
รายงานการประชุมปฏิบัติการครูหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี 
ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม 

บงกชษกรณ์  แซมสีม่วง * 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การประชุมปฏิบัติการครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
นครปฐมมีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนแก่ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม     
2)เพ่ือให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-
เนตรนารีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
นครปฐม 3)เพ่ือให้ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารี สะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะและความ
ต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐม  

ผลการประชุมปฏิบัติการพบว่า  

          1. ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีรับทราบนโยบายและเห็นความจ าเป็นในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและ เนตรนารีในสถานศึกษาเอกชน  
          2. ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ -เนตรนารีร้อยละ 100 ได้ท ากิจกรรมกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละสถานศึกษาที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่   
         3. ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีได้สะท้อนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขและความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้แก่ 1)ผู้เรียน ส่วนใหญ่
ขาดความอดทน กิจกรรมลูกเสือบางอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้ จ านวนนักเรียนที่เข้ากิจกรรมลูกเสือมีน้อย 
ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ครบตามกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และการแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
2)ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารีมีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ขาดความตระหนัก ไม่เห็นความส าคัญ
ของงานลูกเสือ ไม่สอนตามแผนการสอนรวมทั้งขาดแผนการสอนที่ชัดเจน บางแห่งไม่มีวุฒิทางลูกเสือ ขาด
ขวัญก าลังใจ เป็นต้น 3)ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
โครงสร้างการสอนตามหลักสูตรไม่สมบูรณ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ขาดการนิเทศ ติดตามผล
ด้านลูกเสือ-เนตรนารี ไม่ให้ความส าคัญและไม่มีนโยบายด้านกิจการลูกเสือชัดเจนเป็นต้น 4)ผู้ปกครอง 
ต้องการให้เน้นความสามารถทางวิชาการมากกว่าท ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 5) ครูหัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีเสนอแนะและความต้องการว่าควรมีการประชุมครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี
เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและวางแผนด าเนินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน สถานศึกษาควรมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้ชัดเจน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นิเทศ
ก ากับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรครูผู้สอนที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ และจัด
ฝึกอบรมครูผู้สอนให้มีวุฒิทางลูกเสือ รวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารและหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 
_______________________________________________ 

  *  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม    
 
 



 

ค าส าคัญ : ครูหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี, ผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารี, สถานศึกษาเอกชน   
             ในจังหวัดนครปฐม 

บทน า 

     กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือ ให้เกิดทักษะ ประสบการณ์
เรียนรู้ด้วยตัวเอง มีสุนทรียภาพ โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ โดยที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งวิชาลูกเสือเนตรนารี ถือเป็นกิจกรรม
หนึ่งในโครงสร้างของหลักสูตรทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแบบองค์รวม สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม       
มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมอันจะท าให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสถานศึกษาจะต้อง 
ด าเนินการอย่างมีเป้าหมายมีรูปแบบและวิธีการที่ เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 2) คณะรักษา
ความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ  ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  ซึ่งเป็นค่านิยม
หลักที่มุ่งปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต  
(สถาบันพระปกเกล้า, 2557: ออนไลน์) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ที่ได้ก าหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ ได้แก่ 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
2)ซื่อสัตย์สุจริต 3)มีวินัย 4)ใฝ่เรียนรู้ 5)อยู่อย่างพอเพียง 6)มุ่งมั่นในการท างาน 7)รักความเป็นไทย         
8)มีจิตสาธารณะ 

    กระทรวงศึกษาธิการเองได้ก าหนดนโยบายพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 ได้ก าหนดเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียน
การสอนลูกเสือในสถานศึกษา ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์นี้ ไว้ในแนวทางข้อ 3.2 การปลูกฝัง
อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย     
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน(ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2559)  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจะมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการน ามาช่วยพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่ทุกฝ่ายคาดหวังบังเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกคน แต่ปัจจุบันมักจะ
พบว่ามีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งไม่สนใจ หรือไม่ให้ความส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนครูผู้สอนหรือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขาดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ขาดการนิเทศติดตาม
อย่าง ต่อเนื่องและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม และจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม ลูกเสือของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา (กรมพลศึกษา , 2547: 45) พบว่า สถานศึกษา
จ านวนมากไม่ได้ ตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้ง
ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารีของสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร



ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และมีหลายคนที่อบรมแล้วแต่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ก าแหง ตันสกุล, 2542: บทคัดย่อ)   

จากที่กล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี เป็นกิจกรรมส าคัญที่สถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งต้องจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล(คสช.) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านกิจกรรมเหล่านี้จึง
จะจบหลักสูตรได้ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่ืนก็ดี ลูกเสือ -เนตรนารีก็ดี เป็นกิจกรรมที่พัฒนา
ลักษณะนิสัยของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน เสียสละ ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่จะท าให้ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาเอกชนที่สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัด
นครปฐมทุกแห่ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการให้เป็นไป
นโยบายต้นสังกัดและตามที่หลักสูตรก าหนด จึงได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาเอกชนขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ลูกเสือ-เนตรนารี แก่ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม  
           2. เพ่ือให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูหัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือให้ครูหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม  

วิธีด าเนินการ 
           วิธีด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ศึกษานโยบาย และแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของกระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล ตลอดจนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2)จัดประชุมปฏิบัติการครูหัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี สถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครปฐมที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป 
จ านวน 23 แห่ง ผู้เข้าประชุม 43 คน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียน
หอเอกวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม โดยชี้แจงนโยบาย สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
แก่ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ ทบทวนความรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการลูกเสือ และ
แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ และ
แสดงความต้องการในการรับความช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจากส านักงาน
ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3)ผู้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาเอกชน 

 
 
 



เอกสาร/เครื่องมือที่ใช้ 
1) เอกสารเพาเวอร์พอยท์ ประกอบการฟังบรรยายทบทวนความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี  2)เอกสารใบกิจกรรมระดมปัญหา/อุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา 3)เอกสารใบกิจกรรมน าเสนอแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา  

สรุปผลการประชุมปฏิบัตกิาร 
         การประชุมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้างานหรือครูผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารี ผู้ด าเนินการได้
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
         1. ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบนโยบายและเห็นความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารีในสถานศึกษาจากการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติตามที่กระทรวงก าหนดโดยศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากวิทยากรพิเศษซึ่งน าเสนอการสะท้อนคิดตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาที่เป็นกิจกรรมส าคัญและช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ต้องการ สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         2. ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูหัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละสถานศึกษาที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู่ และสะท้อนแนวคิดออกมาในรูปแบบการท างานกลุ่ม อภิปรายและน าเสนอต่อที่ประชุมใน
กรอบการน าเสนอตามใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 
         3. ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้สะท้อนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและความต้องการ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ดังนี้  
            1) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
                1.1) ด้านนักเรียน พบว่า นักเรียนสถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ขาดความอดทน กิจกรรม
ลูกเสือบางอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้ จ านวนนักเรียนที่เข้ากิจกรรมลูกเสือมีน้อย ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้
ครบตามกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และการแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
                1.2) ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารีสถานศึกษาเอกชนมีไม่เพียงพอ มีภาระ
งานมาก ขาดความตระหนัก ไม่เห็นความส าคัญของงานลูกเสือ ไม่สอนตามแผนการสอนรวมทั้งขาด
แผนการสอนที่ชัดเจน บางแห่งไม่มีวุฒิทางลูกเสือและผู้มีวุฒิทางลูกเสือไม่ได้สอน ขาดทักษะความเข้าใจใน
กระบวนการลูกเสือ ขาดขวัญก าลังใจ ขาดความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียน ตลอดจนไม่มีการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนด้านงานลูกเสือ การสอนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาบางแห่งเน้นตาม
ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้มุ่งเน้นวิชาการและสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย 

        1.3) ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนไม่ให้ความส าคัญ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนไม่มีวุฒิทางลูกเสือ โครงสร้างการสอนตามหลักสูตรไม่
สมบูรณ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีการจัดเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อย เน้นงาน
วิชาการมาก ไม่มีการประชุมอบรมให้ความรู้ และขาดการนิเทศ ติดตามผลด้านลูกเสือ -เนตรนารี ผู้บริหาร
ไม่ให้ความส าคัญและไม่มีนโยบายด้านกิจการลูกเสือชัดเจน  ขาดการสนับสนุนในหลาย ๆทาง เช่น สื่อ วัสดุ 



อุปกรณ์การสอน ขาดการส่งครูเข้าอบรมลูกเสือเพ่ือสร้างความรู้เพ่ิมเติม และสถานที่ของสถานศึกษา    
บางแห่งคับแคบ มีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมลูกเสือน้อย ท าให้การจัดกิจกรรมไม่ได้เต็มที่   

       1.4) ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองต้องการให้เน้นความสามารถทางวิชาการ เช่นการอ่าน
ออก เขียนได้ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมพัฒนานักเรียน ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการให้นักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และมีการร้องเรียนในกรณีที่อากาศร้อนในขณะท ากิจกรรม
หรือการฝึกซ้อม 
             2) ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

   2.1) ด้านครูผู้สอน ควรมีประชุมวางแผนครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีเพื่อให้เกิดความ 

ตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรมและวางแผนด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ไม่น าชั่วโมง
ลูกเสือ-เนตรนารีไปท ากิจกรรมอ่ืนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ครูควรจัดกิจกรรมให้ครบ
กระบวนการบ่อยๆ และให้โรงเรียนออกค าสั่งแต่งตั้งทีมงานของลูกเสือ-เนตรนารี และมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างจริงจัง  
                 2.2) ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรให้
ชัดเจนในแต่ละระดับหรือช่วงชั้น ก าหนดให้ครูจัดท าหรือจัดหาแผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีให้ครบทุก
ระดับชั้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท าการนิเทศก ากับติดตามผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดอบรม
ให้ความรู้กับบุคลากรครูผู้สอนที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ และจัดให้ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารีต้องมีวุฒิทางลูกเสือ
และเหมาะสมกบัระดับชั้น ประชุมสัมมนาเพ่ือเติมเต็ม หรือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งลูกเสือและคณะ   
ผู้ก ากับจัดท าเอกสารให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน มีการนิเทศติดตามผลอยู่เป็นประจ า  
            3) ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา  
                ต้องการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดการฝึกอบรมครูที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ ควร
มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมลูกเสือเอกชนในระดับจังหวัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องการให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีโดยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้มากข้ึน ต้องการให้มีอาคารหรือสถานที่ส าหรับกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีให้เพียงพอ และควรมีการสร้างขวัญ ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานลูกเสือทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่และจังหวัด 

อภิปรายผล 

          จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ในการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้างานหรือครู
ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ-เนตรนารี ของสถานศึกษาเอกชน อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่าผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับทราบนโยบาย
และเห็นความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาจากการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงก าหนดโดยศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ลูกเสือ-เนตรนารี และเกิดความตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากวิทยากรพิเศษซึ่ง
น าเสนอการสะท้อนคิดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นกิจกรรมส าคัญและช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของ
รัฐบาลและเป็นไปตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาจเนื่องมาจากกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. 2551 ซึ่งใน
เกณฑ์การจบหลักสูตรช่วงชั้น นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์



ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 -2564 ไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นความมีวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ นักเรียนผ่านการ
อบรมลูกเสือและเนตรนารีเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2560 : ช)   
จึงท าให้ครูผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเห็นความจ าเป็นและเกิดความตระหนักในความส าคัญของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) สอดคล้องกับผลการวิจัยของอดุลย วังไชยเลิศ และคณะ (2555: 
130-131) ที่ได้วิจัยสภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 ซึ่งพบว่า สถานศึกษา มีการด าเนินงานเกี่ยวกับลูกเสือ-เนตร
นารี ใน 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการน าองคการ และดานการควบคุม          
มีระดับการด าเนินงานภาพรวมอยูในระดับมากซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในความส าคัญของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลุกเสือ-เนตรนารีดังกล่าว 

2. การที่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูหัวหน้างานหรือ
ผู้รับผิดชอบลูกเสือ-เนตรนารี โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีใน
สถานศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่ ในรูปแบบการท างานกลุ่ม ได้สะท้อนปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนรู้
ลูกเสือ-เนตรนารี ในด้านนักเรียนที่พบว่า นักเรียนสถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ขาดความอดทน กิจกรรม
ลูกเสือบางอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้ จ านวนนักเรียนที่เข้ากิจกรรมลูกเสือมีน้อย ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้
ครบตามกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และการแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ อาจเป็นเพราะว่า นักเรียน
ไม่เข้าใจไม่เกิดความตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือซึ่งอาจมาจากสาเหตุส าคัญคือขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนไม่ได้รับการฝึกตามกระบวนการทางลูกเสือ หรือท า
กิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง เวลาท ากิจกรรมมีน้อย ตลอดจนการส่งเสริมระดับนโยบายของสถานศึกษาอาจไม่
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจมินทร์  ยิมมิง (2546) ที่ได้วิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัญหาในการบริหารงานกิจการลูกเสือได้แก่ขาด
บุคลากรที่มีความช านาญในการฝึกอบรม ขาดงบประมาณสนับสนุนกองลูกเสือ ครูผู้สอนไม่ชอบแต่ง
เครื่องแบบเป็นต้น และผลการวิจัยของสุนทร  ทัด (2549) ที่ได้วิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี 
ของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบว่าสิ่งที่ผู้บริหารให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
น้อยได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดท าทะเบียนข้อบังคับว่าด้วยการจัด
กิจกรรม การแต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ การให้การสนับสนุนและอ านวยการเรื่องงบประมาณ การให้
ค าปรึกษาแนะน า นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการกิจกรรม การจัดโอกาส เวที ให้มีการแสดงผล
งานของกิจกรรม การชื่นชามผลงาน การให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีไม่ใช่วิชาหลักในการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

   ด้านครูผู้สอนที่พบว่า ครูผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาเอกชนมีไม่เพียงพอ มีภาระงาน
มาก ขาดความตระหนัก ไม่เห็นความส าคัญของงานลูกเสือ ไม่สอนตามแผนการสอนรวมทั้งขาดแผนการ
สอนที่ชัดเจน บางแห่งไม่มีวุฒิทางลูกเสือและผู้มีวุฒิทางลูกเสือไม่ได้สอน ขาดทักษะความเข้าใจใน
กระบวนการลูกเสือ ขาดขวัญก าลังใจ ขาดความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียน ตลอดจนไม่มีการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนด้านงานลูกเสือ การสอนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาบางแห่งเน้นตาม
ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้มุ่งเน้นวิชาการและสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย 



อาจเนื่องมาจากนโยบายของโรงเรียนไม่ได้เน้นหรือให้ความส าคัญของกิจการลูกเสือ แต่มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก
ด้านวิชาการมากกว่า เพ่ือที่เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว เด็กจะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงและมีการแข่งขันเข้าเรียนสูงตามความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อสถานศึกษาเองไม่ได้เน้นหรือให้
ความส าคัญจึงส่งผลต่อการจัดหาอัตราก าลังครูที่มีวุฒิทางการลูกเสือ ตลอดจนไม่ได้ เน้นย้ าการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังและไม่ได้พัฒนาบุคลากรทาง ลูกเสือเท่าที่ควรท าให้ครูไม่เอาใจใส่ต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารีเท่าที่ควรสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์  บุญรักษา (2552) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่พบว่าปัญหาส าคัญในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนได้แก่ ข้อจ ากัดของงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนความใส่ใจของ
ครูต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและความจ ากัดของงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ-เนตรนารี  

ด้านนโยบายและการบริหารจัดการที่พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนไม่ให้ความส าคัญ          
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนไม่มีวุฒิทางลูกเสือ โครงสร้างการสอนตามหลักสูตรไม่
สมบูรณ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีการจัดเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้อย เน้นงาน
วิชาการมาก ไม่มีการประชุมอบรมให้ความรู้ และขาดการนิเทศ ติดตามผลด้านลูกเสือ -เนตรนารี ผู้บริหาร
ไม่ให้ความส าคัญและไม่มีนโยบายด้านกิจการลูกเสือชัดเจน ขาดการสนับสนุนในหลาย ๆทาง เช่น สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์การสอน ขาดการส่งครูเข้าอบรมลูกเสือเพ่ือสร้างความรู้เพ่ิมเติม และสถานที่ของสถานศึกษาบาง
แห่งคับแคบ มีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมลูกเสือน้อย ท าให้การจัดกิจกรรมไม่ได้เต็มที่  ขาดการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผล อาจมาจากสาเหตุส าคัญด้านการเข้าไปนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน   
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ ในการก ากั บดูแล เนื่องจากโครงสร้างการบริหารงาน
กระทรวงศึกษาธิการภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ผ่าน
มา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบอ านาจการควบคุม ก ากับดูแลสถานศึกษา
เอกชนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนอยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วน
งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ซึ่งภาระงานส่วนใหญ่เน้นหนักไปด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณและการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
ด้านกิจการลูกเสือซึ่งอยู่ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน
ใด ถึงแม้จะมีกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาอยู่ในโครงสร้างเขตพ้ืนที่ แต่ก็มิได้ท าหน้าที่เข้าไปก ากับ ติดตามผล
หรือให้การนิเทศการจัดการศึกษาด้านกิจการลูกเสืออย่างใกล้ชิดเนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงานลูกเสือ 
ยุวกาชาดมีเพียง 1-2 คน ประกอบกับงานด้านลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งอยู่ในกลุ่มบริหารงานวิชาการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกลุ่มนิเทศ
การจัดการศึกษา ซึ่งเน้นภารกิจหลักในการนิเทศ ติดตามผลเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ และการปฏิบัติตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดจากส่วนกลางเป็นส่วนมาก ไม่มีเวลาในการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเอกชนอย่างเต็มที่ การก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมกิจการลูกเสือ -เนตรนารีขอ
สถานศึกษาเอกชน จึงไม่ได้เน้นหรือให้ความส าคัญเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ  ธรรมนาถ
พงศ์ (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งพบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวางแผน การมอบหมายงาน การบริหารงานบุคคล การรายงาน 
การประสานงานและด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของสมชาย สุขเกษม(2544) 
ที่วิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครพบว่า ปัญหาที่ส าคัญได้แก่    



การขาดผู้สนับสนุน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน กิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่คือกิจกรรมเดิน
ทางไกลและการพักแรม การขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ คาบเวลาสอนไม่ทัน งบประมาณส่วนมากได้มา
จากการเก็บเงินจากลูกเสือในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้ง เงินค่าบ ารุงลูกเสือส่วนมากได้น าไปใช้จ่ายเรื่อง
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การฝึกอบรม ครูผู้สอนไม่ชอบแต่งเครื่องแบบ ไม่ผ่านการฝึกอบรม ไม่มีห้องลูกเสือ 
ไม่มีห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์และขาดผู้รับผิดชอบ ในการดูแล  

           ด้านผู้ปกครองที่พบว่า ผู้ปกครองต้องการให้เน้นความสามารถทางวิชาการ เช่นการอ่านออก เขียน
ได้ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมพัฒนานักเรียน ไม่ให้ความร่วมมือในการให้
นักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และมีการร้องเรียนในกรณีที่อากาศร้อนในขณะท ากิจกรรมหรือการ
ฝึกซ้อมอาจเป็นเพราะว่า ไม่มีการชี้แจงอธิบายเหตุผลความจ าเป็นและความส าคัญ ประโยชน์ของกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญที่ช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยของผู้เรียน  
         3. ด้านความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาเอกชนซึ่ง
ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการมีความต้องการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จัดการฝึกอบรมครูที่ไม่มีวุฒิ
ทางลูกเสือ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมลูกเสือเอกชนในระดับจังหวัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีโดยการสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้มากขึ้น ต้องการให้มีอาคารหรือ
สถานที่ส าหรับกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีให้เพียงพอ และควรมีการสร้างขวัญ ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กลุ่มงานลูกเสือทั้งระดับเขตพ้ืนที่และจังหวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มครูหัวหน้างานหรือครูผู้รับผิดชอบ
ลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาเอกชนมีความตระหนักและความต้องการในการพัฒนากิจการลูกเสือ -
เนตรนารีในสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ถูกต้องตามหลักการลูกเสือไทย โดยการส่งเสริม
สนับสนุนและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากผู้บริหารทั้งระดับจังหวัดและสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
         จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาเอกชน ตลอดจน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการรับความช่วยเหลือของผู้เข้าประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ท าให้ทราบ 
ถึงสถานการณ์การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถด าเนินการตามหลักการลูกเสือไทยและเป็นระบบ ต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานกิจการลูกเสือ-
เนตรนารีในสถานศึกษาเอกชน เป็นไปตามกระบวนการของลูกเสือ-เนตรนารีอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและท่ีหลักสูตรก าหนด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
             1. ระดับหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
        1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดควรมีการก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มี
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ของส านักการลูกเสือ    
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
         2) จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบหรือผู้สอนลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา
เอกชน โดยอาจจัดอบรมทบทวนผู้ที่มีวุฒิทางลูกเสือมาแล้ว และหรือจัดอบรมส าหรับผู้ที่ยังไม่มีวุฒิทาง
ลูกเสือ เพ่ือให้สถานศึกษามีครูหรือบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารีครบทุกแห่ง 



                   3) มีการก ากับดูแลสถานศึกษาทุกแห่ง ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือให้ด า เนินไปตาม
หลักสูตร ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งระดับสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
                   4) จัดให้มีการนิเทศ ก ากับกับ ติดตามผลการด าเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาเอกชน
ทุกแห่ง โดยอาจมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบการนิเทศงานลูกเสืออย่างชัดเจน ตลอดจนอาจ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือเพ่ือช่วยในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้านลูกเสือ
ของสถานศึกษาและน าข้อมูลหรือปัญหามาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
    2. ระดับสถานศึกษา  
         1) ผู้บริหารของสถานศึกษาได้แก่ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อ านวยการควรศึกษา      
ท าความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างถ่องแท้ และต้องถือว่ากิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีเป็น กิจกรรม
หลักในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และที่ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2560 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีการก าหนดเป็นนโยบาย บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

         2) สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลูกเสือ -เนตรนารี          
ตามหลักการที่ก าหนดในหลักสูตร โดยมีการจัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี และจัดสรร
งบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 15 ปี เงินบริจาคและเงินสมทบอ่ืน ๆพร้อมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์
เอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสถานที่เพียงพอ ให้พร้อมเพ่ือด าเนิน
กิจกรรม บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดให้มีการปฏิบัติจริง
ตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ-เนตรนารี  โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคี ความปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม และการบ าเพ็ญประโยชน์  

         3) ผู้บริหารสถานศึกษาและหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ควรผ่านการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  และมีการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมและมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553   

 4) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ครู บุคลากรใน 
สถานศึกษา เน้นย้ าให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือใน
สถานศึกษา มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี 
                     5) ประชุมชี้แจงผู้ปกครองและผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก         
ในความส าคัญของลูกเสือ-เนตรนารี การเสริมสร้างลักษณะนิสัย คุณลักษณะนิสัย ตลอดจนค่านิยม 12 
ประการแก่ผู้เรียนด้วยกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี 
            6) จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านลูกเสือ-เนตรนารีให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีเว็บไซต์ (Website) ทางการลูกเสือ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ งานลูกเสือผ่านช่องทางต่าง ๆมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และก าหนดผู้
นิเทศไว้ ชัดเจน รวมทั้งมีการประเมินผลจัดท ารายงานประจ าปี น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 



             3. ระดับผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ ครูผู้ฝึกสอน     
        1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่า

ด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติอื่นใดที่ก าหนดไว้ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือของแต่ละต าแหน่ง 
มีการจัดท าแผนและก าหนดการในการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วน      

 2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือ 
ในสถานศึกษา จัดท าแผน/ก าหนดการฝึกอบรมที่ชัดเจนตลอดทั้งปี มีการด าเนินการตามแผน/ก าหนดการ 
จัดให้มีและใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจ าเป็นในการฝึกอบรม รวมทั้งมี
การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในกลุ่มผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคณะท างานด้านลูกเสือของสถานศึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 3) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีในแต่ละระดับ จัดให้มีกิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาหรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละ
ประเภท โดยใช้บุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี และบุคลากรของสถานศึกษา หรือใช้วิทยากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะทาง   
  4) มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และน าผลมาปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาต่อเนื่อง 
          4. ระดับการสนับสนุน   
  ผู้ปกครองควรมีการศึกษาท าความเข้าใจ ในความส าคัญและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
จากการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาตาม
แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด รวมถึงขอบข่ายหรือรายละเอียดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารีที่
สถานศึกษาต้องจัดให้แก่ผู้เรียน มีการประสาน หารือร่วมกันกับสถานศึกษาเก่ียวกับข้อจ ากัดของนักเรียนใน
ความปกครองในการท ากิจกรรมบางกิจกรรมขณะฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ให้ความร่วมมือ 
ตลอดจนการสนับสนุนในกิจการลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับให้มากท่ีสุด  
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