
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คํานํา 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ วิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (20000-2002) ที่เรียบ
เรียงขึ้น  เป็นคู่มือหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชาดังกล่าว  จำนวน  9 หน่วยการเรียนรู้  ใช้
เวลาในการเรียนรวม  36  คาบ  ในแต่ละหน่วยจะบอกรายละเอียดเกี ่ยวกับหัวข้อหรือเนื ้อหาที ่จะสอน 
จุดประสงค์การเรยีนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอน  มีความมั่นใจในการเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้นี้  เป็นเพียง
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น  ครูผู้สอนอาจมีแนวทางในการสอนที่แตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์  ความชำนาญในการสอน  วิจารณญาณ  และการประยุกต์ใช้ของครูผู้สอนเอง  
 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการจัดการเรียนการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน  ไม่มากก็
น้อย  หากมีข้อบกพร่อง ประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
 
                                                                     (นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์) 
                             ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา กจิกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  รหสัวิชา  20000-2002 จำนวน  -  หน่วยกิต  2  ช่ัวโมง    

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพธีิการต่าง ๆ ของลกูเสือวิสามญั  
การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลกูเสือวิสามัญ กจิกรรมทักษะทางลกูเสือ  
การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมและทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน 

๓. จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ให ้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบงัคับ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสอืวิสามัญ มทีักษะทาง  

          ลูกเสอืและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ 
3. มเีจตคติและกิจนสิัยในการทำงานด้วยความรบัผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื่นและสังคม มีวินัย   

          คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

๔. สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คำปฏิญาณ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสือวิสามญั 
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทกัษะทางลูกเสอื 
3. บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ใช้กระบวนการกลุม่ในการปฏิบัติกจิกรรมลูกเสือวิสามัญ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ปฐมนิเทศลูกเสอืวิสามญั 1 1 - - - - - 3 4 7 2 
2. วิชาโครงการและการเขียนโครงการ 1 1 - - - - 1 3 5 6 6 
3. วิชาการบริการ 2 1 1 - - - 1 3 7 5 4 
4. วิชายิงปืน 1 1 1 - - - 5 4 11 2 4 
5. วิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 1 1 1 - - - 6 5 12 1 4 
6. วิชาปฐมพยาบาล 1 1 1 - - - 3 3 9 3 4 
7. ลูกเสือจิตอาสา 1 1 1 - - - 3 3 9 3 4 
8. ลูกเสือช่อสะอาด 1 1 1 - - - 3 3 9 3 4 
9. หน้าที่พลเมอืง 1 1 1 - - - 2 3 8 4 2 
สรปุผลกจิกรรม - - - - - - - - - - 2 

รวม 10 9 8 - - - 30 30 100 - 36 
ลำดับความสำคญั 3 4 5 - - - 1 2 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ชื่อหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรยีนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยท่ี 1 ปฐมนิเทศลูกเสือ
วิสามัญ 
1. ทดสอบก่อนเรียน 
2. แนะนำรายวิชา 
3. ทบทวนความรู้เดมิ 
4. เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ 
5. ระเบียบแถวว 
6. พิธีเปิดกอง 
7. พิธีปิดกอง 
 

ด้านความรู ้
1.  รู้ความรู้พื้นฐานของตนเองกอ่นเรียน 
2.  เข้าใจเนื้อหาและแนวปฏิบัติของวิชาเรียน 
3.  รูจ้ักส่วนประกอบของลกูเสือวิสามญั 
4.  รู้และเข้าใจระเบียบแถว 
5.  เข้าใจข้ันตอนและปฏิบัตกิารเปิดกอง 
6.  เข้าใจข้ันตอนและปฏิบัตกิารปิดกอง 
ด้านคุณธรรม จริยธรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจ
ใฝ่รู ้ ความซือ่สัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

 

แสดงความเข้าใจ
ข้ันตอนและปฏิบัติการ
เปิดกอง การปิดกอง 
 

หน่วยท่ี 2 วิชาโครงการและ
การเขียนโครงการ 
1. ความหมายของโครงการ 
2. ลักษณะของโครงการที่ด ี
3. องค์ประกอบของโครงการ 
3.1  การวางแผน 
3.2  การดำเนินงาน 
3.3  การสรปุผล 

 

ด้านความรู ้
1. บอกความหมายของโครงการได ้
2. บอกความจำเป็นในการทำโครงการได้ 
3. บอกลกัษณะของโครงการที่ดีได ้
4. บอกองค์ประกอบของโครงการได้ 
5. บอกข้ันตอนการดำเนินงานโครงการได ้
6. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝรู่้  
ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบง่บัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

 

แสดงความรู้ในการเขียน
โครงการ   
 

หน่วยท่ี 3 วิชาการบรกิาร 
1. ความหมายของการบริการ 
2. หลักของการให้บริการ 
3. ประเภทของการบริการ 
  3.1 การบริการตนเอง 
  3.2 การบริการสงัคมและ
ชุมชน 
  3.3 การบริการแก่หมู่คณะ
และขบวนการลูกเสอื 
4. ประโยชน์ที่ไดจ้ากการ
ให้บรกิาร 
 

ด้านความรู ้
1. ความหมายของการบริการ 
2. หลักของการให้บริการ 
3. ประเภทของการบริการ 
  3.1 การบริการตนเอง 
  3.2 การบริการสงัคมและชุมชน 
  3.3 การบริการแก่หมู่คณะและขบวนการลกูเสือ 
4. ประโยชน์ที่ไดจ้ากการให้บริการ 
 

แสดงความรูห้ลกัของ
การใหบ้ริการ 
 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงตอ่เวลา  ความสนใจใฝ่รู ้ 
ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบง่บัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท 

 

หน่วยท่ี 4 วิชายิงปืน 
     1.  อาวุธปืน 
     2.  ส่วนประกอบของปืน 
     3.  กระสุนปืน 
     4.  วิธียิงปืน 
     5.  การใช้ปืนที่ปลอดภัย 
     6.  กฎหมายที่ควรรู้
เกี่ยวกับปืน 
 

ด้านความรู ้
1. บอกความหมายของอาวุธปืนได้ 
2. บอกประโยชน์และโทษของอาวุธปืนได้ 
3. บอกวิธีการใช้ปืนที่ถูกต้องปลอดภัยได้ 
4. ปฏิบัตการใช้ปืนพกสั้นได ้
5. รูก้ฎหมายเกี่ยวกับปืนทีจ่ำเป็นต้องใช้ 
6. มจีิตสำนึกที่ปลอดภัยในการใช้ปืน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงตอ่เวลา  ความสนใจใฝ่รู ้ 
ความซื่อสัตย์  สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยุดนิ่งที่จะ
แก้ปัญหา ใช้อุปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
 

แสดงความรู้
การใช้ปืนที่ถูกต้อง
ปลอดภัย 
 

หน่วยท่ี 5 วิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     1.  อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 
     2.  วิวัฒนาการของ
อิเลก็ทรอนิกส ์
     3.  การนำอเิลก็ทรอนิกส์
ไปใช้ประโยชน ์
          3.1  การติดต่อสื่อสาร 
          3.2  การจัดการ
ฐานข้อมูล 
 

ด้านความรู ้
1.  รู้และเข้าใจความหมายของอิเล็กทรอนิกส ์
2.  รู้วิวัฒนาการหรือความเป็นมาของ 
อิเลก็ทรอนิกส ์
3.  เข้าใจความสำคัญของอเิลก็ทรอนิกส์ใน 
ชีวิตประจำวัน 
4.  บอกประโยชน์ของเครื่องใช้อเิล็กทรอนิกส์ 
5.  ใช้ประโยชน์ของเครือ่งใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกวิธี 
6.  ระมัดระวังการใช้เครือ่งใช้อิเล็กทรอนิกส ์
7.  ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การใช้
เครื่องมือสื่อออนไลน ์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝรู่้  
ความซื่อสัตย์  สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยุดนิ่งที่จะ
แก้ปัญหา ใช้อุปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ 
    

แสดงความรูเ้กี่ยวกับ
การใช้เครื่องใช้
อิเลก็ทรอนิกส ์
 

 
 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
หน่วยท่ี 6 วิชาปฐมพยาบาล 
     1.   การปฐมพยาบาล 
          1.1  ความหมายและ
ความสำคัญ  
          1.2  หลักทั่วไปของ
การปฐมพยาบาล 
          1.3  ข้อความจำของ
การปฐมพยาบาล 
2.   อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
3.   ยาสามัญประจำบ้าน 
4.   การปฐมพยาบาลด้วย
ตนเอง 
         -  ปวดศีรษะ   
         -  เป็นไข้  ตัวร้อน 
         -  มีบาดแผล 
         -  ไฟไหม้  น้ำร้อนลวก 
         -  ปวดท้อง  

ด้านความรู ้
1.  บอกความหมายของการปฐมพยาบาลได ้
2.  บอกหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาลได ้
3.  บอกความจำเป็นของการปฐมพยาบาลได ้
4.  บอกอุปกรณ์จำเป็นที่ตอ้งใช้ในการปฐมพยาบาล 
ได ้
5.  บอกชนิดของยาสามญัประจำบ้านที่ควรมีในตู้ยา 
ได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงตอ่เวลา  ความสนใจใฝ่รู ้ 
ความซื่อสัตย์  สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยุดนิ่งที่จะ
แก้ปัญหา ใช้อุปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ      

   

แสดงความรูเ้กี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล 

 

หน่วยท่ี 7 ลูกเสือจิตอาสา 
1. จิตอาสา และการบริการ 
2. หลักการของจิตอาสา และ
การบริการ 
3. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ให้บรกิารของลูกเสือวิสามญั 

ด้านความรู ้
1. บอกความหมายของจิตอาสา และการบริการได ้
2. บอกหลักการของจิตอาสา และการบริการ 
3. บอกกจิกรรมจิตอาสา และการให้บริการของ
ลูกเสือวิสามัญ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  
ความซื ่อส ัตย์  ส ุจร ิต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน       
ความร ่วมมือ ความม ีมารยาท ไม ่หย ุดน ิ ่งท ี ่จะ
แก้ปัญหา ใช้อุปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ      

แสดงความรูเ้กี่ยวกับ
หลักการของจิตอาสา 
และการบรกิาร 
 

หน่วยท่ี 8 ลูกเสือช่อสะอาด 
1. ความเป็นมาของลูกเสือช่อ
สะอาด 
2. ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการ
คอรัปช่ัน 
3. หลักธรรมสำหรับการไม่ให้
ตนคอรัปช่ัน 
 

ด้านความรู ้   
1. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของลูกเสือ
ช่อสะอาด 
2. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการ
คอรัปช่ัน 
3. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมสำหรบัการ
ไม่ให้ตนคอรัปช่ัน 
 
 
 
 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับ
การป้องกันการทจุริต 
 



 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
    แสดงออกด้านการตรงตอ่เวลา  ความสนใจใฝ่รู ้ 
ความซื่อสัตย์  สุจริต ความมีน้ำใจและแบ่งบัน       
ความร่วมมือ ความมีมารยาท ไม่หยุดนิ่งที่จะ
แก้ปัญหา ใช้อุปกรณ์อย่างฉลาดและรอบคอบ      

 

 

หน่วยท่ี 9 หน้าที่พลเมือง 
1. ระบอบประชาธิปไตย 
2. หน้าที่ของประชาชนคนไทย 
3. พลเมอืงดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
4. พลเมอืงด ี
5. บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี
ที่สำคัญ 
6.บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี
ทางด้านการเมืองการปกครอง
ที่สำคัญ 
 

ด้านความรู ้
1. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
3. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองด ี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
มีความรับผิดชอบ 
         

แสดงความรูเ้กี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ
พลเมืองด ี
 

 
7. การประเมินผล 

นักเรียนจะต้องมผีลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จงึถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
 1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดินทาง ไกล
และบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

8. เครื่องมือวัดประเมินผล 
๘.๑ แบบทดสอบหลงัเรียน 

 ๘.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรยีนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ ปฐมนเิทศลกูเสือวิสามญั  จำนวน       2           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้

1.  รู้ความรู้พื้นฐานของตนเองกอ่นเรียน 
2.  เข้าใจเนื้อหาและแนวปฏิบัติของวิชาเรียน 
3.  รูจ้ักส่วนประกอบของลกูเสือวิสามญั 
4.  รู้และเข้าใจระเบียบแถว 
5.  เข้าใจข้ันตอนและปฏิบัตกิารเปิดกอง 
6.  เข้าใจข้ันตอนและปฏิบัตกิารปิดกอง 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความเข้าใจข้ันตอนและปฏิบัตกิารเปิดกอง การปิดกอง 
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
 

1. ความหมายของลูกเสือ 
คำว่า “ลูกเสือ” ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  หมายถึงเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่

สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”  
 คำว่า “ลูกเสือ” ตามความหมายของพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายถึง  สมาชิกแห่งองค์การ  
ที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเด็กชาย  ให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี  มีอุดมคติและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น  อาจารย์เปลื้อง  ณ นคร ให้ความหมายหรือนิยามของลูกเสือเอาไว้ว่า  ลูกเสือ
หมายถึงเด็กที่อยู่ในคณะที่ตั้งข้ึนสำหรับอบรมให้เป็นพลเมืองดี 
 
 
 
 
 
 
 
 ลูกเสือมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า  SCOUT  เกิดจากการนำเอาตัวอักษรตัวแรกของคำ 5 คำมาประสม
กัน  เกิดเป็นคำใหม่แล้วมีความหมายแปลกออกไปจากเดิม  คำ  5  คำที่นำมาประสมกันได้แก่ 

S  =  SINCERITY   หมายถึง  ความจริงใจ 
C  =  COURTESY หมายถึง  ความสุภาพอ่อนโยน 
O  =  OBEDIENCE หมายถึง  การเคารพเช่ือฟัง 
U  =  UNITY  หมายถึง  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 
T  =  THRIFTY  หมายถึง  ความประหยัดมัธยัสถ์ 

 

ทราบไหมครับว่าลูกเสือหมายถึงอะไร 



 

 

 รวมความแล้วลูกเสือจึงหมายถึง  บุคคลผู้ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี  มีความสง่าผ่าเผย  สุภาพ
อ่อนโยน  เคารพเช่ือฟังบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชา  บำเพ็ญตนเป็นผู้มีประโยชน์  ช่วยเหลือผู้อื่น  เช่ือถือและ
ไว้วางใจได ้
 

2. เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ 
 เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญมีทั้งหมด  7  รายการ  ได้แก่ 
 1. หมวก  ทรงอ่อนสีเขียว  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหง่ชาติ  ทำด้วยโลหะสีทอง  เวลาสวมให้
ตราหน้าหมวกอยู่เหนือหางค้ิวซ้าย 
  2.  เสื้อคอพับสีกากี  แขนสั้นเหนือข้อศอกผ่าอกตลอด  อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง  3.5 ซม. มีดุมเหนือเข็ม
ขัด  4  ดุม  อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1  กระเป๋า  มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง  ปกรูปมน  ชายกลางแหลม  เจาะ
รังดุมกึ่งกลางกระเป๋า  1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 3.5  ซม.เย็บติดกับ
ตะเข็บไหล่เสื้อ  ด้านคอกว้าง  2.5 ซม. ปลายมน  มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ  1  ดุม  ดุมลักษณะ
กลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่  ติดอินทรธนูสีเขียว  ปลายอินทรธนูมีอักษร “ล.ว.” สีเหลือง  ให้สอดชายเสื้ออยู่
ภายในกางเกง  

3.  ผ้าผูกคอสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านฐาน  100  เซนติเมตร  ด้านต้ัง  75  เซนติเมตร  สีตามสีประจำ
ภาคศึกษา  มีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ 
 

 
 

รูปที่ 1  ห่วงกลิเวลล ์
 

            
 

 รูปที่  2  วอกเกิลเนตรนารีและลูกเสือวิสามัญ 
 

 4.  กางเกงสีกากี  ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ  5  เซนติเมตร  ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจาก
ขาต้ังแต่  8-12  เซนติเมตร  ปลายขาพับเข้ากว้าง  5  เซนติเมตร  ผ่าตรงส่วนหน้า  ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้
ข้างใน  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  1  กระเป๋า  และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน  6  เซนติเมตร  กว้าง  1  
เซนติเมตร   

5.  เข็มขัดหนังสีน้ำตาล  กว้างไม่เกิน  3  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

6.  ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า  ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง 
7.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่  ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้นชนิดผูก 



 

 

การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  ให้ใช้สำหรับงานพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ  งานพิธีของลูกเสือ  หรืองานพิธีอื่น 
ๆ ที่โรงเรียน  จังหวัด  หรือสำนักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติจัดข้ึน  และในการฝึกอบรมหรอือยู่ค่าย
พักแรม  ส่วนเครื่องแบบลำลองให้ใช้สำหรับการฝึกอบรม  หรืออยู่ค่ายพักแรมเท่านั้น  
 

                     
รูปที่  3  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญชาย                รูปที่  4  เครื่องแบบลูกเสอืวิสามญัหญิง 

 

3. พิธีเปิดประชุมกอง 
 พิธีเปิดกองหรือประชุมกอง  เป็นกิจกรรมเริ ่มต้นของลูกเสือ  ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำกิจกรรม
ประจำวันอื่น ๆ   เพื่อเป็นการสำรวจตรวจสอบความพร้อม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตลอดจน เตรียมความ
พร้อมและรับฟังคำสั่งหรือคำชี้แจงต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมประจำวัน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ได้ผลตามจุดประสงค์ที่วางไว้  พิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือนั้น  ผู้กำกับจะ
เป็นผู้ดำเนินการ  จะมีลำดับข้ันตอนการดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
 
      รวมกอง   ชักธงข้ึน          สวดมนต์ สงบนิ่ง          ตรวจ    แยก 
 
การปฏิบัติ 
 3.1   รวมกอง 
         ผู้กำกับที่เป็นวิทยากรประจำวันยืนหน้าเสาธง  ห่างเสาธงประมาณ 3  ก้าว  ผู้กำกับคนอื่นและรอง
ผู้กำกับเข้าแถวหลังเสาธง  วิทยากรเป่านกหวีดเรียกแถว  หรือเรียก “กอง” พร้อมให้สัญญาณมือเข้าแถวครึ่ง
วงกลม  ลูกเสือทั้งหมดมาเข้าแถวรวมกันหน้าเสาธง  หากลูกเสือมีจำนวนไม่มาก  ให้เข้าแถวครึ่งวงกลมรอบเสาธง  
โดยนายหมู่หมู่ที่  1  อยู่ด้านซ้ายของเสาธง  และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายอยู่ด้านขวาของเสาธง  จัดรูปแถวให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สวยงามและเข้มแข็ง 
 
 



 

 

 
รูปที่ 5  การเข้าแถวเปิดกองเมื่อลูกเสือมีจำนวนไม่มาก 

 

หากกองลูกเสือมีขนาดใหญ่  มีลูกเสือเป็นจำนวนมาก  อาจจะปรับการเข้าแถวใหม่จากการเข้าแถวครึ่ง
วงกลมแถวเดี่ยว  เป็นให้แต่ละกองเข้าแถวตอนลึกกองละ 4 หมู่  จัดกลุ่มให้เป็นสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง  ให้กองที่ 1 
อยู่ด้านซ้าย  กองสุดท้ายอยู่ด้านขวาของเสาธง  เสาธงอยู่ตรงกลางด้านเปดิของสีเ่หลี่ยม  จัดรูปแถวให้เป็นระเบียบ 
สวยงามและเข้มแข็ง 
 

 
รูปที่ 6 การเข้าแถวเปิดกองเมือ่ลกูเสือมจีำนวนมาก 

 
 
 
 
 



 

 

 3.2   ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 
         เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อย  อยู่ในท่าตามระเบียบพักและอยู่ในความสงบแล้ว  ผู้กำกับที่เป็น
วิทยากรประจำวันมอบหมายหน้าที่ให้ลูกเสือ  2  คนชักธงชาติ  และ  1  คน นำร้องเพลงชาติ  แล้วนำสวดมนต์
ไหว้พระ  เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ว ผู้กำกับสั่ง “กอง-ตรง, หมู่บริการชักธงชาติ” ผู้กำกับถอยหลังเยื้องไปทางด้านข้าง
พอสมควร  ลูกเสือ  2  คนที่ได้รับมอบหมาย  ฝากอาวุธไว้กับเพื่อนที่อยู่ด้านข้าง  แล้วว่ิงไปที่หน้าเสาธงชาติ  หยุด
ยืนตรงห่างจากเสาธง  3  ก้าว  ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน  ลูกเสือที่อยู่ด้านขวามือเดินเข้าไปหาเสาธง  2  ก้าว  ยืน
เท้าชิดและแก้เชือกธงออกจากเสาธง  จากนั้นถอยหลัง  2  ก้าวเพื่อยืนที่จุดเดิม  จัดเชือกธงให้เรียบร้อย  โดยให้
ธงชาติถูกชักขึ้นไปทางด้านขวามือ   เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้ววิทยากรสั่ง  “กอง วันทยาวุธ”  ลูกเสือทำวันทยาวุธ  ผู้
กำกับลูกเสือทำวันทยหัตถ์  ตัวแทนหมู่บริการนำร้องเพลงชาติในวรรคแรก  จากนั้นลูกเสือหมู่อื่น ๆ ร้องเพลงชาติ
จนจบเพลง  จากนั้นลูกเสือที่อยู่ด้านขวามือนำเชือกผูกธงไปผูกที่เสา  ถอยกลับเข้าที่ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน  เอา
มือลงพร้อมกันกับผู้กำกับลูกเสือ  หันกลับแล้วว่ิงกลับไปเข้าที่เดิม  รับอาวุธคืนจากเพื่อนแล้วทำวันทยาวุธ   
 
 3.3   สวดมนต์ 

        ผู้กำกับเดินไปยืนหน้าเสาธงแล้วสั่ง “เรียบ-อาวุธ” จากนั้นผู้กำกับสั่ง “ถอดหมวก”  ลูกเสือทั้งหมด
ถอดหมวก โดยใช้มือขวาจับที่หมวกด้านขวา  แล้วถอดหมวก  พร้อมกับนำฝ่ามือซ้าย  มาประกบเข้ากับฝ่ามือขวา  
ในลักษณะพนมมือ  โดยมีหมวกอยู่ตรงกลางระหว่างฝา่มือทั้งสอง  ให้ด้านในของหมวกที่สวมศีรษะ หันไปทางด้าน
ซ้ายมือ  และตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  หรือด้านหน้าของหมวกหันเข้าหาตัวเอง  จากนั้นผู้กำกับสั่ง “หมู่บริการนำ
สวดมนต์” ตัวแทนหมู่บริการ นำสวดมนต์ไหว้พระ แบบสวดมนต์สั้นหมู่อื่น ๆ สวดตามจนจบ   

 
หมายเหตุ. ลูกเสือที่ไม่เป็นพุทธศาสนิกชน  ให้ยืนสงบนิ่ง  หรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือใน

ระหว่างที่มีการสวดมนต์ 
 



 

 

        

 
 

รูปที่ 7  ท่าสวดมนต์ไหว้พระและสงบนิ่งเมื่อมีอาวุธ 

3.4   สงบนิ่ง 
       ผู้กำกับสั่ง “สงบนิ่ง” ให้ลูกเสือถือหมวกในลักษณะเดิม  วางมือขวาตรงลงไปทางด้านหน้าชิดกับตัว  

แล้ววางฝ่ามือซ้ายทับบนหลังมือขวา  ก้มหน้าเล็กน้อย  ทำใจให้สงบ  อธิษฐานรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ  คุณบิดา มารดา  ครู อาจารย์  พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย  ประมาณ  1  นาที  ผู้กำกับสั่ง “สวมหมวก”  ลูกเสือทุกคน
สวมหมวกและอยู่ในท่าตรง  จากนั้นผู้กำกับสั่งตามระเบียบพัก 
 

 หมายเหตุ.  ● หากลูกเสือมีไม้ง่าม  ผู้กำกับจะสั่ง “กอง วันทยา-วุธ   ลูกเสือทุกคนทำวันทยาวุธ  เมื่อ
เพลงจบและลูกเสือที่เชิญธงกลับเข้าที่แล้ว  ผู้กำกับจะสั่ง “เรียบ-อาวุธ” ลูกเสือที่ทำวันทยาวุธลดมือลงและกลับสู่
ท่าตรง 
       ●  หากมีทั้งลูกเสือที่มีไม้ง่ามและไม่มีไม้ง่าม  ผู้กำกับจะสั่ง “กอง วันทยา-วุธ” ลูกเสือที่มีไม้
ง่ามให้ทำวันทยาวุธ  ลูกเสือที่ไม่มีไม้ง่ามให้อยู่ในท่าตรง  ไม่ต้องทำวันทยหัตถ์ 
 
 
 
 
 



 

 

4. พิธีปิดประชุมกอง 
 พิธีปิดกองจะทำเมื่อการทำกิจกรรมประจำวันสิ้นสุดลง  พิธีจะย้อนกลับกับการเปิดกอง  มีขั้นตอนการ
ดำเนินการดั้งนี้   
 

        รวมกอง    นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก 
 

 การปฏิบัติ 
 4.1   รวมกอง 
          เริ่มจากผู้กำกับเป่านกหวีดรวมกอง  ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเหมือนตอนเปิดประชุมกอง   
 

 4.2   สรุปและนัดหมาย 
                     ผู้กำกับสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนในคาบนี้  พร้อมทั้งเสนอแนะข้อบกพร่อง  ที่ควรปรับปรุงแก้ไขใน
ครั้งต่อไป  ผู้กำกับนัดหมายการเรียนหรือการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปว่าต้องเตรียมทำอะไร 
 

 4.3   ตรวจเครื่องแบบ 
                     ผู้กำกับมอบหมายให้รองผู้กำกับหรือนายหมู่  ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของสมาชิกในหมู่   
มีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนการตรวจสุขภาพในตอนเปิดประชุมกอง 
 

 4.4   ชักธงชาติลงจากยอดเสา 
          ผู้กำกับสั่ง “กอง-ตรง หมู่บริการชักธงชาติ” แล้วผู้กำกับถอยหลังเยื้องไปทางด้านข้างพอสมควร  
ลูกเสือหมู่บริการ 2  คนที่ได้รับมอบหมายวิ่งไปที่เสาธง หยุดห่างเสาธง  3  ก้าว  ทำวันทยหัตถ์แล้วเอามือลง  
ลูกเสือที่อยู่ด้านขวามือก้าวไปข้างหน้า 2  ก้าวแก้เชือกผูกธง  ถอยเข้าที่เดิมแล้วส่งเชือกอีกเส้นหนึ่งให้ลูกเสือที่อยู่
ซ้ายมือ  เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วผู้กำกับสั่ง  “กอง วันทยา-วุธ” ลูกเสือทำวันทยาวุธส่วนผู้กำกับลูกเสือทำวันทยหัตถ์  
ลูกเสือที่ทำหน้าที่บริการชักธงลงมาจากยอดเสา  ด้วยความเร็วพอสมควร  จนถึงระดับที่พอเหมาะ  ลูกเสือที่อยู่
ด้านขวามือรวบเชือกผูกธง  นำเชือกไปผูกที่เสาธง  ถอยกลับเข้าที่ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน  เอามือลงพร้อมกันกับผู้
กำกับลูกเสือ  หันกลับแล้ววิ่งกลับไปเข้าที่เดิม  รับไม้ง่ามจากเพื่อนแล้วทำวันทยาวุธ จากนั้นผู้กำกับสั่ง “เรียบ-
อาวุธ” ลูกเสือปฏิบัติตามคำสั่ง 
 

 4.5   เลิก 
                      ผู้กำกับลูกเสือสั่ง “กอง-เลิก”  ลูกเสือทุกคนทำวันทยาวุธพร้อมกันและกล่าวคำว่า “ขอบคุณ
ครับ/ค่ะ” เรียบอาวุธ  ทำขวาหันแล้วจึงเลิกแถวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

1 / 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
2. แนะนำจุดประสงค์รายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา
และเป้าหมายของการเรียนวิชา
ลูกเสือวิสามัญ 2 
3. แนะนำเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดและประเมินผลการเรียน การลา 
และจำนวนคาบที่ขาดได ้
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
4. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเร ียนว ิชา หน่วยท ี ่  1 เร ื ่อง 
ปฐมนิเทศลูกเสือวิสามัญ โดยการตั้ง
คำถามที่มีความเกี ่ยวข้องกับหน่วย
การเรียนแก่ผู้เรียน ในการดึงความ
สนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเร ียน 
และกำหนดเกณฑ์การประเมินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 

 



 

 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
5. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 1 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
  -  ความหมายของลูกเสือ 
  -  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ 
  -  ระเบียบแถว 
  -  พิธีเปิดกอง 
  -  พิธีปิดกอง 
     ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพรอ้ม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ
ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 
6. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
7. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัด โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 

 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
11. บันทึกผลการประเมิน 
12. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบฝึกหัด 
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
...……………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
...……………………………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 



 

 

 
 
 

แบบฝึกหัด 
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศลูกเสอืวิสามญั 

1. จงอธิบายวิธีการปฎิบัติในการรวมกองเพือ่การเปิดกอง 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
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....................................................................................................................................................................................  
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.............................................................................................................................. ...................................................... 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
2. จงอธิบายวิธีการปฎิบัติในการรวมกองเพือ่การปิดกอง 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 วิชาโครงการและการเขียนโครงการ  จำนวน       6           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้

1. บอกความหมายของโครงการได ้
                             2. บอกความจำเป็นในการทำโครงการได้ 
                             3. บอกลักษณะของโครงการที่ดีได ้
                             4. บอกองค์ประกอบของโครงการได้ 
                             5. บอกข้ันตอนการดำเนินงานโครงการได้ 
                             6. เขียนโครงการเพื่อขออนมุัติดำเนินการได้ 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้ในการเขียนโครงการ   
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
 

1. ความหมายของโครงการ 
 โครงการ (project) ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  หมายถึง แผนหรือ
เค้าโครงตามที่กำหนดไว้ 
 นักวิชาการด้านต่าง ๆ ให้คำจำกัดความของโครงการเอาไว้มากมาย  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันพอสรุป
ได้ว่า  โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 โดยทั่วไปแล้วการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง  ต้องประเมินแล้วว่าสิ่งที่ทำหรือโครงการที่ทำลงไปต้อง
เป็นประโยชน์  อาจจะกับองค์กรหรือตัวเราเอง  โครงการก็เช่นกัน  การที่เราจะทำโครงการใดโครงการหนึ่ง  ต้อง
คิดถึงผลที ่จะตามมาอยู ่แล้วว่าจะได้ประโยชน์อะไร  ได้ประโยชน์กับใคร  หรือได้ประโยชน์อย่างไร  ดังนั้น 
ประโยชน์ที่จะได้จากโครงการ  จึงมักจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำโครงการอะไรหรือโครงการใด  ซึ่งปกติทั่วไป
มักจะเป็นการตอบสนองความต้องการ  หรือการแก้ปัญหาให้กับองค์กร  เช่น  ในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง  พบว่ามี
นักศึกษาแต่งตัวผิดระเบียบเป็นจำนวนมาก  ทั้งนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย  ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นักเรียน
แต่งตัวผิดระเบียบ  ซึ่งอาจจะทำให้ถูกมองว่าเป็นสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบวินัย  หย่อนยาน  ไม่ได้มาตรฐาน  
หรือไม่มีคุณภาพ  ผลที่ตามมาคืออาจจะไม่ได้รับการยอบรับจากสงัคม  ผู้ปกครองที่อยู่ในชุมชนหรือสงัคมรอบดา้น  
ไม่อยากให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้  ดังนั้นการแก้ปัญหาหรือการรณรงค์ให้นักเรียนแต่งตัวถูก
ระเบียบ  จึงเป็นโครงการที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว  โครงการอื่น ๆ  ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาเช่นกัน  แต่
ปัญหาของแต่ละแห่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป  ดังนั้น โครงการต่าง ๆ  ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพ
ของปัญหา 
 นอกจากจะแก้ปัญหาให้กับองค์กรแล้ว  นโยบาย  แผนการดำเนินงาน  หรือความต้องการของชุมชน  ก็
อาจจะเป็นที่มาของโครงการได้  เช่น  สถานศึกษาต้องการทำความสะอาดครั้งใหญ่  โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม  
ก็อาจจะเป็นที่มาของโครงการร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบ้านฉันบ้านเธอหรือ  Big Cleaning Day  หรือ



 

 

สถานศึกษาเห็นว่ามีนักเรียนที่ยังยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย์  ก็อาจจะเป็นที่มาของโครงการหารายได้ระหวา่ง
เรียน ฯลฯ 
 
 
2. ลักษณะของโครงการท่ีดี  
 โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการไปนั้น  อาจประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินการได้  แม้ว่าจะ
ประสบผลสำเร็จ  ก็ยังต้องดูต่อไปอีกด้วยว่า  ประสบผลสำเร็จในระดับใด  คุ้มค่ากับการลงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้
ในการดำเนินการหรือไม่  ดังนั้น การที่จะดำเนินงานโครงการใด ๆ จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ  โครงการที่ดีที่ทำ
แล้วถือว่าประสบผลสำเร็จ  ควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1.  ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์กรได้  สรุปง่าย ๆ  คือเมื่อทำไปแล้วเกิดประโยชน์กับ
ตนเองหรือองค์กร 
 2.  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน  ว่าจะทำโครงการเพื่ออะไร 
 3.  มีความเป็นไปได้  คือสามารถดำเนินงานและปฏิบัติได้ 
 4.  มีขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจน  เป็นระบบ  สามารถดำเนินการได้ 
 5.  มีทรัพยากรในการดำเนินการเพียงพอ  ทั ้งผู ้ปฏิบัติงาน  เงินสนับสนุน  อุปกรณ์หรือเครื ่องมือ
ดำเนินงาน  รวมทั้งเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน   
 6.  สามารถติดตามและประเมินผลสำเร็จของโครงการได้ 
 โครงการที่ทำอาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก  ก็แล้วแต่ความสลับซับซ้อนของปัญหา  ถ้า
เป็นโครงการขนาดใหญ่  ความสลับซับซ้อนก็จะมาก  เพราะต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก 
 

ตัวอย่างโครงการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน 

 
รูปที่ 1  โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดปัญหาการติดเช้ือ HIV  

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขกับสถานศึกษา 
 



 

 

 
รูปที่ 2  โครงการอบรมวินัยจราจรระหว่างสถานศึกษาร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ตำรวจจราจรและสำนักงาน

ขนส่ง 
ถ้าเป็นโครงการเฉพาะองค์กร  การดำเนินงานกจ็ะง่ายข้ึน  เพราะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือ

องค์กรภายนอก  ซึ่งมักจะมีปญัหาในการติดต่อประสานงาน 
 

ตัวอย่างโครงการในระดับหน่วยงานหรือองค์กร 

 
รูปที่ 3  โครงการจัดกจิกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 



 

 

รูปที่ 4  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรบันักเรียน 

 
รูปที่ 5  โครงการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการทัณฑสถานเรือนจำกลาง 

ถ้าเป็นโครงการเฉพาะกลุ่ม  การทำโครงการก็จะยิ่งง่ายข้ึนอีก เพราะคุณลักษณะของคนในกลุ่ม  และการ
ติดต่อกันเองภายในกลุ่มเป็นจะเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น  ไม่ค่อยเป็นปัญหา 

ตัวอย่างโครงการในระดับกลุ่ม 

 
รูปที่ 6  โครงการหนงัสอืมือสองเพื่อนอ้งในชนบทและอปุกรณ์กีฬาให้กับนอ้งๆ ในชนบท 

 
รูปท่ี 7  โครงการทศันศึกษานอกสถานท่ีเรียนรู้จากสถานประกอบการท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน 



 

 

 
รูปที่ 8  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

 
 
 
3. องค์ประกอบของโครงการ  
 โครงการที่ดีที่ดำเนินงานและประสบผลสำเร็จ  จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ  3  ส่วนได้แก่ 
 3.1  การวางแผน 
 3.2  การดำเนินงาน 
 3.3  การสรุปผล 
 

 3.1    การวางแผน 
         การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ส ุดของโครงการ  โครงการจะประสบผลสำเร็จ
หรือไม่อยู่ที่การวางแผน  มีโครงการเป็นจำนวนมากที่ไม่ประสบผลสำเร็จ  หรือประสบผลสำเร็จในระดับที่ไม่น่าพงึ
พอใจ  เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ลงทุนไปในการดำเนินงาน  เป็นเพราะขาดการวางแผนที่ดี  การวางแผนจึงสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่งในการทำโครงการ  ดังคำกล่าวที่ว่า “วางแผนดีแล้วเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำโครงการ 
 

 

เราจะท าโครงการ 
อะไรดีนะ 

เร่ืองน้ีดีไหมคะ
1……………….. 
2……………….. 



 

 

การวางแผนที่สำคัญและจำเป็นต้องทำ  ขาดไม่ได้คือการเขียนโครงการ  ซึ่งเปรียบได้กับ “เค้าโครงย่อ” 
ของงานวิจัย  ซึ่งจำเป็นต้องเขียนก่อนทำการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการ  
          1.  เพื่อขออนุมัติการดำเนินงาน  
          2.  เพื่อของบประมาณสนบัสนุนโครงการ  
          3.  เพื่อให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในโครงการ  
          4.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน  
          5.  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทำงาน  

 

          การเขียนโครงการ  หมายถึงการวางกรอบการดำเนินงานโครงการล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน  
เป็นการบอกรายละเอียดของการดำเนินการโครงการอย่างคร่าว ๆ  เพื่อให้เห็นภาพของโครงการที่จะทำ  โดยทั่ว ๆ 
ไปโครงการที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ  จะมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 
         3.1.1  ช่ือโครงการ   
         3.1.2  หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  
         3.1.3  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         3.1.4  หลักการและเหตุผล 
         3.1.5  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
         3.1.6  วิธีดำเนินการ   
         3.1.7  แผนปฏิบัติงาน  
         3.1.8  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  
         3.1.9  งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้  
         3.1.10  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
         3.1.11  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

 จากองค์ประกอบของโครงการ  สามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ 
 

         3.1.1   ชื่อโครงการ   
               การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย

สำหรับผู้นำโครงการไปใช้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะทำอะไรและเพื่อ
อะไร  ชื ่อโครงการโดยทั่วไปควรจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   ลักษณะเฉพาะของโครงการ  และ
จุดมุ ่งหมายของโครงการ  เช่น โครงการเสริมสร้างวินัยลดอุบัติภัยจากการจราจร  โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์  โครงการขายสินค้าหารายได้ระหว่างเรียน  เป็นต้น 

 
         3.1.2   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  

               การเขียนโครงการจะต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ในการจัดทำโครงการนั้นๆ โดยจะต้อง
ระบุหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดทำโครงการ  พร้อมทั้งระบุถึงหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติโครงการ  เพื่อสะดวก
ต่อการติดตามและประเมนิผล  ในกรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วย ก็ต้องระบุหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

 
         3.1.3   ผู้รับผิดชอบโครงการ  

              โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู ้ทำโครงการรับผิดชอบดำเนินงาน  และระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการนั้น ๆ ให้ชัดเจน ว่าเป็นใคร มีตำแหน่งใดในโครงการนั้น  ส่วนตำแหน่งอื่นๆ รองลงมาในโครงการอาจจะ



 

 

เขียนรวม ๆ ว่าเป็นผู้ร่วมโครงการ  ลำดับการเรียงช่ือผู้รับผิดชอบให้เรียงลำดับจากหัวหน้าโครงการเป็นลำดับแรก  
และลำดับสุดท้ายควรเป็นเลขานุการของโครงการ 

 

 
 

รูปที่ 10  ป้ายโครงการที่บอกช่ือโครงการ  วัตถุประสงค์  วัน เวลา และสถานที่ดำเนินงานการจัดทำโครงการ 
 
         3.1.4   หลักการและเหตุผล  

                   หลักการและเหตุผล เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงปัญหา  ความจำเป็น หรือความตอ้งการที่
ต้องมีการจัดทำโครงการข้ึนเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการขององค์การ ชุมชน หรือท้องถ่ินน้ัน ๆ ดังนั้นใน
การเขียนหลักการและเหตุผล  ผู้เขียนโครงการจำเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรอืความต้องการ  พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้อาจต้อง
เชื่อมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายของชุมชน ท้องถ่ิน 
องค์การ หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ  และเป็นการวางรากฐานไปสู่สภาพที่พึงประสงค์ในอนาคต  ขององค์การ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ได้จัดทำข้ึน 

โดยสรุป ผู้เขียนโครงการต้องพยายามหาเหตุผล หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ สนับสนุนโครงการที่จัดทำข้ึน
อย่างสมเหตุสมผล  ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจหน้าที่  เห็นชอบและอนุมัติโครงการที่
นำเสนอให้ดำเนินการได้  พร้อมทั้งให้การสนับสนุน 
 

         3.1.5   วัตถุประสงค์ของโครงการ  
                   โครงการทุกโครงการจำเปน็ต้องมีวัตถุประสงค์  และเป้าหมายเป็นเครื่องช้ีแนวทางในการ

ดำเนินงานของโครงการ ว่าความต้องการที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงการนั้นคืออะไร 
                การเขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โครงการแต่

ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับและขนาดของ
โครงการ เช่น ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะที่กว้างเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ทั่วไป  หาก
เป็นโครงการขนาดเล็ก  วัตถุประสงค์ก็จะแคบเข้าและมีลักษณะเฉพาะเจาะจง   ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ 
โดยตรง 

               สำหรับการเขียนเป้าหมาย  ต้องเขียนให้ชัดเจน  แสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ท ี่ระบุ
คุณภาพ หรือปริมาณงาน  ที่คาดว่าจะทำให้บังเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดไว้   ซึ่งการกำหนดเป้าหมายอาจ
กำหนดเป็นร้อยละ  หรือจำนวนหน่วยที่แสดงปริมาณที่สามารถวัดได้  
 

         3.1.6   วิธีดำเนินการ   



 

 

                   วิธีดำเนินการ เป็นข้ันตอนตามลำดับก่อนหลังเพื่อใช้ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ วิธีการดำเนินการจึงนำวัตถุประสงค์มาจำแนก  แจกแจงเป็นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจน  ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  ว่ามีกิจกรรมใดที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งกิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะนำไปอธิบายโดยละเอียด  ในส่วนของแผนการปฏิบัติงานหรือปฏิทินปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง  
 

         3.1.7   แผนปฏิบัติงาน  
              เป็นการแจกแจงรายละเอียดให้ผู ้ทำโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้  โดยจะเขียน

รายละเอียดแต่ละงานที่ต้องทำ  ว่ามีใครเป็นผู้รับผิดชอบในงานน้ันบ้าง จะทำเมื่อใด และมีวิธีการในการทำอย่างไร  
เพื่อให้แผนปฏิบัติงานสามารถดูได้โดยง่าย  และเป็นเครื่องมือในการควบคุมโครงการ จึงมักจะเขียนเป็นแผนภูมิ
แท่งแนวนอน  หรือแผนภูมิของแกนต์   

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมดำเนินงาน 
 

(เวลา) เดอืน/ปี พ.ศ.................  
หมายเหต ุพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ        
2. มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบ        
3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
4.  ประชาสัมพันธ์งาน        
5.  ลงมือดำเนินงาน        
6.  สรุปผลการดำเนินงาน        
7.  รายงานผลการดำเนินงาน        

 
รูปที่ 4.11  ตัวอย่างแผนภูมิการดำเนินงานของแกนต ์

 

         3.1.8   ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  
               ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ  เป็นการระบุระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทัง่

ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการ  ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด  โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ  โดยระบุ วัน 
เดือน ปี ที่เริ่มทำและสิ้นสุด  
 

         3.1.9   งบประมาณและทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
               งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้  เป็นการระบุถึงจำนวนเงิน จำนวนบุคคล จำนวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการนั้น ๆ  
 

         3.1.10   การติดตามและประเมินผลโครงการ  



 

 

                 ในส่วนน้ีจะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกำกับ และการประเมินผลโครงการเพื่อให้
โครงการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เสนอโครงการควรระบุวิธีการที่ใช้ในการ
ควบคุม และประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้อาจจะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมิน
โครงการ พร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ เช่นประเมินก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ หลังการ
ดำเนินการ  
 

         3.1.11   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
                 ส่วนน้ีจะเป็นการบอกถึงว่าเมื่อโครงการที่ทำสิ้นสุดลง จะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบนั้นได้รับในลักษณะ
อย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนี้ จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
โครงการด้วย  เราทำโครงการเพื่ออะไร  ก็ควรจะได้รับผลอย่างนั้น 

นอกจากส่วนประกอบทั้ง 11 รายการที่ได้กล่าวแล้ว การเขียนโครงการยังอาจมีส่วนประกอบอื่นๆ อีก
เช่น 

●  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ หรือให้งบประมาณสนับสนุนใน
การดำเนินงาน  เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

●  ผู้เสนอร่างโครงการ หมายถึง ผู้เขียนและทำโครงการขึ้นเสนอให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ ใช้ในกรณีที่ผู้ทำโครงการไม่ได้เป็นผู้เขียนโครงการเอง 

●  เอกสารอ้างอิง หมายถึง เอกสารที่เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงในการทำโครงการในเรื่องนั ้น  และใช้
สำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  เมื่อผู้ปฏิบัติโครงการเกิดข้อสงสัย 

 
โครงการทุกโครงการ หากผู้เขียนโครงการสามารถตอบคำถามทุกคำถามดังกล่าวได้ทั้งหมด อาจถือได้ว่า

เป็นการเขียนโครงการที่มีความสมบูรณ์ในรูปแบบ และหากการตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผลและมีหลักการ ย่อม
ถือได้ว่าโครงการที่เขียนขึ้นนั้นเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยง่ายแล้ว  ผลของการ
ดำเนินงานมักจะมีประสิทธิภาพด้วย 

อนึ่ง ในการเขียนโครงการนั้น  ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดหัวข้อครบตามตัวอย่างท่ีนำเสนอ  แต่ต้อง
มีหัวข้อสำคัญ ๆ ของโครงการครบถ้วน  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังต้อง
วางแผนในการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าด้วย 
 

 3.2   การดำเนินงาน 
         เป็นข้ันตอนที่สำคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง  คือการลงมือปฏิบัติการ  ตามแผนงานที่วางไว้ตามลำดับ  ค่อย 
ๆ ทำไปทีละขั้นตอน  ระดมทรัพยากรและความสามารถทุกอย่างที่มีในการดำเนินการ  หากการดำเนินงานมี
อุปสรรคหรือมปีัญหาเกิดข้ึน  ซึ่งมักจะพบอยู่เสมอในระหว่างการดำเนินงาน  ก็ต้องระดมสมองช่วยกันแก้ปัญหาไป
ทีละอย่าง  จนกว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคและประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้  ในการดำเนินงานนี้หากผู้ทำ
โครงการ  เขียนโครงการหรือวางแผนไว้ก่อนอย่างละเอียด  การปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหา
หรือเกิดปัญหาน้อย  แต่หากวางแผนการอย่างคร่าว ๆ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน  ในการดำเนินงานมักจะพบว่ามี
ปัญหาที่คาดไม่ถึง  ให้ต้องแก้ไขอยู่เป็นประจำ  ดังนั้น ในข้ันตอนการวางแผนหรือเขียนโครงการ  จึงควรวางแผน
หรือเขียนโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ 
 

 3.3   การสรุปผล 



 

 

         เป็นการนำเอาผลการดำเนินงาน  มาวิเคราะห์และนำเสนอ  หรือตัดสินว่าการดำเนินงานโครงการ
ที่ทำไปนั้น  ประสบผลสำเร็จหรอืไม่  มากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับแรงงานและทรัพยากรที่ลงทนุไปหรอืไม่  โดยการ
เก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ  เพื่อหาข้อสรุปว่า  ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร  หรืออยู่ในระดับใด  
          โดยปกติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ  มักจะเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับผล
โดยตรงจากการดำเนินโครงการ  ซึ่งโดยมากมักจะใช้แบบประเมนิหรอืแบบสอบถามแบบประมาณค่า  3-5  ระดบั  
ว่าโครงการที่ดำเนินการไปนั้น  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ร่วมโครงการ  มีความพึงพอใจในระดับใด  อาจจะเป็น มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  
          จากนั้นจึงน้ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ  ซึ่งโดยมากมักจะเป็นค่าเฉลี่ย  วิเคราะห์ผล  แล้ว
สรุปผลออกมาว่าโครงการที่ดำเนินการ  หรือลงทุนลงแรงไปนั้น  มีผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานเป็น
อย่างไร  คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๔. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

2-4 / 6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชา หน่วยที ่  เรื ่อง วิชา
โครงการและการเข ียนโครงการ  
โดยการตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยการเรียนแก่ผู้เรียน ในการ
ดึงความสนใจของผู ้เรียนก่อนเข้าสู่
บทเร ียน และกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินและข้อตกลงร่วมกันภายใต้
ขอบเขตของหลักส ูตร และอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 
5 - ๑0 นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 2 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
  - ความหมายของโครงการ 
  - ลักษณะของโครงการที่ดี 
  - องค์ประกอบของโครงการ 

1. การวางแผน 
2. การดำเนินงาน 
3. การสรุปผล 

     ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพรอ้ม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ
ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 ๕.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 ๕.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

๗. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 2 วิชาโครงการและการเขียนโครงการ   

1. โครงการคืออะไร 
ก. การเรียกร้องความเสมอภาคในสังคม 

      ข. การสำรวจสินค้าในตลาดเพื่อหาข้อมลู 
      ค. การรณรงค์ต่อต้านความไม่เป็นธรรม 
      ง. กิจกรรมท่ีทำเพ่ือจุดประสงค์บางประการ 
2. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการทำโครงการ 
      ก. ลดการขาดทุน 
      ข. เพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น 
      ค. การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 

ง. ลดต้นทุนในการผลิต 
3. ข้อใดเป็นลกัษณะสำคัญของโครงการ 
      ก. แก้ปัญหาท่ีมีอยู่ได ้
      ข. สามารถทำได้จริง 
      ค. มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินการ 
      ง. มีระยะเวลาเวลาและสถานที่ในการทำงาน 



 

 

4. ข้อใดสำคัญที่สุดในการทำโครงการ 
      ก. การวางแผน 
      ข. การดำเนินงาน 
      ค. การติดตามผล 
      ง. การวิเคราะห์และประเมินผล 
5. โครงการจะประสบผลสำเรจ็หรือไม่ขึ้นอยูก่ับสิ่งใดมากทีสุ่ด 
      ก. การวางแผน 
     ข. การดำเนินงาน 
      ค. การติดตามผล 
      ง. การวิเคราะห์และประเมินผล 
6. ข้อใดที่บอกใหท้ราบว่าเราทำโครงการเพื่ออะไร 
      ก. ช่ือโครงการ  
      ข. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ค. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
      ง. วิธีดำเนินงาน 
7. แผนการปฏิบัติงานนิยมนำเสนอในรูปแบบใด 
      ก. กราฟเส้น 
      ข. กราฟแท่ง 
      ค. แผนภูมิแกนท์ 
      ง. แผนภูมิก้างปลา 
 
 
 
8. ข้อใดเป็นตัวช้ีวัดว่าการทำโครงการบรรลผุลสำเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
      ก. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
      ข. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ค. สรุปผลการดำเนินงาน 
     ง. งบประมาณที่ใช้ในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 วิชาการบริการ  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้

     1. ความหมายของการบริการ 
     2. หลักของการให้บริการ 
     3. ประเภทของการบริการ 
          3.1 การบริการตนเอง 
          3.2 การบริการสังคมและชุมชน 
          3.3 การบริการแก่หมู่คณะและขบวนการลกูเสือ 
     4. ประโยชน์ที่ได้จากการให้บริการ 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรูห้ลกัของการใหบ้ริการ 
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
 



 

 

1. ความหมายของการบริการ 
  บริการ (Service) หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ให้บริการ ใช้บริการ  ตรงกับ
คำว่า service ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงการกระทำที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 ในการช่วยเหลือหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อผู้อื่นและต่อชุมชน  ลูกเสือวิสามัญจะต้องมีความ
เลื ่อมใสศรัทธาในคำว่าบริการและลงมือปฏิบัติเรื ่องนี ้อย่างจริงจัง   ด้วยความจริงใจและโดยมีทักษะหรือ
ความสามารถในการให้บริการนั้น  ด้วยความช่ำชอง ว่องไว  คือไว้ใจได้  หรือเช่ือได้ 
 ความเห็นของ บี พี เกี่ยวกับ “บริการ” 
 บี พี เห็นว่าการศึกษาที่เด็กได้รับจากทางบ้าน ทางโรงเรียน ทางวัด และอื่นๆ ยังมีช่องโหว่อยู่ 4 ประการ  
ซึ่งการลูกเสือมุ่งหวังที่จะอุดช่องโหว่เหล่าน้ัน  โดยเน้นการฝึกอบรมลูกเสือในเรื่องต่อไปนี้ คือ 
 1.  ลักษณะนิสัยและสติปัญญา 
 2.  สุขภาพและพลัง 
 3.  การฝีมือและทักษะ 
 4.  หน้าที่พลเมืองและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 บี พี เห็นว่าลูกเสือเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ  มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้และรับประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  ดังนั้น หากพัฒนา อบรม สั่งสอนและปลุก
จิตสำนึก  ให้ลูกเสือเป็นผู้เสียสละ  เอาพลังและความรู ้ความสามารถที่มีอยู ่ในตัวลูกเสือ  ออกไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์  โดยการช่วยเหลือผู ้อื ่น  เราก็จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป  
 การลูกเสือมุ่งหมายที่จะฝึกอบรมลูกเสอื  ทั้งในทางร่างกาย  สติปัญญา ศีลธรรม  จิตใจและสังคม  เพื่อให้
เป็นพลเมืองดี  รู้จักหน้าที่รับผิดชอบและบำเพ็ญตน  ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  ตลอดจนประเทศชาติ 
 ตามคติของลูกเสือ พลเมืองดีคือบุคคลที่มีเกียรติเชื ่อถือได้ มีระเบียบวินัย  สามารถบังคับใจตนเอง  
สามารถพึ่งตนเอง  ทั้งเต็มใจและสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 

2. หลักของการให้บริการ 
 งานบริการเป็นงานที่มีเกียรติ  เป็นงานที่สร้างความสุข  ทั้งกับผู้ให้บริการและผู้รับบรกิาร  การบริการที่ดี
จะทำให้ผู้รับบริการมีความสุข  ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องใช้ทั้ งศาสตร์และศิลป์ในการบริการ  ที่สำคัญคือในการ
บริการนั้น  จะต้องเกิดจากความตั้งใจและเต็มใจ  บริการด้วยความเป็นมิตร  ยิ้มแย้มแจ่มใส  พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน  เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน  ซึ่งหากทำได้ลูกเสือก็จะกลายเป็นที่รักของคนทุกคน  ที่อยู่ล้อมรอบและ
รู้จักกับลูกเสือ 
 ในการบริการนั้นมีหลักการง่ายๆ ดังนี้คือ 
 1.  ให้บริการตามความจำเป็น  ต้องจัดลำดับในการให้บริการ  พิจารณาว่าสิ่งใดมีความจำเป็นที่ต้องได้รับ
บริการก่อน  เช่น  ในการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  ไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจนมอดไหม้  ก็ควรช่วยเหลือด้วย
การจัดหาน้ำและอาหารให้ก่อน  แล้วจึงจัดหาเครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยช่ัวคราวเป็นลำดับต่อไป 
 2.  ให้บริการด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  การบริการนั้นลูกเสือจะต้องทำด้วยความเต็มใจ  อยากที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยถือว่าเป็นหน้าที่  ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำจึงจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
 3.  ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ว่องไว ทันต่อเหตุการณ์  เช่น การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอันตราย
จากการถูกไฟฟ้าดูดหรือจมน้ำ  ต้องทำอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการ 



 

 

 4.  ให้บริการแก่คนที่ต้องการรับบริการ  ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ต้องการน้ำ อาหาร และยารักษาโรค  
ผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องกันหนาว  บริการคนป่วย คนชรา ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
เป็นต้น 
 5.  บริการด้วยความองอาจ  ตั้งใจทำงานให้เสร็จด้วยความมั่นใจ  ด้วยความรับผิดชอบ  โดยใช้ความรู้ที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  อุทิศเวลาให้แก่งานอย่างจริงจังในขณะนั้น  รู้จักแบ่งเวลา แบ่งลักษณะงาน  มี
ความมุมานะในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้จงได้  ย่อมจะได้รับความสำเร็จ
เรียบร้อยในการทำงาน  จะทำให้เรารู้สึกภูมิใจ   
 

3. ประเภทของการบริการ 
 การบริการนั้นทำได้หลายระดับ  เริ่มตั้งแต่จากตัวของลูกเสือเอง คือการบริการตนเองก่อน แล้วจึงขยาย
ออกไปสู่ภายนอก  คือการช่วยเหลือชุมชนและสังคม  เราสามารถแบ่งประเภทของการบริการได้ดังนี้ 
 3.1   การบริการตนเอง 
        การบริการตนเอง  เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมเสียก่อน  เพราะถ้าหากเรายังไม่พร้อม  เราก็ไม่
อาจจะไปให้บริการแก่ผู้อื่นได้  หรือได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร  การบริการแก่ตนเองก่อนน้ัน  เป็นการฝึกในเรื่องบริการไป
ด้วย  เพราะคำว่าการบริการแก่ตนเองด้วย  หมายถึงตัวเรา  ครอบครัวของเรา  ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน ญาติสนิทมิตรสหาย  กล่าวโดยสรุปได้ว่า  ก่อนที่เราจะออกไปบริการแก่ผู้อื่นนั้น  จำเป็นจะต้อง
สร้างความพร้อมให้แก่ตนเองเสียก่อน  เพราะตราบใดที่เรายังต้องขอความอุปการะ  ต้องอยู่ภายในการโอบอุ้มค้ำชู
ของผู้อื่น  ต้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือเราแล้ว  แสดงว่าเรายังไม่พร้อม  ฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าการเงิน สุขภาพ  เวลาว่าง  สติปัญญา ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติงาน 

 



 

 

 
จัดเกบ็สิง่ของเครื่องใช้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
รูปที่ 1  ตัวอย่างการบริการตนเองของลูกเสือ 

 
  การบริการตนเอง เป็นการช่วยเหลือตนเองให้พร้อมที่จะทำงาน  หรือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน  เพราะ
หากลูกเสือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้  การบริการตนเองนี้  รวมถึงการ
บริการครอบครัวของลูกเสือเองด้วย  อันหมายถึงบริการพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้อ่อนแอหรือผู้ที่มีความบกพร่อง ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 
 
 
 การช่วยเหลือตนเองของลูกเสือ 
 การที่ลูกเสือจะมีความพร้อมและช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีน้ัน  ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอมา
ตั้งแต่เด็ก  ฝึกให้ติดเป็นนิสัยมาต้ังแต่อายุยังน้อย ได้แก่การสร้างกิจนิสัยที่ดีให้แก่ตนเอง  เช่น   

► ในวัยเด็กตอนเล็กๆ ต้องฝึกฝนตนเองในการตื่นนอน  ตื่นนอนตอนเช้าตรงเวลา  เมื่อตื่นนอนแล้วก็
ต้องพับเก็บผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย  อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน ฟอกสบู่ สระผม ต้องทำ
ได้ด้วยตัวเอง 
 ► โตขึ้นมาในวัยเด็ก  นอกจากจะช่วยเหลือตนเองได้แล้ว  ก็ต้องสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได้
ด้วย  เช่น ช่วยเลี้ยงน้อง  อาบน้ำแต่งตัวให้น้อง  บริการคนชราหรือผู้สูงอายุภายในบ้าน  กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า 
รีดผ้า ฝึกทำอาหาร  การฝีมือ  เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตผู้ใหญ่ในอนาคต 
 ► เมือ่เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือตนเองได้แล้ว  ก็ต้องช่วยเหลือสงัคมด้วย  เช่นการช่วยกันดูแลความ
สะอาดของถนนหนทาง  ช่วยกันขุดลอกผักตบชวาและคูคลองที่ตื้นเขิน เป็นต้น 
 



 

 

     

 
 
 



 

 

      

 
 3.2  การบริการสังคมและชุมชน 
       เมื่อลูกเสือเป็นผู้ใหญ่ข้ึน  สามารถบริการตนเองและครอบครัวได้แล้ว  ข้ันต่อไปของการทำให้ชีวิตมี
คุณค่าคือการบริการชุมชนและสังคม  ลูกเสือต้องระลึกไว้ในใจเสมอว่า  การที่สังคมหรือชุมชนดำรงอยู่ได้อย่างสงบ
สุขนั้น  บุคคลในสังคมต้องมีส่วนช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่  ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาแต่ได้ 
ยึดถือประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายเดียว  ตรงกันข้ามลูกเสือต้องเสยีสละความสุขส่วนตัว  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  อุทิศ
ตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งด้านแรงงาน ทรัพย์สิน  และสติปัญญา  เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวก่ อน  เช่น 
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสังคม  ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาดตามใจ  ปฏิบัติตนตามกฎจราจร ข้ามถนนใน
ที่ข้ามหรือตามสะพานลอย  จอดรถในที่จอด  ไม่จอดรถกีดขวางการจราจร ฯลฯ   
      นอกจากปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสงัคมแลว้  ยังต้องช่วยเหลือสังคมด้วย  เช่น  ทำหน้าที่ลูกเสือจราจร
จร  อำนวยความสะดวกในการจราจรหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาของตนเอง  เก็บขยะมูลฝอยตามสองข้างทาง
หรือสวนสาธารณะ  ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยหรือผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ  นำสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  เป็นต้น 
 



 

 

 
 

รณรงค์ใหป้ระชาชนไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
 

 
อำนวยความสะดวกในการจราจร 

 

รูปที่ 2  ตัวอย่างการบริการสงัคมและชุมชน 
3.3   การบริการแก่หมู่คณะและขบวนการลูกเสือ 
        เมื ่อเราฝึกบริการตนเองแล้ว  ต่อไปก็ขยายการให้บริการแก่หมู่คณะของเราก่อน  เป็นการหา
ประสบการณ์หรือความชำนาญ  ด้วยการบริการเป็นรายบุคคล  บริการแก่กองลูกเสือของเราในการงานต่าง ๆ  อัน
เป็นส่วนรวมและรวมไปถึงการให้บริการแก่กองลูกเสือของเราในการงานต่าง ๆ  อันเป็นส่วนรวมและรวมไปถึง  
การให้บริการแก่กองลูกเสืออื่น  ซึ่งถือเป็นขบวนการของเรา  ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรได้รับการส่งเสริม  ให้
ช่วยเหลือการดำเนินกิจการ  ของกองลูกเสือสามัญหรือกองลูกเสือสำรองในทุกวิถีทาง  ทั ้งนี ้ เพื ่อจะได้มี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการฝึกอบรมลูกเสือ  ซึงจะช่วยให้เขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้กำกับลูกเสือและเป็นหัวหน้า
ครอบครัวในอนาคต  ลูกเสือวิสามัญควรได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ  ในงานที่กำหนดแน่นอนในการ
ช่วยเหลือผู้กำกับลูกเสือ  ประเทศชาติต้องการอาสาสมคัรเปน็จำนวนมาก  เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการศึกษา  มีเรื่อง
อื่น ๆ อีกมากมาย นอกเหนือไปจากการอ่าน การเขียนและการคิดเลข  ซึ่งจำเป็นสำหรับเด็ กสมัยนี้จะต้องเรียน  
เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต  การที่เวลาเรียนมีระยะสั้นและครูก็มีจำนวนจำกัด  ย่อมทำให้เด็กไม่มีโอกาส
ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้  ดังนั้น ความช่วยเหลือของชายหนุ่มรุ่นพี่ที่เป็นอาสาสมัคร  จึงเป็นสิ่งที่ประเทศชาติ
ต้องการอย่างยิ่ง 
        เนื่องจากลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของกองลูกเสือ  ดังนั้น นอกจากจะบริการตนเอง  บริการครอบครัว  
บริการชุมชนหรือสังคมแล้ว  ลูกเสือต้องทำหน้าที่ใหบ้ริการกองลูกเสือของตนเอง หรืออาจช่วยเหลือกองลกูเสอือืน่
ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย  ตัวอย่างของการให้บริการแก่กองลูกเสือได้แก่   
 



 

 

        -  ทำหน้าที่นายหมู่หรือรองนายหมู่ 
        -  เป็นพี่เลี้ยงให้กับหมู่หรือกองลูกเสือใหม่ 
        -  เป็นคณะกรรมการประจำกองลูกเสือ 
 

 ภารกิจของนายหมู่  
 หมู่ลูกเสือถือเป็นหน่วยย่อยในกองลูกเสือ  ความสำเร็จของกองลูกเสอืข้ึนอยู่กับหมู่ลูกเสอืที่มีคุณภาพ  ซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายหมู่  นายหมู่ลูกเสือจะมีภารกิจหรือหน้าที่ดังนี้ 
 1.  เป็นผู้นำหมู่  มีหน้าที่บริหารและรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่ 
 2.  เป็นประธานในที่ประชุมหมู่  จัดและปฏิบัติกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหมู่ 
 3.  จัดสรรหน้าที่  แบ่งงานรับผิดชอบให้แก่สมาชิกในหมู่อย่างทั่วถึง   
 4.  ทำทะเบียนสมาชิกของหมู่ 
 5.  เป็นผู้แทนหมู่ในการประชุมนายหมู่และในการประชุมอื่น ๆ  
 6.  ส่งเสริมความสามัคคีภายในหมู่  ให้สมาชิกในหมู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 7.  ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 8.  ฝึกอบรมลูกหมู่ในด้านวิชาการและทักษะลูกเสือ 
 

 ในหมู่ลูกเสือที่มีคุณภาพน้ัน  สมาชิกทุกคนต้องทราบภาระหน้าที่ของตน  และรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง  ความสำเร็จของหมู่ข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกทุกคนภายในหมู่ 
 

 บทบาทของพ่ีเลี้ยง 
 พี่เลี้ยงลูกเสือที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะวิชาการ  ทักษะลูกเสือ และผ่านพิธีเข้าประจำกองมาแล้ว  
จะเป็นผู้ช่วยที่ดีให้แก่ผู้กำกับในการควบคุมดูแล  และให้ความช่วยเหลือแก่เตรียมลูกเสือวิสามัญ  พี่เลี้ยงลูกเสือมี
บทบาทสำคัญดังนี้ 
 1.  เป็นเพื่อนและพี่ที่คอยให้คำปรึกษาแก่เตรียมลูกเสือวิสามัญ 
 2.  เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เตรียมลูกเสือวิสามัญ 
 3.  ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 4.  ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามธรรมเนียมของลูกเสือวิสามัญ 
 5.  เป็นพี่เลี้ยงให้กับเตรียมลูกเสือวิสามัญในพิธีเข้าประจำกอง 
 

 คณะกรรมการประจำกองลูกเสือ 
 คณะกรรมการประจำกองลูกเสอืวิสามญัประกอบด้วย  หัวหน้านายหมู่เป็นประธาน  ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่
เป็นรองประธาน  และนายหมู่ทุกหมู่เป็นกรรมการ  เลือกกันเองในตำแหน่งฝ่ายต่างๆ เช่น เลขานุการ  เหรัญญิก  
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  มีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน  1  ปี 
 การประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ  แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะได้แก่ 
 1.  การประชุมนายหมู่ (Crew Council) เป็นการประชุมเฉพาะผู้ที่เป็นนายหมู่  ใช้กับกองลูกเสือที่มี
ขนาดใหญ่  มีนายหมู่หลายคน 
 2.  การประชุมนายหมู่ร่วมกับหมู่ (Crew in Council) เป็นการประชุมที่มีลูกหมู่เข้าร่วมประชุมด้วย  ใช้
กับกองลูกเสือที่มีขนาดเล็ก  มีจำนวนลูกเสือไม่มาก 
 



 

 

    
 

รูปที่ 3  ตัวอย่างการให้บริการในกองลูกเสือ 
 

โดยปกติการประชุมนายหมู่ลูกเสือ  จะจัดการประชุมในคูหาลูกเสือวิสามัญ  การประชุมนายหมู่
ทุกครั้งจะต้องมีผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาของที่ประชุม  ผู้กำกับจะมีหน้าที่เพียงสังเกตว่า  การ
ประชุมเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่  จะให้ข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือให้คำปรึกษา  เมื่อที่ประชุมร้องขอ
เท่านั้น  จะไม่ทำตนเป็นผู้นำในการประชุม  แนะนำ สั่งการหรือตัดสินใดๆ 
 แนวปฏิบัติในการประชุม 
 ควรจัดประชุมในคูหาลูกเสือ  ภายในห้องประชุมควรมีโต๊ะหมู่บูชา  พระพุทธรูป  ธงชาติ  พระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  พระบรมรูปของพะบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั  พระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย  รูปของท่าน บี พี ประมุขของกองลูกเสือโลกและธงประจำกอง  ในห้องประชุมต้องมีโต๊ะพร้อม
เก้าอี้  ตามจำนวนของนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ  และจัดที่นั่งพิเศษสำหรับผู้กำกับลูกเสือหรือรองผู้กำกับลูกเสือ
วิสามัญ  ที่เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกลา่วเปิด  โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม  ยื่นมือขวาออกไปข้างหนา้  
ทำมุมประมาณ  45  องศา  แขนเหยียดตรง  แสดงรหัสลูกเสือพร้อมกล่าวเปิดการประชุม “บัดนี้ สมาชิกของที่
ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม การประชุมของเราในวันนี้  เป็นการประชุมแบบ
ลูกเสือ  ขอให้สมาชิกได้ใช้สิทธ์ิและเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนที่ประชุม  และขอให้ถือว่าการประชุมนี้เปน็ความลบั 
ไม่เปิดเผย”  เมื่อประธานกล่าวจบสมาชิกทุกคนยืนข้ึนพร้อมกัน  พร้อมกับยกมือขวาข้ึนแสดงรหัส กล่าวพร้อมกัน
ว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับ  เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม”  เมื่อประธานนั่ง
ลง  สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน  จากนั้นเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 ระหว่างการประชุม  ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาตทุกครั้ง  เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงพูดได้โดยไม่ต้อง
ยืน  ในการพูดต้องพูดกับประธานทุกครั้ง 
 ก่อนปิดประชุม  ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคน  แล้วยืนขึ้นหันหน้าเข้าหาที่ประชุม   ยื่นมือขวา
ออกไปข้างหน้า  ทำมุมประมาณ  45  องศา  แขนเหยียดตรง  แสดงรหัสลูกเสือพร้อมกล่าวปิดการประชุม   
“ข้าพเจ้าขอปิดประชุม”  เมื่อประธานกล่าวจบ  สมาชิกทุกคนยืนขึ้น  ทำวันทยหัตถ์ต่อประธาน  ประธานทำ
วันทยหัตถ์ตอบ 
 ในการประชุมคณะกรรมการประจำกองลูกเสือนั้น  ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบและมีความสำคัญที่สุดในการ
ประชุมคือเลขนุการคณะกรรมการประจำกอง  ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 



 

 

 -  จัดเตรียมห้องประชุม 
 -  จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม 
 -  เชิญนายหมู่และที่ปรึกษาเข้าห้องประชุม 
 -  จดบันทึกการประชุม 
 -  นัดหมายการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

5-6 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชา หน่วยที่  เรื่อง วิชาการ
บริการ  โดยการตั้งคำถามที่มีความ
เก ี ่ยวข ้องก ับหน่วยการเร ียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 3 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
  - ความหมายของการบริการ 
  - หลักของการใหบ้รกิาร 
  - ประเภทของการบรกิาร 
    1. การบริการตนเอง 
    2. การบริการสงัคมและชุมชน 
    3. การบริการแก่หมู่คณะและ
ขบวนการลกูเสือ 
  - ประโยชน์ที่ได้จากการใหบ้รกิาร 
      
 
 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 

 



 

 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อมกับ
จดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และศึกษา
เ น ื ้ อ ห าก า ร เ ร ี ยนจ ากห น ั งสื อ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 



 

 

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 3 วิชาการบริการ 

1. คำว่า “บริการ” หมายถึงอะไร 
     ก. การบริจาคทรัพย ์
     ข. การมอบหมายงานให้ทำ 
     ค. การเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ 
     ง. การกระทำท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
2. หลักสำคัญในการบริการคืออะไร 
     ก.  บริการด้วยความเต็มใจ 
     ข.  บริการก่อนหลังตามความจำเป็น 
     ค.  บริการผู้ที่ต้องการรับการบริการ 
     ง.  บริการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
3. บริการประเภทใดทีลู่กเสอืต้องทำให้ได้ก่อน 
     ก.  บริการตนเอง 
     ข.  บริการครอบครัว 
     ค.  บริการชุมชน 
     ง.  บริการประเทศชาติ 
4. บริการเป็นคติพจน์ของลูกเสอืประเภทใด 
     ก.  ลูกเสือสำรอง 
     ข.  ลูกเสือสามญั 
     ค.  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่
     ง.  ลูกเสือวิสามญั 
5. ข้อใดคือประโยชน์ทีส่ำคัญทีสุ่ดที่ได้จากการ  
     ให้บริการ 
     ก.  ลกูเสือสามารถช่วยเหลือตนเองได ้
     ข.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
     ค.  ผู้ที่ได้รับการบริการมีความสุข 
     ง.  เกิดลักษณะนิสัยท่ีดีกับตัวลูกเสือ 
6. ข้อใดบอกประสทิธิภาพของการบรกิาร  
     ก.  บริการได้อย่างรวดเร็ว 
     ข.  บรกิารได้อย่างครบถ้วน      
     ค.  บริการเสร็จทันเวลาทีก่ำหนด 
     ง.  ผู้ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ 
7. คณะกรรมการประจำกองลกูเสือวิสามญั   
      ได้มาจากใคร 
     ก. นายหมู่ทุกหมู ่



 

 

     ข. นายกองทุกกอง 
     ค. เลขานุการของแต่ละกอง 
     ง. ลูกเสือคนใดก็ได้ในกอง 
 
8. บุคคลที่ทำหน้าทีส่ำคัญทีสุ่ดในคณะกรรมการ  
      ประจำกองลูกเสือ รองจากประธานคือ 
     ก. รองประธาน 
     ข. ประชาสัมพันธ์ 
     ค. เหรญัญิก      
     ง. เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 วิชายิงปืน  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้

1. บอกความหมายของอาวุธปืนได้ 
                             2. บอกประโยชน์และโทษของอาวุธปืนได้ 
                             3. บอกวิธีการใช้ปืนที่ถูกต้องปลอดภัยได้ 
                             4. ปฏิบัตกิารใช้ปืนพกสั้นได้ 
                             5. รู้กฎหมายเกี่ยวกบัปืนที่จำเป็นต้องใช้ 
                             6. มีจิตสำนึกทีป่ลอดภัยในการใช้ปนื 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้การใช้ปืนที่ถูกต้องปลอดภัย 
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
 

1. อาวุธปืน 
  ปืน (gun, firearm) เป็นอาวุธซึ่งใช้แรงดันของก๊าซที่เกิดจากการระเบิดของดินปืน ยิงกระสุนหนึ่งหรือ

มากกว่าด้วยความเร็วสูง ผ่านลำกล้องไปทำลายเป้าหมาย  อาวุธปืนในปัจจุบัน (ยกเว้นปืนลูกซอง) จะมีลำกล้องที่
ข้างในทำร่องเป็นเกลียว เพื่อเพิ่มการหมุนให้กับกระสุนซึ่งจะสร้างความมีเสถียรภาพในขณะเคลื่อนที่สู่เป้าหมาย 
 ปืนถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์หลายประการ ทั้งจุดประสงค์ในการป้องกันตนเองและทรัพย์สิน ใช้ใน
การบุกเบิกผจญภัยเข้าป่าล่าสัตว์หาอาหาร และป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายในป่า ใช้ในการป้องกันภัยจากโจร
ผู้ร้าย รักษาความสงบในสังคมของตำรวจ ตลอด จนใช้ในราชการสงครามป้องกันผู้รุกรานจากภายนอกประเทศ 
ปืนจึงมีหลายประเภท ตามความเหมาะสมในการใช้งาน  
 ประเภทของปืนไม่นับรวมถึงปืนใหญ่ ปืนครก ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด 
สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภทดั้งนี้  
 1.1   ปืนสั้น  
        ปืนสั้นหรือปืนพก เป็นปืนขนาดเล็กที่สุด เก็บซ่อนได้ง่าย มักใช้ในการป้องกันตัว สามารถพกติดตัว
ไปไหนมาไหนได้ง่าย  มีด้วยกันสามชนิด คือ แบบยิงทีละนัด ปืนลูกโม่และปืนพกกึ่งอัตโนมัติ  

       ปืนสั้นแบบยิงทีละนัด เช่น ปืนลูกซองสั้น จะบรรจุกระสุนได้เพียงนัดเดียว เมื่อยิงแล้วต้องคัดปลอก
กระสุนออก บรรจุใหม่แล้วจึงยิง ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ 
         ปืนลูกโม่จะมีจำนวนการยิงตามช่องใส่กระสุน ในแต่ละช่องจะบรรจุกระสุนเอาไว้หนึ่งนัด  
โดยทั่วไปมักจะบรรจุกระสุน 6 นัด  
         ปืนพกกึ่งอัตโนมัติจะมีช่องปืนเพียงช่องเดียวที่ด้านท้ายของลำกลอ้งและมซีองบรรจุกระสนุหรือแมก
กาซีนอยู่ภายในด้ามจับ สามารถถอดเปลี่ยนได้ จึงทำให้สามารถยิงติดต่อกันได้มากกว่าหนึ่งนัด ปืนชนิดนี้จะใช้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


 

 

แรงดันของก๊าซที่เกิดจากการระเบิดของลูกกระสุน ดีดปลอกกระสุนเก่าออกและใส่กระสุนใหม่เข้าไปแทนโดย
อัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2  ปืนยาว 
        ปืนยาวในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นปืนเลก็ยาว (ไรเฟิล) หรือปืนลูกซอง ประวัติศาสตร์ของปืนยาวนั้น
คือปืนคาบศิลา บรรจุดินปืนและหัวกระสนุทางปากกระบอกปืน ใช้หินเหล็กไฟหรือแก๊ปเป็นเช้ือประทุจดุระเบิดดิน
ปืน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าปืนแก๊ปนั่นเอง 
        ปืนเล็กยาวจะมีลำกล้องที่ด้านในทำเป็นร่องเกลียวและยิงกระสุนทีละนัด ในขณะที่ปืนลูกซองจะยิงออกมา
เป็นลูกปรายหลายลกูในนัดเดียว ปืนเล็กยาวมีบริเวณปะทะที่เล็กมากแต่มีระยะการยิงไกลและความแม่นยำสูง ปืน
ลูกซองนั้นมีบริเวณปะทะขนาดใหญ่แต่มีความแม่นยำและระยะที่น้อย แต่บริเวณปะทะที่ใหญ่มากขึ้นนี้ สามารถ
ชดเชยความแม่นยำได้  
 
 
 
 
 
 
 
 1.3  ปืนที่ใช้ในราชการสงคราม 
        ปืนที่ใช้ในราชการสงครามนั้น มีวัตถุประสงค์ในการผลิตคือ ใช้ในการทำลายกำลังทหารของฝ่าย
ตรงกันข้าม ดังนั้น จึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับภารกิจดังกล่าว เช่น มีความแม่นยำในระยะไกล ยิงได้รวดเร็ว
และต่อเนื่อง บรรจุลูกกระสุนได้เป็นจำนวนมาก น้ำหนักเบาและทนทานต่อการใช้งานแบบสมบุกสมบัน เป็นต้น  
       ปืนเล็กยาวอัตโนมัติเป็นปืนยาวที่ใช้แมกกาซีน ใช้โดยทหารหนึ่งนาย ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถยิง
กระสุนได้หลายนัดในการลั่นไกหนึ่งครั้ง และจะยิงติดต่อกันเรื่อยไปจนกว่ากระสุนจะหมดหรือเลิกกดไก  
 
 
 
 
 

                     ปืนลูกโม ่         ปืนพกกึ่งอัตโนมัต ิ
รูปที่ 1 ปืนสั้น 

 
                           ปืนลูกกรด        ปืนลูกซอง  

รูปที ่2  ปืนยาว 

 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2XjBmxDdJcQs-M&tbnid=lejGnS3ZWRwmsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://soldiergenx.blogspot.com/2011/04/revolver.html&ei=PaA6U5rVF6bmiAfc7YCQCg&psig=AFQjCNG3-O-SUFLDG2RsJ9ZU6QMZgJrEfQ&ust=1396437376941781
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Rww9G2bYVfpINM&tbnid=w9WR7eGwOQOLiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=304ip&month=07-2007&date=06&group=2&gblog=2&ei=C6E6U8_NN8XNiAfUkoCoBw&psig=AFQjCNG3-O-SUFLDG2RsJ9ZU6QMZgJrEfQ&ust=1396437376941781
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QRBT5i_jrMyQ2M&tbnid=8LOz2ROVyLGZTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=71815.15&ei=GKI6U7jaNaeXiAfDroCgAg&psig=AFQjCNGebuj6CMAp30pTV8T78OKUz6bZMA&ust=1396437758880969
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BnjVrUQC6J9-SM&tbnid=KMnCXFmnpdMX4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=56255.0&ei=Bqc6U9-lCafwiQeE6oHIBA&psig=AFQjCNFpQmpyiQG2l8CAkioXJ6EeP0KJJg&ust=1396439058382957
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2. ส่วนประกอบของปืน 
 ส่วนประกอบของปืนที่กฎหมายถือว่าเป็นอาวุธปืนโดยสภาพตัวมันเองได้แก่    
 1. ลำกล้อง ซึ่งก็คือตัวลำกล้องของปืน ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาว  
 2. เครื่องลูกเลื่อนหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน อุปกรณ์ส่วนน้ีเป็นส่วนของลำเลื่อนหรือราง
เลื่อน ที่จะพากระสุนปืนเข้าไปในรังเพลิงหรือลำกล้องของปืน ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องลูกเลื่อนก็ เช่น 
สปริงบังคับลำเลื่อน เป็นต้น 
 3. เครื่องลั่นไกหรือส่วนประกอบสำคัญของเครือ่งลัน่ไก ส่วนน้ีเป็นส่วนของไกปืน ส่วนประกอบในส่วนน้ีก็
เช่น ตัวนกสับ เข็มแทงชนวน ไกปืน เป็นต้น  
 4. เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุนหรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่าน้ัน ในส่วนน้ีหากเป็นปืนออโตเมติก 
ซองกระสุนปืนก็จะเป็นแมกกาซีนที่เรารู้จักกันดี ส่วนประกอบสำคัญในแมกกาซีน ก็จะมีสปริงดันกระสุนปืน แต่
หากเป็นปืนแบบลูกโม่ ซองกระสุนปืนก็จะเป็นตัวลูกโม่ เป็นต้น 
          อุปกรณ์ของปืนที่กล่าวมาข้างต้นนี้  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการใช้งาน
ของปืนน้ันเอง หากขาดช้ินหนึ่งช้ินใดไป ปืนก็ไม่สามารถใช้งานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กระสุนปืน 
 ลูกปืนหรือกระสุนปืน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการยิงปืน เพราะถึงจะมีปืนดีอย่างไรก็ตาม 
แต่หากไม่มีกระสุน ปืนก็ไม่ผิดอะไรกับก้อนหินหรือท่อนไม้ กระสุนปืนอาศัยหลักการทำงานของแรงดันก๊าซ ที่เกิด
จากการระเบิดของดินปืน ดันให้หัวกระสุนพุ่งออกไปตามลำกล้องด้วยอัตราเร็วสูง กระทบและทำลายเป้าหมาย  
 กระสุนปืนจะถูกสร้างขึ ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป เช่น 
กระสุนปืนสั้นหรือปืนพก ที่ใช้ในการยิงต่อสู้ระยะประชิด จะมีดินปืนน้อยแต่มีหัวกระสุนขนาดใหญ่ หัวกระสุน
เคลื่อนที่ช้า มีพลังงานน้อย แต่มีแรงช็อกหรือแรงกระทบสูง จึงสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของเป้าหมายที่พุ่งเข้ามา
ได้ดี ส่วนกระสุนของอาวุธปืนสงคราม เช่น ปืน M 16 จะมีขนาดเพียง .223 นิ้วใหญ่กว่ากระสุนปืนลูกกรด (.22) 
เพียงนิดเดียว แต่มีดินปืนมากกว่า เมื่อยิงออกไปหัวกระสุนจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่สูงมาก (3,200 เมตร/
วินาที) มีพลังงานมาก ทำลายเป้าหมายได้เร็วในระยะไกล  

                 M 16 ติดเครื่องยงิลกูระเบิด    AK 47 หรือ อาก้า 
 

รูปที ่3  ปืนเล็กยาวที่ใช้ในราชการสงคราม 

รูปที ่4  ส่วนประกอบ 
ของปืนสั้นกึ่งอัตโนมัต ิ

 



 

 

 การบอกขนาดของลูกปืน จะบอกตามขนาดหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของลำกล้องปืน ขนาดของกระสุนปืน มี
มาตราวัด 2 ระบบคือ 
 ● วัดเป็นมิลลิเมตร เช่น 5.56, 6.35, 7.65, 9 และ 11 ม.ม. เป็นต้น 
 ● วัดเป็นน้ิว เช่น .22, .223, .32, .357, .38, และ .44 เป็นต้น 
 ส่วนประกอบของกระสุนปืน 
 โดยทั่วไปแล้วกระสุนปืนทุกชนิด ถึงแม้จะมีขนาดหรือรูปร่างแตกต่างกัน ก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบ 
4 อย่างเหมือน ๆ กัน ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ปลอกกระสุน (Case) ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบทั้งหมดของกระสุนปืนไว้ภายใน โดยทั่วไปมักทำ
ด้วยทองเหลือง เพื่อความแข็งแรงและไม่เป็นสนิม 
 2. เช้ือประทุ (Primer) อยู่ส่วนล่างหรือท้ายสุดภายในปลอกกระสนุ ทำหน้าที่เป็นตัวจุดระเบิดดินปืน เมื่อ
ท้ายกระสุนถูกกระแทกด้วยเข็มแทงชนวน เช้ือประทุจะระเบิดข้ึนส่งผลให้ดินปืนระเบิดตาม 
 3. ดินปืน (Powder) เป็นผงสีดำเป็นสารประกอบเคมีที่ไวต่อความร้อนมาก เมื่อดินปืนระเบิดจะสลายตัว
เปลี่ยนไปเป็นก๊าซปริมาณมหาศาล เกิดแรงดันขับดันให้หัวกระสุนว่ิงออกไปตามลำกล้อง 
 4. หัวกระสุน (Bullet) เป็นส่วนที่อยู่บนหรือปลายสุดของกระสุน เมื่อดินปืนระเบิดเกิดก๊าซปริมาณมาก 
ผลักดันให้หัวกระสุนพุ่งออกไปทำลายเป้าหมาย โดยปกติหัวกระสุนของปืนทั่วไปจะทำจากตะกั่ว แต่หั วกระสุน
อาวุธสงครามมักจะทำมาจากทองแดง โดยมีแกนในเป็นตะกั่ว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที ่6  กระสุนปืนสั้นเทียบกบักระสุนอาวุธสงคราม 

 
รูปที ่5  ส่วนประกอบของลูกปืน 

  หัวกระสุน 

 ปลอกกระสุน 

  ดินปืน 

 เช้ือประทุ 
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4. วิธียิงปืน 
 การยิงปืนมีหลักการง่าย ๆ ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ คือการจัดท่าทางของร่างกาย การเล็งและการลั่นไก 
 4.1  การยืน 
      1. วางเท้าให้ห่างกันพอประมาณ ให้น้ำหนักทั้งหมดตกลงไปบนขาทั้ง 2 ข้าง 
      2. แขนที่จะใช้ยิงจับปืนเหยียดตรงออกไปข้างหน้า ทำตัวให้ผ่อนคลาย 
      3. มือของแขนที่ไม่ใช้ยิงประคองมือที่จับปืนของแขนที่ใช้ยิง เพื่อให้แขนที่ใช้ยิงนิ่ง 
      4. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย เพื่อรองรับแรงสะท้อนของปืน 
      5. หลับตาซ้ายเล็งด้วยตาขวาให้ศูนย์หน้า ศูนย์หลัง และเป้าที่จะยิงเป็นแนวตรงกัน 
     6.  ตั้งสมาธิให้มั่นคง พยายามไม่ให้มือสั่น เมื่อเล็งได้ที่แล้ว กลั้นหายใจ นิ้วชี้ค่อย ๆ ดึงไกปืน ช้าๆ 
จนกว่าปืนจะลั่น 
     7. เมื่อกระสุนปืนลั่นไปแล้ว ต้องระมัดระวังต่อไปด้วย โดยหันปากกระบอกปืนชี้ออกไปจากตัวเสมอ 
และต้องไม่หันปากกระบอกไปทางคนอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2  การเล็ง 
       ในการยิงปืนน้ันถึงปืนจะดีแค่ไหน กระสุนจะพิเศษอย่างไร แต่ถ้ายิงไม่ถูกหรือยิงพลาดเป้าก็สูญเปล่า 
ดังนั้น การเล็งก่อนยิงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการยิงปืน 
       ก่อนการยิงนั้นต้องรู้กอ่นว่าปืนที่จะยิงนั้น ถูกตั้งศูนย์ปืนไว้อย่างไร เพราะการตั้งศูนย์ปืนกับการเลง็ยงิ
นั้นต้องสัมพันธ์กัน ปืนบางกระบอกถูกตั้งศูนย์ไว้เป็นแบบเล็งนั่งแท่น เวลายิงก็ต้องเล็งแบบนั่งแท่น บางกระบอก
ถูกตั้งศูนย์ไว้เป็นแบบเล็งจี้ เวลายิงก็ต้องเล็งแบบเล็งจี้  
 
 

 
 

รูปที ่7  การจัดท่าทางในการยิงปืน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การเล็งปืน หมายถึง การจัดลำกล้องปืนให้ชี้ตรงเป้า เพื่อให้หัวกระสุนถูกเป้า มีหลักการง่ายๆ คือ 
หลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาข้างขวา ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่ตรงกึ่งกลางช่องบากศูนย์หลัง เสมอสันบากศูนย์หลัง วางไว้
ส่วนล่างของที่หมาย 
 ● หลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาข้างขวา  สำหรับผู้ถนัดขวาและถือปืนด้วยมือขวา ส่วนคนถนัดซ้ายและถือ
ปืนด้วยมือซ้าย ก็หลับตาขวาเล็งด้วยสายตาข้างซ้าย นั่นคือเล็งด้วยสายตาเพียงข้างเดียวเท่านั้น เพื่อให้เห็น
เป้าหมายชัดเจนไม่คลุมเครือ 
 ● ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่ตรงกึ่งกลางช่องบากศูนย์หลัง พยายามให้ส่วนยอดของสูงหน้าอยู่กลางรอยบาก
ของศูนย์หลัง 
 ● เสมอสันบากศูนย์หลัง หมายถึงให้ยอดของศูนย์หน้าซึ่งมียอดเดียว สูงเท่ากันกับยอดซ้ายขวาของศูนย์
หลัง 
 ● วางไว้ส่วนล่างของที่หมาย หมายถึง ให้วางยอดศูนย์หน้าที่จัดได้ที่แล้วนี้ แตะอยู่ใต้เป้าหมายที่จะยิง  
 การเล็งแบบนี้เป็นการเล็งแบบนั่งแท่น ส่วนการเล็งจี้นั้นให้วางยอดศูนย์หน้าที่จัดได้ที่แล้วนี้ แตะตรงกลาง
เป้าหมายที่จะยิง 
 

5. การใช้ปืนท่ีปลอดภัย 
 ถึงแม้ว่าปืนจะมีประโยชน์มากในการป้องกันตัวหรือในการต่อสู้  ทำให้คนจำนวนน้อยสามารถต่อสู้กับคน
จำนวนมาก คนอ่อนแอ เช่น ผู้หญิงหรือคนแก่ สามารถต่อสู้กับคนที่แข็งแรง บึกบึน ล่ำสันฉกรรจ์ได้ แต่ต้องคำนึง
ด้วยว่า ปืนเป็นวัตถุ ไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีคุณธรรม ไม่รู้ถูกรู้ผิด เพราะฉะนั้นหากใช้ไม่ถูกวิธี หรือประมาทในการใช้ ก็
อาจจะทำอันตรายให้กับผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลรอบด้านได้ 
  การใช้ปืนที่ถูกวิธี มีหลักปฏิบัติด้ังนี้ 
1. ให้ปฏิบัติต่อปืนทุกกระบอก เสมือนปืนมีกระสุนบรรจุอยู่ 
2. เมื่อจับปืนทุกครั้ง อย่าเอาน้ิวมือหรือวัตถุอื่นได้เข้าไปในโก่รงไกเป็นอันขาดถ้าไม่พร้อมที่จะยิง 
3. ให้ตรวจปืนทุกครั้งก่อนที่จะทำการยิงหรือเมื่อเลิกยิงปืน 
4. ใช้กระสุนเฉพาะและขนาดที่ระบุให้ใช้ได้สำหรับปืนชนิดนั้น 

เป้าท่ีจะยิง 

ศูนยห์นา้ 

 เล็งนัง่แท่น 
ศูนยห์ลงั เล็งจี้ 

รูปที่ 8  การเล็งเป้าแบบเลง็นั่งแท่นกับแบบเล็งจี้ 

ช่องบากศูนยห์ลงั 



 

 

5. อย่าเล็งปืนไปยังวัตถุอื่นใดหรือบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะยิง 
6. อย่ายิงปืนไปยังวัตถุอื่นใดที่อาจทำให้หัวกระสุนสะท้อนกลับหรือแฉลบ เช่น วัตถุที่มีผิวหน้าแบนแข็งและผิวน้ำ 
7. อย่าทิ้งปืนที่บรรจุกระสุนไว้ในที่ซึ่งคนอื่นหยิบฉวยได้โดยง่าย  
8. อย่าให้เด็กเล่นปืน 
 
9. อย่าหยอกล้อกันด้วยปืน 
10. อย่าเล่นปืนหรือยิงปืนในขณะที่ดื่มสุราหรือเมาสุรา 
 การดูแลรักษาปืน 
 ปืนก็เหมือนวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ  ที่ต้องการการดูแลรักษา หากปล่อยปะละเลยปล่อยทิ้งตาม
ยถากรรมจนข้ึนสนิม เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องการใช้อาจใช้การไม่ได้ ดังนั้น เจ้าของปืนจึงต้องหมั่นดูแลตรวจสอบ
หรือทำความสะอาด ใช้ปืนสามารถใช้การได้ตลอดเวลา การดูแลรักษาปืนทำได้ดังนี้  
 1. ระมัดระวังมิให้ ปืนตกหล่นหรือกระทบถูกสิ่งของที่แข็ง เพราะอาจทำให้ศูนย์ปืนเคลื่อนหรือ   
      กลไกภายในขัดข้อง ซึ่งจะทำให้กลุ่มกระสุนที่ตกเปลี่ยนไป จนถึงเป็นเหตุให้ปืนขัดข้องไม่  
      สามารถใช้ยิงได้ 
 2. ไม่นำกระสุนที่มิใช่ชนิดและขนาดที่กำหนดให้ใช้กับปืนมาใช้ เนื่องจากจะทำให้ภายใน 
      ลำกล้องปืนเสียหายได้ 
 3. ก่อนทำการยิงต้องตรวจดูว่าลำกล้องปืนสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ 
 4. ใช้ผ้าชุบน้ำมันเช็ดปืนเช็ดทำความสะอาดสม่ำเสมอ  
 5. เก็บใส่กระเป๋าบรรจุปืนทันทีที่ทำความสะอาดเสร็จ 
 6. เก็บในที่ที่ปลอดภัย ห่างไกลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  การเก็บรักษาปืน 
 
6. กฎหมายท่ีควรรู้เก่ียวกับปืน 
 
 เนื่องจากปืนเป็นอาวุธที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดผู้หนึ่ง 
นำไปใช้ประทุษร้ายต่อผู้อื่น จึงมีการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ ้นมาใช้ เพื่อป้องกันเหตุร้าย
ดังกล่าว กฎหมายอาวุธปืนที่ลูกเสือควรรู้ได้แก่ 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=622GkozXmVJ5eM&tbnid=L-d6nRFQs1P2eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gunandgun.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539134900&ei=LTw_U8KAB6aUiAfnn4CYAw&psig=AFQjCNGWl5hVCa5IGMhX_H6_Z_EaY2OE4Q&ust=1396739391338016
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LMV5HF66ULVa1M&tbnid=nukJWXiGYz6NCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sofmilitary.co.uk/k98-rifle-bag-product,14643&ei=Kj4_U7mXFY6higfVwIDQAw&psig=AFQjCNEmkNE4UkwA4_QPhIs4x3AfiJT4Cw&ust=1396739851220307


 

 

 ● มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 
ถึง 20,000 บาท 
 ● พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 ● ผู้ใดพกปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปที่ชุมชนที่ได้จัดงานให้มีขึ้น การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 
 ● ผู้ใดมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครอง ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม จะมีโทษตั้งแต่จำคุก 2 ปี ถึงประหารชีวิต 
เพราะถือว่าเป็นอาวุธที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ 
   
 จะเห็นว่าวัตถุประสงค์สำคัญของการมีและใช้อาวุธปืนในปัจจุบันนั้น คือใช้ในการป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ถ้าใช้เป็นและใช้ให้ถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ ทำให้คนน้อยสามารถต่อสู้กับคน
จำนวนมาก ผู้อ่อนแอสามารถต่อสู้เอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้ แต่หากใช้ไม่เป็น ประมาทเลินเล่อ ไม่ระมัดระวังใน
การใช้หรือการเก็บรักษา ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงกับผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลใกล้ชิดได้ นอกจากนี้
นำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

7-8 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชา หน่วยที่  เรื่อง วิชาการ
ยิงปืน โดยการตั ้งคำถามที่มีความ
เก ี ่ยวข ้องก ับหน่วยการเร ียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 4 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
  1. อาวุธปืน 
  2. ส่วนประกอบของปืน 
  3. กระสุนปืน 
  4. วิธียิงปืน 
  5. การใช้ปืนที่ปลอดภัย 
  6. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกบัปืน 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

     ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพรอ้ม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ
ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 
 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู



 

 

........……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 วิชาการยิงปืน 

1. ข้อดีของอาวุธปืนคืออะไร 
  ก. ป้องกันตัวได้ในระยะไกล  
  ข. ผู้อ่อนแอสู้กับผู้แข็งแรงกว่าได้ 
  ค. บ่งบอกสถานภาพของผู้เป็นเจ้าของ  
  ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
2. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นปืนสั้น 
  ก. ปืนครก  
  ข. ปืนลูกโม่ 
  ค. ปืนพกยิงทีละนัด  
  ง. ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 
3. ปืนชนิดใดห้ามมีไว้ในครอบครอง 
  ก. ปืนลูกโม่  
  ข. ปืนลูกกรด 
  ค. ปืนลูกซอง  
  ง. ปืนที่ใช้ในราชการสงคราม 
4. ปืนชนิดใดมีหัวกระสุนมากกว่า 1 เม็ดในนัดเดียว 
  ก. ปืน .38  
  ข. ปืนลูกโม่ 
  ค. ปืนลูกซอง  
  ง. ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 
5. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นส่วนประกอบของปืน 
  ก. ลำกล้อง  
  ข. กระสุน 
  ค. เครื่องลูกเลื่อน  
  ง. เครื่องลั่นไก 



 

 

6. กระสุนปืนทำงานโดยอาศัยหลักการใด 
  ก. แรงโน้มถ่วง  
  ข. แรงดันก๊าซ 
  ค. แรงผลักของแม่เหล็ก  
  ง. ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 
7. ส่วนใดอยู่ท้ายสุดของกระสุนปืน 
  ก. ดินปืน  
  ข. หัวกระสุน 
  ค. เชื้อประทุ  
  ง. ปลอกกระสุน 
 
 
 
8. การเล็งที่วางศูนย์ปืนไว้ใต้เป้าเรียกว่าอะไร 
  ก. เล็งจี้  
  ข. เล็งล่าง  
  ค. เล็งลด  
  ง. เล็งนั่งแท่น 
9. การมีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษอย่างไร 
  ก. จำคุก 1–10 ปี  
  ข. ปรับ 2,000–20,000 บาท  
  ค. เฆ่ียนหลัง 20–100 ครั้ง  
  ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 วิชาอิเล็กทรอนกิส์  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้

1.  รู้และเข้าใจความหมายของอิเล็กทรอนิกส ์
                     2.  รู้วิวัฒนาการหรือความเป็นมาของอเิล็กทรอนิกส์ 
                   3.  เข้าใจความสำคัญของอเิลก็ทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน 
                    4.  บอกประโยชน์ของเครื่องใช้อเิล็กทรอนิกส ์
                  5.  ใช้ประโยชน์ของเครือ่งใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกวิธี 
                 6.  ระมัดระวังการใช้เครือ่งใช้อิเล็กทรอนิกส ์
        7.  ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การใช้เครื่องมือสื่อออนไลน ์
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับการใช้เครือ่งใช้อิเล็กทรอนิกส ์
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
1. อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 
 ปัจจุบันการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ เป็นไปอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย เพราะมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องไม้ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมา เพื่อสนองความต้องการในการทำงาน และอำนวย
ความสะดวกในการดำรงชีวิต เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้บางชนิดทำงานได้หลายหน้าที่ สามารถตั้งโปรแกรมให้
ทำงานและหยุดได้เองโดยอัตโนมัติ หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เดิมต้องคอยปิดเปิดด้วยมือ เช่น หลอดไฟฟ้าหรือพดั
ลม ก็สามารถตั้งเวลาและสั่งการให้เปิดปิดได้ด้วยรีโมทคอนโทรล  ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า เครื่ องมือเครื่องใช้
เหล่าน้ี สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตนเอง ที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์  
 คำว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นคำที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ใช้เรียกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ฉลาด 
สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง หรือตามคำสั่งที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ บางประเภทสามารถทำงานได้หลายหน้าที่หรือ



 

 

หลายอย่างพร้อมๆ กัน และมีความสามารถอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถเทียบได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คำนวณ เครื่องฝากและถอนเงินโดยอัตโนมัติ เครื่องสแกนราคาสินค้า กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่างเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนกิส์ 
 คำว่า “อิเล็กทรอนิกส์ : Electronics” หมายถึง วิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่นํามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาวงจรไฟฟ้า ที่ใช้สารกึ่งตัวนํา (Semi Conductor) และอุปกรณ์อื่น ๆ  ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนที่
ของอิเล็กตรอนได้  
  อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการไหลของอิเลก็ตรอน หรืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแบบ
อื่นๆ ในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สารกึ่งตัวนำและหลอดสุญญากาศ การออกแบบและการสร้างวงจรไฟฟ้า ตลอดจนการ
นำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานในวงจร ไปพัฒนาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

 เครื่องกลที่จะกล่าวว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น ต้องประกอบขึ้นด้วยสิ่งประดิษฐ์ซึ่งอำนาจไฟฟ้าหรือ
สภาวะแม่เหล็ก ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กหรืออิเล็กตรอนไดโ้ดยตรง 
สิ่งประดิษฐ์ทางอิเลก็ทรอนิกสจ์ะยอมให้ไฟฟ้าควบคุมไฟฟ้าด้วยกันเองตัวอย่าง เช่น ในเครื่องรับโทรทศัน์ไฟฟ้าจาก
สายอากาศจะควบคุมกระแสไฟฟ้า ในการแสดงภาพบนจอรับภาพ หรือในเครื่องคอมพิวเตอร์การเปลีย่นแปลงทาง
ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการกดแป้นพิมพ์  จะไปควบคุมกำลังของเครื่องเพื่อเขียนข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์ เป็นต้น  
 

2. วิวัฒนาการของอิเล็กทรอนิกส์ 
 ยุคที่ถือว่าเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มเมื่อปี ค.ศ.1906 เมื่อ ลี เดอ ฟอเรสต์ ได้ประดิษฐ์หลอดไตรโอด
ใช้ขยายสัญญาณวิทยุให้มีกำลังแรงข้ึน ทำให้เกิดการออกแบบและพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณเสียงของเครื่อง
รับส่งวิทยุและขยายสัญญาณโดยใช้หลอดสุญญากาศ ซึ่งมีขนาดใหญ่และใช้พลังงานมาก เครื่องรับวิทยุในยุคแรก
จึงมีขนาดใหญ่ และใช้พลังงานมาก 

ในปี ค.ศ.1943 J. Presper Eckert และ John V.Mauchly ได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดใหญ่เครื่องแรก เพื่อใช้ในทางทหารโดยใช้ในการคำนวณตารางการยิงและวิถีกระสุนสำเร็จในปี 1945 มีช่ือ
ว่า อินิแอค (ENIAC : Electronic Numerical Integrator and Computer) หนัก 30 ตัน ประกอบด้วยหลอด
สุญญากาศ 18,000 หลอด ใช้กำลังไฟฟ้า 160 กิโลวัตต์  
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5RDTqYeR_FdMfM&tbnid=c8F82w3crtCtFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://i-techpower.weloveshopping.com/template/a09/showproduct.php?pid=9701780&shopid=10741&ei=vAM7U6v7B6ySiAeGsIGgBg&psig=AFQjCNE013OEpZy6YK4W_SjA5fIk3pI41A&ust=1396462856875028


 

 

 
 

รูปที่ 2  ENIAC คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก 
 
 
 
 

ต่อมาเมื่อมีการค้นพบซิลิคอนซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำ มีสมบัติเหมือนเป็นสุญญากาศโดยตัวของมันเอง จึงใช้
สารกึ่งตัวนำนี้ทำหน้าที่แทนหลอดสุญญากาศ หลอดสุญญากาศได้วิวัฒนาการไปเป็นทรานซิสเตอร์ ซึ่งมีขนาดเล็ก
ลงกว่าเดิมมาก และถูกนำไปใช้เป็นวงจรสวิตซ์ของคอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และราคา
ต่ำลง ทำให้คอมพิวเตอร์แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ซ้ายหลอดสุญญากาศ ขวาทรานซิสเตอร์ 
 
ในยุคต่อมามีการใช้แผงวงจรรวมหรือ IC : Integrated Circuit ในการสร้างคอมพิวเตอร์ IC ได้ถูกคิดค้น

ข้ึนมาในปี 1958 เป็นการนำเอาทรานซิสเตอร์หลาย ๆ ตัวมาต่อกันเป็นแผงวงจรอยู่บนแผ่นสารกึ่งตัวนำ (semi-
conductor) เช่น แผ่นซิลิกอน ซึ่งเป็นแผ่นบางขนาดเล็ก ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีความสามารถในด้านการ
คำนวณสูงข้ึน ทำงานได้เร็วข้ึน มีความเช่ือถือได้สูงข้ึนและมีขนาดเล็กลง 

IC ได้ถูกพัฒนาให้มีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์สูงข้ึนเรื่อย ๆ จากที่บรรจุทรานซิสเตอร์ไม่กี่ร้อยตัว 
เป็นหลายพันหลายหมื่นตัว เรียกว่าชิพ (Chip หรือ LSI : Large Scale Integrated Circuit ภายในมีทรานซิสเตอร์ 
1000 ตัว) และไมโครชิพ (MicroChip หรือ VLSI : Very Large Scale Integrated Circuit ภายในมีทรานซิสเตอร์ 
100,000 ตัว ) เมื่อมีการใช้ LSI และ VLSI ในคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็กมาก หน่วยการ
ทำงานของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ ส่วนควบคุมอินพุต/เอาท์พุต สามารถ
รวมอยู่บนแผ่นชิพเล็กๆ เพียงตัวเดียวได้ 
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รูปที่ 4  ซ้าย แผง IC   กลาง Chip  และขวาไมโครชิพเมื่อเทียบกบัเมล็ดข้าวสาร  
วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่แอนะล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์บางอย่างอาจประกอบด้วย

วงจรทั้งสองประเภท 
วงจรแอนะล็อกหรือวงจรเชิงเส้น เป็นวงจรที่ใช้สัญญาณไฟฟ้าที่ไหลต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย ส่วนวงจร

ดิจิทัลหรือวงจรเชิงเลข เป็นวิธีแทนความหมายของข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข โดยเฉพาะเลขฐานสองที่ไม่
ต่อเนื่องกัน โดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีความหมายเป็น "0" และ "1" โดยที่ "0" จะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าหรือ
ปิด ในขณะที่ "1" จะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าหรือเปิด  

 
 

3. การนำอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ประโยชน์ 
 เนื่องจากอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำเอาการทำงานของวงจรไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ 
จึงมีขอบเขตในการนำไปใช้งานกว้างขวางมาก พอจำแนกประเภทได้ดังนี้ 
 

 3.1  การติดต่อสื่อสาร 
       มนุษย์นำเอาอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการผลิตเครื่องมือสื่อสารมากมายหลายประเภท ทำให้การรับส่ง
ข้อมูลถึงกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถส่งข่าวสารติดต่อเห็นหน้ากันทั่วโลก เพียงแค่เปิดเครื่องรับวิทยุ 
โทรทัศน์ หรือนั่งลงหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์  
       การติดต่อสื ่อสารของมนุษย์ยุคใหม่เริ ่มต้นขึ ้นในปี พ.ศ. 2430 เมื ่อไฮน์ริช รูดอล์ฟ  เฮิรตซ์ 
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นคลื่นที่เรามองไม่เห็น ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เรียกว่า คลื่นวิทยุนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาคลื่นวิทยุน้ี ไปใช้เป็นคลื่นพาหะ นำคลื่นเสียงไปสู่
เครื่องรับที่อยู่จุดหมายปลายทางที่ไกลออกไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองส่ง เคร่ืองรับ 

รูปที่  5  เฮิรตซ์ กบัเครื่องส่งและเครื่องรับคลื่นวิทยุของเขา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

 

 

       คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วเท่ากบัคลื่นแสง ถ้ามีความถ่ีมากก็จะมีความยาวคลื่นน้อย แต่มีพลังงาน
สูงและเป็นอันตรายมาก ถ้ามีความถ่ีน้อยก็จะมีความยาวคลื่นมากและมีพลังงานต่ำ ความถ่ีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hertz : Hz) หมายถึง จำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งในเวลา 1 วินาที เช่น 
 

   ● ความถ่ี  500 เฮิรตซ์  =  มีคลื่นเคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่ง 500 ลูก ในเวลา  1  วินาที 
   ● ความถ่ี  500  กิโลเฮิรตซ์  =  มีคลื่นเคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่ง 500,000 ลูก ในเวลา  1  วินาที 
   ● ความถ่ี  500  เมกะเฮิรตซ์  =  มีคลื่นเคลื่อนที่ผ่านจุด ๆ หนึ่ง 500,000,000 ลูก ในเวลา  1  วินาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายชนิด มีความถ่ีต่อเนื่องกันเป็นช่วงกว้าง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเรียกรวมกันว่า สเปกตรัม ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูป แถบสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะประกอบด้วยช่วงความยาวคลื่นที่ตาของมนุษย์สามารถ
มองเห็นหรือรบัรูไ้ด้ (Visible ray) ได้แก่สเปกตรัมของคลื่นแสงสี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง ซึ่ง
อยู่ระหว่างสเปกตรัมของรังสีอัลตราไวโอเลต และสเปกตรัมของรังสีอินฟราเรด  กับช่วงความยาวคลื่นที่ตาของ
มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ (Invisible ray) ได้แก่แถบสเปกตรัมของรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และ
รังสีแกมมา ซึ่งมีความถ่ีมากกว่าแสงที่สายตามองเห็น และแถบสเปกตรัมของรังสีอินฟราเรด คลื่นเรดาห์ คลื่น FM 
คลื่นTV คลื่นไมโครเวฟและคลื่น AM ซึ่งมีความถ่ีน้อยกว่าสเปกตรัมของแสงที่สายตามองเห็น 

 

รังสีที่มองเห็น 

ความยาวคลื่น(นาโนเมตร) 

ความยาวคล่ืน(เมตร) 

รูปที่ 7  สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

รูปที่ 6  องค์ประกอบ 
 ของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ความยาวคลื่น 
ความสูงคลื่น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4Z8FYjI6vX5quM&tbnid=smsKrCiWQuvTuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://knagendranbiotask3.wikispaces.com/reasons+for+the+differences+in+range+of+electromagnetic+radiation+detected+by+humans+and+other+animals&ei=w_06U8XnJuaViQf174HgBA&psig=AFQjCNE8TDtS2fCW4jW9RMpGC3P27Mr71w&ust=1396461238364800
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jnpoSFM0r80byM&tbnid=gL8D0akdPMgXuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chemistry.osu.edu/~woodward/ch121/ch6_electro.htm&ei=b0U8U9rnF8SbiQeKsYHYAQ&psig=AFQjCNHvAjASN0jeEP3rzTLCB0-hnOjflA&ust=1396545161314032


 

 

  รังสีอัลตราไวโอเลตบางครั้งเรียกรังสีเหนือม่วง (อัลตรา : Ultra หมายถึงมากกว่า) ส่วนรังสีอินฟราเรด
บางครั้งเรียกว่ารังสีใต้แดงเป็นคลื่นรังสีความร้อน (อินฟรา : Infra หมายถึงน้อยกว่า) เพราะหากจับแถบสเปกตรัม
หมุนตั้งขึ้น แถบสเปกตรัมของรังสีอัลตราไวโอเลตจะอยู่บนแสงสีม่วง ส่วนแถบสเปกตรัมของรังสีอินฟราเรดจะอยู่
ใต้แสงสีแดง 
 การสื่อสารระบบโทรคมนาคม เช่น การรับส่งวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารผ่านดาวเทียม จะใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีต่ำ ในช่วง AM  Microwave  TV Wave และ FM เป็นคลื่นพาหะ การส่งวิทยุกระจายเสียง
ทำได้ 2 ระบบคือ ระบบ AM และ FM 
 

 ● การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ เอ็ม (Amplitude Modulation : AM) 
     การส่งวิทยุระบบนี้จะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ กับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าของเสียงที่แปลงมา
จากไมโครโฟน ผสม (Modulation) เข้าด้วยกัน การผสมแบบนี้จะทำให้ความสูงของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความสูง (Amplitude) ของคลื่นเสียง จึงเรียกว่าการผสมทางความสูงของคลื่นหรือ Amplitude Modulation  
วิทยุ AM ให้คุณภาพของเสียงไม่ดีนัก เพราะเกิดการรบกวน ได้ง่าย เช่น  ถูกรบกวนจากสถานีข้างเคียง จาก
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการรบกวนจากธรรมชาติ ได้แก่ เวลาฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า สภาพอากาศที่แปรปรวนมากๆ จะ
ทำให้เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ ข้อดีคือส่งได้ไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8  การผสมสญัญาณระบบ  AM  
 
 ● การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม (Frequency Modulation : FM) 

    การส่งวิทยุระบบ เอฟเอ็ม (FM) เป ็นการผสมคลื ่นทางความถ่ี (Frequency Modulation) คือ
คลื่นวิทยุที่ผสมกับสัญญาณไฟฟ้าของคลื่นเสียงแล้ว จะมีความถ่ีไม่สม่ำเสมอ เปลี่ยนแปลงไปตามความถ่ีของคลื่น
เสียง แต่ความสูงของคลื่นยังคงเดิม การส่งวิทยุระบบนี้จะให้คุณภาพเสียงดี ไม่เกิดสัญญาณรบกวนจากสภาพ
อากาศแปรปรวน แต่ส่งได้ไม่ไกลนัก ในระยะประมาณไม่เกินประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบันนิยมส่งในแบบสเตอริ
โอ ที่เรียกว่าระบบ FM Sterio Multiplex ซึ่งเครื่องรับวิทยุสามารถแยกสัญญาณออกเป็น 2 ข้าง คือ สัญญาณ
สำหรับลำโพงด้านซ้าย (L) และ สัญญาณสำหรับลำโพงขวา (R) 

 

 

คล่ืนวิทยุหรือคล่ืนพาหะ 

สัญญาณไฟฟ้าของเสียง 

คล่ืนที่ผสมสัญญาณแลว้ 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Gej3IiuNSd2NmM&tbnid=mi_e80aVNXQ2PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ironbark.xtelco.com.au/subjects/DC/lectures/7/&ei=vEk8U7ebBufliAeyqoDwCg&psig=AFQjCNGs3jBKia25StSFAWI4TaUpExNBAQ&ust=1396546253361027


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

เมื ่อคลื ่นวิทยุส่งไปถึงเครื ่องรับ เครื ่องรับจะแยกคลื ่นวิทยุซึ ่งเป็นคลื ่นพาหะทิ ้งไป เหลือเฉพาะ
สัญญาณไฟฟ้าของเสียง ซึ่งจะถูกขยายสัญญาณให้แรงข้ึน แล้วเปลี่ยนกลับคืนไปเป็นสัญญาณเสียงด้วยอุปกรณ์ที่
เรียกว่าลำโพง 
 การสื่อสารระบบอื่น ๆ  ที่ต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ก็มีหลักการทำงานในลักษณะเดียวกัน อาจมีความ
แตกต่างกันไปบ้าง เช่น ใช้คลื่นพาหะที่มีความถ่ีสูงข้ึน หรืออาจใช้ดาวเทียมเป็นตัวกลางสะท้อนสัญญาณ จากซีก
โลกด้านหนึ่ง ไปยังซีกโลกอีกด้านหนึ่ง เป็นต้น 
 

 3.2   การจัดการฐานข้อมูล 
        ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้โลกแคบลง มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารถึง
กันได้ภายในเวลาเพียงช่ัวเสี้ยววินาที คนทั่วโลกสามารถรับชมหรือรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในซีกโลกหนึ่ง พร้อม ๆ 
กับผู้ชมที่อยู่ในเหตุการณ์จริงผ่านสื่อออนไลน์ เรียกว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ หรือยุคข้อมูลข่าว สาร ใครไม่ติดตาม
ข่าวสารหรือไม่ทราบความเป็นไปของสังคมรอบตัว ก็จะถือว่าตกข่าวหรือล้าหลัง  
       อย่างที่ทราบแล้วว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีคุณสมบัติและความสามารถรอบด้าน มีฟังก์ชันการ
ทำงานมากมาย เครื ่องเล็ก ๆ ในมือเพียงเครื่องเดียวอาจเป็นได้ทั้งโทรศัพท์มื อถือ กล้องถ่ายรูป วิทยุเทปที่
บันทึกเสียงฟังเพลงได้ นาฬิกาบอกเวลา เครื่องคิดเลข โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ทั่วโลก     
      ข้อดีของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ คือมีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มาก เช่น ข้อมูลจา ก
หนังสือหลายสิบเลม่อาจจัดเกบ็ไว้ในแฟลชไดร์ฟอันเล็ก ๆ  หรือแผ่น CD เพียงแผ่นเดียว บัตรประชาชน บัตร ATM 
หรือบัตรเครดิตเพียงแผ่นเดียว สามารถเก็บข้อมูลของเจ้าของบัตรได้มากมาย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ 
สะดวกในการค้นหาและง่ายต่อการนำไปใช้งาน แต่ข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีก็อาจสามารถเปลี่ยนแปลงหรือถูกแก้ไขได้ 
จึงควรเก็บรักษาให้ดี 
       ข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้คือ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่เสถียรหรือคง
สภาพเหมือนข้อมูลที่จัดเก็บบนแผ่นกระดาษของหนังสือ เพราะการบันทึกข้อมูลของเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เป็นการ

 

รูปที่ 9  การผสมสญัญาณระบบ  FM  

คล่ืนวิทยุหรือคล่ืนพาหะ 
 

คล่ืนที่ผสมสัญญาณแลว้ 
 

สัญญาณไฟฟ้าของเสียง 
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บันทึกข้อมูลโดยการจัดการหรือจัดเรียงสารแม่เหล็กในระดับนาโน ซึ่งสารแม่เหล็กเหล่านี้อาจเกิดการคืนสภาพ 
เสื่อมสภาพหรือเปลีย่นแปลงไป หากอยู่ในสภาวการณ์ที่มีผลต่ออนุภาคเหลา่น้ัน เช่น สภาวะอากาศร้อนจัด เย็นจัด 
อยู่ใกล้สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กหรือลำโพง เป็นต้น โดยปกติข้อมูลที่บันทึกไว้บนแผ่น CD จะมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 1-2 ปีเท่านั้น  

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
  ● ตกปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์        
           การจัดการฐานข้อมูลอย่างหนึ่ง ที่ลูกเสือจำเป็นต้องใช้เป็นอย่างมากในระหว่างการศึกษา คือการ
ทำงาน การบ้านหรือรายงานส่งครูผู้สอน คือการจัดรูปแบบของตัวอักษรของงานที่ทำ ซึ่งหากลูกเสือเลือกรูปแบบ 
ขนาด สีสันของตัวอักษรและจัดหน้าให้เอกสารเหมาะสมแล้ว จะทำให้งานที่ทำมีความสวยงาม มีคุณค่าน่าอ่าน  
           รูปแบบของตัวอักษร (Font) นอกจากจะสื่อความหมายแล้ว ยังให้ความรู้สึกกับผู้พบเห็นด้วย 
บางรูปแบบให้ความรู้สึกเข้มแข็ง บางรูปแบบให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวล ดังนั้ น ในแต่ละงานที่ต้องการแสดง
ความรู ้สึกทางอารมณ์ จึงควรเลือกรูปแบบตัวอักษรให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ด้วย ซึ ่งคอมพิวเตอร์สามารถ
ตอบสนองความต้องการในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพราะมีรูปแบบของตัวอักษรให้เลือกใช้มากมาย ตามความ
เหมาะสม เช่น 
 เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 
 เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 
 เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 

 เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 
              นอกจากเลือกรูปแบบได้แล้ว ยังสามารถปรับขนาด สี แสงและเงาได้ตามความต้องการ ทำให้ตัวอักษร
มีมิติ มีความรู้สึก มีชีวิตชีวา ให้ความรู้สึกและสื่อความหมายได้ดีกว่าตัวอักษรแบบธรรมดา ๆ    
 

  การปรับแต่งตัวอักษรโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ดังนี้ 
1. เข้าสู่โปรแกรมการพิมพ์ ซึ่งโดยปกติจะใช้โปรแกรม Microsoft Word 
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เช่น  

เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 
3. ใช้เมาส์ระบายแถบดำครอบตัวอักษรที่ต้องการปรับแต่ง 

     เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 
 

 
 

รูปที่ 10  ตัวอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิสท์ี่ใช้เก็บข้อมูล  
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HAglj5J7-vZQCM&tbnid=x2BNI6hifzNcEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cassanovy.blogspot.com/2010/09/smart-card-smart-card-smart-card-2-1.html&ei=AcY5U_SpEumSiQfB24GQBw&psig=AFQjCNGTHLzPzI0IfIiVMcTSXyfLwVWGxg&ust=1396381476802087


 

 

4. คลิกขวาที่แถบดำ จะข้ึนเมนูแบบอักษร  เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ เช่น เลือก Font   
    DSN Montana จะได ้     

เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ 
5. เลือกขนาดตัวอักษรตามต้องการ  เช่น ต้องการขนาด  36  

เสียชีพ  อย่าเสียสัตย์ 
7. เลือกรายละเอียดที่ต้องการปรับแต่งตัวอักษรโดยการคลิกที่ปุ่ม      หรือ      ด้านขวาของเมนู เช่น ลักษณะ
แบบอักษร เลือกตัวหนา  สีแบบอักษร เลือกสีน้ำเงิน ลักษณะพิเศษ เลือกเงา แล้วคลิก ตกลง   จะได้ลักษณะของ
ตัวอักษรที่สวยงามตามต้องการ ดังนี้ 

เสียชีพ  อย่าเสียสัตย ์
 ในทำนองเดียวกันเราก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ในการปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรอื่นๆให้มีลักษณะ
สวยงามตามต้องการได้ โดยการเลือกรายละเอียดที่เห็นว่าสวยงาม เหมาะสมกับงานที่ต้องการ 
 
 

 ■ ให้ลูกเสือพิมพ์ประวัติเรื่องราวชีวิตของตนเอง ประกอบด้วย ช่ือจริง ช่ือเล่น วัน เดือน ปีเกิด สถานที่
เกิด ชื่อผู้ปกครอง ประวัติการศึกษา คติพจน์ประจำใจ ความใฝ่ฝันในอนาคต และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ  ที่ต้อ งการ
นำเสนอ พิมพ์ส่งผู้กำกับ 1 แผ่น โดยเลือกรูปแบบ ขนาด สีสัน และใส่รายละเอียดให้สวยงามตามความต้องการ
และแทรกภาพถ่ายขนาด 1-2 นิ้วของตัวเองใส่กล่องข้อความไว้ที่มุมบนขวา 
 

       ●  การถ่ายภาพและปรับแต่งภาพถ่าย 
          ปัจจุบันการถ่ายภาพได้รับความนิยมมากข้ึนทุกที ๆ โดยเฉพาะในวัยรุ่น เพราะต่างคนต่างก็อยาก
เก็บรูปไว้เป็นที่ระลึก หรือนำไปใส่ไว้ในเว็บไซต์หรือ face book ส่วนตัว ประชาสัมพันธ์แข่งขันกันในโลกของ
โซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ก็ตอบสนองความต้องการในการ
ถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้ ไอแพด ไอโฟน แท็บ
เล็ต ฯลฯ เพราะหาซื้อง่าย ราคาถูก มีให้เลือกมากมาย และวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็มีไว้ใช้ หรือมีไว้ในครอบครอง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 11  อุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่าง ๆ  
 

  แต่การถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สวยงามเป็นที่ช่ืนชอบของผู้ชมนั้น ต้องอาศัยหลักการจัดภาพและการตกแต่ง
ภาพเข้ามาช่วยด้วย ในที่นี้จะพูดถึงการจัดภาพและตกแต่งภาพอย่างง่าย ๆ  ในระดับที่ลูกเสือสามารถทำได้ด้วย
ตัวเอง  
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 การถ่ายภาพ 
 การถ่ายภาพที่ให้ได้ภาพสวยงามนั้น ใช้หลักการเดียวกันกับการจัดภาพ ที่ได้อธิบายไว้แล้ว ถ้าจัดภาพ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะได้ภาพถ่ายที่ถูกต้อง สวยงาม ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบ การจัดภาพที่ไม่
ถูกต้องและการจัดภาพที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 ภาพด้านขวาจัดได้ถูกต้อง เพราะอนุสาวรีย์อยู่สูงกว่าระดับปกติ และมองลงมายังด้านล่าง เมื่อยกข้ึนไปอยู่
ด้านบนซ้าย ทำให้เด่นกว่าบริเวณรอบ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพด้านขวาจัดได้ถูกต้อง เพราะจุดเด่นคือนกมองลงมาด้านล่างขวา ตัวนกจึงควรอยู่ด้านบนซ้าย  
 

 การปรับแต่งภาพ 
 บางครั้งภาพที่ถ่ายมาเป็นภาพที่ไม่สวยงาม ไม่เป็นที่น่าสนใจและไม่ถูกต้องตามหลักของการจัดภาพ แต่
เป็นภาพที่มีความสำคัญ ที่เราจำเป็นต้องใช้ เราก็สามารถตกแต่งภาพให้ดีข้ึนได้ ในที่นี้จะอธิบายวิธีการตกแต่งภาพ 
โดยใช้โปรแกรม ACDSee  ซึ่งใช้งานง่าย มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. นำรูปที่ต้องการปรับเปลี่ยนใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สมมติว่าเก็บไว้ที่ไดร์ฟ D โฟลเดอร์ My Picture 
ช่ือไฟล์ รูปภาพของฉัน 

                     การจัดภาพยังไม่ถูกต้อง                                    จัดภาพได้ถูกต้อง 
รูปที่ 12  การจัดภาพที่ไม่ถูกต้องและการจัดภาพที่ถูกต้อง 

 

  

      การจัดภาพยังไม่ถูกต้อง                                           จัดภาพได้ถูกต้อง 
รูปที่ 13  การจัดภาพที่ไม่ถูกต้องและการจัดภาพที่ถูกต้อง 
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 2. เปิดโปรแกรม ACDSee โดยคลิกที่ไอคอน ACDSee  
ซึ่งอาจมีหน้าตาแตกต่างกันบ้างในแต่ละรุ่น    แต่ให้สังเกตคำว่า  
ACDSee  จะข้ึนหน้าต่าง My Picture ACDSee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เปิดภาพ โดยใช้เคอร์เซอร์คลิกที่อยู่ของภาพที่แถบเล็ก ๆ  ด้านบนซ้ายของหน้าต่าง ในที่นี้คือคลิกที่  
My Computer        Local Disk (D:)       My Picture        รูปภาพของฉัน 
 4. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพที่เลือกเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ข้ึน จะได้ภาพขนาดใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นว่าภาพที่ได้ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร เพราะจุดสนใจอยู่กลางภาพ และภาพค่อนข้างมืดหรือดำมองไม่
เห็นรายละเอียด สามารถแก้ไขได้โดยการปรับแสงให้สว่างขึ้นและจัดจุดสนใจของภาพใหม่   
 ● การปรับแสงให้ภาพ คลิกที่ปุ่มรูปวงกลมขาวดำ จะข้ึนหน้าต่าง Edit Panel : Levels 
 
 

 

บริเวณที่จะเปิดหาภาพ 

 

ไอคอน ACDSee 

รูปที่ 14  การเปิดโปรแกรมปรบัแต่งภาพ ACDSee 

รูปที่ 15  การเข้าสู่วิธีการปรับแสงและการตัดแต่งภาพ 

 

ปุ่ มปรับแสง 

ปุ่ มตดัขอบภาพ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ใช้เมาส์เลื่อนปุ่มสามเหลี่ยมไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับความสว่างให้กับภาพ จนเป็นที่พอใจแล้วคลิก
ที่ปุ่ม Done หน้าต่างนี้จะปิดลงเหลือหน้าต่างช่ือภาพเหมือนเดิม เพื่อทำการปรับภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17  การตัดแต่งภาพ 
 ใช้เมาส์จับที่จุดสีเหลืองที่อยู่ตรงมุมภาพหรือกึ่งกลางเส้นขอบภาพ ลากเข้าออกจนได้ภาพที่มีคุณลักษณะ
ตามต้องการเป็นที่พอใจแล้ว ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Done จะขึ้นภาพใหญ่ให้เราดู ถ้าพอใจและไม่ต้องการปรับแต่ง
อะไรอีกให้ดับเบิลคลิกที่ภาพ ภาพจะถูกบันทึกไว้แล้วหายไป กลายเป็นไอคอนอยู่ในไฟล์ภาพที่เราบันทึกไว้  
 นอกจากปรับแสง และตัดขอบภาพแล้วยังปรับแต่งอย่างอื ่นได้อีก เช่นใส่คำบรรยายภาพหมุนภาพ 
ปรับแต่งพื้นหลัง ฯลฯ 
 
 
 

 

รูปที่ 16  การปรบัแต่งความสว่างให้กับภาพ 

ปุ่ มเล่ือนปรับแสง 

● การตดัแต่งภาพ ใช้
เ ม า ส์ ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม ตั ด
ขอบภาพ(Crop)ในรูป 
10.14 จะเปิดหน้าต่าง 
Edit Panel : Crop 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jvO5zYKWqDwclM&tbnid=uuSgDXXwE0B9WM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.iconfinder.com/icons/44932/crop_icon&ei=-6g9U4aQEdKciQfT0ICADg&psig=AFQjCNF5d2BW6z9n0p1-_ls6k3STyoPJ8g&ust=1396636192879096


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ลูกเสือจะเห็นว่าปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสารและโลกของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึง
ต้องเรียนรู้ ให้รู้ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อจะได้ไม่ล้าหลังและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18  ภาพที่ได้หลงัจากปรบัแต่งแล้ว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

9-10 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชา หน่วยที ่  เรื ่อง วิชา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการตั้งคำถามที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 5 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
 1.  อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 
 2.  วิวัฒนาการของอเิลก็ทรอนิกส ์
 3.  การนำอิเล็กทรอนกิส์ไปใช้
ประโยชน ์
      3.1  การติดต่อสื่อสาร 
      3.2  การจัดการฐานข้อมูล 
     ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพรอ้ม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ
ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 
 

 
 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

๖. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

๗. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 



 

 

........……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 วิชาอิเล็กทรอนิกส์   

1. ข้อใดเป็นเครือ่งใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส ์
     ก. ตู้เย็น 
     ข. พัดลม 
     ค. หลอดไฟฟ้า 
     ง. เครื่องคิดเลข 
2. ลักษณะเด่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์        
     ก. ราคาแพง 
     ข. ทำงานได้หลายอย่างพรอ้มกัน 
     ค. ควบคุมสั่งการได้ด้วยรีโมทคอนโทรล 
     ง. ข้อ ข และ ค ถูก 
3. อิเล็กทรอนิกส์ถือกำเนิดข้ึนเมื่อใด 
     ก. เมื่อมีการค้นพบไฟฟ้า 
     ข. เมื่อมีการประดิษฐ์มอเตอร ์
     ค. เมื่อมีการประดษิฐ์หลอดไตรโอด 
     ง. เมื่อมีการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า 
4. คอมพิวเตอร์อเิล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก         
     ก. ACER 
     ข. ASUS 



 

 

     ค. ENIAC   
     ง. LENOVO  
5. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าคือ 
     ก. ไมเคิล ฟาราเดย์ 
     ข.  เบนจามิน แฟรงคลิน 
     ค. ไฮน์ริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์  
     ง. อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล ์
6. 1  เมกะเฮริตซ์ เท่ากับกีเ่ฮริตซ ์
     ก. 100  เฮิรตซ์ 
     ข. 1,000  เฮิรตซ์  
     ค. 1,000,000  เฮิรตซ ์
     ง. 1,000,000,000  เฮิรตซ ์
7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า 
     ก. ถ้าความยาวคลื่นมาก ความถ่ีจะน้อย 
     ข. ถ้าความยาวคลื่นมาก พลังงานจะน้อย 
     ค. ถ้าความถี่มากพลังงานจะน้อย 
     ง. ถ้าความถ่ีมากความเร็วจะมาก 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 วิชาปฐมพยาบาล  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้

1.  บอกความหมายของการปฐมพยาบาลได ้
             2.  บอกหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาลได ้
                   3.  บอกความจำเป็นของการปฐมพยาบาลได ้
                   4.  บอกอุปกรณ์จำเป็นที่ตอ้งใช้ในการปฐมพยาบาลได ้
                     5.  บอกชนิดของยาสามญัประจำบ้านที่ควรมีในตู้ยาได ้
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับการปฐมพยาบาล 
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
1. การปฐมพยาบาล 
  การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้เสมอ  แต่ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
อาการอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยลดการเจ็บปวดทรมานลงได้  นอกจากนี้ยังส่งผลดีตอ่การ
รักษาพยาบาลในข้ันต่อไป  การปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ไว้  เพื่อจะได้สามารถ
นำมาใช้ในการช่วยเหลือตนเอง  และคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง  



 

 

 การปฐมพยาบาล (First aid) หมายถึง การให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  หรือเจ็บป่วย
กะทันหัน ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้พ้นอันตราย ก่อนที่จะส่งไปให้แพทย์รักษาต่อไป โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเทา่ที่
หาได้ในขณะนั้น 
  1.1   ความสำคัญของการปฐมพยาบาล มีดังนี้  
        1.1.1 ช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วย การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและรวดเร็วสามารถช่วยลดอันตรายที่
รุนแรงหรือลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ เช่น การช่วยผายปอดผู้ที่หยุดหายใจ การห้ามเลือด เป็นต้น  
        1.1.2 ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายมากขึ้น การปฐมพยาบาลจะเป็นการลดอันตรายจากการ
บาดเจ็บ  ตลอดจนช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการ  ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือ
เจ็บป่วย  เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่กระดูกหักอย่างถูกวิธี  ช่วยให้กระดูกไม่ไปกดทับส่วนสำคัญ เป็นต้น  
        1.1.3 ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด  การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจะช่วยลดอาการเจ็บปวดและทรมาน
จากการได้รับบาดเจ็บต่าง ๆ เช่น การใช้น้ำล้างตาผู้ที่ถูกสารเคมีเข้าตา  ซึ่งช่วยลดอาการระคายเคืองและลดความ
เจ็บปวดลงได้  หรือการเข้าเฝือกชั่วคราวให้ผู้ที่กระดูกขาหัก  เพื่อให้ส่วนที่หักเคลื่อนไหวน้อยที่สุด  และไม่ไป
ทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบ ๆ และลดความเจ็บปวดได้อีกด้วย   
        1.1.4 ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว นอกจากการช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาล
แล้ว การดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ  ตลอดจนการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  เพื่อส่งต่อผู้ป่วยหรอื
เจ็บป่วยไปสู่สถานที่รักษาที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ป่วยหรือเจ็บป่วยฟื้นตัวได้เร็วข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 1  ชุดปฐมพยาบาลเป็นสิง่จำเป็นยามเดินทาง 

1.2   ประโยชน์ของการปฐมพยาบาล 
         1.2.1  เพื่อช่วยพยุงชีวิตเอาไว้   ได้แก่ ช่วยในการหายใจ   ช่วยห้ามเลือด 

                   1.2.2  ให้ผู้ป่วยคลายความทุกข์ทรมานและไม่ให้มีการบาดเจ็บมากขึ้นไปอีก 
                     1.2.3  ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว  ได้แก่ การดูแลและให้กำลังใจ การให้ยาแก้ปวด การให้ความ
อบอุ่น 

1.3   หลักท่ัวไปของการปฐมพยาบาล 
         1.3.1  ตั้งสติ “ปลอดภัยไว้ก่อน” อย่ารีบร้อนเข้าไปในที่เกิดเหตุ  ถ้าไม่แน่ใจในความ 
                 ปลอดภัยอย่าเข้าไปเป็นอันขาด 
         1.3.2  เรียกคนมาช่วย  โทร  1669  หรือ  191  และขอคำแนะนำ 
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               1.3.3  ป้องกันภัยไว้ก่อน  เช่น 
      ● จะเข้าไปช่วยคนที่ถูก “ไฟช็อต” หรือ “ไฟดูด” ต้องตัดไฟก่อน 
      ● จะช่วยคนในตึกที่ไฟไหม้  ต้องระวัง “ควันไฟ” หรือ “ตึกถล่ม” 
      ● จะช่วยคนจมน้ำต้องแน่ใจว่า “ช่วยเป็น” และ “ช่วยได้” 
      ● จะช่วยคนถูกรถชน  ต้องหากิ่งไม้หรือถังขยะวางก่อนถึงจุดเกิดเหตุ  100-200   
                                เมตร 
          1.3.4  รีบนำคนป่วยออกจากอันตราย  ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่จะมีอันตรายต่อชีวิตก่อน 
      ● ผู้ป่วยที่พอเดินได้ ให้ช่วยประคองหรือพยุงออกจากอันตราย 
      ● ผู้ป่วยที่ไม่เจ็บคอหรือหลัง  อาจอุ้มหรือหามออกจากอันตราย 
      ● ผู้ป่วยที่เจ็บคอหรือหลังจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรขยับเขยื้อน   
                                  ให้รอผู้เช่ียวชาญมาเคลื่อนย้าย  ถ้าจำเป็นจริง ๆ ให้ลากทางศีรษะ โดยพยายามให้  
                                   ศีรษะ คอ และหลังเป็นแนวเส้นตรง     

         1.3.5  ให้การปฐมพยาบาลตามอาการ 
         1.3.6  รีบนำส่งโรงพยาบาล  เมื่อสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย 

 

 
 
1.4   ข้อควรจำของการปฐมพยาบาล  

          1.4.1 ห้ามเลือดถ้ามเีลอืดไหล  ช่วยผายปอดเมื่อจำเป็น 
                     1.4.2 ถ้าหยุดหายใจใหร้ีบผายปอดทันที  จนกว่าผู้ป่วยจะหายใจเองได้ 
                     1.4.3 ไม่ควรสัมผัสบาดแผลที่มเีลอืดหรือน้ำเหลืองของผูป้่วยโดยตรง 
                     1.4.4 ในกรณีที่ผูป้่วยใส่ฟันปลอมควรนำออกในขณะที่ผูป้่วยหมดสติ 
                     1.4.5 ในกรณีที่ผูป้่วยสลบหรือหมดสติห้ามให้ดื่มน้ำหรือกินยา 
                     1.4.6 ถ้าสงสัยว่ามีกระดูกหักควรเข้าเฝือกช่ัวคราวก่อนการเคลื่อนย้าย 
                     1.4.7 ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าไม่จำเปน็ 
                     1.4.8 ในกรณีผู้ป่วยได้รบับาดเจบ็สาหัสมาก ใหร้ีบนำส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด 
 
2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
   ในการปฐมพยาบาลนั้น หากมอีุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่ด้วย  จะทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วย  เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว  ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือให้ฟื้นคืนสภาพโดยเร็ว  อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลที่ควรมีไว้
ในตู้ยาประจำบ้าน  หรือชุดพยาบาลของกองลูกเสอื ได้แก่ 
  - สำลี ไม้พันสำล ี   - แอลกอฮอลล์้างแผล 

รูปท่ี 2  หลักการปฐมพยาบาล 
       ●  ขอความช่วยเหลือ 1669 

       ●  อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเท
สะดวก   

       ●  ช่วยผายปอดถ้าหยุดหายใจ 
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  - ผ้ากอซแผ่นชนิดฆ่าเช้ือ ทำความสะอาด - เข็มและคีมสำหรบับง่เสี้ยน 
  - ผ้าสามเหลี่ยม คล้องแขน  - ผ้ากอซพันแผลขนาดต่าง ๆ 
  - กรรไกร    - เข็มกลัดซ่อนปลาย 
  - แก้วล้างตา     - พลาสเตอร์ม้วน  
  - ผ้ายืด ( Elsatic bandage)   - ผ้ากอซชุบพาราฟินสำหรบัแผลไฟไหม ้

- ถุงมือยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ยาสามัญประจำบ้าน 
 ยาสามัญประจำบ้าน  เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการเบื้องต้น สามารถใช้ได้เองโดยไม่ต้องปรึกษาแพทย์  
ยาสามัญประจำบ้านที่ควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน ได้แก่ 
  - ยาแก้ปวดลดไข้ : ยาเม็ดพาราเซตามอล  
 - ยาแก้แพ,้ลดน้ำมูก : ยาเม็ดคลอเฟนิรามีน  
 - ยาแก้ปวดท้องท้องอืด ท้องเฟ้อ : ยาธาตุน้ำแดง, ยาธาตุน้ำขาว, โซดามิ้นท์, ขมิ้นชันแคปซูล 
 - ยาโรคกระเพาะ : ยาเม็ดอลูมินาเมกนีเซีย, ไตรซิลิเคท 
 - ยาแก้ท้องเสีย : ยาน้ำเคาลินเปคติน, ผงน้ำตาลเกลือแร่ 
 - ยาใส่แผล : ทิงเจอร์ไอโอดีนใส่แผลสด 
 - ยาล้างตา : บอริคโซลูชัน 
 - ยาล้างแผล เช็ดแผล : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, แอลกอฮอล์เช็ดแผล 
 - ยาทาแก้แพ้แก้คัน : คาลาไมน์ 
 - ยาทานวด : ข้ีผึ้งปวดบวม, ครีมระกำ , GPO บาล์ม 
 - ยาแก้ไอผู้ใหญ่, ยาแก้ไอเด็ก : ยาแก้ไอน้ำดำ, ยาขับเสมหะ 
 - ยาระบาย : ยาระบายแมกนีเซีย, มะขามแขก, ยาเม็ดมะขามแขก 
 - ยาสูดดม : เหล้าแอมโมเนีย 
 



 

 

 
 

รูปท่ี 3  อุปกรณ์และยาสามัญประจำบา้นท่ีควรมีไว้ในตู้ยา 
 
4. การปฐมพยาบาลด้วยตนเอง  
 ในชีวิตประจำวัน  ลูกเสืออาจต้องประสบกับการบาดเจ็บแบบต่าง ๆ  มากมาย  ทั้งที่เกิดกับตัวเองและ
ผู้อื่น  ซึ่งลูกเสือควรจะทำการปฐมพยาบาลได้  การบาดเจ็บแบบต่าง ๆ ที่ลูกเสือควรรู้จักวิธีปฐมพยาบาล ได้แก่ 
  ●  เป็นไข้ ตัวร้อน 
       ไข้ ( Fever) เป็นอาการที่พบบ่อย หมายถึงการเพิ่มของอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าปกติคือ 
36.5–37.5 °C  อันเป็นผลจากการที่รา่งกายพยายามรักษาอุณหภูมิให้คงที ่ เนื่องจากอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า
ปกติ  ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหนาว  และอาจกระตุ้นให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจึงเกิดการสั่นสะท้านได้  การ
รักษาอาการไข้นั้นทำได้ดังนี้ 
  
       1.  นอนพักผ่อน  ห้ามตรากตรำทำงาน        
       2.  ดื่มน้ำ  น้ำหวาน น้ำข้าวต้ม  หรือน้ำผสมผงเกลือแร่ 
       3. ถ้าไข้สูงหรือตัวร้อนมาก (แต่ผู้ป่วยบอกว่าหนาว) ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว  เวลาเช็ดอย่าให้
ถูกลมเป่าเพราะอาจทำให้หนาวสั่นได้  ถ้าไข้สูงมากหรือตัวร้อนจัด  ให้กินยาพารา ทุก 4-6  ช่ัวโมง 
       4.  ถ้าหนาวหรือครั่นเนื้อครั่นตัว  ควรใส่เสื้อหนา ๆ  หรือห่มผ้า  และดื่มกินของร้อน ๆ  ให้
เหงื่อออก  ห้ามอาบน้ำเย็นหรือดื่มกินของเย็น ๆ  
       5.  ถ้าไข้ไม่หายภายใน  3-4  วัน หรืออาการทรุดลง  ควรไปหาหมอ 
 
  ●  หัวโน ห้อเลือด ฟกช้ำ  บวม 
       เกิดจากการกระทบกระแทกอย่างแรง  ทำให้เส้นเลือดฝอยฉีกขาด  เลือดออกใต้ผิวหนังโดย
ไม่มีบาดแผลให้เห็น  แต่จะมีอาการที่สังเกตได้คือบริเวณนั้นจะบวมนูนข้ึนมาเป็นก้อน  ในระยะ  48  ช่ัวโมงแรก
ให้ใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบ วันละ 3-4  ครั้ง  ครั้งละ 15-30  นาที ห้ามคลึง ขยี้หรือนวดด้วยของร้อนจัดหรอื
ทาด้วยยาหม่อง  เพราะจะทำให้หายช้า  หลังจาก 48  ช่ัวโมงไปแล้ว ให้ประคบและคลึงด้วยน้ำอุ่น วันละ  3-4  
ครั้ง  ครั้งละ  15-30  นาที  บริเวณที่บวมจะค่อย ๆ ยุบหายไป 
 
  ●  ปวดศีรษะ 
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       อาการปวดศีรษะ  คืออาการปวดซึ่งเกิดกับบริเวณใด ๆ ของศีรษะและคอ  เนื่องจาก สมอง
นั้นไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้  เพราะไม่มีประสาทรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด  ดังนั้นอาการปวดศีรษะส่วนใหญ่
จึงเกิดขึ้นรอบ ๆ  สมอง  ที่สามารถรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดได้  ได้แก่ส่วนที่อยู่ในกะโหลกศีรษะและนอกกะโหลก
ศีรษะ  
       การรักษาอาการปวดศีรษะนั้น  ทำได้โดยใช้ยาหม่องทาถูนวด  ถ้าไม่หายให้กินยาแก้ปวด  
เช่น  พาราเซตามอล  หากยังไม่หายภายใน  1  สัปดาห์ควรไปหาหมอ   

     ถ้าปวดศีรษะรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเปน็มาก่อน  อาเจียน  ตาพร่ามัว  เห็นภาพซ้อน  มือเท้าชา 
อ่อนแรง  เดินเซหรือก้มคอไม่ลง  ปวดถ่ีและรุนแรงข้ึนทุกวัน  หรือปวดติดต่อกันตลอดเวลาเกิน  3  วัน  ต้องไป
หาหมอโดยเร็ว 

 
  ●  ข้อเคล็ด ข้อแพลง 
       ให้บริเวณนั้นอยู่นิ่ง ๆ และยกสูงไว้  ถ้าเพิ่งเป็นหรือข้อยังไม่ทันบวม  ให้ประคบด้วยน้ำแข็ง  
15-30  นาที วันละ  3-4  ครั้ง  เมื่อข้อบวมเต็มที่แล้วให้ประคบด้วยน้ำอุ่น  ทาถูนวดด้วยน้ำมันหรือครีม  หรือใช้
ครีมทาแก้ช้ำ  หากเป็นมากจนเคลื่อนไหวไม่ได้  สงสัยว่ากระดูกแตกหรือเอ็นขาด  และอาการไม่ดีข้ึนใน  2-3  วัน
ให้รีบปรึกษาแพทย์  
 
  ●  กรดหรือด่างเข้าตา   

       ห้ามขยี้ตา  รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ  หลาย ๆ  ครั้ง  แล้วรีบพาไปหาหมอ ห้ามใช้ด่าง
หรือกรดล้างแก้ฤทธ์ิ  เพราะจะยิ่งเป็นอันตรายแก่ดวงตา   

 
  ●  กรดหรือด่างลวกผิวหนัง 
       แช่หรือจุ่มอวัยวะส่วนน้ันลงในอ่างน้ำ  หรือล้างน้ำนาน ๆ แล้วล้างด้วยน้ำสบู่จาง ๆ  
 
  ●  มีบาดแผล 
       -  ถ้าบาดแผลมีขนาดใหญ่  ทำการห้ามเลือดแล้วรีบพาไปหาหมอ 
       -  ถ้าบาดแผลเล็กน้อย  ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด  ใช้สำลีหรือผ้าก๊อซซับให้แห้ง เช็ดรอบแผล
ด้วยน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน  แอลกอฮอล์  หรือทิงเจอร์ใส่แผลสด  ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซหรือผ้าปิดแผล  ห้ามถูกน้ำ  
ทำแผลวันละ  1-2  ครั้ง  โดยเปิดแผลใช้สำลีชุบน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน  แอลกอฮอล์  หรือทิงเจอร์ใส่แผลสด  เช็ด
ผิวหนังรอบแผลวนออกข้างนอกทางเดียว  อย่าเช็ดลงในแผลหรือวนกลับไปกลับมา  ใช้สำลีชุบน้ำเกลือล้างแผล
เช็ดเบา ๆ ที่แผล  แล้วใช้ไม้พันสำลีหรือผ้าก๊อซซับให้แห้ง  ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซหรือผ้าปิดแผล  ถ้าแผลติดเช้ือ  มี
หนอง  หรือมีไข้  ควรไปหาหมอ 
       -  แผลถลอก  ล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่เอากรวดดินที่อยู่ในแผลออกให้หมด  เช็ดรอบแผล
ด้วยน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน  แอลกอฮอล์  หรือทิงเจอร์ใสแ่ผลสด  ไม่ต้องปิดแผล  ระวังอย่าให้ถูกน้ำ  ทำแผลวันละ  
1-2  ครั้ง  ถ้าแผลลึก  ติดเช้ือ  มีหนอง  หรือมีไข้  ควรไปหาหมอ 
 
  ●  มีดบาด   
       บีบให้เลือดชะเอาสิ่งสกปรกออกมาบ้าง  ล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่  เช็ดรอบแผลด้วยน้ำยาโพ
วิโดนไอโอดีน  แอลกอฮอล์  หรือทิงเจอร์ใส่แผลสด  พันรัดให้ขอบแผลชิดกัน  ทำแผลวันละ  1-2  ครั้ง  ถ้าแผล
ลึก  ติดเช้ือ  มีหนอง  หรือมีไข้  ควรไปหาหมอ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Pain_receptor&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
●  ผงเข้าตา 

       ห้ามขยี้ตา  เพราะนอกจากฝุ่นผงจะไม่ออกแล้ว  อาจทำให้ฝุ่นผงนั้นไปเข่ียผิวกระจกตา ทำ
ให้เกิดแผลถลอก กว้างขึ้น หรืออาจยิ่งฝังลึกลงไป  ทำให้เอาผงออกยากยิ่งขึ้น   จากนั้นให้รีบลืมตาในน้ำสะอาด
และกลอกตาไปมา  หรือเทน้ำให้ไหลผ่านตาที่ถ่างหนังตาไว้  ถ้ายังไม่ออก  ให้คนช่วยใช้มุมผ้าที่สะอาดเข่ียผงออก  
ถ้ายังไม่ออก  ควรรีบไปหาหมอ 
  
 
 
 
 
 
  ●  ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 
       ให้แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำเย็นที่สะอาด  หรือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นโปะ  เพื่อลดการปวดแสบปวด
ร้อน  ประมาณ  10-30  นาที  ห้ามใช้ยาสีฟัน  น้ำปลาหรือยาหม่องทาเด็ดขาด  เมื่อหายปวดแสบปวดร้อนแล้ว
จึงตรวจดูผิวหนัง  ถ้าผิวหนังไม่พุพองหรอืหลดุลอก  ให้ล้างแผลให้สะอาด  ซับให้แห้ง  ทาด้วยครีมแก้อักเสบ  หรือ
น้ำปูนใสผสมน้ำมะพร้าวอย่างละเท่า ๆ  กัน  หรือวุ้นจากใบของว่านหางจระเข้  ถ้ามีตุ่มหรือแผลพุพอง  ไม่ต้อง
เจาะปล่อยให้แห้งไปเอง  ถ้าเป็นมาควรรีบพาไปหาหมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ●  งูกัด 

 
        สำลีเช็ดแผล                   โพวิโดนไอโอดีน          ทิงเจอร์ใส่แผลสด      แอลกอฮอล์เช็ด

แผล 
 

           รูปท่ี 4  อุปกรณ์ชุดทำแผล 
 

  

 

รูปท่ี 5  วุ้นในใบของว่านหางจระเข้    
 ช่วยรักษาแผลไฟไหม้ นำ้ร้อนลวกได้ 

http://haamor.com/knowledge/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/article/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=cotton+bud&source=images&cd=&cad=rja&docid=mKXpnzwP-bG1hM&tbnid=FTljOK-m3S4FiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://inspirationmedical.en.made-in-china.com/product/TopEDetlvNhx/China-Cotton-Swab-Cotton-Bud-IM-178-.html&ei=Wpa7UfrZFYfSrQfVyIFA&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNFn-_MqCiBkLiveluX-y_kbiciVjQ&ust=1371334394697354
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99&source=images&cd=&docid=b7TLSX14CBzQmM&tbnid=T156Lq5pgwwZFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boatbook.co.th/2013/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=107&Itemid=54&ei=PJO7UfzXD4uSrge1zID4Cw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNGIaLbFMDEswXtSs83Zp0gpPg36tA&ust=1371333684475136
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=KafQwnffZsPpeM&tbnid=k-vFzepG2JRl9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodchoiz.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9930cc&ei=-ZG7UY6xH8GPrQfJjYGYBw&bvm=bv.47883778,d.bmk&psig=AFQjCNHIQBAJDzZKCZlprMvmHBT4DhTj0A&ust=1371333478577545
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5&source=images&cd=&cad=rja&docid=1FdFoVBA4bwhCM&tbnid=iL7_RIXvi-54-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lyreco.com/webshop/P08/searchCategory/006008002;jsessionid=0000QNOAUk4UQEkcyuspBKh8yu-:16q10s4nb?lc=THTH&ei=2ZO7UdOOCoOyrgfXlIHgCQ&psig=AFQjCNE80sRXllAv3BPynaI7Kex6--qj7A&ust=1371333969252334
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89&source=images&cd=&cad=rja&docid=fHKwfkobNkqxXM&tbnid=4g1NZPz-YzExpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://202.129.59.73/nana/frwater/alovera.htm&ei=jRnCUeP1KI-IrAeQn4BQ&bvm=bv.48175248,d.bmk&psig=AFQjCNEsMibt6q2fenqsRI-fbbERrYryEg&ust=1371761225747798


 

 

       งูพิษกัดยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในประเทศไทย  จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า  ประเทศไทยมีผู้ป่วยถูกงูกัดประมาณ 7,000 รายต่อปี  พิษงูทำอันตรายต่อร่างกายได้  3  แบบ  ได้แก่  
เป็นพิษต่อระบบประสาท  พิษต่อระบบเลือด  และพิษต่อกล้ามเนื้อ  งูพิษที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่  งูเห่า  งู
จงอาง งูทับสมิงคลา งูสามเหลี่ยม  งูแมวเซา งูกะปะ งูเขียวหางไหม้  งูทะเล  ที่พบว่าเป็นปัญหามากที่สุดคืองูเห่า  
และงูจงอาง 
       การสังเกตว่าถูกงูมีพิษหรือไม่มีพิษกัดคือดูที่รอยแผลกัด   ถ้างูไม่มีพิษกัดแผลจะเป็นรอย
ถลอก  ให้ทำแผลแบบแผลถลอก  ถ้าแผลไม่ลุกลาม  หรือไม่มีอาการอื่น แผลจะหายเอง   

     ถ้างูมีพิษกัด  จะมีรอยเข้ียวเหมือนรอยเข็มฉีดยา  1-2  จุด  การช่วยเหลือทำได้ดังนี้ 
1. ให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ถูกกัด  
2. นำงูมาด้วยถ้าทำได้ ในกรณีที่งูหนีไปแล้วไม่จำเป็นต้องไปไล่จับ  เพราะแพทย์สามารถวินิจฉัยชนิดของงูได้

โดยไม่ต้องเห็นงู  
3. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด  
4. ห้ามกรีด ดูด แล้วพอกยาบริเวณแผลงูกัด เพราะแผลจะช้ำและพิษจะกระจายเร็วข้ึน 
5. การขันชะเนาะ  ยังเป็นที่ถกเถียงกัน วิธีปฏิบัติให้ใช้ผ้าหรือเชือกรัดเหนือบริเวณที่ถูกงูกัดให้แน่นพอสอด

นิ้วได้ แล้วคลายออกทุก 15 นาที ในกรณีที่ถูกงูพิษต่อระบบประสาทกัด และไม่สามารถไปพบบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ในเวลาอันสั้น  แต่โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากมักทำไม่ถูกวิธี รัดแน่น และนาน
เกินไปทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด  

6. นำส่งหมอโดยเร็วที่สุด  ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้เป่าปากช่วยหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ●  แมลงกัดต่อย 
       ผึ้ง  แตน  ต่อ  หรือแมลงภู่ต่อย   
         เมื่อโดนผึ้งต่อยเหล็กในของผึ้งจะหลุดจากท้องบริเวณส่วนก้น  ปักติดอยู่ที่แผลให้รีบนำเอา
เหล็กในออก  จากนั้นให้ใช้หัวหอมผ่าครึ่ง  เอาด้านที่ผ่าถูบริเวณผิวหนังที่ถูกต่อย  ทำซ้ำทุก  5  นาที  ทาแผลด้วย

 

 รูปท่ี 6  งูเห่า 

รูปท่ี 7 รอยเขี้ยวงูพิษ (ซ้าย) 
             และงูไม่มีพิษ (ขวา) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=wrgX6snhA2Ie0M&tbnid=WVejfebrfr9jfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pettakecare.com/?p=291&ei=SYbFUbbVD8W3rgep7YGwDQ&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNFIpcDbVF82YnSzdm35YJ76nyhDSA&ust=1371985809709758
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=cobra&source=images&cd=&cad=rja&docid=oQ8TzC3hQ4zdrM&tbnid=zNLfweTPdxeByM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.telegraph.co.uk/news/peterwedderburn/100081976/watch-out-nyc-finding-the-escaped-bronx-zoo-cobra-could-be-impossible/&ei=l4fFUcjQMsW3rAe6lYAg&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNERk_nRTINKQSSzP2IBpV-2YwkcVQ&ust=1371986122385876


 

 

แอมโมเนีย  หรือครีมแก้แมลงกัดต่อย  ถ้าปวดให้กินยาแก้ปวดพาราเซตามอล  หรือใช้น้ำแข็งประคบ  ถ้าถูกต่อย
หลายแห่ง  หนังตาบวมหรือหายใจไม่สะดวก  ควรรีบไปหาหมอ  เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม 
       ตะขาบ  แมงมุม  แมงป่องกัด 
       ทาแผลด้วยแอมโมเนีย  หรือครีมแก้แมลงกัดต่อย  ถ้าปวดให้กินยาแก้ปวดพาราเซตามอล  
หรือใช้น้ำแข็งประคบ  ถ้าปวดมากควรพาไปหาหมอ 
 
 
 
 
 
   
 
 

●  ปวดท้อง 
       อาการปวดท้องเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น  อาหารเป็นพิษจากจุลินทรีย์  ปวดกระเพาะ
อาหาร  ท้องอืดท้องเฟ้อ  ปวดประจำเดือน เป็นต้น 
       - ถ้าปวดท้องจากอาหารเป็นพิษ  จะมีอาการท้องเสียและอาเจียน  ควรรีบไปหาหมอทันที  
หากเป็นไม่มากสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากร่างกาย  หรือดื่มน้ำผสม
ผงเกลือแร่  หากไม่หายภายใน  7  วัน  ต้องรีบไปหาหมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 8  แมลงมีพิษท่ีอาจพบบ่อยในชีวิตประจำวัน 
 

 

 
 

รูปท่ี 9  ผงเกลือแร่และยาธาตุนำ้ขาว 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=spider&source=images&cd=&cad=rja&docid=ic6OWy4HFYE9EM&tbnid=MPLyM15eyU9U0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.domyownpestcontrol.com/spiders-c-22.html&ei=FiLCUabvF8yprAfcrIHQAw&bvm=bv.48175248,d.bmk&psig=AFQjCNEeAqUme3aTPxF6qIC7RF1xAvJlQg&ust=1371763588865790
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%87&source=images&cd=&cad=rja&docid=wGQqzFmk89lB1M&tbnid=qaK8ZARSJkE21M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/sgk/file/i2.html&ei=bKfEUZzwIIqCrgew44HIBg&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNE86OrPD_ei1udXENMLjqO80Gei1A&ust=1371928764347087
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=lgU19dGq6DWbbM&tbnid=3FQECOu07IbebM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodchoiz.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99200ml&ei=56jEUfOoMsrNrQeRuYGwBw&bvm=bv.48293060,d.bmk&psig=AFQjCNE-QQSleh4mmqim-30HpJkXOO9M-A&ust=1371929151799081


 

 

       -  ถ้าปวดท้องเวลาหิวจัดหรืออิ่มจัด  มีอาการเรอเปรี้ยว  อาจเป็นแผลในกระเพาะอาหาร  
ให้กินยาลดกรดในกระเพาะอาหาร เช่น ยาธาตุน้ำขาว ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน  2  สัปดาห์  หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ  
ให้รีบไปหาหมอ 
       - ท้องอืดท้องเฟ้อ  กินยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ้าไม่ดีข้ึนใน 2 วัน ให้รีบไปหาหมอ 
       - ปวดประจำเดือน  เป็นอาการปวดท้องน้อยขณะมีประจำเดือน ซึ่งมักจะเป็นประจำอยู่ทุก
เดือน ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากและสามารถทำงานได้ตามปกติ  ให้ประคบท้องด้วยกระเป๋าน้ำร้อน  และกินยาแก้
ปวดเกร็งในท้องทุก 4-6  ช่ัวโมง  ถ้าปวดนานกว่า  24  ช่ัวโมงต้องรีบไปหาหมอ 
  ●  ตะคริว 
       ตะคริว (Cramp) คือภาวะที่มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อโดยไม่คลายตัวออกตามปกติ  มัก
เกิดข้ึนตามกล้ามเนื้อแขนและขา  ปกติจะเกิดข้ึนเพียงไม่กี่นาที  แต่บางรายอาจรุนแรงและนาน  ก่อให้เกิดความ
เจ็บปวดทรมาน  แม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง แต่หากเกิดขึ้นระหว่างขับรถหรือว่ายน้ำ  อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุและอันตรายถึงชีวิตได้  โดยทั่วไปมักเกิดกับนักกีฬาที่ออกกำลังหนักหรือมากเกินไป  ผู้สูงอายุ  สตรีมี
ครรภ์  และผู้สูบบุหรี่จัด 
       การรักษาคือให้ยืดกล้ามเนื้อส่วนที่หดตัวออกให้ได้  เช่น ถ้าเป็นที่น่องให้นั่งเหยียดขาไป
ข้างหน้า  แล้วดึงปลายเท้าเข้าหาตัวเอง  เพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเหยียดตรงมากที่สุด  แล้วถ้ายังอ่อนล้าเนื่องจากเสีย
เหงื่อมากหรือขาดเกลือแร่  ให้ดื่มน้ำผสมเกลือแร่ 
 
  ●  ตกจากท่ีสูงหรือตกจากพาหนะ 
       หากสูงไม่มากอาจเกิดอาการเจ็บจุก  หากตกจากที่สูงมาก ๆ  อาจเกิดการเจ็บปวดที่รุนแรง
จากการบวม ช้ำ เป็นแผลถลอกหรือกระดูกหัก  ถ้าร้ายแรงมาก ๆ เช่น  กระดูกสันหลังหักเคลื่อน  หรือกระดูกหัก
ไปทิ่มอวัยวะภายใน  อาจทำให้ถึงตายได้ 
       การช่วยเหลือผู้ตกจากทีสู่งควรทำดังนี้  ห้ามเคลื่อนย้าย  ให้ผู้ป่วยนอนอยู่น่ิง ๆ  ในท่าที่สบาย  
หาแผ่นกระดานหรือเปลแข็งสอดเข้าใต้ตัวผู้ป่วยแล้วจึงยกขึ้นตรง ๆ  ถ้ามีบาดแผลให้ทำการห้ามเลือด  โดยใช้ผ้า
สะอาดกดที่แผล  แล้วนำส่งหมอโดยเร็วที่สุด 
       ถ้าบาดเจ็บไม่มากให้รักษาตามอาการ  ถ้าเป็นแผลถลอกล้างแผลให้สะอาด  ไม่ต้องปิดแผล  
ถ้ามีอาการปวดศีรษะตามมาภายหลัง  ต้องรีบหาหมอทันที  เพราะสมองอาจได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งเป็น
อันตรายมาก 
 
 
  ●  กินยาพิษหรือสารมีพิษ 
        ปัจจุบันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยการกินสารพิษหรือยาพิษ  กำลังเป็นปัญหาสำคัญในบ้านเรา  
นอกจากนั้นยังพบอุบัติเหตุจากการกินสารพิษหรือยาพิษโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น กินเห็ดพิษ หรือเด็กเล็กกินสารพิษ   
เป็นต้น 
                การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษทำได้ดังนี้ 
       - ถ้ายาพิษนั้นไม่ใช่กรด  ด่าง  น้ำมันก๊าด  เบนซิน  หรือสารกัดกร่อน  พยายามใช้นิ้วล้วงคอ
ให้อาเจียนซ้ำ ๆ จนไม่มีอะไรออกมาอีก  แล้วรีบพาไปหาหมอ  พร้อมทั้งนำยาที่กินไปด้วย 
       - ถ้ายาพิษนั้นเป็นกรด  ด่าง  น้ำมันก๊าด  เบนซิน  หรือสารกัดกร่อน ซึ่งจะทราบได้เพราะ
กลิ่น  หรือมีแผลไหม้ในปากและคอหอย  ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำเย็นและนม  แล้วรีบพาไปหาหมอ 
  ●  ก้างติดคอหรือสงสัย 



 

 

       กลืนก้อนข้าวสุก หรือกล้วยทั้งคำ หรือก้อนขนมปังนิ่ม ๆ โดยไม่ต้องเคี้ยว  ถ้ายังไม่หลุด  
กลืนน้ำส้มสายชูเจือจาง  เพื่อให้ก้างอ่อนตัวลง  ถ้ายังไม่หลุด  ควรไปหาหมอ 
 
       ลูกเสือจะพบว่าอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ  หรือการเจ็บปว่ย  สามารถเกิดข้ึนได้ตลอด เวลา  ทั้ง
กับบุคคลอื่นหรือกับตัวลูกเสือเอง  ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา  และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  เช่น 
สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีรถจักรยานยนต์  ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ไม่ขับรถเร็ว ไม่นั่งห้อยขาบนฝากระบะท้ายรถ ฯลฯ  
และหากเกิดอุบัติเหตุ  ต้องมีสติ  สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขัน  ตามหลักการปฐมพยาบาลที่
ได้เรียนรู้มาแล้ว 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

11-12 / 4 
 
  
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเรียนวิชา หน่วยที ่  เรื ่อง วิชา

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการตั้งคำถามที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 6 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
1. การปฐมพยาบาล 
    1.1  ความหมายและความสำคัญ  
    1.2  หลักทั่วไปของการปฐม
พยาบาล 
    1.3  ข้อความจำของการปฐม
พยาบาล 
2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
3. ยาสามัญประจำบ้าน 
 
 
 
 

หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 

 
 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. การปฐมพยาบาลด้วยตนเอง 
  -  ปวดศีรษะ   
  -  เป็นไข้  ตัวร้อน 
  -  มบีาดแผล 
  -  ไฟไหม้  น้ำร้อนลวก 
  -  ปวดท้อง  
     ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพรอ้ม
กับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และ

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเนื ้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 



 

 

 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 วิชาปฐมพยาบาล 

1. การปฐมพยาบาลหมายถึงอะไร 
     ก. การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหต ุ
     ข. การรักษาพยาบาลขณะนำสง่หมอ 
     ค. การเตรียมการเพื่อให้ความสะดวกแกห่มอ 
     ง. การวางแผนช่วยเหลอืผูป้่วยถ้าเกิดอุบัตเิหตุ 



 

 

2. ข้อใดคือหลักสำคัญของการปฐมพยาบาล 
     ก. รักษาชีวิตผู้ป่วย 
     ข. บรรเทาอาการเจ็บปวดของผูป้่วย 
     ค. ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับอันตรายมากขึ้น 
     ง. ทำให้ผู้ป่วยคืนสูส่ภาพเดิมโดยเร็ว 
3. การเป็นลมเกิดจากสาเหตุใด 
     ก. ร่างกายถ่ายท้องเพื่อขับสารพิษ 
     ข. เลือดไปเลี้ยงสมองไมเ่พียงพอ 
     ค. เซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายขาดเลือด 
     ง. เซลลป์ระสาทไม่ตอบสนองการสั่งการ 
4. ข้ันตอนแรกของการช่วยเหลือผูป้่วยเป็นลมคือ 
     ก. คลายเสื้อผ้าให้หลวม 
     ข. โบกพัดลมใหผู้้ป่วย 
     ค. ให้ผู้ป่วยนอนราบ หนุนเท้าสงู 
     ง. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดหน้า บีบนวดแขนขา 
5. การช็อกเกิดจากสาเหตุใด 
     ก. ร่างกายขาดน้ำเนื่องจากเสียเหงื่อ 
     ข. เลือดไปเลี้ยงสมองไมเ่พียงพอ 
     ค. เซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายขาดเลือด 
     ง. เซลลป์ระสาทไม่ตอบสนองการสั่งการ 
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการช็อก 
     ก. เสียเลือด 
     ข. อาเจียน 
     ค. ท้องเดิน 
     ง. ตกใจ 
7. ข้ันตอนใดต้องทำก่อนหากผูป้่วยไม่หายใจ 
     ก. ผายปอด 
     ข. ห้ามเลือด 
     ค. เข้าเฝือก 
     ง. เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น 
 
 
 
8. การช่วยเหลือคนจมน้ำวิธีใดง่ายทีสุ่ด 
     ก. เข้าไปกอดด้านหน้าพาว่ายน้ำออกมา 
     ข. กอดประกบด้านหลังพาว่ายน้ำออกมา 
     ค. ให้คนป่วยข่ีหลังพาว่ายน้ำออกมา 
     ง. ดึงผมจากด้านหลงัพาว่ายน้ำออกมา 
 9. การช่วยเหลือผูจ้มน้ำจะช่วยได้อย่างไร 
     ก. ปิดจมูกแล้วเป่าลมเข้าไปในปอดผูป้่วย 



 

 

     ข. ประกบมือกดหน้าอกผู้ป่วย  12-15 ครั้ง/นาท ี
     ค. เช็ดตัวให้แห้งแล้วประคบด้วยน้ำเย็น 
     ง. ข้อ  ก  และ  ข  ถูก 
10. การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะช่วยโดยวิธีใด 
     ก. ผายปอดและนวดหัวใจเพราะขาดออกซเิจน 
     ข. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าเพราะสมองขาดเลือด 
     ค. นวดตามเนื้อตัวเพราะเซลล์ขาดออกซิเจน 
     ง. ให้ดื่มน้ำผสมเกลือแรเ่พราะร่างกายขาดน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 ลูกเสอืจิตอาสา  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้



 

 

  1. บอกความหมายของจิตอาสา และการบริการได ้
  2. บอกหลักการของจิตอาสา และการบริการ 

3. บอกกจิกรรมจิตอาสา และการให้บริการของลูกเสือวิสามัญ 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับหลกัการของจิตอาสา และการบริการ 
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
1. จิตอาสา และการบริการ 

1.1 ความหมายและความสำคญัของจิตอาสา 
 จิตอาสา หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวมของคนที่รูจ้ักความเสียสละ เอาใจใส่ เป็นธุระให้ความร่วมมือร่วม
ใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยกันพฒันาคุณภาพชีวิตและปรารถนาเข้าไปช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนใน
สังคมด้วยการสละเวลา การลงแรงและสร้างสรรค์ไห้เกิดประโยชน์สุขแก่สงัคมและประเทศชาติ 

ความสำคัญของจิตอาสา เป็นการตระหนักรู้การแสดงออกทำประโยชน์เพื่อสังคมตลอดจนช่วยกันดูแล
รักษาสิง่แวดล้อมสาธารณะสมบัติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มคา่ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยากหรอืผูท้ี่ร้องขอ
ความช่วยเหลือ โดยใช้คุณธรรมเป็นหลัก 

1.2 ความหมายและความสำคัญของการบริการ 
บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการบำเพญ็ประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อชุมชน ลกูเสือ

วิสามัญจะต้องมีความเลือ่มใสศรัทธาในคำว่า “บริการ” และลงมือปฏิบัตเิรือ่งนี้อย่างจริงจงั ด้วยความจริงใจและ
โดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบ้รกิาร นั้นด้วยความชำนาญ ว่องไว คือไว้ใจได้ หรือเช่ือถือได้ 
ความสำคัญของการบริการเป็นหัวใจสำคัญของลูกเสือกศน. ซึ่งต้องพัฒนาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรมไมเ่อารัดเอา
เปรียบผู้ที่ยากจนหรือด้อยกว่าใหรู้้จกัการเสียสละความสุขสว่นตัว เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผูอ้ื่นเพื่อจุดมุง่หมายให้
สังคมสามารถดำรงอยู่ได้โดยปกติถือว่าเป็น เกียรตปิระวัตสิงูสุดของชีวิต 
ลูกเสือวิสามัญมีคติพจน์ว่า “บริการ” (Service) คือ การกำหนดแนวทางสำหรบั ยึดเหนี่ยวในการเป็นลูกเสือ
วิสามัญว่าจะทำหน้าที่ในการบริการช่วยเหลือผู้อื่น บำเพญ็ประโยชน์แกผู่้อื่นและสงัคมทีเ่ราอาศัยอยู่ หมายถึง การ
สร้างนสิัยให้ลูกเสอืวิสามญัไม่เป็นคน เห็นแก่ตัวพร้อมทีจ่ะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวให้บริการแก่บุคคลอื่นหรอื
สังคมทีเ่ราอาศัยอยู่ ทั้งนี้เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญจ่ะสามารถประกอบอาชีพอย่างสุขสบายในสังคม 
เพราะเขารูจ้ักเสียสละไมเ่อารัดเอาเปรียบคนอื่น 
คติพจน์ “บริการ” เป็นเสมือน “หัวใจ” ของการเป็นลกูเสอืวิสามัญว่าจะต้องยึดมั่น การเสียสละด้วยการบริการ 
แต่การบริการนีม้ิได้หมายถึง เป็นผูร้ับใช้หรือคนงานอย่างทีบ่างคนเข้าใจ การบริการในความหมายของการลูกเสอื
วิสามัญนั้นมุง่ทีจ่ะอบรมบ่มนสิัยและจิตใจให้ลกูเสือวิสามญัได้รู้จักเสียสละได้รูจ้ักวิธีหาความรู้และประสบการณ์อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตและในที่สุดจะทำให้เขาสามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสังคม ทัง้นี้ มีหลักใน
การดำเนินการตามคติพจน์บริการ 



 

 

 
รูปการบริการ 

 

2. หลักการของจิตอาสา และการบริการ 
2.1 หลักการของจิตอาสา 
หลักการของจิตอาสา มีท่ีมาจากการพัฒนาตนเองให้มีจติสำนึกท่ีดี มีนํา้ใจการท่ีคนมาอยู่ร่วมกันเป็น

สังคมย่อมต้องการพ่ึงพากัน โดย 
1) การกระทำของตนเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบและความ

เสียหายต่อส่วนรวม เช่น การมีวินัยในตนเองการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม การเช่ือฟังคำสั่ง เป็นต้น 
2) บทบาทของตนที่มีต่อสังคมในการรกัษาประโยชน์ของสว่นรวมเพื่อแกป้ัญหาสร้างสรรค์สงัคม ซึ่งถือว่า

เป็นความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเคารพสทิธิผู้อื่น การรบัฟ้งความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือ
ผู้อื่น เป็นต้น 

2.2 หลักการของการบริการ มีดังนี ้
1) ใหบ้รกิารด้วยความสมัครใจเต็มใจที่จะให้บริการ 
2) ให้บริการอย่างมีประสทิธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เช่น การปฐมพยาบาล เทคนิคในการช่วยชีวิต 

เป็นต้น 
3) ใหบ้รกิารแกผู่้ที่ต้องการรบับริการ เช่น คนที่กำลังจะจมนํ้าผูท้ี่ถูกทอดทิ้ง คนชรา คนป่วยและผู้ไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น 
4) ให้บริการด้วยความองอาจ ตั้งใจทำงานให้เสรจ็ด้วยความมั่นใจ ด้วยความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ทีม่ี

อยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างแทจ้รงิ อุทิศให้แก่งานอย่างจริงจัง ในขณะนั้นรู้จักแบ่งเวลา แบ่งลกัษณะงาน มีความมุ
มานะในการทำงานใหเ้ป็นผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 



 

 

3. กิจกรรมจิตอาสา และการให้บริการของลูกเสือวิสามัญ 
จากอดีตจนถึงปจัจบุันประชาชนคนไทยมีการทำงานจิตอาสาอย่างหลากหลาย รูปแบบ โดยไมห่วัง

ผลตอบแทน เน้นแรงบันดาลใจให้คนทกุเพศทกุวัยคิดที่จะทำความดี เพื่อสังคม ดังนั้น ลูกเสือ ก็สามารถที่จะคิด
กิจกรรมจิตอาสาและการใหบ้รกิารได้เช่นกัน ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 

1) จิตอาสารักสะอาด เช่น ทำความสะอาดวัด/สถานศึกษา โดยการกวาดใบไม้แห้งแยกขยะ ฯลฯ 
2) จิตอาสารักษ์โลก เช่น ช่วยเหลือสุนัขจรจัด เรี่ยไรเงินช่วยสัตว์เรร่่อน ปลูกป่า สร้างฝาย ฯลฯ 
3) จิตอาสากอ่สร้าง เช่น ซ่อม/สร้าง/ทาสี ห้องเรียน สร้างศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน ฯลฯ 
4) จิตอาสาเป็นพีเ่ลี้ยง เช่น เลี้ยงอาหารผูป้่วย เล่านิทานให้เด็กกำพร้า อ่านหนงัสอื ให้คนตาบอด ฯลฯ 
5) จิตอาสาบริการ เช่น ลูกเสือจราจร อาสาพาคนข้ามถนน อาสาบรกิารน้ำดื่มและอาหาร ฯลฯ 

ลูกเสือกับการ “บริการ" 
คำว่า “บริการ” หมายถึง การช่วยเหลือหรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและตอ่ชุมชน ลูกเสือ

วิสามัญจะต้องมีความเลือ่มใสศรัทธาในคำว่า “บริการ” และลงมือ ปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจรงิจัง ด้วยความจริงใจ และ
โดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบ้รกิาร นั้นด้วยความช่ําชอง ว่องไว คือ ไวใจได้หรือเช่ือได้ ความเห็นของ 
บี.พี. เกี่ยวกบั “บริการ” บ.ีพี เห็นว่า การศึกษาทีเ่ด็กได้รบัจากทางบ้าน ทางโรงเรียน ทางวัด และอื่น ๆ ยังมีช่อง
โหว่อยู่ 4 ประการ ซึ่งการลูกเสือมุ่งหมายทีจ่ะอุดช่องโหว่เหล่าน้ันโดยเน้นการฝึกอบรม ลูกเสือในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

(1) ลักษณะนสิัย และสติปัญญา 
(2) สุขภาพและแข็งแรง 
(3) การฝีมือและทกัษะ 
(4) หน้าที่พลเมืองและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
การลกูเสือมุง่หมายที่จะฝึกอบรมลูกเสือทัง้ในทางร่างกาย สติปัญญา ศีลธรรม จิตใจและสังคม เพื่อให้เป็น

พลเมืองดี รูจ้ักหน้าที่รบัผิดชอบและบำเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ แก่ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ 
ตามคติของลูกเสอื พลเมืองดี คือ บุคคลที่มเีกียรตเิช่ือถือได้ มีระเบียบวินัยสามารถบังคับใจตนเอง สามารถ
พึ่งตนเอง ทั้งเตม็ใจและสามารถทีจ่ะช่วยเหลือชุมชนและ บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
ความมุ่งหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือวิสามัญ 

(1) เพื่อให้ลกูเสือได้เข้าร่วมในขบวนการลูกเสือวิสามัญ ซึง่มีผู้ใหญ่เป็นผู้ช้ีแจง แนะนำและทำหน้าทีเ่ป็นที่
ปรึกษา โดยจะใหลู้กเสือวิสามัญในกองปกครองกันเอง ประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ และเรียนรู้โดยการกระทำ 

(2) เพื่อให้ลกูเสือวิสามญัได้มีโอกาสฝึกปฏิบัตกิารตามที่ตนถนัด 
(3) เพื่อใหลู้กเสอืวิสามญัได้ฝึกหัดรบัผิดชอบตอ่ตนเองและผู้อื่นเป็นข้ัน ๆและเพิ่มการฝึกใหก้ว้างขวาง

ยิ่งขึ้นโดยอาศัยระบบหมู ่
(4) เพื่อให้ลูกเสือวิสามญัมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองด้วยความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจ โดย

การใช้ระบบเครื่องหมายพเิศษ 
(5) เพื่อให้ลกูเสือวิสามญัรูจ้ักอดทน นิยมชีวิตกลางแจ้งและการบริการอย่างมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะการ

บริการชุมชน 
(6) เพื่อส่งเสริมการแสวงหาอาชีพทีเ่หมาะสม 
การบริการหรือการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสอืวิสามญัในเรือ่งการบรกิารนี้ มจีุดมุ่งหมาย เพือ่ใหลู้กเสือ

วิสามัญทกุคนได้เข้าใจความหมาย รู้วิธีการในการใหบ้ริการ รู้หลักในการจัดกจิกรรมด้านบรกิาร และมีความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้ การลูกเสอื วิสามัญต้องการผู้เสียสละ ผูม้ีจิตใจเป็นลูกเสอือย่างแทจ้รงิ (Scouting 
spirit) ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ทำอะไรโดยหวังผลส่วนตนเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดเวลา ในเวลาเดียวกันการเสียสละ
ประโยชน์ และความสุขส่วนตัว เพื่อบริการตามความหมายของการลูกเสือวิสามัญนีก้็ต้องให้คำนึงถึง สภาวะ



 

 

แวดล้อมและสถานภาพของตนเองอยูเ่สมอ ๆ เพื่อจะได้ตระหนักถึงขีดความสามารถของตนเอง จะได้ไม่กอ่ใหเ้กิด
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว 
ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ  

(1) บริการแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเสียก่อน เพราะถ้าหากเรายังไม่พร้อม เราก็ไม่
อาจจะไปใหบ้ริการแกผู่้อื่นได้ หรือได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร การบริการแก่ตนเองก่อนน้ันเป็นการฝกึในเรือ่งการใหบ้ริการ
ไปด้วย เพราะคำว่าการบรกิารแก่ตนเองนั้น หมายถึง ตัวเรา ครอบครัวของเรา ผูบ้ังคับบัญชาของเรา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา เพื่อนร่วมงาน ญาติสนทิ มิตรสหาย กล่าวโดยสรปุได้ว่า ก่อนที่เราจะออกไปให้บริการแก่
ผู้อื่นน้ันจำเป็นต้องสร้างความพร้อมให้แก่ตัวเองเสียก่อน เพราะตราบใดทีเ่รายังต้องขอความอปุการะ ต้องอยู่
ภายใต้การโอบอุม้คํ้าชูของผู้อื่น ต้องขอใหผู้้อื่นช่วยเหลือเราแล้วแสดงว่าเรายังไม่พร้อม ฉะนั้นลูกเสือวิสามัญต้อง
เตรียมตัวใหพ้ร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าการเงิน สุขภาพ เวลาว่าง สติปัญญา ฯลฯ บรกิารแกห่มู่คณะและขบวนการ
ลูกเสือ เมื่อเราฝึกบริการตนเองแล้ว ต่อไป ก็ขยายการใหบ้ริการแก่หมู่คณะของเราก่อนเป็นการหาประสบการณ์
หรือความชำนาญด้วยการบรกิารเป็นรายบุคคลบริการแก่กองลูกเสือของเราในการงานต่าง ๆ อันเป็นส่วนรวมและ
รวมไปถึงการใหบ้ริการแก่กองลกูเสืออื่น ซึง่ถือเป็นขบวนการของเราลกูเสือวิสามัญทกุคนควรได้รับ การส่งเสริมให้
ช่วยเหลือการดำเนินกิจการของกองลูกเสือวิสามัญ หรือกองลูกเสือสำรองในทุกวิถีทาง ทั้งนี้เพื่อจะได้มี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการ‘ฝึกอบรมลูกเสอืซึ่งจะช่วยให้เขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้กำกบัลกูเสือและเป็นหัวหน้า
ครอบครัวในอนาคต ลกูเสือวิสามญัควรได้รับมอบหมายความรับผิดขอบในงานที่มีกำหนดแน่นอนในการช่วยเหลือ
ผู้กำกบัลูกเสือประเทศชาติต้องการอาสาสมัครเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการศึกษามีเรื่องอื่น ๆ อีก
มากมายนอกเหนอืไปจากการอ่าน การเขียนและการคิดเลข ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เดก็สมัยนี้ จะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้
ประสบความสำเร็จในชีวิตการทีเ่วลาเรียนระยะสั้นและครูกม็ีจำนวนจำกัดย่อมทำใหเ้ด็กไม่มโีอกาสได้เรียนรูส้ิ่งต่าง 
ๆ เหล่าน้ี ดังนั้นความช่วยเหลือของชายหนุม่รุ่นพีเ่ป็นอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งทีป่ระเทศชาติต้องการอย่างยิ่ง ลูกเสือ
สามัญผู้ซึง่ให้ความช่วยเหลือในการฝกึอบรมหรือในการดำเนินงานของ กองลูกเสือสามญั หรอืกองลูกเสอืสำรอง 
และโดยเฉพาะในการอยู่ค่ายพกัแรม นับได้ว่าเป็นผู้ให้ บรกิารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในเวลาเดียวกันงานนี้ย่อมนำความ
พอใจมาให้ลูกเสอืวิสามญัเอง เพราะการฝกึอบรมเด็กนั้นจะได้เห็นเขาสนุกสนาน มีลักษณะนสิัยที่ดีข้ึน ย่อมทำให้
ลูกเสือวิสามัญ รู้สึกว่าได้ทำอะไรบางอย่างที่คุ้มค่าการฝึกอบรมแกรุ่่นน้องนั้น ลูกเสอืวิสามญัจะตอ้งทำตนให้เปน็
ตัวอย่างที่ดี เพื่อใหรุ้่นน้องทำตามด้วยการปฏิบัติตนใหส้นุกสนาน ร่าเริง เป็นมิตรกบัคนทุกคน ซื่อสัตย์สจุริต มีกริยา
สุภาพ และใช้วาจาสุภาพไปหยาบโลน 

(2) บรกิารแก่ชุมชน เมือ่ฝกึบริการแก่ตนเอง แก่ขบวนการลกูเสอืแล้วกส็มควรทีจ่ะไปบริการแก่ชุมชนตาม
สติปัญญาประสบการณ์และความสามารถแนวคิดในการบรกิารแก่ชุมชน คือ การชำระหนี้แก่ชุมชนด้วยการร่วมมือ
กันเสียสละร่วมกันเพื่อดำเนินการจัดกจิกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น การพฒันาอาคารสถานที่ในชุมซน
นั้น การสร้างสาธารณสถานการจัดงานรื่นเริงงานสังคมเพื่อประโยชน์ของสงัคมนั้น ๆ ซึ่งจะทำใหลู้กเสือวิสามัญได้
ประสบการณ์จากชีวิตจริงหลงัจากที่เขาพ้นวัยจากการเป็นลกูเสอืวิสามญัต่อไป เขาจะสามารถปรบัตัวเข้ากับสังคม
ที่เขาอาศัยอยู่ได้โดยไม่ได้เอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวได ้ การบริการแก่ชุมชนน้ันควรเริ่มตั้งแต่ชุมชนที่กอง
ลูกเสือตั้งอยู่บริการในเรือ่งต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดการช่วยเหลือผู้ประสบอบุัติเหตุการควบคุมการจราจร การ
ดับเพลิง เป็นต้น ที่สำคัญอกีประการหนึง่ คือ การพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 



 

 

 
หลักของการให้บริการ 

(1) เป็นกจิกรรมที่จำเป็นเห็นความจำเป็นที่ต้องให้บริการ คือ ต้องดูว่าจำเป็นแค่ไหนสำหรับเรื่องนั้นที่
จะต้องไดร้ับการบริหาร  

(2) ให้บริการด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะให้บริการ 
(3) ใหบ้รกิารอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เช่น การปฐมพยาบาล เทคนิคในการช่วยชีวิต 

ฯลฯ 
(4) ให้บริการแก่ผูท้ี่ต้องการรับบริการ เช่น คนที่กำลังจมนํ้าจะได้คนช่วย การพัฒนาชุมชนให้บริการแก่ผูท้ี่

ถูกทอดทิ้ง เช่น คนชรา คนป่วย และผู้ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
(5) บริการด้วยความองอาจ ตั้งใจทำงานให้เสรจ็ด้วยความมั่นใจ ด้วยความ รับผิดชอบโดยใช้ความรูท้ี่มีอยู่

ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อุทิศเวลาให้แกง่านอย่างจรงิจงั ในขณะนั้นรู้จักแบ่งเวลา แบ่งลักษณะงาน มีความมุ
มานะในการทำงานใหเ้ป็นผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้จงได้ย่อมจะได้รบัความสำเรจ็เรียบร้อยในการ
ทำงาน จะทำให้เรา รู้สกึภูมิใจ 
งานบริการ ท่ีลูกเสือวิสามัญแต่ละคนหรือกองลูกเสือวิสามัญจะทำไต้นั้น มีหลายประการเช่น 

1) โครงการใช้ผักตบชวาทำปุ๋ยหมัก โครงการนี้เป็นโครงการที่ยิงนกสองตัวในเวลาเดียวกัน คือ เป็นการ
จำกัดผกัตบชวาและเป็นการทำปุ๋ยหมกั เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผักต่าง ๆ ให้ได้ผลดีย่ิงข้ึน โครงการนี้ไมเ่สีย
ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและอยู่ในวิสัยทีก่องลกูเสอืวิสามญัจะทำได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2) โครงการให้บริการแก่ชุมชน เช่น โครงการให้ความปลอดภัยในการจราจรหางานให้คนพิการทำจัดทำ
สนามเดก็เล่นสำหรบัเด็กยากจนพกิาร โครงการบริการแก่ผู้ประสบอบุัติเหตุด้วยการพยายามศึกษาหาความรู้ใน
เรื่องการปฐมพยาบาล เพือ่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบอบุัติเหตุอย่างมสีมรรถภาพ การดับเพลิงด้วยการเข้ารบัการ
อบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

3) โครงการพัฒนาชุมชน โดยทำการสำรวจความต้องการของท้องถ่ินแล้ว วางแผนและลงมือปฏิบัติตาม
โครงการนั้น โครงการให้บริการแก่กจิกรรมลูกเสอื เช่น ปฏิบัติตามหน้าทีท่ี่ได้รับ มอบหมายทำหน้าที่กรรมการของ
กองทำหน้าที่พีเ่ลี้ยงช่วยดูแล ROVER DEN และช่วยเหลือในการฝกึกอบรมลูกเสอืประเภทอื่น ๆ ในวิชาที่ตนถนัด 
เช่น การผูกเงื่อนเชือก การปฐมพยาบาล แผนที่ เข็มทิศ ระเบียบแถว เป็นต้น 
 
การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสอืวิสามัญ 

คติพจน ์“บริการ” นั้นเป็นเสมือน “หัวใจ” ของการลกูเสือวิสามัญว่า จะต้องยึดมั่นเสียสละด้วยการ
บริการ แต่การบริการนีม้ิได้หมายถึงเป็นผูร้ับใช้หรือคนงานอย่างที่บางท่าน เข้าใจ บรกิารในความหมายของการ
ลูกเสือวิสามัญนี้ เรามุ่งทีจ่ะอบรมนิสัยและจิตใจให้ได้รูจ้ัก เสียสละ ได้รู้จักวิธีหาความรู้และประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อไปในอนาคตและในทีสุ่ด ก็จะทำให้สามารถประกอบอาชีพโดยปกตสิุขในสังคม การบริการ หมายถึง 
ให้ประกอบคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ ด้วยการถือว่าเป็นเกยีรติประวัติสูงสุดแหง่ชีวิตของเราในการทีรู่้จกั เสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น ทั้งนีเ้พื่อจุดหมายให้สงัคมสามารถดำรงอยู่ได้โดยปกติเป็นการสอนให้
ลูกเสือวิสามัญตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไมเ่อารัดเอาเปรียบผูท้ี่ยากจน หรอืด้อยกว่า นอกจากนั้นการบรกิารแกผู่้อื่น
เปรียบเสมอืนเป็นการชำระหนี้ที่ไดเ้กิดมาแล้วอาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ด้วยความมุ่งหวังจะใหทุ้กคนเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในสงัคมมองเห็นความจำเป็นของสังคมว่าไม่มีใครสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลำพงั ทุกคนจำเป็นต้องพึ่งพา
อาศัยกันไม่ว่าด้านอาหารการกินด้านเครื่องนุง่หม่ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ ก็ตามเราต่างคนต่างมีความ
ถนัดในการงานอาชีพของแตล่ะคนแล้วจงึนำผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนีเ้พื่อความอยูร่อดของท่านและ
ของสังคม ฉะนั้นท่านจงึเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสลนั้นเสมือนเป็นการชำระหนีท้ี่เราได้เกิดมาและอาศัย



 

 

อยู่ในสังคมนั้นเสมือนเป็นการชำระหนีท้ี่เราได้เกิดมาและอาศัยอยู่ในสังคมนั้น ๆ เพราะเราต้องพึ่งผู้อื่นอยู่
ตลอดเวลานับแต่แรกเกิด 

การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือวิสามญั เพ่ือเป็นจิตอาสาและการให้บริการต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
ความรับผดิชอบต่อตนเอง เป็นผู้มจีิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึง่นับว่า เป็นพื้นฐานของความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มีดังนี ้

1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู ้
2. รูจ้ักการออกกำลงักาย เพือ่ให้มสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. มีความประหยัดรูจ้ักความพอด ี
4. ประพฤติตัวใหเ้หมาะสม ละเว้นการกระทำทีก่่อใหเ้กิดความเสื่อมเสีย 
5. ทำงานที่รบัมอบหมายใหส้ำเร็จ 
6. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือสังคมไมท่ำใหผู้้อื่นหรือสังคม เดือดร้อนได้รบัความเสียหายได้แก่ 
1. มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เช่ือฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้านไมท่ำให้พ่อแมเ่สียใจ 
2. มีีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ครูอาจารย์ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เช่ือฟัง คำสัง่สอนของครูอาจารย์

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา ช่วยรักษาทรัพยส์มบัตสิถานศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น เช่น ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำไม่เอาเปรียบผู้อื่นเคารพสทิธิซึ่งกัน

และกัน 
4. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายรกัษา

สมบัติของส่วนรวมให้ความร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

13-14 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเร ียนว ิชา หน่วยที่  7  เร ื ่อง 
ลูกเสือจิตอาสา โดยการตั้งคำถามที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 7 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
1. จิตอาสา และการบริการ 
2. หลักการของจิตอาสา และการ
บริการ 
3. กจิกรรมจิตอาสา และการ
ให้บรกิารของลูกเสือวิสามญั 
ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อมกับ
จดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และศึกษา
เ น ื ้ อ ห าก า ร เ ร ี ยนจ ากห น ั งสื อ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 

 



 

 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 

   



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 



 

 

 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 7 ลูกเสือจิตอาสา 

1. คติพจน์ของลกูเสือทีเ่ป็นการแสดงออกของความเป็นผูม้จีิตอาสา หมายถึงข้อใด 
ก. บริการ 
ข. มองไกล 
ค. ทำดีที่สุด 
ง. จงเตรียมพร้อม 

2. คติพจน์ของลกูเสือวิสามญั คือข้อใด 
ก. บริการ 
ข. มองไกล 
ค. ทำดีที่สุด 
ง. จงเตรียมพร้อม 

3. ข้อใดคือประโยชน์ทีส่ำคัญทีสุ่ดที่ได้จากการให้บริการ 
      ก.  ลกูเสือสามารถช่วยเหลือตนเองได ้
      ข.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
      ค.  ผู้ที่ได้รับการบริการมีความสุข 
      ง.  เกิดลักษณะนิสัยท่ีดีกับตัวลูกเสือ 
4. ข้อใดบอกประสทิธิภาพของการบรกิาร  
     ก.  บริการได้อย่างรวดเร็ว 
     ข.  บริการได้อย่างครบถ้วน      
      ค.  บริการเสร็จทันเวลาทีก่ำหนด 
      ง.  ผู้ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ 
5. ข้อใดไม่ถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเอง  

ก. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู ้
ข.. มีความประหยัดรูจ้ักความพอด ี
ค. ทำงานที่รบัมอบหมายให้สำเรจ็ 
ง. มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 ลูกเสอืช่อสะอาด  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้
  1. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของลูกเสือช่อสะอาด 
  2. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการคอรัปช่ัน 

3. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมสำหรบัการไม่ให้ตนคอรัปช่ัน 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับการปอ้งกันการทจุริต 
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
 

1. ความเป็นมาของลูกเสือช่อสะอาด 

 
 

               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ ร่วมกบัสำนักงานลกูเสือ
แห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลกูเสือเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร คู่มือ เอกสารประกอบ พรอ้ม
ทั้งสนบัสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสงักัดได้เข้ารบัการฝึกอบรมในความรู้ข้ันต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรลูกเสือช่อ
สะอาด เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการลูกเสอืให้มีศักยภาพ สนบัสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำ
กระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึกอบรมให้กบันักเรยีน นักศึกษา โดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ 
หลักสูตรเฉพาะทาง ทุกปีการศึกษา และพัฒนาไปสู่การจัดต้ังหน่วยลูกเสือช่อสะอาดภายในสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในอนาคตต่อไป จงึกำหนดให้มีการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบญัชาลูกเสือช่อสะอาดทัง้ 4 ประเภท ให้แก่ ผู้บงัคับบญัชาลูกเสอืสำรอง ผู้บังคับบญัชา
ลูกเสือสามัญ ผู้บงัคับบญัชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และผู้บงัคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ 
2. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการคอรัปชั่น 

2.1 ความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น  
คอรัปช่ัน (Corruption) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Corruptio เป็นคําที่รูจ้ัก กันดีทั่วไปมานานแต่

ความหมายของคําน้ีมหีลากหลายต่างๆ ข้ึนอยู่กบัวัตถุประสงค์การใช้หลักการ หรอืมุมมองในทางศีลธรรม ทาง
การเมืองหรือทางเศรษฐศาสตร์ (Magavilla, 2012) ในมุมมองของ พฤติกรรมหรือการกระทําน้ัน คอรปัช่ันอาจ

https://1.bp.blogspot.com/-JgPn_zvCT7A/W7DJvGkalWI/AAAAAAAAL34/M6TB7qJbGtswhtSL7s6uGTV1eavjcetbgCLcBGAs/s1600/%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594.jpg


 

 

จัดเป็นอาชญากรรม (crime) ประเภทหนึง่ ในบางกรณี คอรัปช่ันอาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและต่างจาก
การโกง ยักยอก รีดไถ การขู่ โดยมองว่า คอรปัช่ันเป็นการกระทําของคนสองฝ่ายทีห่าประโยชน์ร่วมกันจากฝ่ายที่
สาม (Bowles, 1999) เช่น การติดสินบน คอรัปช่ันในความหมายขององค์การสหประชาชาตินั้นไม่ใช่แค่
พฤติกรรม แต่เป็น ปรากฏการณ์ (phenomenon ) ในทางสังคม การเมอืงและเศรษฐศาสตรท์ี่เป็นปัญหาสําคัญ
และ เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมทั่วโลก (UNODC, 2009) และองค์กรระหว่าง ประเทศด้าน
ความโปร่งใส Transparency International (TI) ให้นิยามคําคอรัปช่ันคือ การใช้ อํานาจที่ได้รบัความไว้วางใจ
ในทางที่ผิด ( abuse of entrusted power) เพื่อประโยชนส์่วนบุคคล ซึ่งใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

การแบ่งรปูแบบของการคอรัปช่ันออกเป็นรปูแบบต่างๆ จํานวน มากมาย 
(http://tortaharn.net/contents/index) เช่น  

1. แบง่ตามขนาด คือ  
1.1 การคอรปัช่ันขนาดเล็ก (Petty Corruption)  
1.2 การคอรปัช่ันขนาดใหญ่ (Grand Corruption)  

2. การแบ่งคอรัปช่ันออกเป็นระดบัดังนี ้ 
2.1 คอรปัช่ันเชิงบุคคล (Incidental)  
2.2 คอรปัช่ันเชิงสถาบัน (Institutional)  
2.3 คอรปัช่ันเชิงระบบ (Systematic)  

3. แบง่ตามความอดทนของชุมชน (Community’s Tolerance) ทีม่ีต่อการ ทจุริต ได้แก่  
3.1 ทจุริตสีดํา (Black Corruption) หมายถึงทุกภาคส่วนในสังคมมองว่า การกระทาหน ํ ่ึงสม

ควรถูกตําหนิและสมควรถูกลงโทษ  
3.2 ทจุริตสีเทา (Gray Corruption) หมายถึง การกระทำหนึง่ที่สงัคมม ีความเห็นคลุมเครือ  
3.3 ทจุริตสีขาว (White Corruption) หมายถึง การกระทำหนึ่งสงัคมคิด ว่าเป็นการกระทําที่

สามารถยอมรบัได้  
4. แบง่ตามตามมิติ (http://tortaharn.net/contents/index) ดังนี ้ 

4.1 คอรปัช่ันในการบรหิารราชการแผ่นดิน (Administrative Corruption) เป็นการใช้อิทธิพลที่
เกินกว่าอํานาจของกฎหมาย เพื่อไปกําหนดนโยบายและทําให้ เกิดผล เช่น การทําโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แก่สมาชิกพรรคพวกของตน การซื้อขายตําแหน่งโดยไม่ คํานึงถึงหลักการเรื่องความสามารถและ
คุณธรรมอาศัยเครอืญาติหรือพรรคพวกตนเองเป็นที่ตั้ง  

4.2 คอรปัช่ันทางเศรษฐกจิ (Economic Corruption) เป็นการแสวงหากําไรส่วนเกินหรอืในทาง
เศรษฐศาสตร์จะเรียกว่าค่าเช่า (Rents) เช่น การควบคุมการค้าและการให ้สมัปทานผูกขาดแกส่มาชิก
พรรคพวก การจัดซือ้จัดจ้างในราคาทีสู่งเกินจรงิและการแปรรปู รัฐวิสาหกิจเพื่อให้กลายมาเป็นทรัพย์สิน
ของตนเอง  

4.3 คอรปัช่ันทางการเมือง (Political Corruption) เป็นการใช้อํานาจ ของรัฐบาลโดยขาด
คุณธรรมหรืออย่างผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือผลประโยชน์ ทางการ เมืองและผลประโยชน์
ที่ได้นั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นวัตถุเงินทองเสมอไป เช่น การซือ้เสียงใน การเลือกตัง้ การหลอกลวงด้วยการ
หาเสียงเกินจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

การคอรปัช่ันมีหลายรปูแบบ มีทั้งการทจุริตเป็นระบบ (Systematic) อย่างแพร่หลาย (Pervasive) อย่าง
เป็นกจิวัตร (Routine) มีขนาดเล็ก (Petty) เป็น ครัง้คราว (Sporadic) ไม่สําคัญ (Trivial) และเบาบาง (Rare) 
ฯลฯ ซึ่งสามารถสรปุได้ว่าการคอรปัช่ันโดยทั่วไปในปจัจบุัน มีรูปแบบต่อไปนี้  

1. การให้และรบัสินบน  
2. การฉกฉวยและแปรรปูทุนของรัฐ (Kleptocracy)  
3. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางทีม่ิชอบ (การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล และการใช้กองทุนของ

รัฐไปในทางมิชอบ)  
4. การไม่ทําตามหน้าที่ (ลัทธิพรรคพวก)  
5. การใช้อิทธิพลทางการค้า (มผลประโยชน ี ์ทับซอ้น)  
6. ยอมรับของขวัญที่ไม่ถกตู ้อง (เช็คของขวัญมูลค่าสูง)  
7. ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง (การปิดบังและการใหก้ารเท็จ)  
8. ใช้อํานาจในทางทีผ่ิด (ข่มขู่คุกคามและทํารายให ้ ้เกิดความเกรงกลัว  
9. การใช้กฎเกณฑ์ข้อบงัคับต่าง ๆ (มีอคติและลําเอียง)  
10. การทจุริตการเลือกตัง้ (การซอเส ้ื ียงและการทจุริตด้วยวิธีต่าง ๆ)  
11. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิ (การเรียกเกบ็ส่วนแบง่อย่างผิดกฎหมาย)  
12. ผู้อุปถัมภ์กบัประชานิยม (นักการเมืองให้เงินทองและสิง่ของเพือ่ แลกเปลี่ยนกับการได้รบัการ

สนับสนุนจากประชาชน)  
13. การบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรณณรงค์ทีผ่ดกฎหมาย ิ (การใหบ้รจิาค เพื่อทีจ่ะมอีิทธิพลตอ่การ

กําหนดนโยบายและการออกกฎหมาย) 
2.2 สาเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น  

องค์ประกอบที่ทําให้ระบบทุจริตคอรปัช่ันมี โครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและดํารงอยู่ในปจัจบุันมี
สาเหตุมาจากองค์ประกอบดังนี ้ 

1. ระบบการเมืองและระบบราชการมเีกราะกําบงัที่แน่นหนา  
2. ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้นําในการตอ่ตา้น  
3. ค่านิยมทีเ่ป็นอปุสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมทีเ่ป็นเหตุให้ เกิดพฤติกรรมคอรปัช่ัน 

เช่น ค่านิยมในสังคมอปุถัมภ์  
4. การขาดจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ซึง่ปจัจบุันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์ และขาดจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม 

2.3 ผลกระทบของการทุจริตคอรปัชั่น 
สําหรับผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการคอรัปช่ันน้ันมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และยงัสง่ผล ถึง

เสถียรภาพทางการเมอืงของประเทศ 8 ประการ คือ  
1. เกิดความไม่ยุติธรรม  
2. ทําให้เกิดความไม่มปีระสทิธิภาพของหน่วย  
3. ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล  
4. เกิดความสูญเปล่าในทรัพยากรของประเทศ  
5. ขาดการจูงใจในการลงทุนจากภาคเอกชนต่างประเทศ  
6. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากปัญหาเงินสินบน  
7. ความไม่ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมคอรัปช่ัน  



 

 

8. ข้อจํากัดจากการนํานโยบายไปใช้เนื่องจากการทจุริตของข้าราชการ 
 

 
2.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรปัชั่น 
 ปัญหาคอรัปช่ันมผีลกระทบและเป็นอปุสรรคต่อการพฒันา ประเทศ สร้างความเสียหายให้แก่สงัคม การ
บรหิารงานในหน่วยงานของรัฐ เศรษฐกิจและการเมือง จึงทาํให้ประเทศต่างๆ ได้คิดหาวิธีการเพื่อมาใช้ในการ
แก้ปัญหา เช่น การตั้งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ ดูแลปญัหาคอรปัช่ันโดยเฉพาะ การร่างกฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง หรือ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง 
 
3. หลักธรรมสำหรับการไม่ให้ตนคอรัปชั่น 

พระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลขาดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่า“หลักฆราวาส
ธรรม 4” คือ หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนมีอยู ่4 ประการคือ 
        1. สัจจะ คือ ซื่อสัตย์สจุริต,ซื่อตรงและจริงใจต่อหน้าที่การงานของตน 
        2. ทมะ คือ การฝึกฝนอบรมตนเอง และข่มใจตนเองไม่ให้ไปยึดติดกับอบายมุข คือความโลภอยากได้ในสิง่ที่
ได้ใช่ของของตน, ความโกรธ, ความหลง เป็นต้น 
        3. ขันต ิคือความอดทน ในที่นี้หมายถึง อดทนต่อกเิลส ต่อสิ่งยั่วยุ ต่อราคะทีจ่ะเข้ามาครองงำจิตใจของตน
ไม่ให้หลงไปกระทำความผิดน้ันๆ 
        4. จาคะ คือการสละ ในที่นี้รวมถึงการสละกิเลส,สละอารมณ์ออกไปจากใจของตน ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิง่ต่าง 
ๆ ที่เข้ามาย่ัวยุจิตใจของเรา 
นอกจากหลกัธรรมเรื่องของฆราวาสธรรมแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึง่ที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือหิริ-โอตปัปะ 
                           หิริ คือ ความละลายต่อบาป ละอายต่อการทำความชั่ว 
                           โอตัปปะ คือ ความเกรงกลัวต่อบาปหรือการทำความชั่ว 
           หลักธรรมข้อนีเ้ป็นหลกัธรรมที่เตอืนสติใหเ้ราย้ังคิด ไตร่ตรองก่อนที่จะกระทำการใด ๆ และผลของการ
กระทำน้ัน ๆ ว่าเป็นผลดีหรือไม่ดีต่อตนเองและคนอื่น เพื่อให้เกิดความละอายใจต่อการทำความช่ัว ต่อการ
ประพฤติทจุริตทั้งหลาย และเกรงกลัวต่อความช่ัวต่อผลของความทุจริตทีเ่กิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 
4. บทลงโทษการทจุริต ( เปิดคลิป https://www.youtube.com/watch?v=XD1aVHPIZtI ) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XD1aVHPIZtI


 

 

 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

15-16 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเร ียนว ิชา หน่วยที่  8  เร ื ่อง 
ลูกเสือช่อสะอาด โดยการตั้งคำถามที่
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน
แก่ผู้เรียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 8 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
1. ความเป็นมาของลูกเสือช่อสะอาด 
2. ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัการคอรัปช่ัน 
3. หลักธรรมสำหรับการไม่ให้ตน
คอรัปช่ัน 
 

ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อมกับ
จดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และศึกษา
เ น ื ้ อ ห าก า ร เ ร ี ยนจ ากห น ั งสื อ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

 
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 

   



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 5.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 



 

 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ 8 ลูกเสือช่อสะอาด 

1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานใดในการจัดหลักศูตรลูกเสือช่อ
สะอาด 

 ก. ปปช. 
 ข. คสช. 
 ค. ปปง. 
 ง. สอศ. 

2. การจัดการฝกึอบรมหลกัสูตรผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 
ก. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน. 
ข. ผู้บังคับบัญชาลกูเสือำสำรอง  
ค. ผู้บังคับบัญชาลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ง. ผู้บงัคับบญัชาลูกเสอืวิสามญั 

3. ข้อใดคือไม่ใช่สาเหตุของการทจุริตคอรัปช่ัน  
ก. ระบบการเมอืงและระบบราชการมีเกราะกําบังที่แน่นหนา  
ข. ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง  
ค. ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล 
ง. การขาดจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม 

4. ข้อใดคือผลกระทบของการทจุริตคอรัปช่ัน 
ก. เกิดความเสมอภาคของสังคม  
ข. ทําใหเ้กิดความไม่มปีระสิทธิภาพทาง 
ค. ประชาชนขาดความไว้วางใจรัฐบาล  
ง. เกิดการเสียดุลทางการค้าของประเทศ  

5. หลักธรรมสำหรับการไม่ให้ตนคอรปัช่ันหลกัธรรมใดควรนำมาใช้มากที่สุด 
ก. สัจจะ  
ข. วิริยะ 
ค. อุตสาหะ 
ง. จาคะ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 หน้าทีพ่ลเมือง  จำนวน       4           ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
 ด้านความรู ้
  1. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  2. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

3. เพื่อใหม้ีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพลเมอืงด ี
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา  ความสนใจใฝ่รู้  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ความมีน้ำใจและแบ่งบัน        
ความร่วมมือ  ความมีมารยาท เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองด ี
3. เนื้อหา ( หัวข้อการเรียนรู้ ) 
1. ระบอบประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการ
ปกครองทีเ่ป็นประชาธิปไตยก็คือ รปูการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
          ประเทศทีเ่ป็นประชาธิปไตยนั้นจำเป็นต้องมรีัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนญูเป็นกฎหมายหลักหรือเป็น
กติกาที่กำหนดแนวทางสำหรบัการที่รฐัจะใช้อำนาจปกครองประชาชน และมีหลักการจัดระเบียบการปกครองแต่
รัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะประเทศทีป่กครองด้วยระบอบเสดจ็การก็มี
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน การทีจ่ะพจิารณาว่าประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จงึต้องดูว่ารัฐธรรมนญูของ
ประเทศน้ันใหป้ระชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือไม่ 
          ลักษณะสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพจิารณาได้จาก รัฐบาล การเลือกตั้งและการ
ปกครองโดยเสียงข้างมาก 

1.1 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย 
          ลักษณะของรัฐบาลทีเ่ป็นประชาธิปไตย คือ “ รฐับาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
” ซึง่เป็นวาทะของอับราฮัม ลินคอลน์ ( Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 
          การทีร่ัฐบาลใดจะไดร้ับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยจะต้องมลีักษณะครบทัง้ 3 ประการ คือ 

          - รัฐบาลของประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะตอ้งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และประชาชนสามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ นั่นคือ ประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของรัฐบาลซึง่
บ่งช้ีถึงมิติของการปกครองในด้านความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 

          - รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนหรอืพลเมืองทุกคนมสีิทธิทีจ่ะเป็นผูป้กครองได้ ถ้าหากได้รบั
เสียงสนบัสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 



 

 

          - รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะต้องมีจดุประสงค์เพื่อความผาสุกของประชาชน และจะต้องมี
การกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง เช่น ทุก 4 ปี ฯลฯ เพือ่จะได้เป็นหลักประกันว่าผู้ปกครองจะต้องปกครอง
เพื่อประชาชน หากผันแปรจากจุดหมายน้ี ประชาชนจะได้มโีอกาสเปลี่ยนผูป้กครองผ่านทางการเลือกตั้ง 
 
 
 

1.2 การเลือกต้ัง 
          ประเทศประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง เพือ่เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถเสนอตัวเข้ารบัใช้ส่วนรวม
โดยการสมัครรับเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้พลเมอืงใช้สทิธิในการทีจ่ะเลือกบุคคลที่ตนต้องการใหเ้ป็นผู้ปกครอง 
หรือเป็นผู้ใช้สิทธิเป็นปากเสียงแทนตนในสภา 

          ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การมสีิทธิเลือกตัง้เพียงอย่างเดียวยังไมเ่ป็นการเพียงพอ ต้องมีหลักประกันใน
การใช้สิทธิในการใช้สิทธินั้นด้วยว่า สามารถใช้ได้อย่างเสรเีต็มที่และมีโอกาสเลือกสรรตัวบุคคลที่ต้องการจรงิ ๆ คือ 
ต้องมีการลงคะแนนแบบลับ ( Secret Ballot) 

1.3 การปกครองโดยเสยีงข้างมาก 
          การปกครองโดยเสียงข้างมาก หมายถึง บุคคลทีป่ระกอบกันข้ึนเป็นรัฐบาล นั้นถ้าหากไม่ได้รบัเลือกตัง้จาก
ราษฎรโดยตรงแล้ว ก็ต้องเป็นคณะบุคคลที่ได้รบัการยอมรบัจากเสียงข้างมากของผู้แทนที่ไดร้ับการเลือกตั้งเข้ามา 
โดยการออกฎหมาย การวินจิฉัยปัญหา หรือการตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามความเห็นขอบของเสียง
ข้างมากของผู้แทนในสภา 

          ในระบอบประชาธิปไตยมิได้หมายความเพียงการยดึหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จะตอ้งมหีลกัประกัน
สำหรับเสียงข้างน้อยด้วย นั่นคือ สิทธิข้ันพื้นฐานของเสียงข้างน้อยจะตอ้งได้รบัการเคารพ เป็นเสียงข้างมากจะ
ละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อยจงึถือเป็นการใช้ “ กฎหมู่ ” 

•  นอกจากนี้ความเห็นหรือทัศนะของเสียงข้างนอ้ยจะตอ้งได้รับการรบัฟัง เพราะในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายหรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้เผยแพร่ทัศนะหรือแนวความคิดของเขา 

•  ทัศนะหรือความคิดเห็นทีป่ราชัยต่อเสียงข้างมากหรอืตกเป็นเสียงข้างน้อยน้ันไม่ได้หมายความว่าจะต้องสญูหา
ไปโดยสิ้นเชิง แต่อาจจะกลบัมาเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรบัหรือเป็นเสียงข้างมากในโอกาสต่อไปได้ 

1.4 วิถีชีวิตประชาธปิไตย 
          ลักษณะสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจำแนกได้ดังนี้ 
          1. เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล โดยไม่ศรทัธาบุคคลใดถึงช้ันปุชนียบุคคล (แต่ก็ต้องกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่
และผูม้ีพระคุณ) จะต้องไมเ่ครง่ครัดเรื่องระบบอาวุโส (แต่กต็้องให้ความเคารพผู้อาวุโส)  ประชาธิปไตยจะดำเนิน
ไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการรบัฟงัความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อค้นหาเหตผุลและความถูกต้องที่แทจ้รงิ เพราะเหตผุล
เท่านั้นทีจ่ะจรรโลงใหป้ระชาธิปไตยดำเนินไปได้ และประชาธิปไตยเช่ือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ทีม่ีเหตุผล 
          2. รูจ้ักการประนปีระนอม คือ ยอมรบัการแก้ไขปญัหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่นิยมความรุนแรง ต้อง
รู้จักยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่น ไม่ยึดมั่นหรือดึงดันแต่ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ยอมผ่อนปรนแก้ไข และ
ต้องยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดเห็นของตนเองเมือ่ผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า ปรัชญาประชาธิปไตย โดย
พื้นฐานไม่ปรารถนาให้มกีารใช้กำลงัและการล้มล้างด้วยวิธีการรุนแรง เพราะถ้ามีการใช้กำลังและความรุนแรงแล้ว 



 

 

ก็แสดงใหเ้ห็นว่ามนุษย์ไม่มีหรือไม่ใช้เหตุผล ซึ่งก็ขัดกบัหลักความเช่ือข้ันมูลฐานของประชาธิปไตยที่ถือว่ามนุษย์มี
เหตผุล 
          3. มรีะเบียบวินัย คือ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอ และช่วยทำให้กฎหมายของ
บ้านเมืองมีความศักดิส์ิทธ์ิโดยไม่ยอมให้ผุ้ใดมาละเมิดตามอำเภอใจ แต่ถ้ามีความรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็น
ธรรม ก็ต้องหาทางเรียกรอ้งใหม้ีการแก้ไขกฎหมายน้ัน มิใช่ฝ่ายฝืนหรือไม่ยอมรับ  การใช้เสรีภาพเกินขอบเขตจน
ละเมิดหรือก้าวก่ายในสทิธิเสรีภาพของผู้อื่น ย่อมทำให้เกิดความไม่สงบข้ึนในสังคม เพราะสังคมที่ไม่มีการจำกัดใน
เรื่องสทิธิเสรีภาพเลยน้ันหาใช่สงัคมประชาธิปไตยไม่แต่เป็นสังคมอนาธิปไตยทีเ่ปรียบเสมือนไม่มรีัฐบาล ไม่มี
กฎหมาย ไร้ระเบียบวินัยทางสังคมโดยสิ้นเชิง 

          4. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งเกิดข้ึนจากความรู้สกึของคนในสงัคมว่า ตนเป็นเจ้าของประเทศ และ
ประเทศเป็นของคนทกุคน โดยสำนึกว่า การที่ตนได้รบัการศึกษา สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้ก็
เพราะสังคมอันเป็นส่วนรวมของทกุคน ดังนั้นจึงต้องมหีน้าทีท่ำประโยชน์ให้เป็นการตอบแทน นอกจากนีล้ักษณะ
วิถีชีวิตประชาธิปไตยยังมีอีกหลายประเด็น เช่น ต้องเป็นคนหนักแน่นไม่หเูบา, ต้องไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ , มีทัศนะที่ดี
ต่อคนอื่น, ยอมรบัความคิดเห็นของผู้อื่น, เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, มีน้ำใจเป็นนักกีฬาคือรู้แพรู้้ชนะ เป็น
ต้น 
2. หนา้ท่ีของประชาชนคนไทย 
ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 ได้บัญญัติโดยระบุว่า บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รกัษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเครง่ครัด 
(4) เข้ารบัการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบญัญัต ิ
(6) เคารพและไมล่ะเมิดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดทีอ่าจกอ่ให้เกิดความ

แตกแยกหรอืเกลียดชังในสงัคม 
(7) ไปใช้สิทธิเลือกตัง้หรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ 
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรกัษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(9) เสียภาษีอากรตามทีก่ฎหมายบัญญัต ิ
(10) ไมร่่วมมอืหรือสนบัสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรปูแบบ 

3. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ คนที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรม

ที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดรวมทัง้ช่วยส่งเสริมใหผู้้อื่นปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี การมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้น
วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองดี มีลกัษณะที่สำคัญ ดังนี ้

1. การคำนึงถึงประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ การลดความเห็นแก่ตัว และเสียสละ
แรงกายและใจเพื่อทำประโยชน์ให้แกส่่วนรวม ช่วยกันดูแลรกัษาทรัพยส์ินทีเ่ป็นสาธารณสมบัติ เช่น ตู้โทศัพท์
สาธารณะ ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน เป็นต้น ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร เป็นต้น รวมทั้ง
ช่วยกันตักเตือนหรือห้ามปรามบุคคลไม่ให้ทำลายสาธารณะสมบัตหิรอืสิง่แวดล้อม 



 

 

2. วินัย ได้แก่ การฝึกกาย วาจา และใจใหส้ามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในระเบียบแบบแผน
ที่ดีงาม เพื่อให้การปฏิบัตงิานและการอยูร่่วมกันของกลุม่ในสังคมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. ความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ ได้แก่ การเอาใจใส่ ตัง้ใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่าง
เต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อใหง้านบรรลุผลตามเป้าหมายตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

4. ความอดทน ได้แก่ การมจีิตใจหนักแน่น เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น สามารถคาบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรมใหเ้ป็นปกติ เมื่อต้องเผชิญกบัปญัหาหรือสิ่งที่ไม่พงึพอใจ 

5. การประหยัดและอดออม ได้แก่ การรูจ้ักใช้จ่ายตามความจำเป็นอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ไม่ฟุ้งเฟอ้ฟุ่มเฟือย รูจ้ักเก็บออมเอาไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ของตน 

6. การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ได้แก่ การมีจิตใจเปิดเผย รู้จักรู้แพ้รู้ชนะ และใหอ้ภัยกันและกัน ทำงานใน
ลักษณะช่วยเหลือเกื้อกลูกันไม่แข่งขันหรือแกง่แย่งชิงดีกัน 

7. ความสื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ มีความจริงใจ ไม่มีอคต ิปฏิบัตตินปฏิบัติงานตรงไปตรงมาตามระเบียบ
ปฏิบัติ ไม่ใช้เล่หเ์หลี่ยมหรอืกลโกง ไม่ทำแบบ “คดในข้อ งอในกระดูก” นอกจากนีก้ารทำงานต้องอยูบ่นพื้นฐาน
ของความไว้วางใจและมีไมตรีจิตต่อกัน ไมห่วาดระแวงแครงใจกันหรือไมเ่ช่ือถือผู้อื่นนอกจากตนเอง 

8. การอนุรกัษ์ความเป็นไทย ได้แก่ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย เช่น พูด เขียน และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยและนำความเป็นไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทัง้คิดค้น ปรับปรงุดัดแปลง
ความเป็นไทยใหเ้ข้ากับสภาพการณ์ทีเ่ป็นอยู่จริงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง ตลอดจนถ่ายทอดความ
เป็นไทยสืบต่อไปยงัคนรุ่นหลงัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

พลเมืองของแต่ละประเทศย่อมมสีิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศน้ัน บุคคลต่างสญัชาติที่เข้าไป
อยู่อาศัยซึ่งเรียกว่าคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกบัพลเมอืงและมหีน้าที่แตกต่างออกไป เช่น อาจมีหน้าที่เสียภาษี 
หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามทีก่ฎหมายของแตล่ะประเทศบัญญัติไว้ 

สิทธิและหน้าท่ีเป็นสิ่งคู่กัน เมื่อ มสีิทธิก็ต้องมีหน้าที่ พลเมอืงของทกุประเทศมีทัง้สิทธิและหน้าที่ แต่จะมี
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ และแน่นอนว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนมีสทิธิมากกว่าการปกครองในระบอบอื่น เพราะมสีิทธิทีส่ำคัญทีสุ่ด คือ สิทธิในการปกครองตนเอง 
4. พลเมืองดี 

พลเมืองด ีหมายถึง ผู้ทีป่ฏิบัติหน้าที่พลเมอืงได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องทำ และกิจที่ควรทำ 
          หน้าท่ี หมายถึง กิจที่ต้องทำ หรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำ หรอืห้ามมิใหก้ระทำ ถ้าทำก็จะกอ่ใหเ้กิด
ผลด ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรอืไม่ละเว้นการกระทำตามที่
กำหนดจะไดร้ับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรอืถูกบงัคับ เช่น ปรับ จำ คุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไป
สิ่งทีร่ะบุกิจที่ต้องทำ ได้แก่ กฎหมาย เป็นต้น 
          กิจท่ีควรทำ คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าทีท่ี่จะตอ้งทำ หรือละเว้นการกระทำ ถ้าไม่ทำหรือละเว้น
การกระทำ จะไดร้ับผลเสียโดยทางออ้ม เช่น ได้รับการดูหมิน่เหยียดหยาม หรอืไม่คบค้าสมาคมด้วย ผู้กระทำกจิที่
ควรทำจะได้นับการยกย่องสรรเสรญิจากคนในสังคม โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุกจิที่ควรทำ ได้แก่วัฒนธรรมประเพณี เป็น
ต้น 
พลเมืองดมีีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติคำสัง่สอนของพ่อแม่ 
ครู อาจารย ์มีความสามัคคี เอื้อเฟือ้เผื่อแผซ่ึ่งกันและกัน รู้จกัรับผิดชอบช่ัวดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของ
สาสนา มีความรอบรู้ มีสติปญัญาขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 
5. บทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองดีท่ีสำคญั มีดังนี ้

1. พลเมอืงดีต้องประกอบอาชีพทีสุ่จริตและไมเ่อาเปรียบผู้อืน่ เช่น ถ้าเป็นเจ้าของโรงงานก็ต้องผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพตามโฆษณาไว้ และไม่ตั้งราคาขายสูงเกินไปหรือเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยวิธีการที่มิชอบเป็นต้น 



 

 

2. พลเมอืงดีทีม่ีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ควรรวมตัวกันเป็นกลุม่อาชีพ หรอืสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
เพื่อช่วยเหลือซึง่กันและกัน และเพิ่มอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น 

3. พลเมอืงดีต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและไม่ควรกู้เงินผูอ้ื่น โดยเฉพาะจากต่างชาติมาลงทุนในกจิการที่
อาจใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจช้า 

4. พลเมอืงดจีะต้องเสียภาษีอากรให้กบัองค์กรของการปกครองส่วนท้องถ่ินและรฐับาลกลางอย่าง
ครบถ้วน ทัง้นี้เพือ่ช่วยเหลอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและรัฐบาลกลางมรีายได้สำหรับนำไปใช้จ่ายในการพฒันา
ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกจิและเจริญก้าวหน้า ในทางกลับกนัหากชาวไทยไม่ยอมเสียภาษีอากรองค์กรของการ
ปกครองหรือรัฐบาลกลางกจ็ะไม่มรีายได้มาพัฒนาท้องถ่ินหรือจ่ายเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

5. พลเมอืงดีต้องบริโภคสินค้าทีผ่ลิตในประเทศโดยช่วยรณรงค์การใช้สินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้น 
6. พลเมอืงดีควรทอ่งเที่ยวในประเทศไทยและใช้ของทีผ่ลิตในไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และ

เพื่อปอ้งกันเงินตรารั่วไหลไปต่างประเทศ 
 

6. บทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองดีทางด้านการเมืองการปกครองท่ีสำคัญมีดงันี ้
1. มหีน้าที่ออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทีม่ีคุณภาพไปเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
2. มหีน้าทีส่มัครเลอืกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทีก่ฎหมายบัญญัติ 
3. มหีน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกองค์กรส่วนทอ้งถ่ินและสมาชิกผู้แทนราษฎร หรือผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองอื่น 
4. การรักษาสิทธิเสรีภาพของตนอย่างถูกต้องและไมก่้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่น 
5. การติดตามการเคลือ่นไหวของสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมสี่วนร่วมทางการเมอืง เพื่อจะเป็นการสง่เสรมิการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
7. การสอดส่องเป็นหเูป็นตาใหก้ับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองที่จะ

สร้างความเสียหายให้กบัประเทศชาติต้องแจง้เจ้าหน้าทีบ่้านเมือง 
8. การรบัราชการทหาร  เมื่อมอีายุถึงเกณฑ์รวมถึงการรักษาสมบัติของชาติในด้านต่าง ๆ ให้คงอยู่ได้นาน

ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
6. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

17 / 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ
ลูกเสือ แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(Motivation) 
2. ครูผู ้สอนทำการแนะนำ หน่วย
การเร ียนว ิชา หน่วยที่  9  เร ื ่อง 
หน้าที่พลเมือง โดยการตั้งคำถามที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่
ผ ู ้ เร ียน ในการดึงความสนใจของ
ผ ู ้ เร ียนก ่อนเข ้าส ู ่บทเร ียน และ
กำหนดเกณฑ ์การประเม ินและ
ข้อตกลงร่วมกันภายใต้ขอบเขตของ
หล ั กส ู ตร  และอบรมค ุณธรรม
จริยธรรม  ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 
นาที 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION) 
3. ครูผู้สอนอธิบายเนือ้หาหน่วยที่ 9 
โดยการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย
และหาข้อสรปุร่วมกันกับลูกเสือ 
จากนั้นนำลกูเสือลงมือปฏิบัติ ตาม
ความรู้เนื้อหาในบทเรียนในเรื่อง 
1. ระบอบประชาธิปไตย 
2. หน้าท่ีของประชาชนคนไทย 
3. พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4. พลเมอืงด ี
5. บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีที่
สำคัญ 

1. เอกสารประกอบ
วิชาลูกเสือวิสามัญ 2 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3. เครื่องรับโทรทัศน์ 
4. เครื่อง
คอมพิวเตอรพ์กพา 
หรือแทบ็เล็ต หรือ 
สมารท์โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
- แบบฝึกหัด 
- แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 
- สังเกตุ
พฤติกรรมผูเ้รียน
และประเมินลง
แบบประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
- สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 
 



 

 

6.บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี
ทางด้านการเมืองการปกครองที่
สำคัญ 
 
 

 
 

 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ 
วิธีการวัดผล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลูกเสือฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อมกับ
จดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และศึกษา
เ น ื ้ อ ห าก า ร เ ร ี ยนจ ากห น ั งสื อ
ประกอบการเรยีน สื่อ Internet และ
สื่อการเรียนรู้ หน่วยที่ 9 
4. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง / ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
5. ให้ลูกเสือทำแบบฝึกหัดการเขียน
โครงการ โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
6. ตรวจแบบฝึกหัด แนะนำลูกเสือ
ในเรื่องของการทำงานด้วยความเป็น
ระเบียบ  
7. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั ้นเรียน  
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพื ่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล  
( Progress ) 
8. ให้ลูกเสือทำแบบทดสอบในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
9. เฉลยแบบทดสอบ  
10. บันทึกผลการประเมิน 
11. ครูผ ู ้สอนบันทึกหลังการสอน 
เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็นข้อมูลใน
การแก้ปัญหาในการสอนครั้งต่อไป 
 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การผ่านแต่ละหน่วย 
  1. ลกูเสือต้องทำแบบทดสอบหลงัเรียนให้ได้คะแนนไม่ตำกว่าร้อยละ 60  
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
    นักเรียนจะต้องมีผลประเมิน ผา่น ในทุกส่วนการประเมิน จึงถือว่า ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย 
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ 
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือจะต้องมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด ผ่านการประเมินวิชาพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละวิชาพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
ทางไกลและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีผล ผ. ( ผ่าน ) 
 

6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
6.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้

 

7. บนัทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู ้
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…...........…………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................…………… 

ผลการสอนของคร ู
........……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

…...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
หน่วยที่ ๙ หน้าที่พลเมือง 

1. ลกัษณะสำคัญ ทีสุ่ดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตรงกบัข้อใด  
ก. การปฏิบัติตามผู้นำ 
ข. ผู้นำมาจากการเลือกตัง้ 
ค. ประชาชนทำอะไรตามใจชอบ  
ง. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครอง 

2. บุคคลใดที่ปฏิบัติตนไมเ่หมาะสมเกี่ยวกบัสทิธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย  
ก. เป้ไม่ยอมเปิดประตูให้คนนแปลกหน้าเข้าบ้าน 
ข. ก้อยเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกบัจีนอยูเ่สมอ  
ค. แจนได้เปลี่ยนไปนบัถือครสิต์ศาสนาเพราะมีสามีเป็นชาวอังกฤษ  
ง. กำนันเขียวชวนลูกบา้นประท้วงการทำงานของรัฐท่ีไม่เอ้ือต่อผลประโยชน์ของตน 

3. นายอนุชาไม่ยอมไปใช้สทิธิเลือกตัง้ถือว่าเป็นการแสดงออกที่ผิดในเรื่องใด  
ก. สิทธิ  
ข. หน้าท่ี  
ค. เสรีภาพ  
ง. สถานภาพ 

4. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยทางดา้นการเมืองการปกครองข้อใดที่ควรปรับปรงุมากที่สุด  
ก. นายสิทธิชัยไม่เคยไปเลือกต้ัง  
ข. นายอมรเทพไม่เคยไปประท้วง  
ค. นายชาติชายไม่เคยคิดจะลงเล่นการเมือง  
ง. นายพายุพลไมเ่คยติดตามเรื่องการเมือง  

5. บุคคลใดปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม  
ก. นายกล้าลกัลอบตัดไมส้ักไปขาย  
ข. ผู้ใหญ่ดำเกณฑ์ชาวบา้นซ่อมแซมโรงเรยีน  
ค. นายณรงค์บกุรกุป่าชายเลนเพือ่ทำนากุง้ 
ง. กำนันสนิทเป็นหัวคะแนนให้พรรคการเมอืงดังในท้องถ่ิน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................. 
(ว่าท่ีร.ต.ชญานนท์  สายนาค)  

หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
...................................................................................................................................................... ................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

ลงช่ือ.................................................. 
                                                    (นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา 
………./…………./……….. 

 

ความเห็นผูอ้ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน :  
 

          อนุมัติ  ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก...............................................................................................     
 

 
ลงช่ือ.................................................. 

                                                     (นายนิมิตร  ศรียาภัย) 
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

                                                   …………/…………./………… 
 


