
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๖๓  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน  (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี) 

ป/การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

การศึกษาในป4จจุบันให+ความสําคัญกับการพัฒนาผู+เรียน  โดยยึดผู+เรียนเป8นสําคัญมากข้ึน  
มุ!งหวังให+ผู+เรียนมีพัฒนาการแบบองค�รวม กล!าวคือ ให+เป8นคนดี  คนเก!ง คนมีความสุข  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนท่ีมุ!งให+ผู+เรียนได+
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย!างรอบด+านเพ่ือความเป8นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร!างกาย  สติป4ญญา  
อารมณ�  และสังคม  เสริมสร+างให+เป8นผู+มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝ4งและสร+างจิตสํานึก
ของการทําประโยชน�เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได+  และอยู!ร!วมกับผู+อ่ืนอย!างมีความสุข  กิจกรรม
พัฒนาผู+เรียนมุ!งพัฒนาผู+เรียนให+ใช+องค�ความรู+  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู+  ๘  กลุ!มสาระการเรียนรู+  
และประสบการณ�ของผู+เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช!วยให+ผู+เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  อันได+แก! 
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก+ป4ญหา  ความสามารถ 
ในการใช+ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช+เทคโนโลย ี ซ่ึงจะส!งผลให+การพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�  มีทักษะการทํางานและอยู!ร!วมกับผู+อ่ืนในสังคมได+อย!างมีความสุขในฐานะเป8นพลเมืองไทย
และพลโลก  อันได+แก!  รักชาติ  ศาสน�  กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝEเรียนรู+ อยู!อย!างพอเพียง  มุ!งม่ัน
ในการทํางาน  รักความเป8นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอันได+แก!มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค!านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล+อม  มีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร!วมกับผู+อ่ืนได+ และมีเจตคติท่ีดีต!ออาชีพสุจริต  มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร+างสรรค�  คิดไตร!ตรองและมีวิสัยทัศน�   
มีความรู+และทักษะท่ีจําเป8นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู+ด+วยตนเอง รักการเรียนรู+ และ
พัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด+านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  ประพฤติปฏิบัติตนตามค!านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ คือ   
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส!วนรวม  
กตัญHูต!อพ!อแม! ผู+ปกครอง ครูบาอาจารย�  ใฝEหาความรู+ หม่ันศึกษาเล!าเรียนท้ังทางตรง และทางอ+อม  
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต!อผู+อ่ืน เผื่อแผ!และแบ!งป4น  
เข+าใจเรียนรู+การเป8นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป8นประมุขท่ีถูกต+อง  มีระเบียบวินัย  
เคารพกฎหมาย ผู+น+อยรู+จักการเคารพผู+ใหญ!มีสติรู+ตัว รู+คิด รู+ทํา รู+ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู!หัว  รู+จักดํารงตนอยู!โดยใช+หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู!หัว รู+จักอดออมไว+ใช+เม่ือยามจําเป8น มีไว+พอกินพอใช+ ถ+าเหลือก็แจกจ!าย
จําหน!าย และพร+อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร+อม เม่ือมีภูมิคุ+มกันท่ีดี  มีความเข+มแข็งท้ังร!างกาย 
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และจิตใจ ไม!ยอมแพ+ต!ออํานาจฝEายตํ่า  หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต!อบาปตามหลักของศาสนา  
คํานึงถึงผลประโยชน�ของส!วนรวม และของชาติมากกว!าผลประโยชน�ของตนเอง 

กิจกรรมนักเรียน  เป8นกิจกรรมท่ีมุ!งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป8นผู+นํา  ผู+ตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ  การทํางานร!วมกัน  การรู+จักแก+ป4ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล 
การช!วยเหลือแบ!งป4นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให+สอดคล+องกับความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผู+เรียน  ให+ได+ปฏิบัติด+วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได+แก!  การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน+นการทํางานร!วมกันเป8นกลุ!มตามความเหมาะสม
และสอดคล+องกับวุฒิภาวะของผู+เรียนและบริบทของโรงเรียนและท+องถ่ิน  

กระบวนการลูกเสือ  คือ  กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค�เพ่ือฝLกอบรมให+การศึกษา
และพัฒนาเยาวชนให+เป8นพลเมืองดี โดยไม!คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ท้ังนี้เป8นไปตามความมุ!งประสงค�
หลักการ และวิธีการ ซ่ึงลูกเสือโลกได+กําหนดไว+ 

ป4จจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป8นกระบวนการทางการศึกษาส!วนหนึ่ง ซ่ึงมุ!งพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคลท้ังทางสมอง ร!างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให+เป8นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม ไม!กระทํา
ตนให+เป8นป4ญหาต!อสังคม และดํารงชีวิตอย!างมีความหมายและสุขสบาย 

เพ่ือให+การดําเนินกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป8นไปด+วยความเรียบร+อย บรรลุตามเปMาหมาย 
ท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  (และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม)  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  (และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม)  จึงขอแต!งต้ังบุคลากร
แนบท+ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน+าท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน  (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี) ป/การศึกษา  ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปRSา    ผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู+อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน+ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน+ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน+ากลุ!มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปUนิศากร หัวหน+ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน+ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให+คําแนะนําปรึกษา  นิเทศกํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให+ดําเนินไปด+วยความเรียบร+อยบรรลุวัตถุประสงค� 
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๒. คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี)  
ประกอบด�วย 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป4ท่ี ๑ 

 ๑) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครูประจําชั้น ม.๑/๖ ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๑/๑ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๑/๑ กรรมการ 
 ๔) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการ 
 ๕) นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 
 ๖) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก+ว ครูประจําชั้น ม.๑/๓ กรรมการ 
 ๗) นางช!อผกา  พิศพล ครูประจําชั้น ม.๑/๔ กรรมการ 
 ๘) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูประจําชั้น ม.๑/๔ กรรมการ 
 ๙) นางกานติมา  มุลทากุล ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครูประจําชั้น ม.๑/๕ กรรมการ 
 ๑๑) นายพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๑/๖ กรรมการ 
 ๑๒) นายนุกุล  ศรีโอษฐ� ครูประจําชั้น ม.๑/๒ กรรมการและเลขานุการ 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป4ท่ี ๒ 

 ๑) นายอรุณ  บุญชู ครูประจําชั้น ม.๒/๔ หัวหน+าระดับชั้น 
 ๒) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครูประจําชั้น ม.๒/๑ รองหัวหน+าระดับชั้น 
 ๓) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูประจําชั้น ม.๒/๑ กรรมการ 
 ๔) นายพงศกร  สุวรรณศรี ครูประจําชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 
 ๕) นางรัตนา  กนกหงษา ครูประจําชั้น ม.๒/๒ กรรมการ 
 ๖) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิดาภา  โสหา ครูประจําชั้น ม.๒/๔ กรรมการ 
 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครูประจําชั้น ม.๒/๖ กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูประจําชั้น ม.๒/๖ กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวเวียงแก+ว  สะอาด ครูประจําชั้น ม.๒/๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครูประจําชั้น ม.๒/๕ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป4ท่ี ๓ 

 ๑) นางกอบกุล  ใจปRSา ครูประจําชั้น ม.๓/๑ หัวหน+าระดับชั้น 
 ๒) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครูประจําชั้น ม.๓/๕ รองหัวหน+าระดับชั้น 
 ๓) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ครูประจําชั้น ม.๓/๑ กรรมการ 
 ๔) นายสมาน  ล้ําลอง ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
 ๕) นางฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครูประจําชั้น ม.๓/๒ กรรมการ 
 ๖) นางธิดารัตน�  วงษ�คําจันทร� ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการ 
 ๗) นางสาวนันท�นภัสน�  สารพินิจ ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 



 ๔

 ๘) นางเมวดี  สุรนันท� ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ ครูประจําชั้น ม.๓/๔ กรรมการ 
 ๑๐) นางณัฐธิดา  เหลาหา ครูประจําชั้น ม.๓/๕ กรรมการ 
 ๑๑) นายคมสัน  สอโส ครูประจําชั้น ม.๓/๓ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน�าท่ี 
  ๑. ศึกษาวิสัยทัศน�  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู+เรียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�  มาตรฐานการเรียนรู+  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู+  สาระและมาตรฐานการเรียนรู+  
โครงสร+างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู+  การวัดและประเมินผลการเรียนรู+ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
   กระบวนการลูกเสือ  คือ  กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค�เพ่ือฝLกอบรม  
ให+การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให+เป8นพลเมืองดี โดยไม!คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ท้ังนี้เป8นไปตามความมุ!ง
ประสงค�หลักการ และวิธีการ ซ่ึงลูกเสือโลกได+กําหนดไว+ 
   ป4จจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป8นกระบวนการทางการศึกษาส!วนหนึ่ง ซ่ีงมุ!งพัฒนา
สมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง ร!างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให+เป8นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม 
ไม!กระทําตนให+เป8นป4ญหาต!อสังคม และดํารงชีวิตอย!างมีความหมายและสุขสบาย 
   หลักการ 
    กระบวนการลูกเสือมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
    ๑) มีศาสนาเป8นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต!อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติ
ศาสนกิจด+วยความจริงใจ 
    ๒) จงรักภักดีต!อพระมหากษัตริย�และประเทศชาติของตน พร+อมด+วยการส!งเสริมและ
สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเข+าใจท่ีดีซ่ึงกันและกัน และความร!วมมือซ่ึงกันและกันต้ังแต!ระดับ
ท+องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
    ๓) เข+าร!วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให+ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผู+อ่ืนและ 
เพ่ือนมนุษย�ทุกคน รวมท้ังธรรมชาติและสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 
    ๔) มีความรับผิดชอบต!อการพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง 
    ๕) ลูกเสือทุกคนต+องยึดม่ันในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
   วัตถุประสงค& 
    พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได+กําหนดวัตถุประสงค�ของการฝLกอบรม
ลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติป4ญญา จิตใจ และศีลธรรม ให+เป8นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ 
และช!วยสร+างสรรค�สังคมให+เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก+าวหน+า ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและ 
ความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต!อไปนี้ 
    ๑) ให+มีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟ4ง และพ่ึงตนเอง 
    ๒) ให+มีความซ่ือสัตย�สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู+อ่ืน 
    ๓) ให+รู+จักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน� 
    ๔) ให+รู+จักทําการฝ/มือและฝLกฝนการทํากิจกรรมต!าง ๆ ตามความเหมาะสม 
    ๕) ให+รู+จักรักษาและส!งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 
   ขอบข6าย 
     กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป8นกิจกรรมท่ีมุ!งปลูกฝ4งระเบียบวินัยและกฎเกณฑ�  
เพ่ือการอยู!ร!วมกัน ให+รู+จักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชน�แก!สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย
ซ่ึงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให+เป8นไปตามข+อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห!งชาติ รวมท้ังให+



 ๕

สอดคล+องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกําหนดหลักสูตร 
เป8น ๔ ประเภท ดังนี้ 
    ๑) ลูกเสือสํารอง ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๑-๓ 
    ๒) ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาป/ท่ี ๔-๖ 
    ๓) ลูกเสือสามัญรุ!นใหญ! ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๑-๓ 
    ๔) ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี ๔-๖ 
   แนวการจัดกิจกรรม 
    การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ 
(Scout Method) ซ่ึงมีองค�ประกอบ ๗ ประการ คือ 
    ๑) คําปฏิญาณและกฎ ถือเป8นหลักเกณฑ�ท่ีลูกเสือทุกคนให+คําม่ันสัญญา ว!าจะปฏิบัติ
ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว+ให+ลูกเสือเป8นหลักในการปฏิบัติ ไม!ได+ “ห+าม” ทํา หรือ “บังคับ”  
ให+ทํา แต!ถ+า “ทํา” ก็จะทําให+เกิดผลดีแก!ตัวเอง เป8นคนดี ได+รับการยกย!องว!าเป8นผู+มีเกียรติเชื่อถือได+ ฯลฯ 
    ๒) เรียนรู+จากการกระทํา เป8นการพัฒนาส!วนบุคคล ความสําเร็จหรือไม!สําเร็จของ
ผลงานอยู!ท่ีการกระทําของตนเอง ทําให+มีความรู+ท่ีชัดเจน และสามารถแก+ป4ญหาต!าง ๆ ด+วยตัวเองได+ และ
ท+าทายความสามารถของตนเอง 
    ๓) ระบบหมู! เป8นรากฐานอันแท+จริงของการลูกเสือ เป8นพ้ืนฐานในการอยู!ร!วมกัน 
การยอมรับซ่ึงกันและกัน การแบ!งหน+าท่ีความรับผิดชอบ การช!วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป8นการเรียนรู+ 
การใช+ประชาธิปไตยเบ้ืองต+น 
    ๔) การใช+สัญลักษณ�ร!วมกัน  ฝLกให+มีความเป8นหนึ่งเดียวในการเป8นสมาชิกลูกเสือ 
เนตรนารี ด+วยการใช+สัญลักษณ�ร!วมกัน ได+แก! เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทําความเคารพ รหัส  
คําปฏิญาณ กฎ คติพจน� คําขวัญ ธง เป8นต+น วิธีการนี้จะช!วยให+ผู+เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป8น
สมาชิกขององค�การลูกเสือโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยู!ท่ัวโลกและเป8นองค�กรท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
    ๕) การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งสําคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือธรรมชาติอันโปร!งใส 
ตามชนบท ปEาเขา ปEาละเมาะ และพุ!มไม+ เป8นท่ีปรารถนาอย!างยิ่งในการไปทํากิจกรรมกับธรรมชาติ  
การป/นเขา ต้ังค!ายพักแรมในสุดสัปดาห�หรือตามวาระของการอยู!ค!ายพักแรม  ตามกฎระเบียบ  
เป8นท่ีเสน!หาแก!เด็กทุกคน ถ+าขาดสิ่งนี้แล+ว ก็ไม!เรียกว!าใช+ชีวิตแบบลูกเสือ 
    ๖) ความก+าวหน+าในการเข+าร!วมกิจกรรม กิจกรรมต!าง ๆ ท่ีจัดให+เด็กทําต+องให+มี
ความก+าวหน+าและดึงดูดใจ สร+างให+เกิดความกระตือรือร+นอยากท่ีจะทํา และวัตถุประสงค�ในการจัด 
แต!ละอย!างให+สัมพันธ�กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล!นท่ีสนุกสนานการแข!งขันกัน 
ก็เป8นสิ่งดึงดูดใจและเป8นการจูงใจท่ีดี 
    ๗) การสนับสนุนโดยผู+ใหญ! ผู+ใหญ!เป8นผู+ท่ีชี้แนะหนทางท่ีถูกต+องให+แก!เด็ก เพ่ือให+เขา
เกิดความม่ันใจในการท่ีจะตัดสินใจกระทําสิ่งใดลงไป ท้ังคู!มีความต+องการซ่ึงกันและกันเด็กก็ต+องการให+
ผู+ใหญ!ช!วยชี้นํา ผู+ใหญ!เองก็ต+องการนําพาให+ไปสู!หนทางท่ีดี ให+ได+รับการพัฒนาอย!างถูกต+องและดีท่ีสุด จึง
เป8นการร!วมมือกันท้ังสองฝEาย 
  ๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัย   
ความเป8นผู+นํา  ผู+ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร!วมกัน  การรู+จักแก+ป4ญหา  การตัดสินใจ 
ท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช!วยเหลือแบ!งป4นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให+สอดคล+องกับ
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู+เรียน  ให+ได+ปฏิบัติด+วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได+แก!  
การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน+นการทํางานร!วมกัน
เป8นกลุ!มตามความเหมาะสมและสอดคล+องกับวุฒิภาวะของผู+เรียนและบริบทของโรงเรียนและท+องถ่ิน 
  



 ๖

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ช้ันมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๑  วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก 
๑ ความเข+าใจเรื่องราวเก่ียวกับกิจกรมลูกเสือ จํานวน  ๖  คาบ 
๒ ระเบียบแถวของลูกเสือ    จํานวน  ๖  คาบ 
๓ ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎและคติพจน�ของลูกเสือ จํานวน  ๓  คาบ 
๔ กางและรื้อเตfนท่ีพักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ!นใหญ!อีกคนหนึ่ง 
          จํานวน  ๓  คาบ 
๕ สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย!างถูกต+องสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค+างคืน 
          จํานวน  ๑  คาบ 
๖ ก!อและจุดไฟกลางแจ+งแล+วปรุงอาหารอย!างเพียงพอสําหรับ ๒ คน จํานวน  ๓  คาบ 
๗ สามารถอ!านและใช+แผนท่ี เข็มทิศ และรู+จักบริเวณท่ีตนอยู!โดยพิจารณาจากเข็มทิศ  

และสิ่งแวดล+อมท่ีมองเห็นด+วยตาเปล!า    จํานวน  ๔  คาบ 
๘ เง่ือนของลูกเสือสามัญรุ!นใหญ!   จํานวน  ๔  คาบ 
๙ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการปฐมพยาบาล  จํานวน  ๓  คาบ 
๑๐ ความปลอดภัยเก่ียวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ!นใหญ! จํานวน  ๓  คาบ 
ช้ันมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๒  วิชาเครื่องหมายลูกเสือข้ันพิเศษ 
๑ หน+าท่ีพลเมือง      จํานวน  ๔  คาบ 
๒ สิ่งแวดล+อม       จํานวน  ๖  คาบ 
๓ การเดินทางสํารวจ     จํานวน  ๒  คาบ 
๔ การแสดงออกทางศิลปะ    จํานวน  ๒  คาบ 
๕ สมรรถภาพทางกาย     จํานวน  ๖  คาบ 
๖ อุดมคติ        จํานวน  ๖  คาบ 
๗ กิจกรรมท่ีสนใจเป8นพิเศษ    จํานวน  ๔  คาบ 
๘ บริการ        จํานวน  ๖  คาบ 
หมายเหตุ  ลูกเสือท่ีมีสิทธิจะรับเครื่องหมายชั้นพิเศษ จะต+องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ๑) ได+รับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
 ๒) สอบวิชาพ้ืนฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได+ ๕ วิชา คือ วิชาเดินทางสํารวจ วิชาบริการ  

และวิชาอ่ืนท่ีลูกเสือเลือกเอง ๓ วิชา 
 ๓) ผ!านการฝLกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initia tive Course) ซ่ึงต+องประกอบด+วย  

การเดินทางไกล ไปอยู!ค!ายพักแรมเป8นเวลา ๑ คืน ต+องเป8นท+องถ่ินท่ีลูกเสือไม!คุ+นเคย มีระยะทาง 
อย!างน+อย ๘ กิโลเมตร ระหว!างทางให+สมมติว!ามีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนอย!างน+อย ๕ อย!าง เช!น ช!วยเหลือ
ผู+ประสบภัยหรือผู+ท่ีติดอยู!ในท่ีสูง การใช+เข็มทิศ การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน การแปลรหัส 

ช้ันมัธยมศึกษาป4ท่ี  ๓  วิชาเครื่องหมายลูกเสือหลวง 
๑ หน+าท่ีพลเมือง      จํานวน  ๖  คาบ 
๒ สิ่งแวดล+อม       จํานวน  ๔  คาบ 
๓ การสํารวจ       จํานวน  ๒  คาบ 
๔ การแสดงออกทางศิลปะ    จํานวน  ๒  คาบ 
๕ สมรรถภาพทางกาย     จํานวน  ๓  คาบ 



 ๗

๖ อุดมคติ        จํานวน  ๔  คาบ 
๗ กิจกรรมท่ีตนเองสนใจเป8นพิเศษ  จํานวน  ๓  คาบ 
๘ บริการ        จํานวน  ๘  คาบ 
๙ การเป8นผู+นํา       จํานวน  ๔  คาบ 
หมายเหตุ  ลูกเสือจะมีสิทธิเข+ารับเครื่องหมายลูกเสือหลวงจะต+องมีคุณสมบัติ ดังต!อไปนี้  
 ๑) ได+รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 ๒) สอบได+วิชาพ้ืนฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได+ ๓ วิชา ซ่ึงไม!อยู!ในวิชาพ้ืนฐาน ๕ วิชา  

ท่ีสอบได+ เม่ือขอรับเครื่องหมาย ลูกเสือชั้นพิเศษ 
 ๓) สอบได+วิชาบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสือหลวง 
 ๔) ผ!านการฝLกอบรมวิชาการเป8นผู+นําตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
 ๕) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห!งชาติ หรือ ผู+อํานวยการลูกเสือจังหวัดจะเป8น

ผู+แต!งต้ังบุคคล ท่ีมีวุฒิเหมาะสมทําการสอบสัมภาษณ� เม่ือเห็นว!าเป8นผู+เหมาะสมแล+ว จึงรายงานผลไปยัง 
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห!งชาติ หรือ ผู+อํานวยการลูกเสือจังหวัดแล+วแต!กรณี 
  ๓. จัดกิจกรรมลูกเสือตามนโยบายในการเสริมสร+างทักษะการดํารงชีวิตของผู+เรียนเพ่ือให+มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ๓ ด+าน คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป8นไทย และห!างไกล 
ยาเสพติด โดยมุ!งเน+นให+โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีส!งเสริมการพัฒนาผู+เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ  
เป8นกิจกรรมเชิงลึกท่ีนําไปสู!ผลสัมฤทธิ์ ท่ีทําให+ผู+เรียนเกิดมโนสํานึก รู+ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงาม 
ในชีวิตจริง และมีส!วนร!วมกิจกรรมอย!างจริงจัง ให+ครอบคลุมผู+เรียนทุกกลุ!มเปMาหมาย ท้ังในระบบโรงเรียน
และการศึกษานอกระบบ พร+อมท้ังใช+กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ!มผู+เรียนท่ีเป8นลูกเสือ เนตรนารี  
หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือต+านภัยยาเสพติด โดยผู+ผ!าน 
การฝLกอบรมตามเกณฑ�ท่ีกําหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือแต!ละหลักสูตร และ 
ขยายผลจัดต้ังเป8นกองลูกเสือในโรงเรียนได+  
  ๔. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  ค!านิยมหลัก
ของคนไทย  ๑๒  ประการ  และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช!วยเหลือผู+เรียน 
  ๕. ร!วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน+าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และแก+ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให+มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร+อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
  ๖. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘ 
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก+ไขป4ญหานักเรียนท่ีอ!านไม!ออกเขียนไม!ได+  ด+วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด+านการอ!าน เขียน
และคิดวิเคราะห�  โดยใช+องค�ความรู+จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+นักเรียนได+ฝLก
กระบวนการคิดวิเคราะห�และเรียนรู+ได+ด+วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู+  จัดให+นักเรียนได+เพ่ิมพูน 
การฝLกทักษะการใช+ภาษาต!างประเทศด+านการฟ4ง พูด เช!นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช+ในกลุ!ม
อาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน+นให+นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป8นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!
ประโยชน�ส!วนรวมมากกว!าประโยชน�ส!วนตน  รวมถึงเข+าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได+อย!างถูกต+อง  เพ่ิมการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบ 
แบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน!วยการเรียน ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค  
อย!างน+อยร+อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง  และเตรียมความพร+อมของนักเรียนในการทดสอบ



 ๘

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป/ท่ี  ๓  และ  ๖  การจัดกิจกรรมการเรียนรู+  
"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+"  การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+"  การจัดการเรียนรู+ 
ด+วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  (STEM Education)  การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด+วย
นวัตกรรม KKU Smart Learning Academy  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) 
  ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได+รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมการนิเทศติดตามการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี)  
ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  เจ+าหน+าท่ีลูกเสือโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายคมสัน  สอโส   ครูประจําชั้น ม.๓/๓      กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ผู+ช!วยเจ+าหน+าท่ีลูกเสือโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี มีหน+าท่ี นิเทศ กํากับติดตามให+การจัดกิจกรรมเป8นไปตามแนวทางท่ีกําหนดเข+างต+น 
 

ขอให+ครูและบุคลากรท่ีได+รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน+าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน+าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให+เกิด 
ผลดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบป4ญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ถ+าพบข+อผิดพลาดในการพิมพ�  
ป4ญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข+อสงสัยในการปฏิบัติหน+าท่ีให+แจ+งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบ
เพ่ือแก+ไข  และรายงานให+ผู+อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก+ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป8นต+นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปRSา) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
  



 ๙

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

วัตถุประสงค�ของคณะลูกเสือแห!งชาติ 

 
 

วิชาพิเศษ คือ วิชาท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือให+ผู+เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรลูกเสือแต!ละประเภท 

 

 


