
ทวมหัว เอาตัวไมรอด” ปาก ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “เนื้อเขาปากเสือ” “ปลาหมอตายเพราะปาก” คอ         
ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “ลวงคองูเหา” ศอก ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “กินน้ําใตศอก” ทอง ผูเขารับ       
การฝกอบรมตอบ “กินปูรอนทอง” ฯลฯ  ผูเขารับการฝกอบรมแตละคนในกลุมระดมสมอง เขียนคําตอบลงใน
กระดาษ A4 วิทยากรใหสัญญาณเริ่มปฏิบัติ  ผูแทนวิ่งมานําเสนอหนาหองประชุม กําหนดเวลา เม่ือหมดเวลา
ใหสัญญาณ ตรวจสอบคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทยและมีรางวัล 

๓. วิทยากรรวมสรุปขอคิดในการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดวยบทกลอนวา 
กินปูรอนทองเรารูอยูท่ีจิต   ปากวาตาขยิบเรารูอยูท่ีผล 
กินน้ําใตศอกเรารูอยูท่ีตน   รวมฝกฝนสุภาษิตพิชิตพาล  

        ผูประพันธ สมเกียรติ  ฮะวังจู 
อุปกรณ 

๑. กระดาษเปลา A4 
๒. ปากกา 
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๗๓ 
 

กิจกรรมท่ี ๒ อวัยวะคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทยท่ีนําสวนตาง ๆ ของอวัยวะ
รางกาย มาผูกโยงในการอบรมสั่งสอนใหลูกหลานยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
ลักษณะกิจกรรม 
 ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนในหมู ชวยกันคิดหาคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย เม่ือวิทยากร
บอกสวนใดสวนหนึ่งของอวัยวะ เชน “หัว” ใหผูเขารับการฝกอบรมเขียนตอบ เชน คนเดียวหัวหาย สองคน
เพ่ือนตาย “ตา” เขาเมืองตาหลิ่ว หลิ่วตาตาม ลงในกระดาษเปลา A4 จากนั้นผูแทนวิ่งมานําเสนอหนาหอง
ประชุม เปนลักษณะการแขงขัน กําหนดเวลาและมีรางวัล 
การดําเนินกิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
กระดาษคําอวัยวะและคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทยท่ีเก่ียวของกับอวัยวะรางกายสําหรับ

วิทยากร 
๒. วิธีการ  

๒.๑ วิทยากรชี้แจงกิจกรรม  
๒.๒ ผูเขารับการอบรมปฏิบัติ 
๒.๓ สรุปการเรียนรู 

วิธีดําเนินกิจกรรม (๒๐นาที) 
๑. แจกปากกาและกระดาษเปลา A4 วิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเลน 
๒. กติกา มีดังนี้  

วิทยากรกําหนดคําอวัยวะของรางกาย แลวใหผูเขารับการฝกอบรมนําคํานั้นมาเขาคําสุภาษิต          
คําพังเพย หรือสํานวนไทย เชน หัว ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “คนเดียวหัวหาย สองคนเพ่ือนตาย” “ความรู
ทวมหัว เอาตัวไมรอด” ปาก ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “เนื้อเขาปากเสือ” “ปลาหมอตายเพราะปาก” คอ         
ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “ลวงคองูเหา” ศอก ผูเขารับการฝกอบรมตอบ “กินน้ําใตศอก” ทอง ผูเขารับ       
การฝกอบรมตอบ “กินปูรอนทอง” ฯลฯ  ผูเขารับการฝกอบรมแตละคนในกลุมระดมสมอง เขียนคําตอบลงใน
กระดาษ A4 วิทยากรใหสัญญาณเริ่มปฏิบัติ  ผูแทนวิ่งมานําเสนอหนาหองประชุม กําหนดเวลา เม่ือหมดเวลา
ใหสัญญาณ ตรวจสอบคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทยและมีรางวัล 

๓. วิทยากรรวมสรุปขอคิดในการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ดวยบทกลอนวา 
กินปูรอนทองเรารูอยูท่ีจิต   ปากวาตาขยิบเรารูอยูท่ีผล 
กินน้ําใตศอกเรารูอยูท่ีตน   รวมฝกฝนสุภาษิตพิชิตพาล  

        ผูประพันธ สมเกียรติ  ฮะวังจู 
อุปกรณ 

๑. กระดาษเปลา A4 
๒. ปากกา 
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๗๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๓ เรียงคําเปนประโยคเพลงความซ่ือสัตย 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ฝกปฏิบัติในการเรียงคํา ในเนื้อเพลงความซ่ือสัตย ใหเปนประโยค         
ท่ีสมบูรณ ถูกตอง และรองเพลงความซ่ือสัตยได 
ลักษณะกิจกรรม 

ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนในหมู ชวยกันหาคําในกระดาษคํา เรียงใหเปนประโยคในเนื้อเพลง
ความซ่ือสัตยท่ีกําหนด และรองเพลงความซ่ือสัตย เปนลักษณะการแขงขัน ตามกําหนดเวลาและมีรางวัล    
การดําเนินกิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
๑.๑ กระดาษคําเนื้อเพลงความซ่ือสัตย 
๑.๒ เนื้อเพลงความซ่ือสัตย 

๒. วิธีการ  
๒.๑ วิทยากรชี้แจงกิจกรรม  
๒.๒ ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติ 
๒.๓ สรุปการเรียนรู 

วิธีดําเนินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
๑. แจกกระดาษคําเนื้อเพลงความซ่ือสัตยตามจํานวนกลุม (หมู) วิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเลน 
๒. กติกา มีดังนี้  

นํากระดาษคําในเน้ือเพลงความซ่ือสัตย ใหผูเขารับการฝกอบรมเรียงใหเปนประโยคท่ีสมบูรณ 
ถูกตองตามเนื้อเพลง กําหนดเวลา และมีรางวัล   

๓. ใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนรวมรองเพลงความซ่ือสัตย (ถารองไมไดเปดเพลงใหฟงและรองตาม) 
๔. วิทยากรรวมสรุปความหมายของเพลงความซ่ือสัตย และขอคิดในการนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน (เนนความตระหนัก คานิยม ทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี ความซ่ือสัตย) 
อุปกรณ 

๑. กระดาษ A4  
๒. ปากกา 

 
  

 

กิจกรรมท่ี ๔ ทําอยางไร 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม
ลักษณะกิจกรรม 

ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนใน
ใบงานท่ีกําหนด กําหนดเวลาและนําเสนอ
การดําเนินกิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
๑.๑ ใบกิจกรรม
๑.๒ ใบงาน 

๒. วิธีการ  
๒.๑ วิทยากรชี้แจงกิจกรรม 
๒.๒ ผูเขารับการ
๒.๓ นําเสนอและสรุปการเรียนรู

วิธีดําเนินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
๑. วิทยากรสนทนาเรื่องความซ่ือสัตย 
๒. ชี้แจงกิจกรรมและมอบใบงาน กําหนดเวลาและใหนําเสนอ
๓. วิทยากรรวมอภิปรายสรุปกิจกรรม และขอคิดในการ

(เนนความตระหนัก คานิยม ทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี 
อุปกรณ 

๑. ใบกิจกรรม 
๒. ใบงาน 
 

 
 

    

 

 

 

 

๗๕ 

อบรม ฝกปฏิบัติในการคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมุ

อบรมแตละคนในหมู ชวยกันคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมติใน
ใบงานท่ีกําหนด กําหนดเวลาและนําเสนอ 

ใบกิจกรรม 

วิทยากรชี้แจงกิจกรรม  
ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติ 
นําเสนอและสรุปการเรียนรู 

 
วิทยากรสนทนาเรื่องความซ่ือสัตย  
ชี้แจงกิจกรรมและมอบใบงาน กําหนดเวลาและใหนําเสนอ 
วิทยากรรวมอภิปรายสรุปกิจกรรม และขอคิดในการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

เนนความตระหนัก คานิยม ทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี ความซ่ือสัตย) 

             

ความซื่อสัตยความซื่อสัตย  
 
 

ฝกปฏิบัติในการคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมุติได  

ชวยกันคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมติใน  

นําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน        
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กิจกรรมท่ี ๔ ทําอยางไร 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม
ลักษณะกิจกรรม 

ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละคนใน
ใบงานท่ีกําหนด กําหนดเวลาและนําเสนอ
การดําเนินกิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
๑.๑ ใบกิจกรรม
๑.๒ ใบงาน 

๒. วิธีการ  
๒.๑ วิทยากรชี้แจงกิจกรรม 
๒.๒ ผูเขารับการ
๒.๓ นําเสนอและสรุปการเรียนรู

วิธีดําเนินกิจกรรม (๒๐ นาที) 
๑. วิทยากรสนทนาเรื่องความซ่ือสัตย 
๒. ชี้แจงกิจกรรมและมอบใบงาน กําหนดเวลาและใหนําเสนอ
๓. วิทยากรรวมอภิปรายสรุปกิจกรรม และขอคิดในการ

(เนนความตระหนัก คานิยม ทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี 
อุปกรณ 

๑. ใบกิจกรรม 
๒. ใบงาน 
 

 
 

    

 

 

 

 

๗๕ 

อบรม ฝกปฏิบัติในการคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมุ

อบรมแตละคนในหมู ชวยกันคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมติใน
ใบงานท่ีกําหนด กําหนดเวลาและนําเสนอ 

ใบกิจกรรม 

วิทยากรชี้แจงกิจกรรม  
ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติ 
นําเสนอและสรุปการเรียนรู 

 
วิทยากรสนทนาเรื่องความซ่ือสัตย  
ชี้แจงกิจกรรมและมอบใบงาน กําหนดเวลาและใหนําเสนอ 
วิทยากรรวมอภิปรายสรุปกิจกรรม และขอคิดในการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน

เนนความตระหนัก คานิยม ทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี ความซ่ือสัตย) 

             

ความซื่อสัตยความซื่อสัตย  
 
 

ฝกปฏิบัติในการคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมุติได  

ชวยกันคิดวิเคราะหจากสถานการณหรือเหตุการณสมมติใน  

นําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน        
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๗๖ 
 

ใบงานท่ี ๑ 
 เรื่อง คนหาคนดี 

 
คําช้ีแจง  ใหลูกเสือแตละหมูเลือกคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหคนเปนคนดี แลวสงผูแทนหมูนําเสนอ 

๑. อะไรท่ีลูกเสือคิดวาเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหคนเปนคนดี 

๑ ๒ ๓ 
๔ ๕ ๖ 
๗ ๘ ๙ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑๓ ๑๔ ๑๕ 

 
๒. อธิบายเหตุผลคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหคนเปนคนดี ๓ ขอ 
๒.๑..................................................................................................................................................... 
๒.๒.................................................................................................................................................... 
๒.๓.................................................................................................................................................... 

 
 

ใบงานท่ี ๒ 
 เรื่อง อวัยวะคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย 

 
คําช้ีแจง  ใหลูกเสือแตละหมูเขียนตอบคําสุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ลงในกระดาษ A4 แลวสงผูแทนหมู
นําเสนอหนาหองประชุม ตามเวลาท่ีกําหนด 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 
 
 

๗๗ 
 

ใบงานท่ี ๓ 
 เรื่อง เพลงความซ่ือสัตย 

 
คําช้ีแจง  ใหลูกเสือแตละหมูนํากระดาษคําแตละคํา เรียงคําท่ีกําหนดให เปนประโยคตามเนื้อเพลง        
ความซ่ือสัตย ท่ีสมบูรณ ถูกตอง ตามเวลาท่ีกําหนด (มีรางวัล) 
เนื้อเพลง 

ความซ่ือสัตยเปนสมบัติของคนดี หากวาใครไมมีชาตินี้เอาดีไมได มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอดถมไป              
คดโกงแลวใครจะรับไวใหรวมการงาน 

 
 
 

 
 

ใบงานท่ี ๔ 
 เรื่อง ทําอยางไร 

 
พอคาแมคาในตลาดสด ตลาดนัดและตลาดริมถนนริมทาง ตองรูจักวิธีชักจูง โนมนาวลูกคาใหซ้ือสินคา

ของตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ดวยคุณภาพของสินคาและความตรงไปตรงมาของน้ําหนักสินคา ไมโกงตาชั่ง   
ไมเพ่ิมน้ําหนักแฝงในสินคา เชน ผสมน้ําตาลทรายลงในน้ําตาลปบ ไมพรมน้ํามากเกินไปในเงาะ หรือใสน้ําแข็ง
และน้ําในกุงสดเพ่ือเพ่ิมน้ําหนัก การคิดเงินทอนเงินลูกคา ก็เชนกัน แกลงคิดผิดโดยคิดมากกวาราคาจริงของ
สินคา ทอนเงินลูกคาไมถูกตอง โดยทอนนอยกวาความเปนจริง หรือในกรณีของลูกคาเอง บางทานกินอาหาร
แลวหนีไมจาย รายการอาหารทางรานไมไดลง หรือไมไดคิดเงินก็ทําเฉยเสียไมบอกทางราน จะดวยความโลภ
หรือความเห็นแกตัวของคน ทําใหคนนั้นขาดความซ่ือสัตยสุจริต ถาอยูกับคณะก็ทําใหคณะตองเสียชื่อเสียง        
อยูในสังคมก็ทําใหสังคมตองเดือดรอน ถามีคนอยางนี้ในชาติมาก ๆ ก็ทําใหชาติวุนวาย แตกแยก หา       
ความสามัคคีมิได มีตัวอยางใหเห็นบอย ๆ ครูมีเรื่อง ๆ หนึ่งจะเลาใหฟง คือ 

ครูมีความจําเปนตองใชรองเทาหุมสนแบบผูกสีน้ําตาลเพ่ือใชกับเครื่องแบบลูกเสือ จึงเขาไปดูท่ี     
รานรองเทามีชื่อแหงหนึ่ง พบรองเทาสีน้ําตาลแบบผูก แตเปนแบบสปอรตมีลวดลาย จึงถามคนขายวา 
“รองเทาแบบนี้ ใชกับเครื่องแบบลูกเสือไดหรือไม” เขาบอกวาใชได ขาพเจาไมทันไดอานระเบียบชัดเจนก็นึกวา
คงจะใชได แตใจหนึ่งคิดวาไปอานระเบียบเสียใหแนนอนกอน จะไดไมเสียเวลาและเงินเปลา จากนั้นจึงไดไปดูท่ี
รานรองเทาอีกแหงหนึ่ง ก็พบรองเทาสีน้ําตาลแบบเดียวกันนั้นเขาอีก แตคนขายพูดคนละอยางวา “รองเทา   
สีน้ําตาลแบบสปอรตมีลวดลายนี้ ถาจะวากันตามระเบียบจริง ๆ แลว ใชแตงกับเครื่องแบบลูกเสือไมได ตองใช
แบบเรียบ ๆ รองเทาลูกเสือเคยมีจําหนายท่ีนี่ แตบัดนี้หมดเสียแลว” ขาพเจานึกชมคนขายคนนั้นท่ีพูดตาม     
ความจริง ก็เลยซ้ือรองเทาคูนั้น ไมใชเพ่ือจะเอามาใชกับเครื่องแบบลูกเสือ แตซ้ือเพ่ือเปนรางวัลความสุจริตของ
ผูชายคนนั้น 

คําส่ัง   ใหลูกเสือคิดวิเคราะหคําถาม ถาเหตุการณนี้เกิดกับลูกเสือ  
๑. ลูกเสือจะทําอยางไรกับรานท่ีหนึ่ง  
๒. ลูกเสือจะซ้ือรองเทารานท่ีสองหรือไม เพราะอะไร 

ความ ซือ สตัย ์ เป็น สมบติั ของ คน ดี หาก วา่ ใคร 

......... ......... ......... ......... 
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๗๗ 
 

ใบงานท่ี ๓ 
 เรื่อง เพลงความซ่ือสัตย 

 
คําช้ีแจง  ใหลูกเสือแตละหมูนํากระดาษคําแตละคํา เรียงคําท่ีกําหนดให เปนประโยคตามเนื้อเพลง        
ความซ่ือสัตย ท่ีสมบูรณ ถูกตอง ตามเวลาท่ีกําหนด (มีรางวัล) 
เนื้อเพลง 

ความซ่ือสัตยเปนสมบัติของคนดี หากวาใครไมมีชาตินี้เอาดีไมได มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอดถมไป              
คดโกงแลวใครจะรับไวใหรวมการงาน 

 
 
 

 
 

ใบงานท่ี ๔ 
 เรื่อง ทําอยางไร 

 
พอคาแมคาในตลาดสด ตลาดนัดและตลาดริมถนนริมทาง ตองรูจักวิธีชักจูง โนมนาวลูกคาใหซ้ือสินคา

ของตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ดวยคุณภาพของสินคาและความตรงไปตรงมาของน้ําหนักสินคา ไมโกงตาชั่ง   
ไมเพ่ิมน้ําหนักแฝงในสินคา เชน ผสมน้ําตาลทรายลงในน้ําตาลปบ ไมพรมน้ํามากเกินไปในเงาะ หรือใสน้ําแข็ง
และน้ําในกุงสดเพ่ือเพ่ิมน้ําหนัก การคิดเงินทอนเงินลูกคา ก็เชนกัน แกลงคิดผิดโดยคิดมากกวาราคาจริงของ
สินคา ทอนเงินลูกคาไมถูกตอง โดยทอนนอยกวาความเปนจริง หรือในกรณีของลูกคาเอง บางทานกินอาหาร
แลวหนีไมจาย รายการอาหารทางรานไมไดลง หรือไมไดคิดเงินก็ทําเฉยเสียไมบอกทางราน จะดวยความโลภ
หรือความเห็นแกตัวของคน ทําใหคนนั้นขาดความซ่ือสัตยสุจริต ถาอยูกับคณะก็ทําใหคณะตองเสียชื่อเสียง        
อยูในสังคมก็ทําใหสังคมตองเดือดรอน ถามีคนอยางนี้ในชาติมาก ๆ ก็ทําใหชาติวุนวาย แตกแยก หา       
ความสามัคคีมิได มีตัวอยางใหเห็นบอย ๆ ครูมีเรื่อง ๆ หนึ่งจะเลาใหฟง คือ 

ครูมีความจําเปนตองใชรองเทาหุมสนแบบผูกสีน้ําตาลเพ่ือใชกับเครื่องแบบลูกเสือ จึงเขาไปดูท่ี     
รานรองเทามีชื่อแหงหนึ่ง พบรองเทาสีน้ําตาลแบบผูก แตเปนแบบสปอรตมีลวดลาย จึงถามคนขายวา 
“รองเทาแบบนี้ ใชกับเครื่องแบบลูกเสือไดหรือไม” เขาบอกวาใชได ขาพเจาไมทันไดอานระเบียบชัดเจนก็นึกวา
คงจะใชได แตใจหนึ่งคิดวาไปอานระเบียบเสียใหแนนอนกอน จะไดไมเสียเวลาและเงินเปลา จากนั้นจึงไดไปดูท่ี
รานรองเทาอีกแหงหนึ่ง ก็พบรองเทาสีน้ําตาลแบบเดียวกันนั้นเขาอีก แตคนขายพูดคนละอยางวา “รองเทา   
สีน้ําตาลแบบสปอรตมีลวดลายนี้ ถาจะวากันตามระเบียบจริง ๆ แลว ใชแตงกับเครื่องแบบลูกเสือไมได ตองใช
แบบเรียบ ๆ รองเทาลูกเสือเคยมีจําหนายท่ีนี่ แตบัดนี้หมดเสียแลว” ขาพเจานึกชมคนขายคนนั้นท่ีพูดตาม     
ความจริง ก็เลยซ้ือรองเทาคูนั้น ไมใชเพ่ือจะเอามาใชกับเครื่องแบบลูกเสือ แตซ้ือเพ่ือเปนรางวัลความสุจริตของ
ผูชายคนนั้น 

คําส่ัง   ใหลูกเสือคิดวิเคราะหคําถาม ถาเหตุการณนี้เกิดกับลูกเสือ  
๑. ลูกเสือจะทําอยางไรกับรานท่ีหนึ่ง  
๒. ลูกเสือจะซ้ือรองเทารานท่ีสองหรือไม เพราะอะไร 

ความ ซือ สตัย ์ เป็น สมบติั ของ คน ดี หาก วา่ ใคร 

......... ......... ......... ......... 
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๗๘ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติฐานกิจกรรม 
ช่ือวิชา   ความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอประเทศชาติ 
หมู ............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

๒ มีความกระตือรือรนในการทํางาน    

๓ รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย    

๔ มีข้ันตอนในการทํางานอยางเปนระบบ    

๕ ใชเวลาในการทํางานอยางเหมาะสม    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘  ปรับปรงุ 

 
 

 
 
 
 

๗๙ 
 

บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม        เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
จุดหมาย  

เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. บอกคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาดได 
๒. ระบุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาดได 
๓. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการใชพระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวของหรือเรื่องท่ีเปนคติ/เรื่องจริง/นิทาน/       

วีดิทัศน/เกมหรือเพลง เชน เพลงลูกเสือคุณธรรมชอสะอาด เพลงความซ่ือสัตย เพลงตรงตอเวลา เพลงสามัคคี 
เพลงหนาท่ีเด็กไทย เพลงงานสิ่งใด เพลงคานิยม เพลงใครหนอ เพลงอ่ิมอุน เพลงกฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมแตละหมูศึกษาใบความรู เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมแตละหมูระบุคุณลักษณะแตละดาน หลังจากศึกษาใบความรูลงในใบงาน 
๔. ผูเขารับการฝกอบรมวาดภาพท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว ในกระดาษ        

ท่ีแจกให พรอมตกแตงใหสวยงาม 
เรื่องท่ี ๑ ความขยัน (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๘)  
เรื่องท่ี ๒ ความประหยัด (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๙)  
เรื่องท่ี ๓ ความซ่ือสัตย (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๑) 
เรื่องท่ี ๔ ความมีวินัย (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๗)  
เรื่องท่ี ๕ ความสุภาพ (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๕)  
เรื่องท่ี ๖ ความสะอาด (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๑๐)  
เรื่องท่ี ๗ ความสามัคคี (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๔)  
เรื่องท่ี ๘ ความมีน้ําใจ (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๓, ๖)  
เรื่องท่ี ๙ ความกตัญูกตเวที (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๒) 
เรื่องท่ี ๑๐ ความยุติธรรม (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๑๐)  

๕. นําเสนอภาพวาดท่ีคัดเลือก ๓ ภาพ และขอมูลท่ีบันทึก 
๖. สรุปเสนอแนะและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
๑. พระบรมราโชวาท 
๒. ใบความรู เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
๓. ใบงาน เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
๔. เรื่องเลาท่ีเปนคติ/นิทาน/เพลง 
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๗๙ 
 

บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา ลูกเสือกับการสรางพลังคุณธรรมความดีและการมีสวนรวม        เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา  

คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
จุดหมาย  

เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. บอกคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาดได 
๒. ระบุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาดได 
๓. ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการใชพระบรมราโชวาทท่ีเก่ียวของหรือเรื่องท่ีเปนคติ/เรื่องจริง/นิทาน/       

วีดิทัศน/เกมหรือเพลง เชน เพลงลูกเสือคุณธรรมชอสะอาด เพลงความซ่ือสัตย เพลงตรงตอเวลา เพลงสามัคคี 
เพลงหนาท่ีเด็กไทย เพลงงานสิ่งใด เพลงคานิยม เพลงใครหนอ เพลงอ่ิมอุน เพลงกฎลูกเสือ ๑๐ ขอ 

๒. ผูเขารับการฝกอบรมแตละหมูศึกษาใบความรู เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมแตละหมูระบุคุณลักษณะแตละดาน หลังจากศึกษาใบความรูลงในใบงาน 
๔. ผูเขารับการฝกอบรมวาดภาพท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว ในกระดาษ        

ท่ีแจกให พรอมตกแตงใหสวยงาม 
เรื่องท่ี ๑ ความขยัน (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๘)  
เรื่องท่ี ๒ ความประหยัด (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๙)  
เรื่องท่ี ๓ ความซ่ือสัตย (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๑) 
เรื่องท่ี ๔ ความมีวินัย (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๗)  
เรื่องท่ี ๕ ความสุภาพ (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๕)  
เรื่องท่ี ๖ ความสะอาด (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๑๐)  
เรื่องท่ี ๗ ความสามัคคี (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๔)  
เรื่องท่ี ๘ ความมีน้ําใจ (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๓, ๖)  
เรื่องท่ี ๙ ความกตัญูกตเวที (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๒) 
เรื่องท่ี ๑๐ ความยุติธรรม (สอดคลองกับกฎของลูกเสือขอ ๑๐)  

๕. นําเสนอภาพวาดท่ีคัดเลือก ๓ ภาพ และขอมูลท่ีบันทึก 
๖. สรุปเสนอแนะและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
๑. พระบรมราโชวาท 
๒. ใบความรู เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
๓. ใบงาน เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
๔. เรื่องเลาท่ีเปนคติ/นิทาน/เพลง 
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๘๐ 
 

๕. วีดิทัศนคุณธรรม 
๖. กระดาษ A4 
๗. สีสําหรับตกแตงภาพ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 
 

เรื่อง พระบรมราโชวาท 
“...การศึกษาเปนเรื่องใหญและสําคัญยิ่งของมนุษย คนเราเม่ือเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอนจากบิดามารดา 

อันเปนความรูเบื้องตน เม่ือเจริญเติบใหญข้ึน ก็เปนหนาท่ีของครูและอาจารยสั่งสอนใหไดรับวิชาความรูสูง และ
อบรมจิตใจใหพรอมดวยคุณธรรม เพ่ือจะไดเปนพลเมืองท่ีดีของชาติสืบไป…” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ 

 
“...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม

ของบุคคล สังคม และบานเมืองใดใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน 
สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองม่ันคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะครูและนกัเรียนท่ีไดรับพระราชทานรางวัล ๒๕๒๔ 
 

 เพลง  คุณธรรมลูกเสือชอสะอาด  ผูแตง นายสมเกียรติ  ฮะวังจู 
ซ่ือสัตย ขยัน ประหยัด  สามัคคี และมีวินัย  คุณธรรมลูกเสือชอสะอาด (ซํ้า)   

พวกเรายึดม่ันเปนหลักประจําใจสุภาพ   
สะอาด น้ําใจ  กตัญู และยุติธรรม  คุณธรรมลูกเสือชอสะอาด (ซํ้า)   

พวกเรายึดม่ันเปนหลักประจําใจ 
เพลง  สามัคคีรวมใจ 

สามัคคีรวมใจ เร็วไวชวยกันทําการงาน ดวยความสําราญเริงใจ มาชวยกันนะทรามวัย จะไดเสร็จเร็วไว 
ใคร ๆ ก็พากันยกยอง หลา ลา ....... 

เพลง  ตรงตอเวลา 
ตรงตอเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราตองมาใหตรงเวลา เราเกิดมา    

เปนคน ตองหม่ันฝกฝนใหตรงเวลา วันคืนไมคอยทา วันเวลาไมเคยรอใคร (ซํ้า) 
 
 

๘๑ 
 

เพลง  งานส่ิงใด 
งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอยเฝาแตคอย หวังคอยแตเก่ียงโยนกลอง ไมมีเสร็จ 

ไมมีเสร็จรับรอง จําไวทุกคนตอง ทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 
 

ใบความรู 
เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 

 
คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือสามัญชอสะอาด  

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีท่ีบุคคลมีคุณธรรม ไดแก 
๑. ขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ อดทน ความขยันตอง

ปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลสําเร็จ 
คุณลักษณะของผูท่ีมีความขยัน คือ ผูท่ีต้ังใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร เปนคน      

สูงาน มีความพยายามไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหนาท่ีอยางจริงจัง 
๒. ประหยัด คือ การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของแตพอควรพอประมาณ ใหเกิดประโยชน

คุมคา ไมฟุมเฟอยและฟุงเฟอ 
คุณลักษณะของผูท่ีมีความประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย รูจักฐานะการเงิน

ของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชีรายรับ - รายจาย 
ของตนเองอยูเสมอ 

๓. ซ่ือสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียง
หรืออคติ 

คุณลักษณะของผู ท่ี มีความซ่ือสัตย คือ ผู ท่ี มีความประพฤติตรงท้ังตอหนาท่ี ตอวิชาชีพ          
ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรูหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มท่ีถูกตอง 

๔. มีวินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัย
ตอสังคม 

คุณลักษณะของผูท่ีมีวินัย คือ ผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน 
องคกรสังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ 

๕. สุภาพ คือ เรียบรอยออนโยนละมุนละมอม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 
คุณลักษณะของผูท่ีมีความสุภาพ คือ ผูท่ีออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว

รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืนท้ังโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เปนผูท่ีมี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

๖. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกายใจและสภาพแวดลอม ความผองใสเปนท่ีเจริญตา      
ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

คุณลักษณะของผู ท่ี มีความสะอาด คือ ผู รักษารางกาย ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอมถูกตอง           
ตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ 
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เพลง  งานส่ิงใด 
งานสิ่งใด งานสิ่งใด แมใครละเลยท้ิงปลอย มัวแตคอยเฝาแตคอย หวังคอยแตเก่ียงโยนกลอง ไมมีเสร็จ 

ไมมีเสร็จรับรอง จําไวทุกคนตอง ทํางานเราตองชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน ชวยกัน 
 

ใบความรู 
เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 

 
คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือสามัญชอสะอาด  

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีท่ีบุคคลมีคุณธรรม ไดแก 
๑. ขยัน คือ ความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ อดทน ความขยันตอง

ปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลสําเร็จ 
คุณลักษณะของผูท่ีมีความขยัน คือ ผูท่ีต้ังใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเรื่องท่ีถูกท่ีควร เปนคน      

สูงาน มีความพยายามไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ต้ังใจทําหนาท่ีอยางจริงจัง 
๒. ประหยัด คือ การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของแตพอควรพอประมาณ ใหเกิดประโยชน

คุมคา ไมฟุมเฟอยและฟุงเฟอ 
คุณลักษณะของผูท่ีมีความประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย รูจักฐานะการเงิน

ของตน คิดกอนใช คิดกอนซ้ือ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชีรายรับ - รายจาย 
ของตนเองอยูเสมอ 

๓. ซ่ือสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียง
หรืออคติ 

คุณลักษณะของผู ท่ี มีความซ่ือสัตย คือ ผู ท่ี มีความประพฤติตรงท้ังตอหนาท่ี ตอวิชาชีพ          
ตรงตอเวลา ไมใชเลหกลคดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรูหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มท่ีถูกตอง 

๔. มีวินัย คือ การยึดม่ันในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีท้ังวินัยในตนเองและวินัย
ตอสังคม 

คุณลักษณะของผูท่ีมีวินัย คือ ผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน 
องคกรสังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ 

๕. สุภาพ คือ เรียบรอยออนโยนละมุนละมอม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 
คุณลักษณะของผูท่ีมีความสุภาพ คือ ผูท่ีออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว

รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืนท้ังโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เปนผูท่ีมี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

๖. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองท้ังกายใจและสภาพแวดลอม ความผองใสเปนท่ีเจริญตา      
ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

คุณลักษณะของผู ท่ี มีความสะอาด คือ ผู รักษารางกาย ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอมถูกตอง           
ตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ 
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๗. สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกันปฏิบัติให
บรรลุผลตามท่ีตองการ ทํางานอยางสรางสรรค ไมทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มีเหตุผล
ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ในลักษณะนี้เรียกอีกอยางวา
ความสมานฉันท 

คุณลักษณะของผูท่ีมีความสามัคคี คือ ผูท่ีเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน
ท้ังในฐานะผูนําและผูตามท่ีดี มีความมุงม่ันตอการรวมพลังชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือใหการงานสําเร็จลุลวง 
แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผลยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด 
ความเชื่อ พรอมท่ีจะปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติ 

๘. มีน้ําใจ คือ ความจริงใจท่ีไมเห็นแกตัว หรือเรื่องของตัวเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาใน    
เพ่ือนมนุษย มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความจําเปน ความทุกขสุขของผูอ่ืน และ
พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน 

คุณลักษณะของผูท่ีมีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปนเสียสละความสุข      
สวนตน เพ่ือทําประโยชนแกผู อ่ืน เขาใจเห็นใจผู ท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย 
สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 

๙. กตัญู คือ บุคคลผูรูคุณของคนอ่ืน และสรางสิ่งท่ีเปนประโยชนแกเรา ยกตัวอยางเชน พอแม  
ครูอาจารย และพระมหากษัตริย 

คุณลักษณะของผูกตัญู คือ เครื่องหมายของคนดี ยอมเปนท่ียกยองนับถือของคนท่ัวไป พอแม 
ครูอาจารย พระมหากษัตริยเปนผูมีบุญคุณตอตัวเรา ตอสังคม ตอประเทศชาติ ท่ีเราควรนําไปเปนแบบอยาง
ประพฤติปฏิบัติ นอกจากจะนําความเจริญมาสูผูปฏิบัติแลว ยังนํามาซ่ึงการไดรับเกียรติและการยอมรับจาก
สังคมดวย 

๑๐. ความยุติธรรม คือ ความเท่ียงตรง ความเสมอภาพ ความเทาเทียมกัน ความเปนกลาง ไมอคติ      
ไมลําเอียง ไมเอาเปรียบ ไมเลือกปฏิบัติ 

คุณลักษณะของผูท่ีมีความยุติธรรม คือ การปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันอยางมี
เหตุผล มีใจเปนกลาง ไมมีอคติ ไมมีความลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
และไมเลือกปฏิบัติตอเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 
 

ใบงาน 
เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 

 
หมู ............................... 
คําช้ีแจง ใหสมาชิกหมู ดําเนินการตอไปนี้ 

๑. ใหผูเขารับการฝกอบรม ศึกษาเรื่องคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาดจากใบความรู 
๒. ใหผูเขารับการฝกอบรม เขียนระบุคุณลักษณะคุณธรรมแตละดาน หลังจากศึกษาใบความรูลงใน    

ใบงาน 
๓. ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละหมู วาดภาพประกอบคุณลักษณะดานใดดานหนึ่ง 

 
๑. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความขยัน………………………………………..………….................................. 

………………………………………………………………………………………………...…..………………………………………………....... 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….…………….……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………….................................................. 

๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความประหยัด.....................................................................................
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา………..……………………….……………………….……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความซ่ือสัตย....………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา.............…………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………….................................................. 

๔. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีวินัย..………...……………….…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….………………….…………………………………………………. 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….…………….……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………  

๕. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสุภาพ………...…………………………...……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………. 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….……………………….…........…...................................... 
…………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………. 

๖. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสะอาด……………………………………………...……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...…………………………………….................................................. 
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ใบงาน 
เรื่อง คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 

 
หมู ............................... 
คําช้ีแจง ใหสมาชิกหมู ดําเนินการตอไปนี้ 

๑. ใหผูเขารับการฝกอบรม ศึกษาเรื่องคุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาดจากใบความรู 
๒. ใหผูเขารับการฝกอบรม เขียนระบุคุณลักษณะคุณธรรมแตละดาน หลังจากศึกษาใบความรูลงใน    

ใบงาน 
๓. ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละหมู วาดภาพประกอบคุณลักษณะดานใดดานหนึ่ง 

 
๑. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความขยัน………………………………………..………….................................. 

………………………………………………………………………………………………...…..………………………………………………....... 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….…………….……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………….................................................. 

๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความประหยัด.....................................................................................
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา………..……………………….……………………….……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความซ่ือสัตย....………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา.............…………………………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………………….................................................. 

๔. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีวินัย..………...……………….…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….………………….…………………………………………………. 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….…………….……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………  

๕. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสุภาพ………...…………………………...……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………. 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….……………………….…........…...................................... 
…………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………. 

๖. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสะอาด……………………………………………...……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...…………………………………….................................................. 
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๗. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสามัคคี………………………..…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………...…..………………………………………….. 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….……………………………….……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...…................................................ 

๘. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีน้ําใจ..........………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………... 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….……………………………….………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………...…............................................... 

๙. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความกตัญู………………………………………………............................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….…………………………………....................................... 
……………………………………………………………………………...………………………………............................................... 

๑๐. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความยุติธรรม................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎลูกเสือขอ..……กลาววา…………..……………………….…………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………...……………………………….............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
ช่ือวิชา คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 

หมู ............................... 
       คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ กตัญู ยุติธรรม 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา    
๒ การมีสวนรวมของสมาชิก    
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ    

รวม    
 
                              ลงชื่อ.........................................................  
                                                                                    (..................................................) 
                                                                                      ผูกํากับลูกเสือ 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดี (๓)  พอใช (๒)  ปรับปรุง (๑)  
๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวมกิจกรรม          

ตามเวลา/ตรงเวลา 
๒. ผลงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใชเวลา          
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ             
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ          
หรือไมไดเลย 

๒. การมีสวนรวม              
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน             
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป
ไมไดมีสวนรวม 

๓. การสรุปความรูท่ีไดรับ ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ - ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
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๘๕ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
ช่ือวิชา คุณธรรมพ้ืนฐานลูกเสือชอสะอาด 

หมู ............................... 
       คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ กตัญู ยุติธรรม 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ การตรงตอเวลา    
๒ การมีสวนรวมของสมาชิก    
๓ การสรุปความรูท่ีไดรับ    

รวม    
 
                              ลงชื่อ.........................................................  
                                                                                    (..................................................) 
                                                                                      ผูกํากับลูกเสือ 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดี (๓)  พอใช (๒)  ปรับปรุง (๑)  
๑. การตรงตอเวลา ๑. การเขารวมกิจกรรม          

ตามเวลา/ตรงเวลา 
๒. ผลงานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
๓. การนําเสนอใชเวลา          
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ปฏิบัติได ๒ ขอ             
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ         
ใน ๓ ขอ          
หรือไมไดเลย 

๒. การมีสวนรวม              
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน             
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป
ไมไดมีสวนรวม 

๓. การสรุปความรูท่ีไดรับ ถูกตองทุกขอ ผิด ๑ - ๒ ขอ ผิด ๓ ขอ ข้ึนไป 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 



87

๘๖ 
 

บทเรียนท่ี ๑๑ 
ช่ือวิชา ลูกเสือกับเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม     เวลา ๙๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
บอกความหมาย ความสําคัญ หลักการ ของเสนทางสูความดีและการมีสวนรวม พรอมท้ังนําประโยชน

ไปใชในชีวิตประจําวัน 
จุดหมาย 

เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีความรู ความเขาใจในเรื่องความสําคัญ หลักการของเสนทางสูความดี การมี       
สวนรวมและนําไปใชได 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 

๑. บอกความหมาย ความสําคัญ หลักการ และแนวทางการมีสวนรวมได 
๒. นําประโยชนของการมีสวนรวมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนเปนวงกลม วิทยากรสงลูกบอลไปใหใคร ใหผูนั้นตอบคําถาม หากตอบ

ไมได ใหโยนลูกบอลกลับมาท่ีวิทยากรคําถามท่ี ๑ คําถามท่ี ๒ และคําถามท่ี ๓ 
๒. วิทยากรรวบรวมคําตอบของสมาชิก แลวเสนอแนะเพ่ิมเติม 
๓. รวมกันสรุปวาการดําเนินชีวิตของเรา มีความเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน ๆ ดังนั้น ความสําคัญ หลักการ 

แนวทาง การมีสวนรวมของเสนทางสูความดี จึงมีความสําคัญยิ่ง 
๔. เรียนรูตามฐาน จํานวน ๕ ฐาน หมุนเวียนตามเวลาท่ีกําหนด  
๕. เม่ือผูเขารับการฝกอบรมทําใบงานครบ ๕ ฐานแลว ใหมารวมกัน ผูเขารับการฝกอบรมสรุป

บทเรียนท่ีไดรับ วิทยากรเพ่ิมเติมในประเด็นท่ียังขาด ตามเอกสารความรูของวิทยากร 
ส่ือการสอน 

๑. วีดิทัศน 
๒. แผนภูมิ ใบคําถาม 
๓. เพลงเกม 
๔. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การมีสวนรวม 
    ใบความรูท่ี ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและการมีสวนรวม 
๕. หนังสือพิมพ ดินสอ 
๖. ใบกิจกรรมท่ี ๑ - ๕ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการทํางาน 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
เสนทางสูความดีและการมีสวนรวม 

 

คําถามท่ี  ๑  เม่ือพูดถึงคําวา “
คําถามท่ี  ๒  กิจวัตรประจําวันของเราแตละวันทําอะไรบาง 
คําถามท่ี  ๓  กิจกรรมเหลานี้มีสวนเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๗ 

ใบคําถาม 
เรื่อง กิจกรรมโยนลูกบอล 

“คนดี” เราจะนึกถึงอะไร 
กิจวัตรประจําวันของเราแตละวันทําอะไรบาง  
กิจกรรมเหลานี้มีสวนเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด 

 
 
 
 
  

กิจกรรมโยนลูกบอลกิจกรรมโยนลูกบอล  
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คําถามท่ี  ๑  เม่ือพูดถึงคําวา “
คําถามท่ี  ๒  กิจวัตรประจําวันของเราแตละวันทําอะไรบาง 
คําถามท่ี  ๓  กิจกรรมเหลานี้มีสวนเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๗ 

ใบคําถาม 
เรื่อง กิจกรรมโยนลูกบอล 

“คนดี” เราจะนึกถึงอะไร 
กิจวัตรประจําวันของเราแตละวันทําอะไรบาง  
กิจกรรมเหลานี้มีสวนเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด 

 
 
 
 
  

กิจกรรมโยนลูกบอลกิจกรรมโยนลูกบอล  
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๘๘ 
 

ใบความรูท่ี ๑ 
เรื่อง การมีสวนรวม 

 
ความสําคัญ หลักการและแนวทางของการมีสวนรวม 
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

๑. สงเสริมคุมครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
๒. ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 
๓. มีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 
สิทธิ คือ ผลประโยชนหรืออํานาจอันชอบธรรมท่ีกฎหมายรับรองคุมครองใหมี ท้ังสิทธิเอกชน         

(สวนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ) 
เสรีภาพ คือ สิทธิท่ีจะทําหรือไมทําอะไรก็ได โดยไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ดังนั้น เสรีภาพท่ีกฎหมายรับรอง

จึงเปนสิทธิ 
สิทธิชุมชน ท่ีประชาชนมีสิทธิตามกฎหมาย ไดแก การจัดการทองถ่ิน การจัดการสิ่งแวดลอม               

การประชาพิจารณ  
สิทธิในการดํารงชีวิต ทุกคนมีสิทธิท่ีจะดํารงชีวิตไดโดยอิสระตามกฎหมายกําหนด สิทธิดังกลาวนั้น

ประกอบดวยสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษา การรับขอมูลขาวสาร และการฟองหนวยงานราชการ ฯลฯ 
การมีสวนรวมของประชาชน คือ การใหโอกาสประชาชนเปนฝายตัดสินใจ กําหนดปญหา        

ความตองการของตนเองอยางแทจริง เปนการเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชน กลุมองคกร ชุมชน ใหสามารถ
ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและการควบคุมดูแลกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน 
มากกวาท่ีจะเปนฝายต้ังรับ สามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดวยตนเองใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามความจําเปน
อยางมีศักด์ิศรี และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนในดานภูมิปญญา ทักษะความรู ความสามารถ
การจัดการ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได และประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
อยางมีอิสระ การทํางานตองเนนในรูปกลุมหรือองคกร ชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคในการเขารวมอยางชัดเจน 
เนื่องจากพลังกลุมจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหงานพัฒนาตาง ๆ บรรลุสําเร็จตามความมุงหมาย 
แนวทางการมีสวนรวม 

๑. สนใจติดตามขอมูลขาวสารดานการเมือง 
๒. ติดตามตรวจสอบการทํางานและพฤติกรรมของนักการเมือง 
๓. สนับสนุนผูสมัครและพรรคการเมืองท่ีดี 
๔. ตอตานนักการเมืองท่ีไมดี 
๕. ใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาประเทศ เชน เสียภาษี ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตน

เปนพลเมืองดี 
๖. คัดคานนโยบายท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวม โดย 

• ศึกษาขอเท็จจริงใหถ่ีถวน 
• นําเสนอปญหาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
• ชุมนุมคัดคานโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

๗. รวมกันปกปองสิทธิของตน ไมใหถูกละเมิด 
๘. เผยแพรความรู ความเขาใจท่ีถูกตองทางการเมือง 

๘๙ 
 

ทําไมประชาชนตองเขามามีสวนรวม 
๑. ประชาชนมีความรูความสามารถ 
๒. เพ่ือแกปญหาสังคม “ปญหาของเรา” 
๓. เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในชุมชน 
๔. เพ่ือสรางผูนําในอนาคต 
๕. สรางแนวทางในการแกปญหารวมกัน 

การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะท่ีเปนพลเมืองในเรื่อง ตอไปนี้ 
๑. การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม 
๒. การมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ในเรื่องเก่ียวกับสาธารณชนและชุมชน 
๓. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของกลุม และของชุมชน ในฐานะสมาชิกหรือผูนํา 
๔. การมีสวนรวมในการแกไขปญหา หรือความขัดแยง โดยสันติวิธีและมีความรับผิดชอบ 
๕. การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนในสถานท่ีทํางานดวยความยุติธรรม ท้ังในฐานะนายจาง ลูกจาง และเพ่ือน

รวมงาน 
 การท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของบุคคล        
ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมท่ีแสดงในลักษณะ ดังนี้ 

• เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
• เคารพซ่ึงกันและกันทางกาย วาจา 
• เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
• เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
• เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
• มีเสรีภาพและใชเสรีภาพในขอบเขต 
• รูจักประสานประโยชน โดยถือประโยชนของสวนรวมหรือของชาติเปนท่ีตั้ง 
• รวมมือกันในการทํางาน 
• เห็นแกประโยชนสวนรวม 
• รับผิดชอบตอหนาท่ี 
• มีน้ําหนึ่งใจเดียว รักหมูคณะ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
• การไมถือตนเปนใหญ 
• เนนการใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหา 
• เม่ือมีปญหาโตแยง ตองพยายามใชเหตุผลใหเห็นคลอยตาม วิธีสุดทายคือการออกเสียง

หรือใชเสียงขางมาก 
• เม่ือไดรับขาวสารขอมูลแลววิเคราะหประมวลเหตุการณตาง ๆ ดวยสติปญญา 

ประโยชนของการมีสวนรวม 
๑. เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ (ตรงตามความตองการ) 
๒. สรางฉันทามติ (ลดความขัดแยง) 
๓. เพ่ิมความงายตอการนําไปปฏิบัติ (ความเปนเจาของรวม) 
๔. ดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือ/ชอบธรรม 
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๘๙ 
 

ทําไมประชาชนตองเขามามีสวนรวม 
๑. ประชาชนมีความรูความสามารถ 
๒. เพ่ือแกปญหาสังคม “ปญหาของเรา” 
๓. เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในชุมชน 
๔. เพ่ือสรางผูนําในอนาคต 
๕. สรางแนวทางในการแกปญหารวมกัน 

การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะท่ีเปนพลเมืองในเรื่อง ตอไปนี้ 
๑. การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือสรางความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม 
๒. การมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ในเรื่องเก่ียวกับสาธารณชนและชุมชน 
๓. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของกลุม และของชุมชน ในฐานะสมาชิกหรือผูนํา 
๔. การมีสวนรวมในการแกไขปญหา หรือความขัดแยง โดยสันติวิธีและมีความรับผิดชอบ 
๕. การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนในสถานท่ีทํางานดวยความยุติธรรม ท้ังในฐานะนายจาง ลูกจาง และเพ่ือน

รวมงาน 
 การท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของบุคคล        
ซ่ึงประกอบดวยพฤติกรรมท่ีแสดงในลักษณะ ดังนี้ 

• เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
• เคารพซ่ึงกันและกันทางกาย วาจา 
• เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
• เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
• เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
• มีเสรีภาพและใชเสรีภาพในขอบเขต 
• รูจักประสานประโยชน โดยถือประโยชนของสวนรวมหรือของชาติเปนท่ีตั้ง 
• รวมมือกันในการทํางาน 
• เห็นแกประโยชนสวนรวม 
• รับผิดชอบตอหนาท่ี 
• มีน้ําหนึ่งใจเดียว รักหมูคณะ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
• การไมถือตนเปนใหญ 
• เนนการใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหา 
• เม่ือมีปญหาโตแยง ตองพยายามใชเหตุผลใหเห็นคลอยตาม วิธีสุดทายคือการออกเสียง

หรือใชเสียงขางมาก 
• เม่ือไดรับขาวสารขอมูลแลววิเคราะหประมวลเหตุการณตาง ๆ ดวยสติปญญา 

ประโยชนของการมีสวนรวม 
๑. เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ (ตรงตามความตองการ) 
๒. สรางฉันทามติ (ลดความขัดแยง) 
๓. เพ่ิมความงายตอการนําไปปฏิบัติ (ความเปนเจาของรวม) 
๔. ดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือ/ชอบธรรม 
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เรื่อง 

 การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง การแสดงออก
ท่ัวไป การแตงกาย กิริยา วาจา 
และถือเปนแบบอยาง 

การมีสวนรวม หมายถึง การกระจายโอกาสใหมีสวนรวม
ในการปองกันการทุจริต การคอ
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ท่ีจะสงผลกระทบกับวิถีชีวิตความเปนอยู 

สภาพปจจุบันมีปญหามากมาย เชน ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอ
เพราะการปฏิบัติตนขาดคุณธรรม
รังเกียจคนโกง มีประโยชนท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอสังคม และตอประเทศชาติ 
สําหรับนักเรียนเริ่มจากการเคารพกฎกติกาพ้ืนฐานงาย
ตนเปนแบบอยางท่ีดีและการมีสวนรวม เสนอแนะ

๑. ประพฤติปฏิบัติตนอยางเรียบงาย ดวยความอุตสาหะ
มอบหมายอยางต้ังใจ ใหเสร็จทันเวลา ประหยัดและคุมคา
ทุกครั้งท่ีไมไดใชงาน รวมถึงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการชวยกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาทุกครั้ง
กอนออกจากหองเรียน หรือทํากิจกรรมใด
 ๒. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
อบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอเพ่ือนนักเรียน
การทําบุญตักบาตร ปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนนิสัย
ทุกชนิด 
 ๓. ประพฤติปฏิบัติตนโดย
กฎหมาย ไมกระทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
และทํานุบํารุงศาสนา ประเพณี 
 ๔. ประพฤติปฏิบัติตนในการใชสิ
ประมุข มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของในระดับโรงเรียน
สภานักเรียน หรือแมแตการเลือกหัวหนาหองเรียน
 ๕. ประพฤติปฏิบัติตนในการมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธร
ของโรงเรียนและชุมชน โดยการเขารวมกิจกรรมแหเทียนพรรษาประจําปของชุมชน
กิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ และกิจกรรมอนุรักษพลังงาน
วัฒนธรรมอันดี 
 
 
 
 
 

๙๐ 

ใบความรูท่ี ๒  
เรื่อง การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและการมีสวนรวม 

 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติ

 คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูพบเห็นเลื่อมใสศรัทธา

การมีสวนรวม หมายถึง การกระจายโอกาสใหมีสวนรวม ในการตัดสินใจในเรื่องตาง
ในการปองกันการทุจริต การคอรรัปชัน และรวมตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีของรัฐ ร
ทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ท่ีจะสงผลกระทบกับวิถีชีวิตความเปนอยู  

สภาพปจจุบันมีปญหามากมาย เชน ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอรรัปชัน การพนัน โสเภณี ฯลฯ เหตุเกิด
เพราะการปฏิบัติตนขาดคุณธรรม ไมซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงการประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกตอง ภูมิใจในการทําความดี 
รังเกียจคนโกง มีประโยชนท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอสังคม และตอประเทศชาติ จะชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
สําหรับนักเรียนเริ่มจากการเคารพกฎกติกาพ้ืนฐานงาย ๆ เชน ตอคิว ไมพูดปด ไมขีดเขียนฝาผนัง การ

การมีสวนรวม เสนอแนะแนวทาง คือ 
ประพฤติปฏิบัติตนอยางเรียบงาย ดวยความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงม่ัน รับผิดชอบงานท่ี

ใหเสร็จทันเวลา ประหยัดและคุมคา ชวยลดคาใชจายในโรงเรียนดวยการปดน้ํา
ทุกครั้งท่ีไมไดใชงาน รวมถึงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการชวยกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาทุกครั้ง
กอนออกจากหองเรียน หรือทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีใชน้ําหรือไฟ  

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและหลีกเลี่ยง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอเพ่ือนนักเรียน เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา

การทําบุญตักบาตร ปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนนิสัย แนะนํา ตักเตือนเพ่ือนและนักเรียนใหหลีกเลี่ยงอบายมุข

โดยยึดม่ันในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม และชอบดวย
กฎหมาย ไมกระทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน

 และวัฒนธรรมตามสมควร ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด การกระทําผิดกฎหมาย 
ประพฤติปฏิบัติตนในการใชสทิธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของในระดับโรงเรียน ใหความรวมมือในการเลือกต้ัง
สภานักเรียน หรือแมแตการเลือกหัวหนาหองเรียน 

ประพฤติปฏิบัติตนในการมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม
โดยการเขารวมกิจกรรมแหเทียนพรรษาประจําปของชุมชน

กิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ และกิจกรรมอนุรักษพลังงาน เพ่ือเปนการสงเสริมและชวยกันรักษาประเพณี

 
กิจกรรมกิจกรรม  

วันลอยกระทงวันลอยกระทง  
  

 

การประพฤติและปฏิบัติ ในดานบุคลิกภาพ
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูพบเห็นเลื่อมใสศรัทธา

ในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ การมีสวนรวม
น และรวมตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังการจัดสรร

น การพนัน โสเภณี ฯลฯ เหตุเกิด
การประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกตอง ภูมิใจในการทําความดี 

จะชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ๆ เชน ตอคิว ไมพูดปด ไมขีดเขียนฝาผนัง การปฏิบัติ

มุงม่ัน รับผิดชอบงานท่ีรับ
ชวยลดคาใชจายในโรงเรียนดวยการปดน้ํา ปดไฟ        

ทุกครั้งท่ีไมไดใชงาน รวมถึงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการชวยกันประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟาทุกครั้ง     

มีความศรัทธาและหลีกเลี่ยง
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา       

ตักเตือนเพ่ือนและนักเรียนใหหลีกเลี่ยงอบายมุข        

กระทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม และชอบดวย
กฎหมาย ไมกระทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ชวยรักษา

การกระทําผิดกฎหมาย  
ทธิและหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ใหความรวมมือในการเลือกต้ัง

รมไทยและสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในกิจกรรม
โดยการเขารวมกิจกรรมแหเทียนพรรษาประจําปของชุมชน กิจกรรมวันลอยกระทง 

เพ่ือเปนการสงเสริมและชวยกันรักษาประเพณี

 
       กิจกรรมกิจกรรม  

แหเทียนพรรษาแหเทียนพรรษา  

 

คําช้ีแจง  วิทยากรอธิบายกฎ กติกา และการดําเนินกิจกรรม
กติกา วิทยากรต้ังคําถามทีละคําถาม ใหผูเขารับการฝกอบรมนําใบไมท่ีเขียนคําตอบจากคําถาม
ก่ิงของตนไมนี้  
คําถาม  เราจะมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร 

๑. สมาชิกของหมูทุกคนตองเขียนและนําไปติดในเวลาท่ีกําหนด 
๒. ใหสมาชิกแตละหมู 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมชวยกันสรุปวา

อุปกรณ  
๑. ภาพวาดตนไมหมูละ 
๒. ใบไมสี จํานวน ๒๐ 
๓. แผนกระดาน/แผนชารต ติดภาพตนไม
๔. กระดาษ สีเมจิก กรรไกร กาว กระดาษกาว

สรุป เชื่อมโยงใหเห็นวา ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เปรียบเหมือนตนไม ถาชวยกัน
บํารุงดูแลอยางดี ก็จะเจริญงอกงามใหดอกใหผลเปนประโยชนตอคน
 
 
 
 
 
 

๙๑ 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
ปลูกตนไมแหงความดี 

 
วิทยากรอธิบายกฎ กติกา และการดําเนินกิจกรรม 

วิทยากรต้ังคําถามทีละคําถาม ใหผูเขารับการฝกอบรมนําใบไมท่ีเขียนคําตอบจากคําถาม

เราจะมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร  
ทุกคนตองเขียนและนําไปติดในเวลาท่ีกําหนด  
หมู ผลัดกันอานขอความบนใบไมใหเพ่ือน ๆ หมูอ่ืนฟง 

ผูเขารับการฝกอบรมชวยกันสรุปวา เรียนรูอะไรจากกิจกรรม วิทยากรสรุป

ละ ๑ ตน แตตนไมนี้ไมมีใบ 
๒๐ ใบ 

แผนชารต ติดภาพตนไม 
กระดาษ สีเมจิก กรรไกร กาว กระดาษกาว 

เชื่อมโยงใหเห็นวา ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เปรียบเหมือนตนไม ถาชวยกัน
ก็จะเจริญงอกงามใหดอกใหผลเปนประโยชนตอคนทุกคน เหมือนการรวมพลังเสนทางสู

 
 
 
 
 
 
 

ปลูกตนไมแหงความดีปลูกตนไมแหงความดี  
  
 
 
 

วิทยากรต้ังคําถามทีละคําถาม ใหผูเขารับการฝกอบรมนําใบไมท่ีเขียนคําตอบจากคําถาม แลวไปติดกับ

เรียนรูอะไรจากกิจกรรม วิทยากรสรุป 

เชื่อมโยงใหเห็นวา ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เปรียบเหมือนตนไม ถาชวยกัน  
ทุกคน เหมือนการรวมพลังเสนทางสูความดี 
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คําช้ีแจง  วิทยากรอธิบายกฎ กติกา และการดําเนินกิจกรรม
กติกา วิทยากรต้ังคําถามทีละคําถาม ใหผูเขารับการฝกอบรมนําใบไมท่ีเขียนคําตอบจากคําถาม
ก่ิงของตนไมนี้  
คําถาม  เราจะมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร 

๑. สมาชิกของหมูทุกคนตองเขียนและนําไปติดในเวลาท่ีกําหนด 
๒. ใหสมาชิกแตละหมู 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมชวยกันสรุปวา

อุปกรณ  
๑. ภาพวาดตนไมหมูละ 
๒. ใบไมสี จํานวน ๒๐ 
๓. แผนกระดาน/แผนชารต ติดภาพตนไม
๔. กระดาษ สีเมจิก กรรไกร กาว กระดาษกาว

สรุป เชื่อมโยงใหเห็นวา ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เปรียบเหมือนตนไม ถาชวยกัน
บํารุงดูแลอยางดี ก็จะเจริญงอกงามใหดอกใหผลเปนประโยชนตอคน
 
 
 
 
 
 

๙๑ 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
ปลูกตนไมแหงความดี 

 
วิทยากรอธิบายกฎ กติกา และการดําเนินกิจกรรม 

วิทยากรต้ังคําถามทีละคําถาม ใหผูเขารับการฝกอบรมนําใบไมท่ีเขียนคําตอบจากคําถาม

เราจะมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร  
ทุกคนตองเขียนและนําไปติดในเวลาท่ีกําหนด  
หมู ผลัดกันอานขอความบนใบไมใหเพ่ือน ๆ หมูอ่ืนฟง 

ผูเขารับการฝกอบรมชวยกันสรุปวา เรียนรูอะไรจากกิจกรรม วิทยากรสรุป

ละ ๑ ตน แตตนไมนี้ไมมีใบ 
๒๐ ใบ 

แผนชารต ติดภาพตนไม 
กระดาษ สีเมจิก กรรไกร กาว กระดาษกาว 

เชื่อมโยงใหเห็นวา ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เปรียบเหมือนตนไม ถาชวยกัน
ก็จะเจริญงอกงามใหดอกใหผลเปนประโยชนตอคนทุกคน เหมือนการรวมพลังเสนทางสู

 
 
 
 
 
 
 

ปลูกตนไมแหงความดีปลูกตนไมแหงความดี  
  
 
 
 

วิทยากรต้ังคําถามทีละคําถาม ใหผูเขารับการฝกอบรมนําใบไมท่ีเขียนคําตอบจากคําถาม แลวไปติดกับ

เรียนรูอะไรจากกิจกรรม วิทยากรสรุป 

เชื่อมโยงใหเห็นวา ตัวเรา ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็เปรียบเหมือนตนไม ถาชวยกัน  
ทุกคน เหมือนการรวมพลังเสนทางสูความดี 
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๙๒ 
 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
คิดอยางมีเหตุผล 

 
คําช้ีแจง  วิทยากรอธิบายกติกา และการดําเนินกิจกรรม 
กติกา  

๑. วิทยากรแจกดินสอใหแตละหมู โดยมีดินสอมากกวาสมาชิกในหมู จํานวน ๔ แทง 
๒. สมาชิกแตละหมูแบงดินสอ และอธิบายวิธีแบงดินสอ พรอมท้ังใหเหตุผลในการแบงของท่ีสมาชิก 

แตละคนไดไมเทากัน และเปนท่ียอมรับของสมาชิกในกลุม 
๓. ผูเขารับการฝกอบรมชวยกันสรุปวาไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรม วิทยากรสรุป 

อุปกรณ ดินสอ 
สรุป การมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต จําเปนตองมีการปรึกษาหารือกับบุคคลหลายฝายท่ีเก่ียวของ 
รูจักใชเหตุผล การแสดงความคิดเห็นสงผลดีตอการทํางานรวมกันในการปองกันการทุจริต การใชเหตุผลเปน
พ้ืนฐานในการตัดสินใจจะชวยในการแกไขและตัดสินปญหาใหยุติ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

           
 
 

 

คําช้ีแจง  วิทยากรใหผูเขารับการ
ท่ีกําหนดให 
กรณีศึกษา 

อองเปนนักเรียนตางดาวโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
พอแมของเขาเปนชาวพมาท่ีมาทํางานอยูท่ีเมืองไทย
และโรคความดันสูง พอทํางานคนเดียว รายไดไมมากนัก อองจึงจําเปนตองชวยพอแมทํางานหารายไดพิเศษ
เพ่ือมาจุนเจือครอบครัวหลังเลิกเรียนตอนเย็น มีงานหลายอยางท่ีอองนาจะเลือกทําได ไดแก  

๑. ทํางานขายซีดีเถ่ือนท่ีตลาดนัดใกลบาน
๒. ทํางานเปนเด็กเสริฟรานอาหารตามสั่งติดบริเวณหองพัก ชวงเวลา 

วันละ ๘๐ บาท มีอาหารใหกิน ๒ 
ทุกวัน 

๓. รับสงยาบาจากผูมีอิทธิพลใหกับคนเสพท้ังคนไทยและคนพมาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและท่ีพักอาศัย 
รายได วันละ ๓๐๐ บาท 
คําถาม 

ผูเขารับการฝกอบรมเปนเพ่ือนอองในชั้นเรียน จะมีสวนรวมชวยตัดสินใจอยางไร
แนวคําตอบ 

เลือกทํางานเด็กเสริฟท่ีรานอาหารตามสั่ง 
อาจไมมากนักแตมีอาหารใหกิน 
ผิดกฎหมาย เปนอาชีพท่ีทุจริต ยอมมีความผิดและถูกลงโทษ เปนอาชีพท่ีไมเหม
อาจทําใหเกิดแรงจูงใจกระทําในสิ่งท่ีไมดีงามเพ่ิมข้ึน
หมายเหตุ   

อาจตอบเปนอยางอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของวิทยากร
 
 
 
 
 
 

 

๙๓ 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
กฎหมายกับชีวิต 

 
วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมอานกรณีศึกษาแลว อภิปรายรวมกัน

อองเปนนักเรียนตางดาวโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
พอแมของเขาเปนชาวพมาท่ีมาทํางานอยูท่ีเมืองไทย มีฐานะยากจน เชาหองแถวพักอาศัย แมเปนเบาหวาน
และโรคความดันสูง พอทํางานคนเดียว รายไดไมมากนัก อองจึงจําเปนตองชวยพอแมทํางานหารายไดพิเศษ
เพ่ือมาจุนเจือครอบครัวหลังเลิกเรียนตอนเย็น มีงานหลายอยางท่ีอองนาจะเลือกทําได ไดแก  

ทํางานขายซีดีเถ่ือนท่ีตลาดนัดใกลบาน ชวงเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. รายไดวันละ 
ทํางานเปนเด็กเสริฟรานอาหารตามสั่งติดบริเวณหองพัก ชวงเวลา ๑๗

๒ ม้ือ คือ ม้ือเย็นและกอนกลับบาน มีคาทิปเพ่ิมจากลูกคาวันละ

รับสงยาบาจากผูมีอิทธิพลใหกับคนเสพท้ังคนไทยและคนพมาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและท่ีพักอาศัย 

อบรมเปนเพ่ือนอองในชั้นเรียน จะมีสวนรวมชวยตัดสินใจอยางไร

เลือกทํางานเด็กเสริฟท่ีรานอาหารตามสั่ง เพราะอยูใกลบานพัก เปนงานท่ีสุจริตไมผิดกฎหมาย รายได
นักแตมีอาหารใหกิน ๒ ม้ือ มีทิปพิเศษเพ่ิม สวนงานขายซีดีเถ่ือนและสงขายยาบาเปนงานท่ี
เปนอาชีพท่ีทุจริต ยอมมีความผิดและถูกลงโทษ เปนอาชีพท่ีไมเหมาะกับนักเรียน เม่ือทําตอไ

อาจทําใหเกิดแรงจูงใจกระทําในสิ่งท่ีไมดีงามเพ่ิมข้ึน 

อาจตอบเปนอยางอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของวิทยากร 

ทํางานเด็กเสริฟทํางานเด็กเสริฟ  
 

อภิปรายรวมกัน รวมกันสรุปตามหัวขอ           

อองเปนนักเรียนตางดาวโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ อายุ ๑๓ ป        
เชาหองแถวพักอาศัย แมเปนเบาหวาน

และโรคความดันสูง พอทํางานคนเดียว รายไดไมมากนัก อองจึงจําเปนตองชวยพอแมทํางานหารายไดพิเศษ
เพ่ือมาจุนเจือครอบครัวหลังเลิกเรียนตอนเย็น มีงานหลายอยางท่ีอองนาจะเลือกทําได ไดแก   

รายไดวันละ ๑๒๐ บาท 
๑๗.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. รายได        

จากลูกคาวันละ ๑๐ - ๓๐ บาท 

รับสงยาบาจากผูมีอิทธิพลใหกับคนเสพท้ังคนไทยและคนพมาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและท่ีพักอาศัย 

อบรมเปนเพ่ือนอองในชั้นเรียน จะมีสวนรวมชวยตัดสินใจอยางไร จงอธิบายเหตุผล 

เพราะอยูใกลบานพัก เปนงานท่ีสุจริตไมผิดกฎหมาย รายได
พิเศษเพ่ิม สวนงานขายซีดีเถ่ือนและสงขายยาบาเปนงานท่ี       

ะกับนักเรียน เม่ือทําตอไป
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คําช้ีแจง  วิทยากรใหผูเขารับการ
ท่ีกําหนดให 
กรณีศึกษา 

อองเปนนักเรียนตางดาวโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
พอแมของเขาเปนชาวพมาท่ีมาทํางานอยูท่ีเมืองไทย
และโรคความดันสูง พอทํางานคนเดียว รายไดไมมากนัก อองจึงจําเปนตองชวยพอแมทํางานหารายไดพิเศษ
เพ่ือมาจุนเจือครอบครัวหลังเลิกเรียนตอนเย็น มีงานหลายอยางท่ีอองนาจะเลือกทําได ไดแก  

๑. ทํางานขายซีดีเถ่ือนท่ีตลาดนัดใกลบาน
๒. ทํางานเปนเด็กเสริฟรานอาหารตามสั่งติดบริเวณหองพัก ชวงเวลา 

วันละ ๘๐ บาท มีอาหารใหกิน ๒ 
ทุกวัน 

๓. รับสงยาบาจากผูมีอิทธิพลใหกับคนเสพท้ังคนไทยและคนพมาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและท่ีพักอาศัย 
รายได วันละ ๓๐๐ บาท 
คําถาม 

ผูเขารับการฝกอบรมเปนเพ่ือนอองในชั้นเรียน จะมีสวนรวมชวยตัดสินใจอยางไร
แนวคําตอบ 

เลือกทํางานเด็กเสริฟท่ีรานอาหารตามสั่ง 
อาจไมมากนักแตมีอาหารใหกิน 
ผิดกฎหมาย เปนอาชีพท่ีทุจริต ยอมมีความผิดและถูกลงโทษ เปนอาชีพท่ีไมเหม
อาจทําใหเกิดแรงจูงใจกระทําในสิ่งท่ีไมดีงามเพ่ิมข้ึน
หมายเหตุ   

อาจตอบเปนอยางอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของวิทยากร
 
 
 
 
 
 

 

๙๓ 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
กฎหมายกับชีวิต 

 
วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมอานกรณีศึกษาแลว อภิปรายรวมกัน

อองเปนนักเรียนตางดาวโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
พอแมของเขาเปนชาวพมาท่ีมาทํางานอยูท่ีเมืองไทย มีฐานะยากจน เชาหองแถวพักอาศัย แมเปนเบาหวาน
และโรคความดันสูง พอทํางานคนเดียว รายไดไมมากนัก อองจึงจําเปนตองชวยพอแมทํางานหารายไดพิเศษ
เพ่ือมาจุนเจือครอบครัวหลังเลิกเรียนตอนเย็น มีงานหลายอยางท่ีอองนาจะเลือกทําได ไดแก  

ทํางานขายซีดีเถ่ือนท่ีตลาดนัดใกลบาน ชวงเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. รายไดวันละ 
ทํางานเปนเด็กเสริฟรานอาหารตามสั่งติดบริเวณหองพัก ชวงเวลา ๑๗

๒ ม้ือ คือ ม้ือเย็นและกอนกลับบาน มีคาทิปเพ่ิมจากลูกคาวันละ

รับสงยาบาจากผูมีอิทธิพลใหกับคนเสพท้ังคนไทยและคนพมาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและท่ีพักอาศัย 

อบรมเปนเพ่ือนอองในชั้นเรียน จะมีสวนรวมชวยตัดสินใจอยางไร

เลือกทํางานเด็กเสริฟท่ีรานอาหารตามสั่ง เพราะอยูใกลบานพัก เปนงานท่ีสุจริตไมผิดกฎหมาย รายได
นักแตมีอาหารใหกิน ๒ ม้ือ มีทิปพิเศษเพ่ิม สวนงานขายซีดีเถ่ือนและสงขายยาบาเปนงานท่ี
เปนอาชีพท่ีทุจริต ยอมมีความผิดและถูกลงโทษ เปนอาชีพท่ีไมเหมาะกับนักเรียน เม่ือทําตอไ

อาจทําใหเกิดแรงจูงใจกระทําในสิ่งท่ีไมดีงามเพ่ิมข้ึน 

อาจตอบเปนอยางอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของวิทยากร 

ทํางานเด็กเสริฟทํางานเด็กเสริฟ  
 

อภิปรายรวมกัน รวมกันสรุปตามหัวขอ           

อองเปนนักเรียนตางดาวโรงเรียนประถมแหงหนึ่ง กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ อายุ ๑๓ ป        
เชาหองแถวพักอาศัย แมเปนเบาหวาน

และโรคความดันสูง พอทํางานคนเดียว รายไดไมมากนัก อองจึงจําเปนตองชวยพอแมทํางานหารายไดพิเศษ
เพ่ือมาจุนเจือครอบครัวหลังเลิกเรียนตอนเย็น มีงานหลายอยางท่ีอองนาจะเลือกทําได ไดแก   

รายไดวันละ ๑๒๐ บาท 
๑๗.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. รายได        

จากลูกคาวันละ ๑๐ - ๓๐ บาท 

รับสงยาบาจากผูมีอิทธิพลใหกับคนเสพท้ังคนไทยและคนพมาในพ้ืนท่ีใกลเคียงและท่ีพักอาศัย 

อบรมเปนเพ่ือนอองในชั้นเรียน จะมีสวนรวมชวยตัดสินใจอยางไร จงอธิบายเหตุผล 

เพราะอยูใกลบานพัก เปนงานท่ีสุจริตไมผิดกฎหมาย รายได
พิเศษเพ่ิม สวนงานขายซีดีเถ่ือนและสงขายยาบาเปนงานท่ี       

ะกับนักเรียน เม่ือทําตอไป
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คําช้ีแจง  วิทยากรอธิบายและสาธิตการเลนเกม กอนมาเปนมนุษยและเทวดา
กติกา  กําหนดใหสมาชิกทุกคนจับคูกัน เริ่มตนเปนแมลงหวี่
ใครเปายิงชุบแพยังเปนแมลงหวี่ 
ท่ีชนะ คือนกกา กางแขนทําทาบินและออกเสียงกา คนท่ีแพเ
เปนกระตาย นําฝามือทําเปนหูกระตายและออกเสียงกระตาย ลําดับท่ี 
ลําดับท่ี ๕ เปนมนุษยทําทายืนหลอ ลําดับท่ี 
กลับมานั่งท่ีตามเดิม ทําจับคูลักษณะเชนน้ีจนถึงลําดับท่ี 
แมลงหวี่ ๑ คน นกกา ๑ คน กระตาย 
สรุป  คนเรายังมีทัศนคติและคานิยมติดกับการแขงขัน เอาชนะไมยอมรับความพายแพและไมยอมกัน จึงทําให
เกิดการคดโกง การปดบัง การทุจริต ไมซ่ือสัตย
เสียใหม ถายังเปลี่ยนแปลงไมได ตัวเรา สังคม และประเทศชาติ ก็จะพ

ปฏิบัติตน
 
คําช้ีแจง ใหผูเขารับการฝกอบรม
หนังสือพิมพ แลววิเคราะหตามประเด็นท่ีกําหนด

• ขาวท่ี ๑   
๑. ชื่อขาว ..............................
๒. ประเด็นสําคัญของขาวท่ีเก่ียวกับการทุจริต คดโกง คอ
๓. จากขาวนี้ เราจะปฏิบัติตนกับการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร

• ขาวท่ี ๒ 
๑. ชื่อขาว ..............................
๒. ประเด็นสําคัญของขาวท่ีเก่ีย

          ๓. จากขาวนี้ เราจะปฏิบัติตนกับการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร
 
 
 
 

 
 
 

๙๔ 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๔  
ทัศนคติและคานิยม 

วิทยากรอธิบายและสาธิตการเลนเกม กอนมาเปนมนุษยและเทวดา 
กคนจับคูกัน เริ่มตนเปนแมลงหวี ่ทํามือบินขางลําตัวและออกเสียงหวี

 สวนผูชนะใหพัฒนาเปลี่ยนเปนลําดับท่ี ๒ เปนนกกา
กางแขนทําทาบินและออกเสียงกา คนท่ีแพเปายิงชุบกับคนท่ีแพ คือแมลงหวี่

นําฝามือทําเปนหูกระตายและออกเสียงกระตาย ลําดับท่ี ๔ เปนลิงทําทาลิงและออกเสียง เจี๊ยก ๆ 
เปนมนุษยทําทายืนหลอ ลําดับท่ี ๖ เปนเทวดายืนทาตรง ฝามือท้ังสองประกบเหนือศีรษะและ

กลับมานั่งท่ีตามเดิม ทําจับคูลักษณะเชนน้ีจนถึงลําดับท่ี ๖ แลวหยุด จะมีคนท่ีแพเหลืออยางละ 
คน กระตาย ๑ คน ลิง ๑ คน มนุษย ๑ คน สวนเทวดาเปนผูชนะจะมีหลายคน

คนเรายังมีทัศนคติและคานิยมติดกับการแขงขัน เอาชนะไมยอมรับความพายแพและไมยอมกัน จึงทําให
ารปดบัง การทุจริต ไมซ่ือสัตย ฯลฯ พวกเราทุกคนตองชวยกันเปลี่ยนทัศนคติและคานิยม

ถายังเปลี่ยนแปลงไมได ตัวเรา สังคม และประเทศชาติ ก็จะพบกับการคดโกงอยางนี้
 

ใบงานกิจกรรมท่ี ๕ 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและการมีสวนรวม 

ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละหมูเลือกขาวเก่ียวกับการทุจริต คดโกง คอรรัปชั
ตามประเด็นท่ีกําหนด 

.............................. 
ประเด็นสําคัญของขาวท่ีเก่ียวกับการทุจริต คดโกง คอรรัปชนั คืออะไร
จากขาวนี้ เราจะปฏิบัติตนกับการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร

.............................. 
ประเด็นสําคัญของขาวท่ีเก่ียวกับการทุจริต คดโกง คอรรัปชนั คืออะไร
จากขาวนี้ เราจะปฏิบัติตนกับการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร

 
 

ทํามือบินขางลําตัวและออกเสียงหวี แลวเปายิงชุบ 
เปนนกกา คนท่ีชนะเปายิงชุบกับคน

ท่ีแพ คือแมลงหวี่ ลําดับท่ี ๓       
เปนลิงทําทาลิงและออกเสียง เจี๊ยก ๆ 
ฝามือท้ังสองประกบเหนือศีรษะและ

แลวหยุด จะมีคนท่ีแพเหลืออยางละ ๑ คน คือ 
คน สวนเทวดาเปนผูชนะจะมีหลายคน 

คนเรายังมีทัศนคติและคานิยมติดกับการแขงขัน เอาชนะไมยอมรับความพายแพและไมยอมกัน จึงทําให
พวกเราทุกคนตองชวยกันเปลี่ยนทัศนคติและคานิยม    

บกับการคดโกงอยางนี้ 

รัปชัน จํานวน ๒ ขาว จาก

น คืออะไร 
จากขาวนี้ เราจะปฏิบัติตนกับการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร 

น คืออะไร 
จากขาวนี้ เราจะปฏิบัติตนกับการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางไร  

๙๕ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
หมู ............................... 
คําช้ีแจง ทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความจริง 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    
๒ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและตามหนาท่ีทุกคน    
๓ ปฏิบัติหนาท่ีตามข้ันตอน    
๔ มีการใหความชวยเหลือกัน    
๕ ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด    
๖ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา    
๗ แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค    
๘ นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช    
๙ สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได    

๑๐ จัดวัสดุอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน    
รวม    

รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  
 

                 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ............... 
                                                                              ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

           (.............................................) 
เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ถือวาดี ให ๓ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง ถือวาพอใช ให ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้งนาน ๆ ครั้ง ถือวาปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๒๔ - ๓๐ ดี 
๑๘ - ๒๓ พอใช 
๑๐ - ๑๗ ปรับปรุง 
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๙๕ 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 
หมู ............................... 
คําช้ีแจง ทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความจริง 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน    
๒ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและตามหนาท่ีทุกคน    
๓ ปฏิบัติหนาท่ีตามข้ันตอน    
๔ มีการใหความชวยเหลือกัน    
๕ ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด    
๖ ทํางานเสร็จตามกําหนดเวลา    
๗ แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค    
๘ นําความรูท่ีไดมาประยุกตใช    
๙ สามารถใหคําแนะนํากลุมอ่ืนได    

๑๐ จัดวัสดุอุปกรณเรียบรอยหลังเลิกปฏิบัติงาน    
รวม    

รวมท้ังส้ิน (ดี + พอใช + ปรับปรุง)  
 

                 ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ............... 
                                                                              ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

           (.............................................) 
เกณฑการใหคะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสมํ่าเสมอ ถือวาดี ให ๓ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง ถือวาพอใช ให ๒ คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้งนาน ๆ ครั้ง ถือวาปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๒๔ - ๓๐ ดี 
๑๘ - ๒๓ พอใช 
๑๐ - ๑๗ ปรับปรงุ 
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๙๖ 
 

บทเรียนท่ี ๑๒ 
ช่ือวิชา ลูกเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ         เวลา ๑๕๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความเปนมา 
๒. ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
๓. สถานท่ีใชชุมนุมรอบกองไฟ 
๔. การเตรียมการกอนเริ่มการชุมนุมรอบกองไฟ 
๕. การจัดกองไฟ 
๖. การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟ ใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา 
๗. พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๘. กําหนดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๙. การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม 

๑๐. พิธีปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
จุดหมาย 

เพ่ือใหลูกเสือสามัญสามารถเขารวม และปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟ 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 
๑. บอกข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟได 
๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟได 
๓. นําความรูเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต จัดแสดงในการชุมนุมรอบกองไฟได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
กิจกรรมยอยท่ี ๑ (๓๐ นาที) 
๑. อธิบายประวัติความเปนมา ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
๒. สาธิตข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟ การทําความเคารพ การกลาวชมเชย และการตอบรับคําชมเชย

ตามแบบลูกเสือ 
๓. นัดหมายหมูบริการรอบกองไฟ เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี พวงมาลัย พุมสลาก 
๔. นัดหมายกําหนดเวลาในการเขารวมการชุมนุมรอบกองไฟ การสงรายชื่อการแสดง 
กิจกรรมยอยท่ี ๒ (๑๒๐ นาที) 
๑. ผูเขารวมชุมนุมนั่งประจําท่ีบริเวณรอบกองไฟ 
๒. พิธีกรนํากิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม ซักซอมแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ แนะนําผูเปน

ประธานในพิธี 
๓. พิธีกรเชิญประธานพิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ และจับสลากการแสดงใหผูเขารวมชุมนุมแสดง

รอบกองไฟตามลําดับ 
๔. พิธีกรจัดกิจกรรม เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขารวมชุมนุมตามความเหมาะสม 
๕. เม่ือทุกหมูแสดงจบ พิธีกรเชิญประธานใหขอคิด และกลาวปดการชุมนุมรอบกองไฟ 

 

๙๗ 
 

ส่ือการสอน 
๑. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๒. เครื่องประกอบการแตงกายในการแสดง 
๓. เครื่องเสียง/กองไฟ/กองไฟจําลอง 
๔. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
การชุมนุมรอบกองไฟ 

 
ใบความรูท่ี ๑  

เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ 
๑. ความเปนมา 
 จากประสบการณในชีวิตทหารของลอรด เบเดน - โพเอลล (บี-พี) ท่ีไดพบเห็นการพักแรมคืนของพอคา 
ซ่ึงเดินทางรอนแรมไปตางเมือง และวิธีการของชาวพ้ืนเมือง ซ่ึงมีการชุมนุมกันในยามคํ่าคืน เปนการพักผอน
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน มีการรวมสนุกสนานดวยการรองเพลงและแสดงกิจกรรมตาง ๆ 
เปนการผอนคลายอารมณและบรรเทาความเหนื่อยลามาจากกลางวัน จึงไดนําวิธีการนี้มาทดลองใชในการนําเด็ก
ซ่ึงอาจเรียกวาเปนลูกเสือรุนแรกของโลก ไปอยูคายพักแรมท่ีเกาะบราวนซี ประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ. ๑๙๐๗ 
(พ.ศ. ๒๔๕๐) โดยใหลูกเสือมาชุมนุมพรอมกันรอบกองไฟในตอนกลางคืน และใชเวลานั้นฝกอบรมประกอบ      
การเลานิทาน และมีการรวมแสดงใหเกิดความสนุกสนานไดผลเปนอยางดี จึงไดนํามาใชเปนวิธีการฝกอบรม
ลูกเสือสืบตอมาจนปจจุบันนี้ การชุมนุมรอบกองไฟในภาษาอังกฤษเรียกวา “CAMP FIRE” เดิมเรียกกัน      
ในภาษาไทยวา การเลนหรือการแสดงรอบกองไฟ เปนเพียงสวนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟเทานั้น 
๒. ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
 การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุงหมายสําคัญอยู ๕ ประการ เพ่ือ 
  ๒.๑ เปนการฝกอบรมตอนกลางคืน ดังท่ี ลอรด เบเดน - โพเอลล (บี-พี) ใชในการฝกอบรมเด็กท่ีไปอยู
คายพักแรม ณ เกาะบราวนซี 
  ๒.๒ ใหลูกเสือรองเพลงรวมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอยางเดียวกัน เปนการปลุกใจหรือเปลี่ยน
อารมณใหเกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอนคลายความเครงเครียดใหบรรเทาเบาบางลง 
  ๒.๓ ใหลูกเสือแตละคนมีโอกาสแสดงออกในท่ีชุมนุม โดยไมเกอเขินกระดากอาย เปนการสงเสริม
ความสามัคคีของหมู ใหทุกคนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และทําใหรูความสามารถของแตละคนไดดี 

๒.๔ ใชเปนโอกาสสําหรับประกอบพิธีสําคัญบางกรณี เชน แนะนําบุคคลสําคัญในกิจการลูกเสือ       
เชน แนะนําผูมีเกียรติสําคัญท่ีมาเยี่ยม การมอบเครื่องหมายวูดแบดจ เครื่องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณหรือ
ประกาศนียบัตรตาง ๆ 

๒.๕ เชิญบุคคลสําคัญในทองถ่ินตลอดจนประชาชนท่ัวไป เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมกิจการ
ลูกเสืออีกทางหนึ่ง 
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๙๗ 
 

ส่ือการสอน 
๑. เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๒. เครื่องประกอบการแตงกายในการแสดง 
๓. เครื่องเสียง/กองไฟ/กองไฟจําลอง 
๔. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
การชุมนุมรอบกองไฟ 

 
ใบความรูท่ี ๑  

เรื่อง การชุมนุมรอบกองไฟ 
๑. ความเปนมา 
 จากประสบการณในชีวิตทหารของลอรด เบเดน - โพเอลล (บี-พี) ท่ีไดพบเห็นการพักแรมคืนของพอคา 
ซ่ึงเดินทางรอนแรมไปตางเมือง และวิธีการของชาวพ้ืนเมือง ซ่ึงมีการชุมนุมกันในยามคํ่าคืน เปนการพักผอน
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน มีการรวมสนุกสนานดวยการรองเพลงและแสดงกิจกรรมตาง ๆ 
เปนการผอนคลายอารมณและบรรเทาความเหนื่อยลามาจากกลางวัน จึงไดนําวิธีการนี้มาทดลองใชในการนําเด็ก
ซ่ึงอาจเรียกวาเปนลูกเสือรุนแรกของโลก ไปอยูคายพักแรมท่ีเกาะบราวนซี ประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ. ๑๙๐๗ 
(พ.ศ. ๒๔๕๐) โดยใหลูกเสือมาชุมนุมพรอมกันรอบกองไฟในตอนกลางคืน และใชเวลานั้นฝกอบรมประกอบ      
การเลานิทาน และมีการรวมแสดงใหเกิดความสนุกสนานไดผลเปนอยางดี จึงไดนํามาใชเปนวิธีการฝกอบรม
ลูกเสือสืบตอมาจนปจจุบันนี้ การชุมนุมรอบกองไฟในภาษาอังกฤษเรียกวา “CAMP FIRE” เดิมเรียกกัน      
ในภาษาไทยวา การเลนหรือการแสดงรอบกองไฟ เปนเพียงสวนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟเทานั้น 
๒. ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
 การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุงหมายสําคัญอยู ๕ ประการ เพ่ือ 
  ๒.๑ เปนการฝกอบรมตอนกลางคืน ดังท่ี ลอรด เบเดน - โพเอลล (บี-พี) ใชในการฝกอบรมเด็กท่ีไปอยู
คายพักแรม ณ เกาะบราวนซี 
  ๒.๒ ใหลูกเสือรองเพลงรวมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอยางเดียวกัน เปนการปลุกใจหรือเปลี่ยน
อารมณใหเกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอนคลายความเครงเครียดใหบรรเทาเบาบางลง 
  ๒.๓ ใหลูกเสือแตละคนมีโอกาสแสดงออกในท่ีชุมนุม โดยไมเกอเขินกระดากอาย เปนการสงเสริม
ความสามัคคีของหมู ใหทุกคนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และทําใหรูความสามารถของแตละคนไดดี 

๒.๔ ใชเปนโอกาสสําหรับประกอบพิธีสําคัญบางกรณี เชน แนะนําบุคคลสําคัญในกิจการลูกเสือ       
เชน แนะนําผูมีเกียรติสําคัญท่ีมาเยี่ยม การมอบเครื่องหมายวูดแบดจ เครื่องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณหรือ
ประกาศนียบัตรตาง ๆ 

๒.๕ เชิญบุคคลสําคัญในทองถ่ินตลอดจนประชาชนท่ัวไป เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมกิจการ
ลูกเสืออีกทางหนึ่ง 
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๙๘ 
 

๓. สถานท่ีใชชุมนุมรอบกองไฟ 
 คายลูกเสือทุกแหงควรมีบริเวณสําหรับการชุมนุมรอบกองไฟไวโดยเฉพาะ อยูท่ีมุมหนึ่งของคายลูกเสือ
และควรอยูหางจากท่ีพักพอสมควร ไมไกลเกินไป เพ่ือมิตองเสียเวลาและเกิดความยุงยากเม่ือลูกเสือตองเดิน
จากท่ีพักไปยังบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ และตองเดินกลับเม่ือการชุมนุมเลิกแลว สวนบริเวณการชุมนุมรอบ
กองไฟควรมีตนไมเปนฉากหลัง จะทําใหบรรยากาศดีข้ึน และจะทําใหการรองเพลงไดผลดีกวาท่ีโลงแจง 

อนึ่ง ในการเลือกสถานท่ีสําหรับการชุมนุมรอบกองไฟนี้ ถาสามารถหาท่ีเปนแองใหลูกเสือนั่งอยูเหนือ
กองไฟเล็กนอยจะดีมาก เชน ในบริเวณท่ีมีเนินอาจจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟอยูตอนลาง สวนลูกเสือ
ใหนั่งอยูบนเนินหรือจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟใหอยูบนเกาะ มีคูน้ําลอมรอบ ผูชมนั่งอยูริมคูน้ํา       
อีกดานหนึ่ง สะพานขามคูทําดวยไมแบบสะพานชั่วคราว ปรากฏวาสถานท่ีการชุมนุมรอบกองไฟเชนวานี้      
ใชการไดดีอยางยิ่ง การชุมนุมรอบกองไฟน้ีถาไมสะดวก เชน ฝนตกหรือมีเหตุอ่ืน จะจัดภายในอาคารและ     
ใชกองไฟท่ีใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนได 
๔. การเตรียมกอนเริ่มชุมนุมรอบกองไฟ 
 ๔.๑ คณะผูใหการฝกอบรมจะตองปรึกษาหารือกัน เพ่ือกําหนดวาในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะมี
กิจกรรมอะไรบาง จะใหหมูใดทําหนาท่ีบริการ ใหผูใดเปนพิธีกร และจะเชิญผูใดเปนประธาน ซ่ึงควรเปนผูท่ีมี
ความรูความเขาใจข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟดีพอสมควร หรือพิธีกรจะตองซักซอมการท่ีประธานจะตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ เสียกอน ถาเปนการอยูคายพักแรมของลูกเสือตามธรรมดา โดยปกติผูกํากับลูกเสือ   
ท่ีพาลูกเสือไปอยูคายพักแรมนั่นเอง จะทําหนาท่ีประธาน และใหรองผูกํากับลูกเสือหรือลูกเสือคนใดคนหนึ่งท่ี 
มีความสามารถ ทําหนาท่ีพิธีกร 
 ๔.๒ พิธีกร คือ ผูนําในการชุมนุมรอบกองไฟ มีหนาท่ี 

๔.๒.๑ นัดหมาย 
• ประธาน ข้ันตอนท่ีจะตองปฏิบัติ 
• ผูรวมแสดง ข้ันตอนการปฏิบัติ การแตงเพลงประจําหมู การสงเรื่องท่ีจะแสดง เวลาท่ี

ใชในการแสดง การแตงกายตามเนื้อเรื่อง การรายงานเม่ือเริ่มแสดง  
• การกลาวชมเชย การตอบรับคําชมเชย การกลาวเม่ือมีผูมาเยี่ยม ขอหามในเนื้อเรื่องท่ี

จะแสดง 
• หมูบริการ ใหจัดสถานท่ีกองไฟ จัดทําพวงมาลัย ทําพุมสลากและคนถือขบวนแห        

การชวยเหลือพิธีกร การทําความสะอาดสถานท่ีเม่ือเลิกการแสดง 
๔.๒.๒ ชี้แจงลําดับการชุมนุม ซักซอมขอปฏิบัติ ขอหาม 
๔.๒.๓ ประกาศชื่อผูท่ีจะมาเปนประธานและผูติดตาม 
๔.๒.๔. เชิญประธานและผูติดตามเขาสูท่ีประชุม 
๔.๒.๕ ควบคุมและดําเนินการใหถูกตอง โดยใหผูเขารวมชุมนุมไดรับความสนุกสนาน 
๔.๒.๖ เลือกเพลงท่ีจะนํามาใช ใหเหมาะสมกับผูเขารวมชุมนุม 
๔.๒.๗ รักษาเวลาโดยเครงครัด 

 
 
 
 

 

๕. การจัดกองไฟ 
กองไฟอาจจะเปนกองไฟท่ีกอดวยไมจริง

ใชไฟใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนก็ได
ในวันนั้นทําหนาท่ีนี้ คือ มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด
ใหติดอยูตลอดเวลา ในการนี้จะตองเตรียมฟนอะไหล
ไฟลุกลามมากหรือกระเด็นออกจาก
และสิ่งแวดลอม จึงควรละเวนการกอไฟดวยไมจริง
ออกจากบริเวณไปอยางเงียบ ๆ
การชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหน่ึง
การชุมนุมรอบกองไฟนี้ อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย

 
 

 

 

 

 

                      กองไฟแบบกระโจมกองไฟแบบกระโจม
 
๖. การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา

การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา
ประธานและผูรับเชิญต้ังอยูในทิศทางเหนือลม
ผูติดตามและผูรวมชมการแสดง
ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙๙ 

กองไฟอาจจะเปนกองไฟท่ีกอดวยไมจริง โดยกอเปนแบบผสม (แบบคอกหมู
ใชไฟใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนก็ได ถาเปนกองไฟจริงจะตองมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงโดยป

มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด จุดแลวใหไฟติด และจะตองคอยดูแลกองไฟ
ในการนี้จะตองเตรียมฟนอะไหล และน้ําสํารองไว ถาไฟมอดลงจะตองเติมฟนลงไป

ไฟลุกลามมากหรือกระเด็นออกจากกองไฟก็ตองพรมน้ําลงไปใน ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลใหอนุรักษปาไม
จึงควรละเวนการกอไฟดวยไมจริง เม่ือเลิกการชุมนุมรอบกองไฟผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตอง

ๆ พรอมกับผูเขารวมชุมนุมอ่ืน ภายหลังอีกสักครูจะตองหวนกลั
การชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหน่ึง เก็บไมใหมีเศษไมหรือเถาถานเหลืออยู เรื่องการทําความสะอาดบริเวณ

อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย ตองถือวาเปนบทเรียนอันสําคัญในการฝกอบรมดวย

กองไฟแบบกระโจมกองไฟแบบกระโจม  

 

 

 

 

 

              กองไฟแบบคอกหมูกองไฟแบบคอกหมู  กองไฟแบบผสมกองไฟแบบผสม

การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา 
การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา ใหกองไฟอยูตรงกลาง

ประธานและผูรับเชิญต้ังอยูในทิศทางเหนือลม ท่ีนั่งของประธานเปนท่ีนั่งเด่ียว ใหต้ังล้ําหนากวาแถวของ
ผูติดตามและผูรวมชมการแสดง ใหมีโตะวางพุมสลากตรงหนา สวนผูเขารวมชุมนุมโดยป

    การจัดท่ีน่ังของประธานการจัดท่ีน่ังของประธาน  

คอกหมู + แบบปรามิด) หรือจะ
ซ่ึงโดยปกติจะมอบใหหมูบริการ     

และจะตองคอยดูแลกองไฟ
ถาไฟมอดลงจะตองเติมฟนลงไป และถา

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลใหอนุรักษปาไม       
เม่ือเลิกการชุมนุมรอบกองไฟผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตอง

ภายหลังอีกสักครูจะตองหวนกลับมาท่ีบริเวณ 
เรื่องการทําความสะอาดบริเวณ     

ตองถือวาเปนบทเรียนอันสําคัญในการฝกอบรมดวย 

 

 

 

 

 
                                                     

กองไฟแบบผสมกองไฟแบบผสม  

ใหกองไฟอยูตรงกลาง มีท่ีนั่งพิเศษสําหรับ
ใหต้ังล้ําหนากวาแถวของ

สวนผูเขารวมชุมนุมโดยปกติใหนั่งตามหมู        
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๕. การจัดกองไฟ 
กองไฟอาจจะเปนกองไฟท่ีกอดวยไมจริง

ใชไฟใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนก็ได
ในวันนั้นทําหนาท่ีนี้ คือ มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด
ใหติดอยูตลอดเวลา ในการนี้จะตองเตรียมฟนอะไหล
ไฟลุกลามมากหรือกระเด็นออกจาก
และสิ่งแวดลอม จึงควรละเวนการกอไฟดวยไมจริง
ออกจากบริเวณไปอยางเงียบ ๆ
การชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหน่ึง
การชุมนุมรอบกองไฟนี้ อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย

 
 

 

 

 

 

                      กองไฟแบบกระโจมกองไฟแบบกระโจม
 
๖. การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา

การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา
ประธานและผูรับเชิญต้ังอยูในทิศทางเหนือลม
ผูติดตามและผูรวมชมการแสดง
ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙๙ 

กองไฟอาจจะเปนกองไฟท่ีกอดวยไมจริง โดยกอเปนแบบผสม (แบบคอกหมู
ใชไฟใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนก็ได ถาเปนกองไฟจริงจะตองมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงโดยป

มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด จุดแลวใหไฟติด และจะตองคอยดูแลกองไฟ
ในการนี้จะตองเตรียมฟนอะไหล และน้ําสํารองไว ถาไฟมอดลงจะตองเติมฟนลงไป

ไฟลุกลามมากหรือกระเด็นออกจากกองไฟก็ตองพรมน้ําลงไปใน ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลใหอนุรักษปาไม
จึงควรละเวนการกอไฟดวยไมจริง เม่ือเลิกการชุมนุมรอบกองไฟผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตอง

ๆ พรอมกับผูเขารวมชุมนุมอ่ืน ภายหลังอีกสักครูจะตองหวนกลั
การชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหน่ึง เก็บไมใหมีเศษไมหรือเถาถานเหลืออยู เรื่องการทําความสะอาดบริเวณ

อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย ตองถือวาเปนบทเรียนอันสําคัญในการฝกอบรมดวย

กองไฟแบบกระโจมกองไฟแบบกระโจม  

 

 

 

 

 

              กองไฟแบบคอกหมูกองไฟแบบคอกหมู  กองไฟแบบผสมกองไฟแบบผสม

การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา 
การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา ใหกองไฟอยูตรงกลาง

ประธานและผูรับเชิญต้ังอยูในทิศทางเหนือลม ท่ีนั่งของประธานเปนท่ีนั่งเด่ียว ใหต้ังล้ําหนากวาแถวของ
ผูติดตามและผูรวมชมการแสดง ใหมีโตะวางพุมสลากตรงหนา สวนผูเขารวมชุมนุมโดยป

    การจัดท่ีน่ังของประธานการจัดท่ีน่ังของประธาน  

คอกหมู + แบบปรามิด) หรือจะ
ซ่ึงโดยปกติจะมอบใหหมูบริการ     

และจะตองคอยดูแลกองไฟ
ถาไฟมอดลงจะตองเติมฟนลงไป และถา

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลใหอนุรักษปาไม       
เม่ือเลิกการชุมนุมรอบกองไฟผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตอง

ภายหลังอีกสักครูจะตองหวนกลับมาท่ีบริเวณ 
เรื่องการทําความสะอาดบริเวณ     

ตองถือวาเปนบทเรียนอันสําคัญในการฝกอบรมดวย 

 

 

 

 

 
                                                     

กองไฟแบบผสมกองไฟแบบผสม  

ใหกองไฟอยูตรงกลาง มีท่ีนั่งพิเศษสําหรับ
ใหต้ังล้ําหนากวาแถวของ

สวนผูเขารวมชุมนุมโดยปกติใหนั่งตามหมู        
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๗. พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ
มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ เม่ือผูรวมแสดงแตงกายตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง

ไปทางขวา ความพรอมควรเปนเวลากอนเริ่มตนแสดงท่ีกําหนด
๗.๒ พิธีกรชี้แจงซักซอมการปฏิบัติ

ของผูเปนประธานในพิธีและผูติดตามใหทราบท่ัวกัน
๗.๓ ผูมีหนาท่ีของหมูบริการจุดไฟ
๗.๔ พิธีกรออกไปเชิญประธาน
๗.๕ เม่ือประธานเดินเขามาในพ้ืนท่ีการแสดง
๗.๖ ประธานรับการเคารพแลวเดินตรงไปท่ีต้ังกองไฟ

ของลูกเสือ ชูสูงข้ึนไปขางหนาทํามุมกับไหลประมาณ
๗.๗ ผูติดตามประธานและผูมารวมชุมนุมเดินตามประธานเขามา
๗.๘ ประธานกลาวเปดดวยขอความท่ีเปนมงคล

รอบกองไฟ ณ บัดนี้” โดยใชเวลาประมาณ
๗.๙ ทุกคนเขารวมในท่ีชุมนุมกลาวพรอมกันวา

๗.๑๐ พิธีกรนํารองเพลง
ผูเขารวมการฝกอบรม ท้ังนี้ โดยไมมีดนตรีประกอบและไมปรบมือ

๗.๑๑ จบเพลงแลว ประธานเดินกลับไปนั่งยังท่ีนั่งซ่ึงจัดไว
๗.๑๒ พิธีกรสั่งใหผูรวมชุมนุม
๗.๑๓ พิธีกรสั่งใหผูถือพวงมาลัยและพุมสลากมาต้ังขบวนอยูดานขวามือของประธาน
๗.๑๔ พิธีกรนํารองเพลงเก่ียวกับแหมาลัย

กองไฟ เม่ือครบ ๓ รอบ ผูถือพวงมาลัยและพุมสลากหยุดยืนตรงหนาประธาน
พวงมาลัยและพุมสลากใหกลับไปนั่งท่ีเดิม
ตามลําดับแลวกลับเขาท่ีนั่งของตน

 

 

๑๐๐ 

พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
ดังนี้ 
แตงกายตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง เขานั่งท่ีเรียงตามลําดับหมูจากซายของประธาน
นเวลากอนเริ่มตนแสดงท่ีกําหนด ประมาณ ๑๐ นาที 

พิธีกรชี้แจงซักซอมการปฏิบัติ แลวแจงชื่อและตําแหนงหนาท่ีการงาน
ของผูเปนประธานในพิธีและผูติดตามใหทราบท่ัวกัน 

ผูมีหนาท่ีของหมูบริการจุดไฟ 
พิธีกรออกไปเชิญประธาน ซ่ึงมารอคอยอยูกอนแลวใกลท่ีชุมนุมฯ 
เม่ือประธานเดินเขามาในพ้ืนท่ีการแสดง พิธีกรสั่งตรง ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง
ประธานรับการเคารพแลวเดินตรงไปท่ีต้ังกองไฟ ยืนอยูระยะหางพอสมควร

ชูสูงข้ึนไปขางหนาทํามุมกับไหลประมาณ ๔๕ องศา 
ผูติดตามประธานและผูมารวมชุมนุมเดินตามประธานเขามา ใหเดินไปยืนอยู
ประธานกลาวเปดดวยขอความท่ีเปนมงคล และจบลงดวยถอยคําวา “

โดยใชเวลาประมาณ ๓ นาที ประธานยังคงยืนอยู ณ ท่ีเดิม 
ทุกคนเขารวมในท่ีชุมนุมกลาวพรอมกันวา “ฟู” ๓ ครั้ง 
พิธีกรนํารองเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง เชน เพลงสยามานุสติ สดุดีมหาราชา

โดยไมมีดนตรีประกอบและไมปรบมือ 
ประธานเดินกลับไปนั่งยังท่ีนั่งซ่ึงจัดไว ผูติดตามนั่งลงตามท่ีของตน

พิธีกรสั่งใหผูรวมชุมนุม “นั่ง” 
พิธีกรสั่งใหผูถือพวงมาลัยและพุมสลากมาต้ังขบวนอยูดานขวามือของประธาน
พิธีกรนํารองเพลงเก่ียวกับแหมาลัย - พุมสลาก ขบวนเริ่มออกเดินผานหนาประธานเวียนรอบ

ผูถือพวงมาลัยและพุมสลากหยุดยืนตรงหนาประธาน 
พวงมาลัยและพุมสลากใหกลับไปนั่งท่ีเดิม ผูถือพวงมาลัยสงมาลัยใหแกประธาน ผูถือพุมสลากสงใหประธาน
ตามลําดับแลวกลับเขาท่ีนั่งของตน 

ขบวนแหพวงมาลัยปาและพุมฉลากขบวนแหพวงมาลัยปาและพุมฉลาก 

เขานั่งท่ีเรียงตามลําดับหมูจากซายของประธาน                

แลวแจงชื่อและตําแหนงหนาท่ีการงาน หรือตําแหนงทางลูกเสือ

ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง 
ยืนอยูระยะหางพอสมควร ยกมือขวาแสดงรหัส

ใหเดินไปยืนอยู ณ บริเวณท่ีจัดให 
“ขาพเจาขอเปดการชุมนุม

สดุดีมหาราชา เพลงสถาบันของ

ผูติดตามนั่งลงตามท่ีของตน 

พิธีกรสั่งใหผูถือพวงมาลัยและพุมสลากมาต้ังขบวนอยูดานขวามือของประธาน 
ขบวนเริ่มออกเดินผานหนาประธานเวียนรอบ              

 บุคคลอ่ืน ๆ ในขบวนแห
ผูถือพุมสลากสงใหประธาน

 

  

 
 
 

 

                                

                                                        ประธานรบัพุมสลากประธานรบัพุมสลาก

๘. การดําเนินการ 
๘.๑ พิธีกรเปนผูนําการจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ

เกมตามความเหมาะสม 
๘.๒ พิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก
๘.๓ ใหนายหมูสั่งสมาชิกในกลุม
๘.๔ ทุกคนภายในหมูรวมกันรองเพลงประจําหมู
๘.๕ เริ่มการแสดงบริเวณหนาหมูของตน
๘.๖ จบการแสดงทุกคนกลับไปยืน

แลวสั่งสมาชิกภายในหมูของตนนั่งลง
๘.๗ พิธีกรใหผูเขารวมชุมนุมซ่ึงไมใชหมูท่ีแสดงคนหนึ่ง

กลาวชมเชยแลวเชิญชวนใหหมูอ่ืน
แลวกลาวคําชมเชยใหแกหมู…….…
และแสดงกิริยาประกอบ โดยกาวเทาซายออกไปขางหนาประมาณครึ่งกาว
แลวผายมือขวาไปยังหมูท่ีแสดงจบ

๘.๘ หมูท่ีแสดงลุกข้ึนยืน
“ขอบคุณครับ/คะ” พรอมกับนอมตัวลง

๘.๙ พิธีกรดําเนินการเชนเดียวกันนี้ไปจนครบทุกหมู
การแสดงของหมูตอไป อาจมีการแนะนําบทเรียน
อิริยาบถสลับเปนครั้งคราวตามเวลา

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑๐๑ 

ประธานรบัพุมสลากประธานรบัพุมสลาก                                                                                  พิธีกรเชิญใหประธานจับสลากพิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก

พิธีกรเปนผูนําการจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการรองเพลงประกอบทาทาง

พิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน อานใหทราบวาหมูใดจะตองแสดง
ใหนายหมูสั่งสมาชิกในกลุม ใหเคารพผูเปนประธาน “หมู……ตรง” นายหมูทําความเคารพ
ทุกคนภายในหมูรวมกันรองเพลงประจําหมู ๒ จบ จึงเริ่มการแสดง 
เริ่มการแสดงบริเวณหนาหมูของตน โดยหันหนาไปทางประธาน 
จบการแสดงทุกคนกลับไปยืน ณ ท่ีนั่งของตน นายหมูสั่ง “หมู….…ตรง

แลวสั่งสมาชิกภายในหมูของตนนั่งลง 
พิธีกรใหผูเขารวมชุมนุมซ่ึงไมใชหมูท่ีแสดงคนหนึ่ง เปนผูนํากลาวชมเชยใหแกหมูท่ีแสดง

กลาวชมเชยแลวเชิญชวนใหหมูอ่ืน ๆ ลุกข้ึนยืน แลวกลาวคําชมเชย ดังตัวอยาง เชน
…….…พรอมกัน ๓ ครั้งวา “ยอดเยี่ยม” ผูเขารวมชุมนุมกลาวคําชมเชยพรอมกัน

โดยกาวเทาซายออกไปขางหนาประมาณครึ่งกาว กํามือขวาไปไวบริเวณหัวใจ
แลวผายมือขวาไปยังหมูท่ีแสดงจบ พรอมกลาวคําชมเชยตามท่ีนัดหมายไว เสร็จแลวนั่งลง

หมูท่ีแสดงลุกข้ึนยืน ใชแขนขวาทับแขนซาย ต้ังฉากเสมอไหล พรอมกับคํากลาวสั้
พรอมกับนอมตัวลง ๑ ครั้ง 

พิธีกรดําเนินการเชนเดียวกันนี้ไปจนครบทุกหมู เม่ือจบการแสดงของแตละหมู กอนจะ
อาจมีการแนะนําบทเรียน หรือประกอบพิธี หรือมีกิจกรรมอ่ืน

เวลาท่ีเหมาะสม  

แสดงรอบกองไฟแสดงรอบกองไฟ 

พิธีกรเชิญใหประธานจับสลากพิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก  

โดยการรองเพลงประกอบทาทาง หรือการเลน

อานใหทราบวาหมูใดจะตองแสดง 
นายหมูทําความเคารพ 

ตรง” นายหมูทําความเคารพ

เปนผูนํากลาวชมเชยใหแกหมูท่ีแสดง ผูนํา
เชน “พ่ีนอง.........โปรดยืนข้ึน

ผูเขารวมชุมนุมกลาวคําชมเชยพรอมกัน 
กํามือขวาไปไวบริเวณหัวใจ        

เสร็จแลวนั่งลง 
พรอมกับคํากลาวสั้น ๆ เชน

เม่ือจบการแสดงของแตละหมู กอนจะเริ่ม         
หรือมีกิจกรรมอ่ืน หรือรองเพลงเพ่ือเปลี่ยน
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                                                        ประธานรบัพุมสลากประธานรบัพุมสลาก

๘. การดําเนินการ 
๘.๑ พิธีกรเปนผูนําการจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ

เกมตามความเหมาะสม 
๘.๒ พิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก
๘.๓ ใหนายหมูสั่งสมาชิกในกลุม
๘.๔ ทุกคนภายในหมูรวมกันรองเพลงประจําหมู
๘.๕ เริ่มการแสดงบริเวณหนาหมูของตน
๘.๖ จบการแสดงทุกคนกลับไปยืน

แลวสั่งสมาชิกภายในหมูของตนนั่งลง
๘.๗ พิธีกรใหผูเขารวมชุมนุมซ่ึงไมใชหมูท่ีแสดงคนหนึ่ง

กลาวชมเชยแลวเชิญชวนใหหมูอ่ืน
แลวกลาวคําชมเชยใหแกหมู…….…
และแสดงกิริยาประกอบ โดยกาวเทาซายออกไปขางหนาประมาณครึ่งกาว
แลวผายมือขวาไปยังหมูท่ีแสดงจบ

๘.๘ หมูท่ีแสดงลุกข้ึนยืน
“ขอบคุณครับ/คะ” พรอมกับนอมตัวลง

๘.๙ พิธีกรดําเนินการเชนเดียวกันนี้ไปจนครบทุกหมู
การแสดงของหมูตอไป อาจมีการแนะนําบทเรียน
อิริยาบถสลับเปนครั้งคราวตามเวลา

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

๑๐๑ 

ประธานรบัพุมสลากประธานรบัพุมสลาก                                                                                  พิธีกรเชิญใหประธานจับสลากพิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก

พิธีกรเปนผูนําการจัดกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถ โดยการรองเพลงประกอบทาทาง

พิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน อานใหทราบวาหมูใดจะตองแสดง
ใหนายหมูสั่งสมาชิกในกลุม ใหเคารพผูเปนประธาน “หมู……ตรง” นายหมูทําความเคารพ
ทุกคนภายในหมูรวมกันรองเพลงประจําหมู ๒ จบ จึงเริ่มการแสดง 
เริ่มการแสดงบริเวณหนาหมูของตน โดยหันหนาไปทางประธาน 
จบการแสดงทุกคนกลับไปยืน ณ ท่ีนั่งของตน นายหมูสั่ง “หมู….…ตรง

แลวสั่งสมาชิกภายในหมูของตนนั่งลง 
พิธีกรใหผูเขารวมชุมนุมซ่ึงไมใชหมูท่ีแสดงคนหนึ่ง เปนผูนํากลาวชมเชยใหแกหมูท่ีแสดง

กลาวชมเชยแลวเชิญชวนใหหมูอ่ืน ๆ ลุกข้ึนยืน แลวกลาวคําชมเชย ดังตัวอยาง เชน
…….…พรอมกัน ๓ ครั้งวา “ยอดเย่ียม” ผูเขารวมชุมนุมกลาวคําชมเชยพรอมกัน

โดยกาวเทาซายออกไปขางหนาประมาณครึ่งกาว กํามือขวาไปไวบริเวณหัวใจ
แลวผายมือขวาไปยังหมูท่ีแสดงจบ พรอมกลาวคําชมเชยตามท่ีนัดหมายไว เสร็จแลวนั่งลง

หมูท่ีแสดงลุกข้ึนยืน ใชแขนขวาทับแขนซาย ต้ังฉากเสมอไหล พรอมกับคํากลาวสั้
พรอมกับนอมตัวลง ๑ ครั้ง 

พิธีกรดําเนินการเชนเดียวกันนี้ไปจนครบทุกหมู เม่ือจบการแสดงของแตละหมู กอนจะ
อาจมีการแนะนําบทเรียน หรือประกอบพิธี หรือมีกิจกรรมอ่ืน

เวลาท่ีเหมาะสม  

แสดงรอบกองไฟแสดงรอบกองไฟ 

พิธีกรเชิญใหประธานจับสลากพิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก  

โดยการรองเพลงประกอบทาทาง หรือการเลน

อานใหทราบวาหมูใดจะตองแสดง 
นายหมูทําความเคารพ 

ตรง” นายหมูทําความเคารพ

เปนผูนํากลาวชมเชยใหแกหมูท่ีแสดง ผูนํา
เชน “พ่ีนอง.........โปรดยืนข้ึน

ผูเขารวมชุมนุมกลาวคําชมเชยพรอมกัน 
กํามือขวาไปไวบริเวณหัวใจ        

เสร็จแลวนั่งลง 
พรอมกับคํากลาวสั้น ๆ เชน

เม่ือจบการแสดงของแตละหมู กอนจะเริ่ม         
หรือมีกิจกรรมอ่ืน หรือรองเพลงเพ่ือเปลี่ยน
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๙. การเปล่ียนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม
ในการชุมนมรอบกองไฟ

ชุมนุมอาจจะรูสึกเบื่อและงวงนอน
พิธีกรท่ีจะตองเปนผูนํา หรือมอบหมายใหผูรูคนใดคนหนึ่งเปนผูนํา
อาการตาง ๆ ท่ีขบขัน หรือปลุกใหเกิดความส
ผูเขารวมชุมนุม และเหมาะสมกับเวลา
๑๐. พิธีปด 

๑๐.๑ เม่ือจบการแสดงของทุกหมูแลว
หรือสรางสรรคเหมาะสมกับผูรวมชุมนุม

๑๐.๒ พิธีกรจะเชิญประธานกลาวปด
๑๐.๓ ประธานไปยืนในท่ีเหมาะสม

และจบลงดวยถอยคําวา “ขาพเจาขอปดการชุมนุมรอบกองไฟ
๑๐.๔ พิธีกรใหทุกคนลอมวง

ขางเคียง รวมกันรองเพลงสามัคคีชุมนุม
๑๐.๕ ผูแทนหมูบริการนําสวดมนตอยางยาว

พระเจาอยูหัวประทับอยู ในขณะนั้น
พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร

๑๐.๖ พิธีกรนัดหมาย 
๑๐.๗ ทุกคนแยกยายกันกลับท่ีพักอยางสงบ

ใหเรียบรอย 
 
 

 

 

 
 
 

 

ลูกเสือรวมรองเพลงสามัคคีชุมนุมกอนปดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือรวมรองเพลงสามัคคีชุมนุมกอนปดการชุมนุมรอบกองไฟ

๑๑. หนาท่ีของพิธีกร 
๑๑.๑ นัดหมายสมาชิก

• เรื่องการแสดง
• เพลงประจําหมู
• การแตงกาย
• ขอหาม/ขอปฏิบัติ
• ข้ันตอน 
• หนาท่ีหมูบริการ

๑๐๒ 

การเปล่ียนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม 
ในการชุมนมรอบกองไฟ การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมใหสนุกสนานราเริงเปนเรื่องสําคัญ

ชุมนุมอาจจะรูสึกเบื่อและงวงนอน การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมนี้อาจทําไดหลายวิธี
หรือมอบหมายใหผูรูคนใดคนหนึ่งเปนผูนํา เชน นําใหรองเพลงรําวง
หรือปลุกใหเกิดความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจ ดวยวิธีการตาง

และเหมาะสมกับเวลา 

เม่ือจบการแสดงของทุกหมูแลว พิธีกรจะใหมีการรองเพลงทํานองชา
หรือสรางสรรคเหมาะสมกับผูรวมชุมนุม ท้ังนี้ ควรเปนเพลงท่ีสวนใหญหรือท้ังหมดไดรวมรองดวย

พิธีกรจะเชิญประธานกลาวปด 
ประธานไปยืนในท่ีเหมาะสม กลาวเรื่องสั้นอันเปนประโยชนในเรื่องใด

ขาพเจาขอปดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” ใชเวลา ประมาณ
พิธีกรใหทุกคนลอมวง โดยใหแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง

รวมกันรองเพลงสามัคคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวาซายชา ๆ จนจบเพลง
ผูแทนหมูบริการนําสวดมนตอยางยาว จบแลวใหสั่งใหทุกคนหันหนาไปยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวประทับอยู ในขณะนั้น ถาหากพระองคมิไดประทับอยูในประเทศไทย
พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร สั่งทําความเคารพ แลวนํารองเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ

 
ทุกคนแยกยายกันกลับท่ีพักอยางสงบ สวนหมูท่ีทําหนาท่ีเปนหมูบริการ

ลูกเสือรวมรองเพลงสามัคคีชุมนุมกอนปดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือรวมรองเพลงสามัคคีชุมนุมกอนปดการชุมนุมรอบกองไฟ

นัดหมายสมาชิก 
เรื่องการแสดง/เวลาสงเรื่อง 
เพลงประจําหมู 
การแตงกาย 

ขอปฏิบัติ 

หนาท่ีหมูบริการ 

การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมใหสนุกสนานราเริงเปนเรื่องสําคัญ ผูเขา
การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมนี้อาจทําไดหลายวิธี และเปนหนาท่ีของ

นําใหรองเพลงรําวง นําใหแสดงกิริยา
ดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับ

พิธีกรจะใหมีการรองเพลงทํานองชา อาจเปนเพลงท่ีเปนคติ
ควรเปนเพลงท่ีสวนใหญหรือท้ังหมดไดรวมรองดวย 

กลาวเรื่องสั้นอันเปนประโยชนในเรื่องใด ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสม 
ประมาณ ๑๐ นาที 

โดยใหแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวาซายจับคน
จนจบเพลง 

จบแลวใหสั่งใหทุกคนหันหนาไปยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จ            
ถาหากพระองคมิไดประทับอยูในประเทศไทย ใหหันหนาไปยัง

แลวนํารองเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ 

สวนหมูท่ีทําหนาท่ีเปนหมูบริการ กลับมาทําความสะอาด

ลูกเสือรวมรองเพลงสามัคคีชุมนุมกอนปดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือรวมรองเพลงสามัคคีชุมนุมกอนปดการชุมนุมรอบกองไฟ  

๑๐๓ 
 

๑๑.๒ นัดหมายประธานในพิธี 
• เวลา/ข้ันตอน 
• การกลาวเปด 
• การเลาเรื่องสั้น 

๑๑.๓ กอนการชุมนุม 
• ตรวจสถานท่ี/อุปกรณ/กองไฟ 
• รับเรื่องท่ีจะแสดง (ไมควรซํ้ากัน) 
• จัดรายการใหเหมาะสม 

๑๒. ตัวอยางคํากลาวเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๒.๑ ดวยจิตใจอันดีของ..........ท่ีมาชุมนุม ณ กองไฟนี้ จากทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

ขาพเจาขอเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงมาเปนสักขีพยานในการชุมนุมรอบกองไฟนี้ จงนําโชคดีมาสูทาน และ
ขอใหกิจการ.............จงเจริญรุงโรจน เหมือนแสงไฟอันรุงโรจน สิ่งไมดีไมงามท้ังหลาย ขอจงมอดไหม        
เปนเถาถานในกองไฟนี้ พ่ีนอง.............ท้ังหลาย บัดนี้ ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้ 

๑๒.๒ จากแสงไฟท่ีลุกโชติชวงอยู ณ บัดนี้ เปรียบประดุจกิจการของ.........ท่ีรุงโรจน สวนเถาถาน     
ท่ีมอดดับ เหมือนกับสิ่งท่ีเราทําผิดพลาดไว ขอใหสลายไป ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ  
ณ บัดนี้ 

๑๒.๓ ขอเดชะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลใหกิจการ……….เจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไปท้ัง ๔ ทิศ 
ดุจเปลวเพลิงท่ีสองแสงสวางรุงโรจนอยูนี้ บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
ของ.............ณ บัดนี้ 

๑๒.๔ ทามกลางกองไฟอันรุงโรจนท่ีอยูตรงหนาเรานี้ เปรียบเหมือนแสงสวางแหงวิญญาณและ     
ความรุงเรืองของกิจการ……….สวนความชั่วรายอันจะพึงเกิดข้ึนกับกิจการ…………ขอใหสลายหมดสิ้นไป
เหมือนกับเถาถานของกองไฟท่ีกําลังจะมอดดับไป บัดนี้ ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ       
ณ บัดนี้ 
หมายเหตุ 

• เพลงประจําหมูท่ีใชรอง ใหมีเนื้อรองระบุชื่อหมู มีสาระปลุกใจเปนคติ 
• เรื่องท่ีจะแสดง ควรเปนเรื่องเปนคติเตือนใจ ประวัติศาสตรปลุกใจใหรักชาติ สงเสริมขนบธรรมเนียม

ประเพณี สนุกสนาน ความซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง ไมคอรรัปชัน 
• ไมควรแสดงเรื่องไรสาระ เสียดสีบุคคลเรื่องการเมือง ผีสาง ลามกอนาจาร ลอเลียนผูเขารวมชุมนุม          

หรือศาสนา 
• หามใชอาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง 
• หามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยูในบริเวณชุมนุม 
• หามด่ืมของมึนเมา รวมท้ังนํามาใชประกอบการแสดง 
• ไมควรแตะตองหรือนําสิ่งของขามกองไฟ หรือใชกองไฟประกอบการแสดงในทางไมเหมาะสม 
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๑๐๓ 
 

๑๑.๒ นัดหมายประธานในพิธี 
• เวลา/ข้ันตอน 
• การกลาวเปด 
• การเลาเรื่องสั้น 

๑๑.๓ กอนการชุมนุม 
• ตรวจสถานท่ี/อุปกรณ/กองไฟ 
• รับเรื่องท่ีจะแสดง (ไมควรซํ้ากัน) 
• จัดรายการใหเหมาะสม 

๑๒. ตัวอยางคํากลาวเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๒.๑ ดวยจิตใจอันดีของ..........ท่ีมาชุมนุม ณ กองไฟนี้ จากทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

ขาพเจาขอเชิญสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย จงมาเปนสักขีพยานในการชุมนุมรอบกองไฟนี้ จงนําโชคดีมาสูทาน และ
ขอใหกิจการ.............จงเจริญรุงโรจน เหมือนแสงไฟอันรุงโรจน สิ่งไมดีไมงามท้ังหลาย ขอจงมอดไหม        
เปนเถาถานในกองไฟนี้ พ่ีนอง.............ท้ังหลาย บัดนี้ ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้ 

๑๒.๒ จากแสงไฟท่ีลุกโชติชวงอยู ณ บัดนี้ เปรียบประดุจกิจการของ.........ท่ีรุงโรจน สวนเถาถาน     
ท่ีมอดดับ เหมือนกับสิ่งท่ีเราทําผิดพลาดไว ขอใหสลายไป ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ  
ณ บัดนี้ 

๑๒.๓ ขอเดชะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลใหกิจการ……….เจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ข้ึนไปท้ัง ๔ ทิศ 
ดุจเปลวเพลิงท่ีสองแสงสวางรุงโรจนอยูนี้ บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
ของ.............ณ บัดนี้ 

๑๒.๔ ทามกลางกองไฟอันรุงโรจนท่ีอยูตรงหนาเรานี้ เปรียบเหมือนแสงสวางแหงวิญญาณและ     
ความรุงเรืองของกิจการ……….สวนความชั่วรายอันจะพึงเกิดข้ึนกับกิจการ…………ขอใหสลายหมดสิ้นไป
เหมือนกับเถาถานของกองไฟท่ีกําลังจะมอดดับไป บัดนี้ ถึงเวลาแลว ขาพเจาขอเปดการชุมนุมรอบกองไฟ       
ณ บัดนี้ 
หมายเหตุ 

• เพลงประจําหมูท่ีใชรอง ใหมีเนื้อรองระบุชื่อหมู มีสาระปลุกใจเปนคติ 
• เรื่องท่ีจะแสดง ควรเปนเรื่องเปนคติเตือนใจ ประวัติศาสตรปลุกใจใหรักชาติ สงเสริมขนบธรรมเนียม

ประเพณี สนุกสนาน ความซ่ือสัตยสุจริต ไมคดโกง ไมคอรรัปชัน 
• ไมควรแสดงเรื่องไรสาระ เสียดสีบุคคลเรื่องการเมือง ผีสาง ลามกอนาจาร ลอเลียนผูเขารวมชุมนุม          

หรือศาสนา 
• หามใชอาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง 
• หามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยูในบริเวณชุมนุม 
• หามด่ืมของมึนเมา รวมท้ังนํามาใชประกอบการแสดง 
• ไมควรแตะตองหรือนําสิ่งของขามกองไฟ หรือใชกองไฟประกอบการแสดงในทางไมเหมาะสม 
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๑๐๔ 
 

                                                แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา การชุมนุมรอบกองไฟ 

หมู................................ 
การแสดงเรื่อง ............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาของเรื่องท่ีแสดงเหมาะสม    
๒ อุปกรณประกอบการแสดงและเครื่องแตงกาย    
๓ ตัวละครแสดงไดสมบทบาท    
๔ การมีสวนรวมของสมาชิก    

รวม    

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

เกณฑการประเมินผลงาน 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. เนื้อหาของเรื่อง         
ท่ีแสดงเหมาะสม 

๑. ประพฤติตรง ไมคิดคดทรยศ            
ไมทุจริต คดโกง  
๒. จริงใจ มีสัจจะ พูดจริงทําจริง  
๓. ไมลําเอียง ไมหลอกหลวง 
๔. ความกตัญูกตเวที 

ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๑ - ๒ ขอ 

๒. อุปกรณ
ประกอบการแสดง       
และเครื่องแตงกาย 

๑. ประยุกตการแตงกาย 
๒. ประยุกตอุปกรณ 
๓. การแตงกายสอดคลองกับเรื่องท่ีแสดง 

ปฏิบัติได ๒ ขอ          
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ              
ใน ๓ ขอ 

๓. ตัวละครแสดง            
สมบทบาท 

ทุกคนแสดงไดสมบทบาท แสดงไมสมบทบาท            
๑ - ๒ คน 

แสดงไมสมบทบาท              
๓ คน ข้ึนไป 

๔. การมีสวนรวม            
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน 
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป 
ไมไดมีสวนรวม 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๐ - ๑๒ ดี 

๗ - ๙ พอใช 
๔ - ๖ ปรับปรงุ 

๑๐๕ 
 

บทเรียนท่ี ๑๓ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ใหความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. การปฏิบัติตนเพ่ือตอบสนองกฎของลูกเสือสามัญ 
๓. สรางจิตสํานึก ใหเกิดความภาคภูมิใจ ในความเสียสละและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 

จุดหมาย   
เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีความเขาใจ และรูจักการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนเพ่ือสาธารณะแกสวนรวม 

ดวยความสมัครใจ 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 
 ๑. ปลูกฝงใหมีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ตลอดจนมีน้ําใจ และชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได 
 ๒. สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในการบําเพ็ญประโยชนได 
 ๓. สรางเสริมความสามัคคี ความรับผิดชอบ และความเสียสละเพ่ือสาธารณะแกสวนรวมได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ  
๒. ผูเขารับการฝกอบรมศึกษาใบงาน และระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกิจกรรมในการปฏิบัติกับ

พ้ืนท่ีจริง  
 ๓. ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ    

๔. รวมกันสรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม      
ส่ือการสอน 

๑. ใบความรู เรื่อง บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๒. ใบงานการปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๓. วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. เพลงประกอบกิจกรรม 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 
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๑๐๕ 
 

บทเรียนท่ี ๑๓ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ใหความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. การปฏิบัติตนเพ่ือตอบสนองกฎของลูกเสือสามัญ 
๓. สรางจิตสํานึก ใหเกิดความภาคภูมิใจ ในความเสียสละและบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 

จุดหมาย   
เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีความเขาใจ และรูจักการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนเพ่ือสาธารณะแกสวนรวม 

ดวยความสมัครใจ 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 
 ๑. ปลูกฝงใหมีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ตลอดจนมีน้ําใจ และชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได 
 ๒. สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในการบําเพ็ญประโยชนได 
 ๓. สรางเสริมความสามัคคี ความรับผิดชอบ และความเสียสละเพ่ือสาธารณะแกสวนรวมได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. นําเขาสูบทเรียนดวยเพลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ  
๒. ผูเขารับการฝกอบรมศึกษาใบงาน และระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกิจกรรมในการปฏิบัติกับ

พ้ืนท่ีจริง  
 ๓. ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ    

๔. รวมกันสรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม      
ส่ือการสอน 

๑. ใบความรู เรื่อง บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๒. ใบงานการปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๓. วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. เพลงประกอบกิจกรรม 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 
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 บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ
ความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย
สวนรวม อีกท้ังยังชวยลด "อัตตา
อาสาสมัครเกิดจากบุคคลท่ีมีความตองการชวยเหลือสังคมสวนรวม
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากข้ึน
สวนรวม เปนสิ่งท่ีควรทําท้ังสิ้น 
ขอจํากัดใด ๆ และมีจิตใจเปน "จิตอาสา

ตัวอยาง จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิถาโถมทําคนลมตายเปนพันในประเทศไทย
ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนเหตุใหคนท่ัวโลกเศราโศกเสียใจกั
คนท่ัวโลก นั่นคือ ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย
พยายามหาทางชวยเหลือกันไมวาจะทางไหนท่ีทําได
อาสาสมัครชวยเหลือกันเทาท่ีจะทําได
หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชวยเหลือผูประสพภัยสึนามิจนเกิดเปนคลื่นมวลชน
และขยายเครือขาย ขยายงานอาสาทําดี
หลากหลายต้ังแตวันนั้น จึงกําหนดวันท่ี
ใหพวกเราแตละคนทําดีกันตอไป

ประโยชนของการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๑. ทําใหเกิดความสุขท่ีไดเปนผูให
๒. ทําใหผูท่ีไดรับความชวยเหลือพนทุกข
๓. เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเดือดรอน
๔. สรางความประทับใจใหแกผูพบเห็น
๕. ทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคี
๖. ทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือผูเดือดรอน
๗. ไดรับการยกยองเชิดชู
๘. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๖ 

ใบความรู  
เรื่อง บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 

บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ (จิตอาสา) คือ ผู ท่ีมีจิตใจท่ีเปนผูให เชน
ชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย แรงสมอง ซ่ึงเปนการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมี แมกระท่ังเวลาเพ่ือเผื่อแผใหกับ

อัตตา" หรือความเปนตัวเปนตนของตนเองลงไดบาง
อาสาสมัครเกิดจากบุคคลท่ีมีความตองการชวยเหลือสังคมสวนรวม เปนผูเอ้ือเฟอเสียสละเวลา
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคมใหเกิดประโยชนและความสุขมากข้ึน การเปนอาสาสมัครทําใหเกิดประโยชนตอ

 คนท่ีจะเปนอาสาสมัครได ไมจํากัดดวยวัย การศึกษา
จิตอาสา" ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม 

จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิถาโถมทําคนลมตายเปนพันในประเทศไทย
หตุใหคนท่ัวโลกเศราโศกเสียใจกับเหตุการณในครั้งนั้น สรางความประหลาดใจให

ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย
พยายามหาทางชวยเหลือกันไมวาจะทางไหนท่ีทําได ต้ังแตการบริจาคทรัพยสิ่งของ หรือแมแตเอาตัวลงไปเปน
อาสาสมัครชวยเหลือกันเทาท่ีจะทําได โดยไมแยกเชื้อชาติเผาพันธุหรือชนชั้น การมีอาสาสมัครนับหม่ืนคน
หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปชวยเหลือผูประสพภัยสึนามิจนเกิดเปนคลื่นมวลชน ทํางานตอเนื่องกันมาถึงในปจจุบัน

ขยายงานอาสาทําดีเพ่ือสังคมมากข้ึน เพ่ือระลึกถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึนมาจากมวลชน
จึงกําหนดวันท่ี ๒๗ ธันวาคมของทุกป เปน “วันจิตอาสา” 

ใหพวกเราแตละคนทําดีกันตอไป 
บําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ  

ทําใหเกิดความสุขท่ีไดเปนผูให 
ทําใหผูท่ีไดรับความชวยเหลือพนทุกข 
เปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูเดือดรอน 
สรางความประทับใจใหแกผูพบเห็น 
ทําใหเกิดความสมานฉันทสามัคคี 
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือผูเดือดรอน 

ยองเชิดชู 
เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

การบําเพ็ญประโยชนการบําเพ็ญประโยชน  

เชน ใหสิ่งของ ใหเงิน ให     
แมกระท่ังเวลาเพ่ือเผื่อแผใหกับ

หรือความเปนตัวเปนตนของตนเองลงไดบาง เชน การเปนอาสาสมัคร 
เปนผูเอ้ือเฟอเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 
การเปนอาสาสมัครทําใหเกิดประโยชนตอ

การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ

จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิถาโถมทําคนลมตายเปนพันในประเทศไทย ในวันท่ี ๒๖ 
สรางความประหลาดใจให      

ความงดงามของจิตใจผูคนท้ังหลายท่ีทนไมไดกับความทุกขยากของเพ่ือนมนุษย แตละคน
หรือแมแตเอาตัวลงไปเปน

การมีอาสาสมัครนับหม่ืนคน
ทํางานตอเนื่องกันมาถึงในปจจุบัน 

เพ่ือระลึกถึงความดีงามท่ีเกิดข้ึนมาจากมวลชน
” เพ่ือเตือนใจและสงเสริม 

 

คําช้ีแจง  ใหผูเขารับการฝกอบรม
สถานท่ี/พ้ืนท่ี ดังตอไปนี้ 

๑. หองประชุม 
๒. ลานหนาเสาธง 
๓. รอบท่ีพัก 
๔. สํานักงาน ศาลา หองน้ํา
๕. จัดทําปายตาง ๆ 
๖. คําขวัญ กลอน สุภาษิต 
๗. ขอความและภาพรณรงคเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต
๘. อ่ืน ๆ 

  
 
 

๑๐๗ 

ใบงาน 
 

ผูเขารับการฝกอบรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ หรือจัดทําปาย คําขวัญ ขอความ

หองน้ํา หองสวม 

คําขวัญ กลอน สุภาษิต  
ขอความและภาพรณรงคเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือจัดทําปาย คําขวัญ ขอความ โดยมี



108
 

คําช้ีแจง  ใหผูเขารับการฝกอบรม
สถานท่ี/พ้ืนท่ี ดังตอไปนี้ 

๑. หองประชุม 
๒. ลานหนาเสาธง 
๓. รอบท่ีพัก 
๔. สํานักงาน ศาลา หองน้ํา
๕. จัดทําปายตาง ๆ 
๖. คําขวัญ กลอน สุภาษิต 
๗. ขอความและภาพรณรงคเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต
๘. อ่ืน ๆ 

  
 
 

๑๐๗ 

ใบงาน 
 

ผูเขารับการฝกอบรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ หรือจัดทําปาย คําขวัญ ขอความ

หองน้ํา หองสวม 

คําขวัญ กลอน สุภาษิต  
ขอความและภาพรณรงคเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือจัดทําปาย คําขวัญ ขอความ โดยมี
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๑๐๘ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
เรื่อง การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ จัดทําปาย คําขวัญ ขอความ 

หมู ................................................. 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก    

๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรคการปฏิบัติ    

๓ ผลการปฏิบัติ    

รวม    
 

      ลงชื่อ.................................................  
                                                                         (..................................................) 

                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การมีสวนรวมของ
สมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป
ไมไดมีสวนรวม 

๒. ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑. ใหมไมซ้ําใคร 
๒. มีประโยชน 
๓. ประยุกตเปนรูปแบบใหม 

ปฏิบัติได ๒ ขอ        
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ       
ใน ๓ ขอ หรือปฏิบัติ
ไมไดเลย 

๓. ผลการปฏิบัติ ๑. วาจาสุภาพ 
๒. ความเรียบรอย 
๓. ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได ๒ ขอ             
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ       
ใน ๓ ขอ หรือปฏิบัติ
ไมไดเลย 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗ - ๙ ดี 
๕ - ๖ พอใช 
๓ - ๔ ปรับปรงุ 

 
 

๑๐๙ 
 

บทเรียนท่ี ๑๔ 
ช่ือวิชา  ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมายและองคประกอบของโครงการ/โครงงาน 
๒. การวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงาน 
๓. ข้ันตอนการจัดทําโครงการ/โครงงาน 

จุดหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําโครงการ/โครงงาน 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 
๑. เขียนโครงการ/โครงงานเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะได 
๒. นําโครงการ/โครงงานท่ีจัดทําไปใชในสถานศึกษาของตนเองได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน โดยนําเสนอตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะดวยสื่อ 

เชน วีดิทัศน เกม เพลง แผนพับ ฯลฯ 
๒. ใหความรูเรื่องการวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงาน และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการบําเพ็ญประโยชน

เพ่ือสาธารณะ โดยใช Power Point และใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การจัดทําโครงการ และใบความรูท่ี ๒ เรื่อง      
การจัดทําโครงงาน 

๓. มอบหมายใหวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงานสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ                        
๑ โครงการ/โครงงาน 

๔. สงผูแทนแตละหมูนําเสนอโครงการ/โครงงาน 
๕. สรุปและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
๑. วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๒. Power Point เรื่อง การวางแผนกิจกรรมโครงการ/โครงงาน 
๓. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การจัดทําโครงการ/โครงงาน 
๔. กระดาษ Flipchart 
๕. ปากกาเคมี 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
การจัดทําโครงการ/โครงงาน 
 



110

๑๐๙ 
 

บทเรียนท่ี ๑๔ 
ช่ือวิชา  ลูกเสือกับการเสนอจัดทําโครงการ/โครงงาน เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมายและองคประกอบของโครงการ/โครงงาน 
๒. การวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงาน 
๓. ข้ันตอนการจัดทําโครงการ/โครงงาน 

จุดหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสามัญมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําโครงการ/โครงงาน 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสามัญสามารถ 
๑. เขียนโครงการ/โครงงานเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะได 
๒. นําโครงการ/โครงงานท่ีจัดทําไปใชในสถานศึกษาของตนเองได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน โดยนําเสนอตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะดวยสื่อ 

เชน วีดิทัศน เกม เพลง แผนพับ ฯลฯ 
๒. ใหความรูเรื่องการวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงาน และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการบําเพ็ญประโยชน

เพ่ือสาธารณะ โดยใช Power Point และใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การจัดทําโครงการ และใบความรูท่ี ๒ เรื่อง      
การจัดทําโครงงาน 

๓. มอบหมายใหวางแผนจัดทําโครงการ/โครงงานสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ                        
๑ โครงการ/โครงงาน 

๔. สงผูแทนแตละหมูนําเสนอโครงการ/โครงงาน 
๕. สรุปและประเมินผล 

ส่ือการสอน 
๑. วีดิทัศนตัวอยางกิจกรรมสงเสริมการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณะ 
๒. Power Point เรื่อง การวางแผนกิจกรรมโครงการ/โครงงาน 
๓. ใบความรูท่ี ๑ เรื่อง การจัดทําโครงการ/โครงงาน 
๔. กระดาษ Flipchart 
๕. ปากกาเคมี 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน 

เนื้อหาวิชา 
การจัดทําโครงการ/โครงงาน 
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๑๑๐ 
 

ใบความรูท่ี ๑  
เรื่อง การจัดทําโครงการ 

 
การจัดทําโครงการเพ่ือดําเนินการตามแผนงานอยางใดอยางหนึ่งนั้น สามารถทําใหผูปฏิบัติงานทํางาน

ไดอยางมีข้ันตอน มองเห็นปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน รวมท้ังมองเห็นแนวทางในการแกปญหา 
อีกดวย การเสนอแนะใหจัดทําโครงการนั้น จําเปนจะตองระดมความสามารถ งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
อีกเปนจํานวนมาก ซ่ึงโครงการบางโครงการอาจไมจําเปนตองดําเนินการของบประมาณสนับสนุน แตการเขียน
โครงการจะตองทําใหถูกข้ันตอน โดยมีแนวทางในการเขียนโครงการ ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการ คือ งานหรือกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือท่ีจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดในแผน บางครั้งวัตถุประสงคหน่ึง ๆ อาจจําเปนตองมีหลายโครงการก็ได แตโครงการ
หนึ่ง ๆ นั้น จะตองมีสวนประกอบท่ีระบุรายละเอียดอยางชัดเจน และมีความแนนอน ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อโครงการ ๑.๒ หลักการและเหตุผล 
๑.๓ วัตถุประสงค ๑.๔ เปาหมาย 
๑.๕ วธิีดําเนินงาน ๑.๖ ระยะเวลา 
๑.๗ สถานท่ี ๑.๘ งบประมาณ 
๑.๙ ผูรับผิดชอบ ๑.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑.๑๑ การประเมินผล ๑.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๒. แนวทางในการเขียนโครงการ 

๒.๑ ชื่อโครงการ เปนการกําหนดชื่อโครงการใหเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีจะทํา 
๒.๒ หลักการและเหตุผล ควรระบุหลักการอยางกวาง ๆ วามีความจํา เปนและมี           

ความเหมาะสมอยางไร จะใหประโยชนอยางไร 
๒.๓ วัตถุประสงค คือ สิ่งท่ีผูทําโครงการตองการจะไดรับ และผลตอเนื่องของโครงการนั้น 
๒.๔ เปาหมาย คือ การระบุชนิดคุณภาพและขอบขายงานท่ีจะทํา 
๒.๕ วิธีดําเนินงาน เปนการบอกรายละเอียดของการดําเนินงาน หรือวิธีดําเนินงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค เริ่มต้ังแตการเตรียมงาน การศึกษา และสํารวจขอเท็จจริงตาง ๆ การเสนอขออนุมัติโครงการ       
การเริ่มงาน จนถึงการปฏิบัติงาน 

๒.๖ ระยะเวลา เปนการกําหนดวันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ หรือชวงเวลาท่ีดําเนินการ 
๒.๗ สถานท่ี การระบุสถานท่ีหรือบริเวณท่ีจะทําโครงการ 
๒.๘ งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับรายจายท้ังหมด ใหละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
๒.๙ ผูรับผิดชอบ ใหระบุชื่อผูทําใหชัดเจนวาใครหรือหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 

๒.๑๐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ หนวยหลักท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานตาม
โครงการลุลวง 

๒.๑๑ การประเมินผล การบอกแนวทางในการประเมินผลวาจะทําอยางไร และทําในชวงเวลาใด 
๒.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การระบุผลของโครงการท่ีคาดวาเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 
 
 
 

๑๑๑ 
 

ตัวอยางโครงการ 
 

๑. ช่ือโครงการ   อนุรักษสิ่งแวดลอม (กิจกรรมปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ) 
๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพในปจจุบันมีจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ทําใหทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูถูกใชไปอยาง
สิ้นเปลืองจนนาวิตก สภาพตนไมถูกทําลายลง บานเมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนท่ีอาศัย
อยูในชุมชนเมืองขาดรมเงาจากตนไมสําหรับพักผอนหยอนใจ ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพ่ือให
เกิดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น รมเย็น เพ่ือชวยรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทางออม รวมท้ังยังเปนการฝกให
ลูกเสือเกิดความรักและหวงแหนในตนไม จึงเห็นสมควรใหมีโครงการนี้ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหมีตนไมเปนรมเงาสําหรับพักผอนหยอนใจ 
๓.๒ เพ่ือใหลูกเสือตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกตนไมวามีประโยชนตอมนุษยและสัตว 
๓.๓ เพ่ือใหลูกเสือไดมีโอกาสบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม 
๓.๔ เพ่ือฝกใหลูกเสือมีทักษะในการปลูกตนไมยิ่งข้ึน 

๔. เปาหมาย 
๔.๑ เชิงปริมาณ ลูกเสือปลูกตนไมอยางนอย คนละ ๑ ตน 
๔.๒ เชิงคุณภาพ ลูกเสือมีสวนรวมในการปลูกตนไม 

๕. วิธีดําเนินงาน 
๕.๑ ประชุมวางแผนการปลูกตนไมรวมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญ 
๕.๒ ติดตอขอพันธุกลาไมจากศูนยเพาะชํากลาไม 
๕.๓ จัดสภาพแวดลอมบริเวณท่ีจะปลูกตนไม ติดปายโฆษณาใหบุคคลท่ัวไปทราบ และขอความรวมมือ 

ในการบํารุงรักษาตนไม 
๕.๔ ใหลูกเสือจัดเตรียมเครื่องมือและอาหารไปใหพรอม 
๕.๕ ลงมือปฏิบัติการ 
๕.๖ สรุปและประเมินผล 

๖. สถานท่ี   สวนสาธารณะวดัหรือโรงเรียน 
๗. ระยะเวลา    

ระหวาง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
๘. งบประมาณ    

ใชเงินบริจาค จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ    

ผูเสนอโครงการรวมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญ 
๑๐. หนวยงานท่ีเก่ียวของ    

ศูนยเพาะชํากลาไม 
๑๑. การติดตามประเมินผล    

สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ 
๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

จะมีตนไมเพ่ิมข้ึนจํานวนหนึ่งบริเวณดังกลาว, จะมีรมเงาของตนไมสําหรับพักผอนหยอนใจ 
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๑๑๑ 
 

ตัวอยางโครงการ 
 

๑. ช่ือโครงการ   อนุรักษสิ่งแวดลอม (กิจกรรมปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ) 
๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพในปจจุบันมีจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ทําใหทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูถูกใชไปอยาง
สิ้นเปลืองจนนาวิตก สภาพตนไมถูกทําลายลง บานเมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนท่ีอาศัย
อยูในชุมชนเมืองขาดรมเงาจากตนไมสําหรับพักผอนหยอนใจ ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพ่ือให
เกิดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น รมเย็น เพ่ือชวยรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทางออม รวมท้ังยังเปนการฝกให
ลูกเสือเกิดความรักและหวงแหนในตนไม จึงเห็นสมควรใหมีโครงการนี้ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหมีตนไมเปนรมเงาสําหรับพักผอนหยอนใจ 
๓.๒ เพ่ือใหลูกเสือตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกตนไมวามีประโยชนตอมนุษยและสัตว 
๓.๓ เพ่ือใหลูกเสือไดมีโอกาสบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม 
๓.๔ เพ่ือฝกใหลูกเสือมีทักษะในการปลูกตนไมยิ่งข้ึน 

๔. เปาหมาย 
๔.๑ เชิงปริมาณ ลูกเสือปลูกตนไมอยางนอย คนละ ๑ ตน 
๔.๒ เชิงคุณภาพ ลูกเสือมีสวนรวมในการปลูกตนไม 

๕. วิธีดําเนินงาน 
๕.๑ ประชุมวางแผนการปลูกตนไมรวมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญ 
๕.๒ ติดตอขอพันธุกลาไมจากศูนยเพาะชํากลาไม 
๕.๓ จัดสภาพแวดลอมบริเวณท่ีจะปลูกตนไม ติดปายโฆษณาใหบุคคลท่ัวไปทราบ และขอความรวมมือ 

ในการบํารุงรักษาตนไม 
๕.๔ ใหลูกเสือจัดเตรียมเครื่องมือและอาหารไปใหพรอม 
๕.๕ ลงมือปฏิบัติการ 
๕.๖ สรุปและประเมินผล 

๖. สถานท่ี   สวนสาธารณะวดัหรือโรงเรียน 
๗. ระยะเวลา    

ระหวาง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
๘. งบประมาณ    

ใชเงินบริจาค จํานวน ๓,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ    

ผูเสนอโครงการรวมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญ 
๑๐. หนวยงานท่ีเก่ียวของ    

ศูนยเพาะชํากลาไม 
๑๑. การติดตามประเมินผล    

สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ 
๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    

จะมีตนไมเพ่ิมข้ึนจํานวนหนึ่งบริเวณดังกลาว, จะมีรมเงาของตนไมสําหรับพักผอนหยอนใจ 
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๑๑๒ 
 

แบบฟอรมการเขียนโครงการ 
 

๑. ช่ือโครงการ 
.......................................................................................................................................................................... 
๒. หลักการและเหตุผล 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ ………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
๓.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๓ ………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

๔. เปาหมาย 
         ๔.๑ เชิงปริมาณ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         ๔.๒ เชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………..…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
๕. วิธีดําเนินงาน 
         ๕.๑…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         ๕.๒…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ๕.๓…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. สถานท่ี 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
…………………………………………………..……………………………………….………………………………………………………… 
๗. ระยะเวลา         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. งบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
๑๐. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๑๓ 
 

๑๑. การประเมินผล 
          ๑๑.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ๑๑.๒ …………………………………………………………………………………………................................................. 
๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          ๑๒.๑ ………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
          ๑๒.๒ ……………………………………………………………….…………………………................................................ 
          ๑๒.๓ ……………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ…………………………………ผูเสนอโครงการ
(…………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………ท่ีปรึกษาโครงการ 
(…………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………ผูเห็นชอบโครงการ
(…………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
  (…………………………………) 
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๑๑๓ 
 

๑๑. การประเมินผล 
          ๑๑.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ๑๑.๒ …………………………………………………………………………………………................................................. 
๑๒. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          ๑๒.๑ ………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
          ๑๒.๒ ……………………………………………………………….…………………………................................................ 
          ๑๒.๓ ……………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ…………………………………ผูเสนอโครงการ
(…………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………ท่ีปรึกษาโครงการ 
(…………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………ผูเห็นชอบโครงการ
(…………………………………) 

ลงชื่อ…………………………………ผูอนุมัติโครงการ 
  (…………………………………) 
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๑๑๔ 
 

ใบความรูท่ี ๒  
เรื่อง การจัดทําโครงงาน 

 
การจัดทําโครงงานเปนการศึกษาคนควาเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งท่ีอยากรูคําตอบใหลึกซ้ึง 

หรือเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ใหมากข้ึน โดยใชกระบวนการ วิธีการท่ีศึกษาอยางมีระบบ เปนข้ันตอน มีการวางแผน
ในการศึกษาอยางละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว จนไดขอสรุปหรือผลสรุปท่ีเปนคําตอบในเรื่องนั้น ๆ 

๑. โครงงาน คือ งานหรือกิจกรรมท่ีระบุรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือท่ีจะนําไปปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดในแผน โดยจะตองมีสวนประกอบท่ีระบุรายละเอียดอยางชัดเจนและมีความแนนอน 
ดังนี้ 

๑.๑ ชื่อโครงงาน 
๑.๒ ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
๑.๓ วัตถุประสงค 
๑.๔ ขอบเขตการศึกษาคนควา 
๑.๕ วัสดุอุปกรณ 
๑.๖ วธิีการศึกษา 
๑.๗ ผลการศึกษา 

          ๑.๘ อภิปรายผลการศึกษา 
          ๑.๙ สรุป ประโยชน ขอเสนอแนะ 

๑.๑๐ เอกสารอางอิง 
๒. แนวทางในการเขียนโครงงาน 

๒.๑ ชื่อโครงงาน เปนการกําหนดชื่อโครงงานใหเฉพาะเจาะจงในเรื่องท่ีจะทํา สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการทําโครงงาน และยังตองเปนชื่อท่ีเรียกความสนใจจากผูอานเปนอยางดี 

๒.๒ ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน คือ การอธิบายใหกระจางชัดวาทําไมตองทํา ทําแลวไดอะไร 
หากไมทําจะเกิดผลเสียอยางไร ซ่ึงมีหลักการเขียนคลายการเขียนเรียงความท่ัว ๆ ไป คือ มีคํานํา เนื้อเรื่องและ
สรุป 

๒.๓ วัตถุประสงค คือ การกําหนดจุดมุงหมายท่ีตองการใหเกิดจากการทําโครงงาน ในการเขียน
วัตถุประสงค ตองเขียนใหชัดเจน อานเขาใจงาย สอดคลองกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงคหลายประเด็น      
ใหระบุเปนขอ ๆ ท้ังนี้ การเขียนวัตถุประสงคมีความสําคัญตอแนวทางการศึกษา ตลอดจนขอความรูท่ีคนพบ
ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทุก ๆ ขอ   

๒.๔ ขอบเขตการศึกษาคนควา คือ การระบุชนิด คุณภาพ และขอบขายงานท่ีจะทํา เพ่ือใหผล
การศึกษาท่ีนาเชื่อถือ ไดแก การกําหนดเรื่องท่ีตองการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา และวิธีท่ีจะใชในการศึกษา 

๒.๕ วัสดุอุปกรณ  เปนการระบุสิ่งท่ีจําเปนตองใชในการศึกษาตามโครงงาน อาทิ อุปกรณในการทํา
โครงการ หนังสือท่ีตองใชประกอบการอางอิงขอมูล หรือแหลงคนควาอ่ืน ๆ เพ่ือใหโครงงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

๒.๖ วิธีการศึกษา วิธีการท่ีชวยใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการทําโครงงาน ต้ังแตเริ่มเสนอ
โครงงาน กระท่ังสิ้นสุดโครงงาน 

๒.๗ ผลการศึกษา นําเสนอขอมูลหรือผลการทดลองตาง ๆ ท่ีสังเกตรวบรวมได รวมท้ังเสนอผล      
การวิเคราะหขอมูลท่ีวิเคราะหดวย     

๑๑๕ 
 

 ๒.๘ อภิปรายผลการศึกษา ขยายความผลจากการทําโครงงาน เพ่ือยืนยันวาผลการศึกษาท่ีนาเชื่อถือ 
ถูกตอง เปนจริง โดยชี้ใหเห็นวาสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐานการศึกษา ตรงตามขอเท็จจริงท่ีพบ
หรือไม 

๒.๙ สรุป ประโยชน ขอเสนอแนะ ควรกลาวถึงการนําผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของ      
การทําโครงงาน หรือขอสังเกตท่ีสําคัญ หรือขอผิดพลาดบางประการท่ีเกิดข้ึนจากการทําโครงงานน้ี รวมท้ัง
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข เพ่ือประโยชนแกผูศึกษาคนควาในเรื่องท่ีทํานองนี้ในอนาคต และใหระบุชื่อ
ผูทําใหชัดเจนวาใครหรือหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบโครงงานนั้น ๆ 

๒.๑๐ เอกสารอางอิง คือ แหลงท่ีมาของเอกสารความรูท่ีศึกษาคนควาประกอบการจัดทําโครงงาน 
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๑๑๕ 
 

 ๒.๘ อภิปรายผลการศึกษา ขยายความผลจากการทําโครงงาน เพ่ือยืนยันวาผลการศึกษาท่ีนาเชื่อถือ 
ถูกตอง เปนจริง โดยชี้ใหเห็นวาสอดคลองหรือไมสอดคลองกับสมมติฐานการศึกษา ตรงตามขอเท็จจริงท่ีพบ
หรือไม 

๒.๙ สรุป ประโยชน ขอเสนอแนะ ควรกลาวถึงการนําผลการทดลองไปใชประโยชน อุปสรรคของ      
การทําโครงงาน หรือขอสังเกตท่ีสําคัญ หรือขอผิดพลาดบางประการท่ีเกิดข้ึนจากการทําโครงงานนี้ รวมท้ัง
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไข เพ่ือประโยชนแกผูศึกษาคนควาในเรื่องท่ีทํานองนี้ในอนาคต และใหระบุชื่อ
ผูทําใหชัดเจนวาใครหรือหนวยงานใดท่ีรับผิดชอบโครงงานนั้น ๆ 

๒.๑๐ เอกสารอางอิง คือ แหลงท่ีมาของเอกสารความรูท่ีศึกษาคนควาประกอบการจัดทําโครงงาน 
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๑๑๖ 
 

ตัวอยางโครงงาน 
 
๑. ช่ือโครงงาน   

 บันทึกคุณธรรม ความซ่ือสัตย กตัญู 
๒. ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
 บนเสนทางชีวิต มนุษยเราอาจเลือกเกิดไมได แตเลือกท่ีจะทําความดีไดดวยตัวเอง ทามกลางกระแส
สังคมวัตถุนิยมท่ีนับถือความมีชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะความม่ังมี และยกยองคนเกงเปนฮีโรมากกวาคนดี      
ท่ีมีคุณความดีในจิตใจ คนซ่ือถูกมองเปนอีกดานหนึ่งของคนฉลาด และคนกตัญูกําลังจะถูกลืมไปกับคานิยม
ความทันสมัยในกระแสสากลแหงโลกเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน ผูจัดทําโครงงานไดเล็งเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการสงเสริมคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตและกตัญูกตเวทิตา ใหเกิดกับสถาบันครอบครัว 
สถานศึกษา และสังคมไทยอยางตอเนื่อง สงเสริมใหเยาวชนไทยเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ             
มีคุณธรรม มีความรูและความสามารถ เปนกําลังสําคัญและอนาคตของประเทศชาติ  
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหลูกเสือตระหนักถึงความสําคัญของบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย กตัญู 
๓.๒ เพ่ือใหลูกเสือไดมีโอกาสเห็นตัวอยางบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย กตัญูจริง 
๓.๓ เพ่ือฝกใหลูกเสือนําไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิตของตนและพัฒนาประเทศชาติได 

๔. ขอบเขตการศึกษาคนควา  
๕. วัสดุอุปกรณ   

บาน วัด โรงเรียน 
๖. วิธีการศึกษา 

๖.๑ ประชุมวางแผนคนหาคนท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย กตัญูรวมกับสมาชิกกองลูกเสือสามัญ 
๖.๒ ติดตอขอขอมูลจากโรงเรียน วัด บาน 
๖.๓ ลงมือปฏิบัติการสืบเสาะและหาขอเท็จจริงจากขอมูล 
๖.๔ ลูกเสือจัดทําขอมูล ประวัติ ทําเปนเอกสารและรูปเลม 
๖.๕ เผยแพร ประกาศเกียรติคุณยกยองบุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย กตัญู 
๖.๖ สรุปและประเมินผล 

๗. ผลการศึกษา    
ระหวางเดือนพฤษภาคม ปการศึกษาปจจุบัน ถึง เดือนมีนาคม ปการศึกษาถัดไป 

๘. อภิปรายผลการศึกษา 
๙. สรุป ประโยชน ขอเสนอแนะ 

ตนกลาท่ีเปยมดวยความซ่ือสัตย กตัญู รอวันท่ีจะเติบโตเปนไมใหญ ท่ีแผ ก่ิงกานคุณธรรม             
ใหความรมเย็นแกแผนดิน ผูทําความดียอมไดรับผลดีตอบแทนเสมอ ทําใหบุคคลเห็นคุณคาและความสําคัญ 
 

๑๑๗ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
เรื่อง  การจัดทําโครงการ/โครงงาน 

หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก    
๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค    
๓ ความถูกตองของการจัดทําโครงการ/โครงงาน    
๔ วิธีการนําเสนอ    
๕ ความเปนไปไดของโครงการ    

รวม    
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

          (...............................................) 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การมีสวนรวมของ
สมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน          
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป
ไมไดมีสวนรวม 

๒. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๑. ใหมไมซ้ําใคร 
๒. มีประโยชน 
๓. ประยุกตเปนรูปแบบใหม 

ปฏิบัติได ๒ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ          
ใน ๓ ขอ/ปฏิบัติ 
ไมไดเลย 

๓. ความถูกตองของการ  
จัดทําโครงการ/โครงงาน 

ถูกตองทุกข้ันตอนตามแนวทาง  
การจัดทําโครงการ/โครงงาน 

ผิด ๑ - ๓ ขอ ผิด ๔ ขอ ข้ึนไป 

๔. วิธีการนําเสนอ ๑. นําเสนอนาสนใจ 
๒. เสียงดังฟงชัดเจน 
๓. วาจาสุภาพ 
๔. ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

๕. ความเปนไปไดของ
โครงการ/โครงงาน 

๑. ปฏิบัติไดจริง 
๒. มีประโยชน 
๓. มีความคุมคา 
๔. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรุง 
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๑๑๗ 
 

แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
เรื่อง  การจัดทําโครงการ/โครงงาน 

หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๓ ๒ ๑ 

๑ การมีสวนรวมของสมาชิก    
๒ ความคิดริเริ่มสรางสรรค    
๓ ความถูกตองของการจัดทําโครงการ/โครงงาน    
๔ วิธีการนําเสนอ    
๕ ความเปนไปไดของโครงการ    

รวม    
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

          (...............................................) 

เกณฑการประเมินผล 

รายการท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ/คะแนน 
ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การมีสวนรวมของ
สมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ - ๒ คน          
ไมไดมีสวนรวม 

สมาชิก ๓ คน ข้ึนไป
ไมไดมีสวนรวม 

๒. ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๑. ใหมไมซ้ําใคร 
๒. มีประโยชน 
๓. ประยุกตเปนรูปแบบใหม 

ปฏิบัติได ๒ ขอ         
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ          
ใน ๓ ขอ/ปฏิบัติ 
ไมไดเลย 

๓. ความถูกตองของการ  
จัดทําโครงการ/โครงงาน 

ถูกตองทุกข้ันตอนตามแนวทาง  
การจัดทําโครงการ/โครงงาน 

ผิด ๑ - ๓ ขอ ผิด ๔ ขอ ข้ึนไป 

๔. วิธีการนําเสนอ ๑. นําเสนอนาสนใจ 
๒. เสียงดังฟงชัดเจน 
๓. วาจาสุภาพ 
๔. ตามกําหนดเวลา 

ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

๕. ความเปนไปไดของ
โครงการ/โครงงาน 

๑. ปฏิบัติไดจริง 
๒. มีประโยชน 
๓. มีความคุมคา 
๔. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติได ๒ ขอ ปฏิบัติได ๑ ขอ 

เกณฑตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๒ - ๑๕ ดี 
๙ - ๑๑ พอใช 
๕ - ๘ ปรับปรงุ 
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ส่วนที่ ๓
กิจกรรมเสนอแนะ

 

การประดับเครื่องหมายลูกเสือ

 
ช่ือเครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ”
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตย
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

๑๑๙ 

การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเสือชอสะอาด” ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”  

แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร 

เสียชีพอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

 

 

 

ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา 

รวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

ง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
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การประดับเครื่องหมายลูกเสือ

 
ช่ือเครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ”
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตย
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ

๑๑๙ 

การประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญชอสะอาด 
ตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเสือชอสะอาด” ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”  

แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร 

เสียชีพอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

 

 

 

ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา 

รวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

ง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
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๑๒๐ 
 

แนวทางการจัดตั้งกองลูกเสือสามัญในสถานศึกษา 
 
การจัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด ควรดําเนินการ       
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผูบริหาร
โรงเรียนและผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรสํารวจขอมูลลูกเสือ - เนตรนารี และดําเนินการ ดังนี้ 

๑. รับสมัครนักเรียนและรวบรวมจํานวนลูกเสือ - เนตรนารี แตละประเภทแลวเขียนใบสมัครเขาเปน
ลูกเสือ (ใชแบบ ลส.๓) ดังนี้ 

๑.๑ กองลูกเสือสํารอง หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองลูกเสือสํารองมีลูกเสือ
ต้ังแต ๘ - ๓๖ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๒ กองเนตรนารีสํารอง หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี 
เนตรนารี ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองเนตรนารีสํารอง
มีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๓๖ คน 

๑.๓ กองลูกเสือสามัญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๘๔) กองลูกเสือสามัญ   
มีลูกเสือต้ังแต ๑๒ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๔ กองเนตรนารีสามัญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี
เนตรนารี ๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญมีเนตรนารีตั้งแต ๑๒ - ๔๘ คน 

๑.๕ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองลูกเสือสามัญรุนใหญมีลูกเสือต้ังแต ๘ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ 
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘) 

๑.๖ กองเนตรนารีสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี     
เนตรนารี ๔ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญรุนใหญมีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๔๘ คน 

๑.๗ กองลูกเสือวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาชายท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี     
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยลูกเสือ
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยเนตรนารี
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการ และ 
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

๑๒๑ 
 

๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีตามหลักสูตรกําหนด 
๓. มีผูบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อยางนอยข้ันความรูเบื้องตน  

๑ คน ทําหนาท่ีเปนผูกํากับกับ มีรองผูกํากับอีก ๑ คน ข้ึนไปเปนผูชวย (วิธีปฏิบัติของสํานักงานฯ กลุมลูกเสือ  
๑ กลุม มีกรรมการกลุมไมเกิน ๔๐ คน และกองลูกเสือ ๑ กอง มีรองผูกํากับไมเกิน ๑๐ คน) 

๔. ดําเนินการขออนุญาต โดยกรอกแบบคําขอตอไปนี้ แบบละ ๓ ชุด 
๔.๑ ล.ส.๑ ใบคํารองขอต้ังกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
๔.๒ ล.ส.๒ ใบสมัครขอเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
๔.๓ ทําหนังสือนําของผูบังคับบัญชา/ผูขออนุญาต สงผานหนวยงานตนสังกัดเพ่ือขออนุญาต

ตอผูมีอํานาจแตงต้ังแลวแตกรณี ถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด สงใบ
แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีลูกเสือ (ลส.๑๓) ตําแหนงผูกํากับหรือรองผูกํากับมาใหโรงเรียน 

๕. เม่ือไดรับอนุมัติใหต้ังกองแลว ใหทําพิธีเขาประจํากองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
อยางตอเนื่อง (โรงเรียนจะไดรับ ลส.๑๑ หรือ ลส.๑๒ ใหต้ังกลุมหรือกองลูกเสือจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
หรือสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)  
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๑๒๑ 
 

๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีตามหลักสูตรกําหนด 
๓. มีผูบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อยางนอยข้ันความรูเบื้องตน  

๑ คน ทําหนาท่ีเปนผูกํากับกับ มีรองผูกํากับอีก ๑ คน ข้ึนไปเปนผูชวย (วิธีปฏิบัติของสํานักงานฯ กลุมลูกเสือ  
๑ กลุม มีกรรมการกลุมไมเกิน ๔๐ คน และกองลูกเสือ ๑ กอง มีรองผูกํากับไมเกิน ๑๐ คน) 

๔. ดําเนินการขออนุญาต โดยกรอกแบบคําขอตอไปนี้ แบบละ ๓ ชุด 
๔.๑ ล.ส.๑ ใบคํารองขอต้ังกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
๔.๒ ล.ส.๒ ใบสมัครขอเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
๔.๓ ทําหนังสือนําของผูบังคับบัญชา/ผูขออนุญาต สงผานหนวยงานตนสังกัดเพ่ือขออนุญาต

ตอผูมีอํานาจแตงต้ังแลวแตกรณี ถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด สงใบ
แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีลูกเสือ (ลส.๑๓) ตําแหนงผูกํากับหรือรองผูกํากับมาใหโรงเรียน 

๕. เม่ือไดรับอนุมัติใหต้ังกองแลว ใหทําพิธีเขาประจํากองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
อยางตอเนื่อง (โรงเรียนจะไดรับ ลส.๑๑ หรือ ลส.๑๒ ใหต้ังกลุมหรือกองลูกเสือจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
หรือสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)  
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๑๒๒ 
 

เกณฑการจัดตั้งลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 
 

๑. สถานศึกษาตองจัดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด อยางนอย ๒ หมู ๆ ละ ๖ - ๘ คน 
โดย  

๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาด ๓ วัน ๒ คืน (ไดรับวุฒิบัตร) 
๑.๒ ทดสอบความรูดานความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเปนพลเมืองดี และจิตอาสา

จากคณะกรรมการ 
๑.๓ เขารวมกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส   

ความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา รวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีสวนรวมกิจกรรม
สาธารณประโยชน อยางนอย ๓ กิจกรรม (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) 

๑.๔ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญชอสะอาดรับรองผลการปฏิบัติงาน 
๒. ควรมีผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญชอสะอาดในโรงเรียน อยางนอย ๑ คน 
๓. การดําเนินการขอมีลูกเสือสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.๑ ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ทําหนังสือแจงผลการอบรมหลักสูตรลูกเสือสามัญ
ชอสะอาดผานสถานศึกษา ผานสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จากนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
สงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. (สวนกลาง) รวบรวมและพิจารณานําเสนอตอไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ในการนี้       
ใหสถานศึกษาทําสําเนาแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดูแล รับทราบอีกทางหนึ่งดวย  

๓.๒ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เ ม่ือไดรับหนังสือและพิจารณาเห็นสมควรรับรองให
สถานศึกษามีลูกเสือสามัญชอสะอาดได ก็จะมีหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตมา 

๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดอบรมขยายผลหลักสูตรลูกเสือสามัญชอสะอาดตอไป 
 

๑๒๓ 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยและประเมินผลคุณธรรม ๘ ประการของผูเรียน เจตคติ และพฤติกรรม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ดร.ประภัสสร  วรรณสถิตย หัวหนาภาควิชาการบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย, เอกสารอัดสําเนา                       
กระทรวงศึกษาธิการ. พัฒนาคุณธรรมและวินัยของลูกเสือ  

บุญอยู  ขอพรประเสริฐ, คณะนิเทศศาสตร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย} ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
: ความสําเร็จอยูท่ี “จิตสํานึก” บทความอัดสําเนา 

พระเทพคุณาภรณ (โสภณ  โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร watdevaraj@hotmail.com  
(ท่ีมา.....หนังสือพิมพขาวสดรายวัน ฉบับท่ี ๖๗๐๘)  

ไพศาล  ภูไพบูลย, อังคณา  ตติรัตน และปนัดดา  มีสมบัติงาม. หนังสือหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ          
การดําเนินชีวิตในสังคม ม.๑ พิมพครั้งท่ี ๑ กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดสิทธิ หนาท่ีและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. คูมือแนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ.  

พิมพครั้งท่ี ๑: มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. คูมือการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ

สามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. หนังสือเพลง เกมลูกเสือ  
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. หนังสือเก่ียวกับลูกเสือ 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. คูมือการฝกอบรมผูบังคับบัญชา

ลูกเสือข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการคุณธรรม

นําความรู      
เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๖. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ  

: อักษรเจริญทัศน 
แหลงขอมูล www.scoutingthiland.co.th สืบคนวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.moe.co.th สืบคนวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.trueplookpanya.com สืบคนวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.nacc.go.th สืบคนวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www.Punarworn.com สืบคนวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
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๑๒๓ 
 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยและประเมินผลคุณธรรม ๘ ประการของผูเรียน เจตคติ และพฤติกรรม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ดร.ประภัสสร  วรรณสถิตย หัวหนาภาควิชาการบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย, เอกสารอัดสําเนา                       
กระทรวงศึกษาธิการ. พัฒนาคุณธรรมและวินัยของลูกเสือ  

บุญอยู  ขอพรประเสริฐ, คณะนิเทศศาสตร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย} ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
: ความสําเร็จอยูท่ี “จิตสํานึก” บทความอัดสําเนา 

พระเทพคุณาภรณ (โสภณ  โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร watdevaraj@hotmail.com  
(ท่ีมา.....หนังสือพิมพขาวสดรายวัน ฉบับท่ี ๖๗๐๘)  

ไพศาล  ภูไพบูลย, อังคณา  ตติรัตน และปนัดดา  มีสมบัติงาม. หนังสือหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ          
การดําเนินชีวิตในสังคม ม.๑ พิมพครั้งท่ี ๑ กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดสิทธิ หนาท่ีและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. คูมือแนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ.  

พิมพครั้งท่ี ๑: มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. คูมือการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ

สามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. หนังสือเพลง เกมลูกเสือ  
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. หนังสือเก่ียวกับลูกเสือ 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คณะอนุกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. คูมือการฝกอบรมผูบังคับบัญชา

ลูกเสือข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการคุณธรรม

นําความรู      
เอกรินทร สี่มหาศาล และคณะ. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๖. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ  

: อักษรเจริญทัศน 
แหลงขอมูล www.scoutingthiland.co.th สืบคนวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.moe.co.th สืบคนวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.trueplookpanya.com สืบคนวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.nacc.go.th สืบคนวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล http://www.Punarworn.com สืบคนวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

 



ภาคผนวก

๑๒๕ 
 

  
 
 
       

คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ี 73/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
 

   
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 152 - 17/2556 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ ท่ีปรึกษา 
2. นายศุภกร  วงศปราชญ ประธานอนุกรรมการ 
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ   

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(กลุมภารกิจดานสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ 
ปองกันการทุจริต) อนุกรรมการ 

4. นายนิคม  อินทรโสภา อนุกรรมการ 
5. นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป อนุกรรมการ 
6. นายเดช  วรเจริญศรี อนุกรรมการ 
7. นางวรรณภา  พรหมถาวร อนุกรรมการ 
8. นายสมมาต  สังขพันธ อนุกรรมการ 
9. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

และการพัฒนาเครือขาย อนุกรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง     อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นายศุภสิทธิ์  รักไทยดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

/โดยมีอํานาจหนาท่ี... 
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๑๒๕ 
 

  
 
 
       

คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ี 73/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
 

   
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 152 - 17/2556 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ ท่ีปรึกษา 
2. นายศุภกร  วงศปราชญ ประธานอนุกรรมการ 
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ   

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(กลุมภารกิจดานสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ 
ปองกันการทุจริต) อนุกรรมการ 

4. นายนิคม  อินทรโสภา อนุกรรมการ 
5. นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป อนุกรรมการ 
6. นายเดช  วรเจริญศรี อนุกรรมการ 
7. นางวรรณภา  พรหมถาวร อนุกรรมการ 
8. นายสมมาต  สังขพันธ อนุกรรมการ 
9. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

และการพัฒนาเครือขาย อนุกรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง     อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นายศุภสิทธิ์  รักไทยดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

/โดยมีอํานาจหนาท่ี... 
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โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป
(2) พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

หลักสูตร 
(3) ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด

ตามท่ีกําหนด
(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

 
 

๑๒๖ 

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

“ลูกเสือชอสะอาด” ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด
ตามท่ีกําหนด 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา
จกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน 

ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด

 

 

 
 
 
    

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น

  บัดนี้ คณะกรรมการ ป
มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
จํานวน 5 ราย 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

1. พลโทสมหมาย  วง
2. นายวายุ  พยัคฆันตร
3. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
4. นายกฤษณ  โกไศยกานนท
5. นางสุธินี  ขาวออน

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

 

๑๒๗ 

   
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี 73/2556 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) จํานวน 
พลโทสมหมาย  วงษมาก   อนุกรรมการ 
นายวายุ  พยัคฆันตร    อนุกรรมการ 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล   อนุกรรมการ 
นายกฤษณ  โกไศยกานนท   อนุกรรมการ 
นางสุธินี  ขาวออน    อนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 
 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

/2556 เม่ือวันท่ี 20 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น

  บัดน้ี คณะกรรมการ ป
มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
จํานวน 5 ราย 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

1. พลโทสมหมาย  วง
2. นายวายุ  พยัคฆันตร
3. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
4. นายกฤษณ  โกไศยกานนท
5. นางสุธินี  ขาวออน

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

 

๑๒๗ 

   
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี 73/2556 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

บัดน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) จํานวน 
พลโทสมหมาย  วงษมาก   อนุกรรมการ 
นายวายุ  พยัคฆันตร    อนุกรรมการ 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล   อนุกรรมการ 
นายกฤษณ  โกไศยกานนท   อนุกรรมการ 
นางสุธินี  ขาวออน    อนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 
 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

/2556 เม่ือวันท่ี 20 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 

คําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 

ท่ี   3/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด 

 
ตามท่ี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต         

โดยใชกลไกทางการศึกษา เห็นชอบใหดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง             
การดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด          
เปนข้ันตอนหนึ่งของการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหแตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

  นายศุภกร  วงศปราชญ ท่ีปรึกษา 
  นายพะนอม   แกวกําเนิด ท่ีปรึกษา 
  พลเรือเอกสุชาติ  กลศาสตรเสนี ท่ีปรึกษา 
  นายนิคม  อินทรโสภา ท่ีปรึกษา 
  นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป ท่ีปรึกษา 

1. นายวายุ  พยัคฆันตร ประธานคณะทํางาน 
2. นายกฤษณ  โกไศยกานนท คณะทํางาน 
3. นางสาวจตุพร  พูลแกว คณะทํางาน 
4. นางสาวจิราภรณ  วงศถิรวัฒน คณะทํางาน 
5. นางสาวจิราภรณ  ภูอุดม คณะทํางาน 
6. นายชุมพล  ชุมจิตร คณะทํางาน 
7. นายเดช  วรเจริญศรี คณะทํางาน 
8. นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม คณะทํางาน 
9. นายทองชุบ  ศรแกว คณะทํางาน 

10. นายพรัชฌ  ผุดผอง คณะทํางาน 
11. นายไพฑูรย  พันธุชาตรี คณะทํางาน 
12. นางวรรณภา  พรหมถาวร คณะทํางาน                                                             
13. นายวลฺลภ  ยุติธรรมดํารง คณะทํางาน 

 

14. นายวิรัช  บุญชัยศรี
15. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
16. นางศิริณี  บุญปถัมภ
17. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส
18. นายสมเกียรติ  ฮะวังจู
19. นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ
20. นายสุภโชค  เกษมจิต
21. นายเสนห  ภูสวาง
22. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว
23. นายบุญแสง  ชีระภากร
24. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย
25. นายสุทัศน  สมนอย

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชา

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้

        สั่ง ณ วันท่ี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๒๙ 

นายวิรัช  บุญชัยศร ี คณะทํางาน 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล คณะทํางาน 
นางศิริณี  บุญปถัมภ คณะทํางาน 
นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส คณะทํางาน  
นายสมเกียรติ  ฮะวังจู คณะทํางาน 
นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ คณะทํางาน 
นายสุภโชค  เกษมจิต คณะทํางาน 
นายเสนห  ภูสวาง คณะทํางาน 
นายโอฬาร  เกงรักษสัตว คณะทํางาน 
นายบุญแสง  ชีระภากร คณะทํางานและเลขานุการ
นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นายสุทัศน  สมนอย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และลูกเสือวิสามัญ 
จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชา
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 4 ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

บัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามกา

โดยใชกลไกทางการศึกษา
 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       

ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 
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14. นายวิรัช  บุญชัยศรี
15. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
16. นางศิริณี  บุญปถัมภ
17. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส
18. นายสมเกียรติ  ฮะวังจู
19. นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ
20. นายสุภโชค  เกษมจิต
21. นายเสนห  ภูสวาง
22. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว
23. นายบุญแสง  ชีระภากร
24. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย
25. นายสุทัศน  สมนอย

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชา

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้

        สั่ง ณ วันท่ี  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๒๙ 

นายวิรัช  บุญชัยศร ี คณะทํางาน 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล คณะทํางาน 
นางศิริณี  บุญปถัมภ คณะทํางาน 
นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส คณะทํางาน  
นายสมเกียรติ  ฮะวังจู คณะทํางาน 
นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ คณะทํางาน 
นายสุภโชค  เกษมจิต คณะทํางาน 
นายเสนห  ภูสวาง คณะทํางาน 
นายโอฬาร  เกงรักษสัตว คณะทํางาน 
นายบุญแสง  ชีระภากร คณะทํางานและเลขานุการ
นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นายสุทัศน  สมนอย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และลูกเสือวิสามัญ 
จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชา
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 4 ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

บัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามกา

โดยใชกลไกทางการศึกษา
 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       

ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 
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๑๓๐ 
 

เพลง  คานิยม 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

(หลา ลา.....) คานิยม คุณธรรม ลูกเสือไทย/เทิดทูนไวในชาติ ศาสน กษัตริย/เสียสละ อดทน           
คนประหยัด/ ตองซ่ือสัตย รูสติ รูคิดทํา 

(หลา ลา.....)  ดํารงตน เศรษฐกิจ ใหพอเพียง/อยาหลีกเลี่ยง จงรักษา ระเบียบวินัย/อุดมการณ
เพ่ือสวนรวมท่ีดีไว/จงสนใจใฝรูหม่ันศึกษา 

(หลา ลา.....) รักษาวัฒนธรรมประเพณี/เปนคนดีมีความกตัญู/บิดา มารดา ผูปกครองและ
คุณครู/อีกเรียนรูเขาใจ ประชาธิปไตย 

(หลา ลา.....) ใหเขมแข็งท้ังจิตใจและรางกาย/จงละอายไมใฝต่ํามีกิเลส/มีศีลธรรม เปนคนดีของ
ประเทศ/ใหสมเจตนลูกเสือชอสะอาด 

 
 

เพลง  ชอสะอาด 
ทํานอง เดือนเพ็ญ คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

สัญลักษณคุณธรรมความดี/ชอดอกไมน้ี ชอแหงความดี “ลูกเสือชอสะอาด” มอบผูทํา
ความดี/ของขวัญชอนี้ เพ่ือคนดีมีคุณธรรม 

เรามารวมการอยูคาย/ดวยใจท่ีหมาย จะทําใหตน เปนคนสะอาด/กลาทําสิ่งท่ีถูกตอง/
ซ่ือสุจริต ดังปอง ทําความดีใหมีน้ําใจ 

ตองเคารพกติกา/ทุจริต คดโกงน้ันหนา จงเลี่ยงหลีกมาใหไกลใหหาง/ทําสิ่งใดตอง        
ต้ังจิต/ยอมรับฟงความคิด คําเพ่ือนเตือนจิต ตองยอมรับฟง 

อันคําปฏิญาณและกฎ/เราจะจําจด นําไปปฏิบัติใหได/มีคุณธรรม นําวินัย/จิตอาสา      
ทําไป/รวมมือรวมใจสามัคคี 

 
 

เพลง  ทําความดี 
ทํานองหลงเสียงนาง คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

(หลา ลา....)   พวกเราลูกเสือชอสะอาด มุงมาตรกระทําแตความดี ทุจริตคดโกง เลี่ยงหลีกหนี 
สามัคคี มีวินัย ใจสะอาด 

(หลา ลา....)  มีน้ําใจทําในสิ่งถูกตอง ตามครรลอง ซ่ือสัตยสุจริต กลาคิดทําในสิ่งท่ีไมผิด สุจริต 
เท่ียงธรรมในหนาท่ี 

(หลา ลา....)  ป.ป.ช. นั่นหนอขอชื่นชม ใหกับสมท่ีนําล้ําสมัย กอต้ังลูกเสือชอสะอาดอยางฉับไว           
สรางเด็กไทยใหเปนพลเมืองดี 

 





สนับสนุนการจัดพิมพโดย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐-๔๙ , ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑-๕

สายดวน ๑๒๐๕
www.nacc.go.th


