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ค ำน ำ 

 หลักสูตรค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรม โดยเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  ส่ือ/แหล่งความรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล โดยเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อปฏิบัติของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) 
และแผนการสอนหัวข้อต่างๆ อาทิ วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือไซเบอร์คุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ การ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ และระบบการแจ้งภัย
ออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
 ท้ังนี้ข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้เป็นข้อเสนอภายในเล่ม ผู้ให้การฝึกอบรมสามารถปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์และสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมมีศักยภาพในการสนับสนุน
กิจการลูกเสือไซเบอร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านเนื้อหาและกิจกรรมท่ี
อันตราย เพื่อสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์
ให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นลูกเสือไซเบอร์  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันส าคัญท่ีจะป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบในทาง
ท่ีไม่ดีจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และลูกเสือไซเบอร์ยังสามารถช่วยแนะน าเพื่อนๆ ผู้ปกครอง หรือบุคคลใกล้ชิดให้
ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี อันจะน ามาซึ่งสังคมออนไลน์ท่ีสะอาด  สร้างสรรค์  และมีวิจารณญาณ โดยใช้
กรรมวิธีและกิจกรรมตามแนวคิดของลูกเสือท่ีเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการท างานเป็นทีม   
 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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ส่วนที่ 1 
หลักสูตรค่ำยลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) 

 
1. ค ำอธิบำยหลักสูตร 
 หลักสูตรค่ายลูกเสือไซเบอร์ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือ
โลก ลูกเสือไทย ลูกเสือไซเบอร์ สาระส าคัญของการลูกเสือ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ระบบหมู่ลูกเสือและพิธีเข้าประจ าหน่วยลูกเสือไซเบอร์ เพื่อน าไปบูรณาการในการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสร้า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีของอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร อย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์ และท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง สอดส่องพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของประเทศ โดยเน้นกิจกรรมตามแนวคิดของลูกเสือ ท่ีเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
และการท างานเป็นทีม   

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารบนโลกออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ 
 2) เพื่อสร้างอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ให้เป็นเครือข่ายและแนวร่วมในการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัย
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  
3. เนื้อหำหลักสูตร 
 บทที่ 1 วัตถุประสงค์และบทบำทหน้ำที่ของลูกเสือไซเบอร์ 
  1.1 ความหมายของลูกเสือโลก / ลูกเสือไทย / ลูกเสือไซเบอร์ 

1.2 ประวัติ ภูมิหลัง และกิจการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย / ลูกเสือไซเบอร์ 
  1.3 สาระส าคัญของการลูกเสือ ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ  

1.4 ระบบหมู่และการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
1.5 บทบาทหน้าท่ีและพิธีการเข้าประจ าหน่วยของลูกเสือไซเบอร์ 

 บทที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  2.1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  2.2 จรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  2.3 บัญญัติ 10 ประการในการใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายทางสังคม 
  2.4 การกระตุ้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 บทที่ 3 ภัยคกุคำมจำกกำรใช้งำนทำงอินเทอร์เนต็ 
  3.1 วิธีสังเกตภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต 
  3.2 วิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 
  3.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 

บทที่ 4 เครือข่ำยสังคมออนไลน ์
  4.1 โครงสร้างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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  4.2 วิธีการป้องกันภัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  4.3 กรณีศึกษาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 บทที่ 5 กำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ 
  5.1 ประเภทการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
  5.2 แนวโน้มการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
  5.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 บทที่ 6 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

6.1 การใช้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
6.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสังคมออนไลน ์

  6.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
 บทที่ 7 ระบบกำรแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสอืไซเบอร์ 
  7.1 ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  7.2 ระบบการแจ้งภัยออนไลน ์
 
4. กำรฝึกอบรม 
 1) กลุ่มเป้ำหมำย 
  เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา    
 2) ระยะเวลำกำรฝึกอบรม  
  3 วัน 2 คืน 
 3) สถำนที่ฝึกอบรม   
  ค่ายลูกเสือหรือสถานท่ีอื่นๆตามความเหมาะสม 
 4) ตำรำงกำรฝึกอบรม 
  วันที่ 1 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนรายงานตัว  
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ / ปฐมนิเทศ/ ซักซ้อมพิธีเปิด 
09.00 – 09.15 น. ช้ีแจงโครงการ 
09.15 – 10.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ประธานถวายบังคมพระบรมรูป ร.6 
 - ถวายราชสดุดี 
 - กล่าวรายงาน 
 - ประธานกล่าวปราศรัย กล่าวเปิดการฝึกอบรม 
 - ถ่ายภาพ    

10.00 – 10.30น. พิธีเปิดรอบเสาธง 
 - ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง เปิดการฝึกอบรม 

10.30– 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
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เวลำ กิจกรรม 
10.45 – 11.15 น. ผู้อ านวยการฝึกช้ีแจงการฝึกอบรม  

 - กล่าวต้อนรับ 
 - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
 - วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
 - แนะน าคณะวิทยากร 

11.15 – 12.00 น. พิธีลอดซุ้ม / เข้าท่ีพัก 
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 13.45 น. วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
13.45 – 14.30. น. วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือไซเบอร์ 
14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 – 17.00 น. สาธิตวิชาชาวค่าย  
17.00 น. ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น 
19.30 - 21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/บทเรียนรู้จักซึ่งกนัและกัน 
21.00น. สวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/นอน 

 
  วันที่ 2 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม 
05.30 - 07.00 น.  ต่ืนนอน ท าความสะอาด 
07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  
07.30 - 08.00 น. รับการตรวจ 
08.00 – 09.00 น. ประชุมรอบเสาธง 
09.00 – 10.00 น. คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
10.00 – 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.15 - 11.00 น. ภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 
11.00 - 12.00 น. เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
12.00 - 13.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน / แนะน าตนเองทุกหมู่ 
13.30 – 14.30 น. การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
14.30 – 14.45น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 – 17.00 น. -การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

-ระบบการส่ือสารและการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
17.00 - 18.00 น. ประชุมนายหมู่ / ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น 
19.30 - 21.00 น. การชุมนุมรอบกองไฟ/เลือกประธานรุน่ 
21.00 น. สวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี / นอน 



7 
 

  วันที่ 3 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม 
05.30 - 07.00 น. ต่ืน  ท าความสะอาด    
07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
07.30 - 08.00 น. รับการตรวจ 
08.00 - 09.00 น. ประชุมรอบเสาธง  
09.00 -10.30 น. -พิธีการลูกเสือไซเบอร์ / พิธีการเข้าประจ าหน่วยของลูกเสือไซ

เบอร์ 
10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.45 - 12.00 น. -พิธีปิดการฝึกอบรม 

-ประธานรุ่นกล่าวแสดงความรู้สึก 
-ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
-ผู้อ านวยการฝึกมอบวุฒิบัตร 
-ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย และกล่าวปิดการฝึกอบรม 

12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. -พิธีปิดรอบเสาธง 

- มอบนายหมู่ถาวร 
- สวดมนต์  สงบนิ่ง  ชักธงลง 
- ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
- จับมือลา 

14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

  *** หมายเหตุ : ก าหนดการ/เนื้อหาวิชา สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นน ำ เป็นการเร้าความสนใจและน าเข้าสู่การฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม  
 2) ขั้นสอน เป็นการสร้างการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการ 
เรียนรู้ รวมท้ังการใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความสนใจในการ ฝึกอบรม เช่น การอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion), การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group), การบรรยาย (Lecture), การระดมสมอง 
(Brainstorming) , การสาธิต (Demonstration), ระบบฐานหรือการสอนแบบฐาน (Base Method), การสวม
บทบาท (Role Playing), การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ (Project Work Group), การศึกษารายกรณี 
(Case Study Method) และการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Method) เป็นต้น  
 3) ขั้นสรุปและวัดผล เป็นการสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม และท าการ
ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
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6. สื่อ / แหล่งกำรเรียนรู้ 
 ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ในกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 2) PowerPoint 
 3) วีดีทัศน์ 
 4) ใบความรู้ 
 5) ใบงาน 
 6) เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 
 
7. กำรวัดและกำรประเมินผล 
 การวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 1) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 2) แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม 
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ส่วนที่ 2 
ข้อปฏบิัตขิองกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรค่ำยลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) 

 
1. ค ำแนะน ำทั่วไป 
 คู่มือการสอนหลักสูตรค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัด
ฝึกอบรม โดยเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  ส่ือ/แหล่งความรู้ ตลอดจนการวัดผล
และประเมินผล ท่ีให้ไว้เป็นข้อเสนอแนะ ผู้ให้การฝึกอบรมสามารถปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
และสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมมีศักยภาพในการสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือไซเบอร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
 1.1 กำรเตรียมกำรฝึกอบรมโดยทั่วไป 
 เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) ได้ผลดี มี
บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ควรมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 คน และควรแบ่งผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมออกเป็นหมู่ๆละ 6-8 คน ถ้าเกินควรจัดแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 กอง และแต่ละหมู่จ าเป็นต้องมี
วิทยากรประจ าหมู่ท าหน้าท่ีดูแล ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 1.2 สถำนที่จัดฝึกอบรม 
 การเลือกสถานท่ีฝึกอบรม ควรท าโดยความรอบคอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกว่าได้รับ
การต้อนรับอย่างดี รู้สึกสบายใจและโล่งใจ สถานท่ีฝึกอบรมควรจะเป็นค่ายลูกเสือหรือค่ายลูกเสือช่ัวคราวอื่นๆ
ตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
  1) ท่ีประชุมใหญ่ 
  2) ท่ีประชุมย่อย 
  3) ลานกิจกรรมกลางแจ้ง 
  4) ท่ีพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะผู้ให้การฝึกอบรม 
  5) ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 
  6) น้ าด่ืม น้ าใช้ และไฟฟ้าส าหรับกิจกรรมภาคกลางคืน 
 
 1.3 อุปกรณ์ที่ควรมี 
  1) เอกสาร และอุปกรณ์การสอนท่ีเหมาะสมกับบทเรียน 
  2) เครื่องเขียนต่าง ๆ 
  3) ป้ายช่ือ ผ้าผูกคอส าหรับฝึก 
  4) โสตทัศนูปกรณ์ 
  5) คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
  6) เครื่องถ่ายเอกสาร 
  7) ป้ายนิเทศ, ป้ายประกาศ 
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 1.4 กำรจัดหีบอุปกรณ์ 
 หีบอุปกรณ์เป็นเครื่องมือส าหรับของหมู่ท่ีจะช่วยให้การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ บนฝาหีบด้าน
นอกเขียนช่ือหมู่และฝาหีบด้านในติดรายการอุปกรณ์ในหีบ ซึ่งในหีบอุปกรณ์อย่างน้อยควรมีส่ิงเหล่านี้
จัดเตรียมไว้  
  1) ผ้าผูกคอ ห่วงสวมผ้าผูกคอ 
  2) เครื่องหมายหมู่ 
  3) เครื่องหมายต าแหน่งนายหมู่, รองนายหมู่ และพลาธิการ 
  4) เครื่องเขียนต่าง ๆ 
  5) ป้ายช่ือ 
  6) เข็มกลัดซ่อนปลาย 
  7) เข็มเย็บผ้าพร้อมด้าย 
  8) ไม้บรรทัด 
  9) สีเมจิก 
  10) เชือกผูกเงื่อน 
  11) สมุดจดบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  12) ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
  13) กรรไกร 
  14) คัตเตอร์ 
  15) โน้ตบุค หรือ แท็ปเล็ท 
  16) อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ฝึกอบรม 
 
 1.5 กำรประกอบอำหำร 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรประกอบอาหารรับประทานเองและส าหรับมื้อกลางวันฝ่ายจัดการฝึกอบรม
เป็นผู้จัดให้ 
 
 1.6 พิธีกำรทำงศำสนำ 
 ในการก าหนดการฝึกอบรม ควรก าหนดให้มีพิธีการทางศาสนาด้วย โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกอบพิธีทางศาสนาตามวิธีการของตน 
 1.7 กำรแต่งกำย 
  1) เครื่องแบบลูกเสือ 
  2) ชุดล าลอง 
 
 1.8 วิทยำกรและวิทยำกรประจ ำหมู่ 
  วิทยำกร 
  1) เป็นผู้สอนบทเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้น ๆ 
  3) ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการฝึกอบรมมอบหมาย 
  วิทยำกรประจ ำหมู่ 



11 
 

  1) ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
  2) ส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนให้ได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็น 
  3) เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะผู้ให้การฝึกอบรม 
  4) ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการฝึกอบรมมอบหมาย 
 
  วิทยำกรสนับสนุน 
  ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามท่ีคณะผู้ให้การฝึกอบรมต้องการ 

 

2. วิธีฝึกอบรมของส ำนักงำนลูกเสือโลก 10 วิธี 

 ในส่วนของเนื้อหาสาระ จะพบว่าผู้น าการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาได้จากเล่ม
ต าราเรียนลูกเสือไซเบอร์และคู่มือสอนหลักสูตรวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร์ฉบับก้าวหน้า แต่หากน า
หลักสูตรวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร์ฉบับก้าวหน้าและหลักสูตรค่ายลูกเสือไซเบอร์มาแปลงให้เป็นกิจกรรม
แล้ว จ าเป็นต้องยึดวิธีฝึกอบรม 10 วิธี โดยส านักงานลูกเสือโลกมาบูรณาการด้วย เพื่อให้ท้ังสองหลักสูตรมี
ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมกระบวนการคิดและทักษะทางด้านกิจกรรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมโดยส านักงานลูกเสือโลกเสนอวิธีฝึกอบรม 10 วิธี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
 2) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group) 
 3) การบรรยาย (Lecture) 
 4) การระดมสมอง (Brainstorming) 
 5) การสาธิต (Demonstration) 
 6) ระบบฐานหรือการสอนแบบฐาน (Base Method) 
 7) การสวมบทบาท (Role Playing) 
 8) การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ (Project Work Group) 
 9) การศึกษารายกรณี (Case Study Method) 
 10) การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Method) 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. กำรอภิปรำยกลุ่ม (Group Discussion) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ไว้ว่าเป็น
วิธีการฝึกอบรมอย่างหนึ่งท่ีสมาชิกภายในกลุ่มมีโอกาสทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นด้วยการอภิปราย
โต้ตอบกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีถูกก าหนดให้ เพื่อแสวงหาข้อยุติของเรื่องดังกล่าวนั้น อย่างไรก็ตามการอภิปราย
กลุ่มจะต้องอยู่ในภายใต้ภาวะของผู้น ากลุ่ม ดังนั้นการอภิปรายกลุ่มจึงมีลักษณะเด่น คือ 
  -  เป็นวิธีการทางประชาธิปไตย 
  -  การแลกเปล่ียนประสบการณ์เดิมของสมาชิกเป็นแนวทางของการสร้างสรรค์การเรียนรู้ ซึ่ง
กันและกันยิ่งขึ้น 
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  -  สถานการณ์ในการอภิปรายกลุ่มเป็นการเสริมการใช้ความคิดอย่างรอบคอบท่ีสุด วิธีการนี้
จะส าเร็จได้ผลดีก็ต้องอาศัยความเข้าใจตามหลักดังกล่าว ประกอบกับความช านาญของผู้น ากลุ่มในการ
อภิปรายด้วย 

 ขั้นตอนสอนการอภิปรายกลุ่ม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการอภิปราย ผู้สอนต้องเตรียมในส่ิงต่อไปนี้  
  1) หัวข้อและรูปแบบการอภิปราย เตรียมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน เวลาเรียน 
จ านวนผู้เรียน สถานท่ี เช่น ถ้าเวลาจ ากัด ควรใช้แบบซุบซิบปรึกษาถ้าต้องการรวบรวมความคิดอาจใช้แบบ
ระดมสมอง ถ้ามีเวลาให้ผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหาสาระความรู้มาล่วงหน้า ควรใช้แบบซิมโพเซียม 
  2) ผู้เรียน ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเตรียมตัวการอภิปรายมาล่วงหน้าจะท าให้ผู้เรียนได้ประโยชน์
จากการเรียนแบบอภิปรายอย่างแท้จริง 
  3) ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย เช่น จัดแบบวงกลม
เหมาะส าหรับการอภิปรายแบบระดมสมองจัดแบบตัวยูหรือส่ีเหล่ียมผืนผ้าเหมาะส าหรับกลุ่มใหญ่จัดแบบตัวที
หรือแบบเรียงแถวหน้ากระดานเหมาะส าหรับแบบหมู่พาแนล 
  4) ส่ือการเรียน อาจต้องใช้เอกสารประกอบการอภิปรายของแต่ละกลุ่มผู้สอนควรเตรียมไว้
ให้พร้อม 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นด าเนินการอภิปราย ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการควบคุมและอภิปรายให้
ด าเนินไปได้ด้วยดี ต้องด าเนินการต่อไปนี้ 
  1) บอกหัวข้อหรือปัญหาท่ีจะอภิปรายให้ชัดเจน 
  2) ระบุจุดประสงค์การอภิปรายให้ชัดเจน 
  3) บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอภิปรายเช่นระยะเวลาท่ีใช้ รูปแบบวิธีการ 
  4) ให้ด าเนินการอภิปรายโดยผู้สอนควรช่วยเหลือให้การอภิปรายด าเนินไปได้ด้วยดี ผู้สอนไม่
ควรเข้าไปก ากับหรือเข้าไปแทรกแซงผู้เรียนตลอดควรคอยดูอยู่ห่างๆ 
  ขั้นตอนท่ี 3 - ขั้นสรุป ประกอบด้วย 
  1) สรุปผลการอภิปรายเป็นช่วงท่ีผู้แทนกลุ่มสรุปอภิปราย น าเสนอผลการอภิปรายต่อท่ี
ประชุม ผู้สอนอาจถามค าถามผู้อภิปรายได้ในสาระส าคัญท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้รับขณะเดียวกันช่วยกลุ่ม
อภิปรายให้เกิดความกระจ่างในเนื้อหาบางตอนได้ 
  2) สรุปเรียน ผู้สอนเป็นผู้สรุปเนื้อหาสาระส าคัญท่ีได้จากการอภิปรายควรได้เสริมข้อคิด
แทรกความรู้ ตลอดจนน าแนวทางความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การสรุปนั้นควรสรุปเป็นหัวข้อกระดานด า 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและบันทึกได้ง่าย 
  3) ประเมินผลการเรียน ผู้สอนควรมีการประเมินผลการเรียนการอภิปรายภายหลังท่ีส้ินสุด
บทเรียนเพื่อดูว่าการอภิปรายในคาบนั้นมีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรโดยประเมินให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา
หัวข้อการอภิปราย จุดประสงค์ รูปแบบ บรรยากาศ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนด้วย 
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 2.  กำรประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group) ไว้ว่า เป็นการจัด
ฝึกอบรม ในบางโอกาสจะต้องแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ 3 – 6 คน เพื่ออภิปรายปัญหาใน
ช่วงเวลาอันจ ากัด 2 – 3 นาที แต่ละกลุ่มอาจพิจารณาคนละเรื่อง เรื่องเดียวกัน หรือแต่ละประเด็นก็ได้ มี
ลักษณะเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ หัวข้อท่ีจะพิจารณาก็เป็นหัวข้อเล็กๆ หรือปัญหา
ง่ายๆ การประชุมกลุ่มย่อยนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไม่ยอมแสดงความคิดจากการประชุมกลุ่มย่อยอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นความคิดของกลุ่มใหญ่ก็อาจกระท าได้  

  การประชุมกลุ่มย่อย มีผู้ร่วมประชุม ดังนี้ 
  1) ประธาน ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม และเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น
อย่างท่ัวถึง 
  2) เลขานุการ ท าหน้าท่ีสรุปความคิดเห็นของท่ีประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม 
  3) สมาชิกในกลุ่ม ท าหน้าท่ีแสดงความคิดเห็นของตัวเอง สนับสนุน หรือคัดค้านความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ 
 
  การประชุมกลุ่มย่อย มีวิธีการ ดังนี้ 
  1) ก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการประชุม ประธานจะเป็นผู้เปิดการประชุม แล้วเเจ้งหัวข้อ
การประชุมให้ท่ีประชุมทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยกันต้ังประเด็นหรือหัวข้อย่อยเพื่อเป็นขอบเขตของการ
ประชุมครั้งใหม่ บางครั้งหน่วยงานท่ีจัดประชุมอาจก าหนดประเด็นหรือหัวข้อย่อยไว้ให้แล้ว 
  2) การแสดงความคิดเห็น เมื่อก าหนดประเด็นการอภิปรายเเล้ว ประธานควรจดหัวข้อย่อย
หรือประเด็นต่างๆ ไว้แล้วเสนอประเด็นให้ท่ีประชุมอภิปรายทีละประเด็น ซึ่งการอภิปรายควรด าเนินการ ดังนี้
   2.1) ผู้เข้าร่วมประชุมพูดเเสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลทีละคน 
   2.2) ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีพูดสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่น ควรแสดงความคิดเห็น
และให้เหตุผลประกอบ เช่น “ตามท่ีคุณดวงพรกล่าวมานั้น ผมขอสนับสนุนเพราะ …”  
   2.3) ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีพูดคัดค้านความคิดเห็นของผู้อื่น ควรแสดงความคิดเห็นและ
ให้เหตุผลประกอบ เช่น “ตามท่ีคุณอรรถวิทย์กล่าวนั้น เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ แต่ผมคิดว่า ...” 
  3) รายงานการประชุม หลังจากการประชุมเสร็จแล้ว จะมีการท ารายงานผลการประชุมกลุ่ม 
ส่วนมากประธานหรือเลขานุการจะเป็นผู้รายงาน ซึ่งควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1) ผู้รายงานต้องท าความเข้าใจเรื่องท่ีจะรายงาน 
   3.2) การรายงานควรแยกประเด็นส าคัญเป็นข้อๆ 
   3.3) ผู้รายงานควรพูดให้ชัดเจน มีจังหวะ และมีวรรคตอน 
   3.4) ผู้รายงานควรใช้น้ าเสียงให้น่าสนใจ และพูดให้เป็นธรรมชาติ 
   3.5) ผู้รายงานควรใช้เวลาในการรายงานไม่นานนกั หรือใช้เวลาตามท่ีมีการก าหนด 
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 3. กำรบรรยำย (Lecture) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การบรรยาย (Lecture) ไว้ว่าเป็นวิธีท่ีดีและส าคัญมาก ใช้
กันอย่างแพร่หลาย ง่ายและครอบคลุมเรื่องรวมได้มาก ใช้กับคนจ านวนมากๆ ได้ ประหยัดเวลาเหมาะแก่การ
ใช้ความรู้พื้นฐาน และการให้ข้อมูล การบรรยายมีส่วนมากท่ีจะให้การฝึกอบรมประสบผลส าเร็จอาจกล่าวไว้ว่า
ไม่มีการฝึกอบรมใดท่ีไม่ใช้การบรรยายเป็นพื้นฐานของการฝึกอบรม 

  วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อใหผู้้เรียนท่ีมีจ านวนมากได้เรียนเนื้อหาสาระความรู้ท่ีมีจ านวนมากในเวลาท่ีจ ากัด 
  2) เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้เรียนซึ่งค้นหายาก หรือเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้สอนเอง 
  3) เพื่อช่วยน าทางในการศึกษาด้วยตนเอง 
  4) เพื่อช่วยสรุปประเด็นส าคัญ 

  องค์ประกอบของการสอน 
  1) มีเนื้อหาสาระ หรือ ข้อความรู้ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  2) มีการบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) 
  3) มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการบรรยาย 

  ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบบรรยาย 
  1) เป็นการสอนท่ีเน้นเนื้อหาสาระท่ีน าเสนอโดยครูผู้สอน ผู้บรรยายจะเสนอปัญหาวิธีการ
ต่างๆ ในการแก้ปัญหา และสรุปด้วยว่าวิธีการใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดตามหลักการ 
  2) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้หลายๆ แนวคิดก่อนท่ีจะสรุปเป็นข้อคิดหรือทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

  ขั้นตอนกำรสอนกำรบรรยำย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการสอน ประกอบด้วย 
  1) วินิจฉัยผู้เรียน โดยพิจารณาถึงพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์เดิม ความสามารถของผู้เรียน 
อาจใช้วิธีพูดคุย ซักถาม หรือแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเตรียมเนื้อหาและวิธีการสอน 
  2) เตรียมเนื้อหา โดยพิจารณาถึงความละเอียด ลึกซึ้ง มากน้อย และตามล าดับของเนื้อหาให้
เหมาะสมกับเวลาและลักษณะของผู้เรียน 
  3) เตรียมค าถาม เพื่อใช้ถามผู้เรียนระหว่างการบรรยาย ช่วยให้ผู้เรียนต่ืนตัวและสนใจดีขึ้น 
  4) เตรียมส่ือการเรียนการสอน โดยเตรียมส่ือให้พร้อมอยู่ในสภาพใช้การได้ดี อาจเป็นสไลด์
แผ่นใส รูปภาพ เป็นต้น จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  5) ขั้นเตรียมการวัดและประเมินผล อาจจัดท าเป็นการทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดดูว่าผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ หรือมากน้อยเพียงใด 
 

  ขั้นตอนท่ี 2 ประกอบด้วย 
  1. ขั้นน า อาจใช้วิธี 



15 
 

  1)  ซักถามพูดคุยกับผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
  2)  ทบทวนการบรรยายในครั้งก่อนเพื่อเช่ือมโยงกบัเรื่องใหม่ 
  2. ขั้นอธิบาย เป็นขั้นส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน ผู้สอน
ควรได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  บอกโครงเรื่อง เครือข่ายของเนื้อหา และแจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน 
  2)  อธิบายให้ชัดเจนตามล าดับเนื้อหาอย่างต่อเนื่องกัน 
  3)  สังเกตปฏิกิริยาตลอดเวลาเพื่อการย้ าหรือหยุดทบทวนใหม่ 
  4)  ถามค าถามในบางตอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
  5)  ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อเพิ่มความแจ่มแจ้งในบทเรียน 
  6)  ใช้น้ าเสียง บุคลิกภาพ ท่าทีการพูดอธิบาย การใช้ภาษา อารมณ์ขันที่เหมาะสม 
  3. ขั้นสรุป เป็นการปิดท้ายช่ัวโมงการบรรยาย อาจใช้วิธี 
  1)  สรุปโยงเนื้อหาต้ังแต่ต้นจนจบ 
  2)  ต้ังปัญหาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
  3)  ฝากปัญหาให้ผู้เรียนไปคิดต่อ 
  4)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามปัญหา 
  5)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปค้นคว้าต่อเพิ่มเติม 
  6)  บอกล่วงหน้าถึงเนื้อหาท่ีจะเรียนในครั้งต่อไป 
  ขั้นท่ี 3 ติดตามผล ประกอบด้วย 
  1. วัดและประเมินผลผู้เรียน โดยอาจใช้วิธี 
  1)  ตรวจสมุดบันทึกท่ีผู้เรียนจดบรรยาย 
  2)  ถามค าถามในเนื้อหาท่ีบรรยาย 
  3)  ให้ท าข้อสอบหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
  2. วัดผล ประเมินผลผู้สอน โดยอาจใช้วิธี 
   1) จัดท าแบบสอบถามให้ผู้เรียนได้ทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีการสอน การ
อธิบายการใช้น้ าเสียง และบุคลิกท่าทาง 
  2) ให้เพื่อนครูได้เข้าสังเกตการณ์สอน แล้วให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
การสอน 
  3) บันทึกการบรรยายของตนแล้วน าไปพิจารณา และประเมิน 
 
 4.กำรระดมสมอง (Brainstorming) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การระดมสมอง (Brainstorming) ไว้ว่าเป็นการเปิดโอกาส
ให้ทุกคนภายในกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นอย่างเสรี เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงส่ิงหนึ่งส่ิงใด กิจกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด โดยปราศจากข้อจ ากัดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ท้ังส้ิน ไม่มีการอภิปรายหรือประเมินผลความคิดเห็นนั้นใน
ระหว่างการเสนอความคิด ซึ่งอาจจะกระท าได้ภายหลังการระดมสมองส้ินสุดลง เลขานุการต้องบันทึกความ
คิดเห็นเอาไว้ท้ังหมด โดยไม่ค านึงถึง ข้อผิด–ถูก ดี–ไม่ดี เหมาะสม–ไม่เหมาะสม ควร–ไม่ควร ความคิดทุก
อย่างจะต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มท้ังส้ิน และผู้เข้าร่วมระดมสมองจะต้องไม่หัวเราะหรือเย้ยหยันความ
คิดเห็นใด แต่สามารถท่ีจะขยายเพิ่มเติมโดยคนอื่นได้ และบุคคลท่ีจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนั้น จะต้อง
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กล่าวค าว่า “ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นคุณ...และขอเสริมว่า...” 
 นอกจากนี้ ค าถามท่ีใช้ในการระดมสมอง ไม่ต้องเลือกค าถามท่ีต้องการค าตอบยาว เพราะเราต้องการ
ความคิดเห็นในส่ิงท่ีจะท า (What) ส่วนวิธีการท่ีจะท าอย่างไร (How) นั้น ควรจะได้พิจารณาภายหลังลองฝึก
ระดมสมอง ผลของการระดมสมองนี้จะเป็นเครื่องช้ีให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของการใช้วิธีการนี้ 
ความคิดเห็นมากมาย 30 – 50 ความคิด เกิดขึ้นจากสมาชิกภายในเวลาจ ากัด 

 ขั้นตอนการสอนการระดมสมอง มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดเป้าหมาย ต้องก าหนดให้กระชับ เฉพาะเจาะจง และชัดเจนท่ีสุดว่าจะ
ระดมสมองเรื่องอะไร เพื่ออะไรและต้องท าให้สมาชิกเข้าใจ และเห็นด้วยกับเป้าหมายนั้น 
   ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่ม จะมีจ านวนเท่าไร ใครบ้าง ใครจะท าหน้าท่ีเขียนความคิดของ
สมาชิกและสถานท่ีท่ีจะน าแผ่นการ์ดความคิดไปติดต้องให้มองเห็นได้ชัดเจน และในบาง ครั้งผู้น ากลุ่มต้อง
เด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเริ่มครอบง าหรือข่มผู้อื่น 
   ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดเวลา ต้องแน่ชัดและเหมาะสม จะเริ่มและจะต้องยุติเมื่อใดการมีเวลา
จ ากัดจะสร้างความกดดันให้สมองเร่งท างานอย่างเต็มท่ี สมองซีกขวาจะคิดส่วนสมองซีกซ้ายจะประเมิน
ความคิดของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ แล้วรีบแสดงออกมาโดยเร็ว 

 5.  กำรสำธิต (Demonstration) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การสาธิต (Demonstration)  ไว้ว่าเป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับประโยชน์โดยตรง โดยปกติในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนั้นการสาธิตช่วยเสริมสร้าง
ทักษะในวิชาการลูกเสือเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามการสาธิตท่ีดีก็อาจช่วยส่งเสริมการสร้างทักษะในด้านอื่นได้
เช่นกัน การสาธิตไม่เหมาะท่ีจะให้การฝึกอบรมกับกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ 

 องค์ประกอบส าคัญของวิธีสอน 
 1) มีเรื่องหรือส่ิงท่ีจะสาธิต 
 2) มีการแสดง การท า ให้ผู้เรียนสังเกตดู 
 3) มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการสาธิต 

 จุดมุ่งหมาย 
 1) เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 
 2) เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหาท่ียาก ซึ่งต้องใช้เวลามากให้เข้าใจง่ายขึ้น และประหยัดเวลาบาง
เนื้อหาอาจจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก การสาธิตจะท าให้นักเรียนได้เห็นขั้นตอนและเกิดความเข้าใจง่าย 
 3) เพื่อพัฒนาการฟัง การสังเกตและการสรุปท าความเข้าใจในการสอน โดยใช้วิธีสาธิต นักเรียนจะฟัง
ค าอธิบายควบคู่ไปด้วย และต้องสังเกตขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนผลท่ีได้จากการสาธิต แล้วจึงสรุปผลของการ
สาธิต 

 4) เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูด เช่น การท า
กิจกรรมในวิชาคหกรรม ศิลปะ เป็นต้น 
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 5) เพื่อสรุปประเมินผลความเข้าใจในบทเรียน 
 6) เพื่อใช้ทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียน 

 ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการสอน ประกอบด้วย 
  1) ก าหนดจุดประสงค์ในการสาธิตให้ชัดเจน 
  2) จัดล าดับเนื้อหาตามข้ันตอน 
  3) เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ิงท่ีจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ตลอดจนค าถามท่ีจะใช้ให้
รอบคอบ 
  4) เตรียมส่ือการเรียนการสอนและเอกสารประกอบให้พร้อม 
  5) ก าหนดเวลาในการสาธิตให้พอเหมาะ 
  6) ก าหนดวิธีการวัดผล และประเมินผลท่ีชัดเจน 
  7) เตรียมสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมองเห็นการสาธิตได้อย่างท่ัวถึง 
  8) ทดลอง สาธิตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดการติดขัด 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการสาธิต ประกอบด้วย 
  1) บอกจุดประสงค์การสาธิตให้นักเรียนทราบ 
  2) บอกกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องปฏิบัติ เช่น นักเรียนจะต้องจดบันทึก สังเกตกระบวนการสรุป
ขั้นตอน ตอบค าถาม เป็นต้น 
  3) ด าเนินการสาธิตตามล าดับข้ันตอนท่ีเตรียมไว้ ประกอบกับการอธิบายอย่างชัดเจน 
 ขั้นตอนท่ี 3 สรุปประเมินผล ประกอบด้วย 
  1) ผู้สอนเป็นผู้สรุปความส าคัญ ขั้นตอนของส่ิงท่ีสาธิตนั้นด้วยตัวเอง 
  2) ให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป เพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ มากน้อยเพียงใด 
  3) ผู้สอนอาจใช้วิธีการต่างๆ เพื่อประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่อง ขั้นตอนการสาธิตมากน้อย
เพียงใด เช่น ให้ตอบค าถาม ให้เขียนรายงาน ให้แสดงการสาธิตให้ดู เป็นต้น 
  4) ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 
 
 6.  ระบบฐำนหรือกำรสอนแบบฐำน (Base Method) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย ระบบฐานหรือการสอนแบบฐาน (Base Method) ไว้ว่าเป็น
วิธีท่ีผู้สอน (วิทยากร) ต้องมีความเข้าใจในจุดหมาย (Aims) ของวิธีการสอนนี้เป็นอย่างดี คือ วิธีการสอนแบบ
ฐานนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ และให้ความรู้เป็นส าคัญมากกว่าการเปล่ียนทัศนคติ 
 ผู้สอนต้องพิจารณาในเนื้อหาวิชาว่าเหมาะสมกับการใช้วิธีสอนแบบนี้หรือไม่ ด้วยเหตุผลว่าวิธีการสอน
นี้จะต้องใช้บุคลากรเพิ่มข้ึน เนื้อหาวิชาต้องแบ่งออกเป็นแขนงวิชาย่อยๆ ได้ และอาจจะต้องใช้วิธีการสอนแบบ
อื่นเข้าร่วมด้วย เป็นต้น 

 ขั้นตอนการสอนแบบระบบฐานหรือการสอนแบบฐาน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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   ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนการจัดแบ่งหัวข้อวิชาและผู้รับผิดชอบ 
   ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนฐานและอุปกรณ์ประกอบฐานให้พร้อมและมีคุณภาพดี ลักษณะฐานควร
อยู่ห่างกันพอควรและไม่รบกวนซึ่งกันและกัน 
   ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ เท่าๆ กัน จัดหมุนเวียนให้เป็น
ระบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ได้ท่ัวถึงทุกๆ ฐาน และอย่างเท่าเทียมกัน 
   ขั้นตอนท่ี 4 อาจจัดให้มีการวัดผลการฝึกอบรมภายในฐานการฝึกอบรม โดยวิทยากรประจ า
ฐานเป็นผู้ด าเนินการหรือกระท ารวมเป็นกลุ่มใหญ่โดยวิทยากรผู้บรรยายก็ได้ 

 ข้อควรปฏิบัติในการจัดฐาน 
   1) จัดวิชาให้มีความเหมาะสม 
   2) ผู้ประจ าฐานมีความรู้  และมีการเตรียมการล่วงหน้า 
   3) เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องพร้อม และอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
   4) ต้องรักษาเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตามฐาน   
 
 7. กำรสวมบทบำท (Role Playing) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การสวมบทบาท (Role Playing) ไว้ว่าเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีผู้เข้า
รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์ และประเมินผลบทบาทจากการแสดงของสมาชิกท่ีอยู่ในรูปแบบของ
การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมในการท างานของมนุษย์ ผู้แสดงจะต้องพยายามแสดงออกทางอารมณ์ทุก
ด้านตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 

 องค์ประกอบส าคัญของวิธีสอนแบบบทบาทสมมติ  

  1) มีผู้สอนและผู้เรียน 
  2) มีสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 
  3) มีการแสดงบทบาทสมมติ 
  4) มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้แสดง 
และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  5) มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ขั้นตอนของการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 

  1) ผู้สอนและผู้เรียนน าเสนอสถานการณ์สมมติและบทบาทสมมติ 
  2) ผู้สอนและผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท 
  3) ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์ 
  4) ผู้เรียนแสดงบทบาท และสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
  5) ผู้สอนและผู้เรียน อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ของผู้แสดง 
  6) ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  7) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 8.  กำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติงำนตำมโครงกำร (Project Work Group) 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ (Project Work 
Group) ไว้ว่าเป็นการให้แบบฝึกหัดหรือให้งานไปท า แต่ก็เป็นวิธีการท่ีก้าวหน้า และให้คุณค่ามากกว่าในด้าน
ความรู้ความเข้าใจและการฝึกทักษะวิชาลูกเสือบางชนิดได้อย่างดี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษแก่ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีเหตุผล และก็สามารถทดลองและปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อเป็นแนวทางอีกประการหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้วยวิธีการปฏิบัติอีกทางหนึ่งด้วย 

 ขั้นตอนการสอนการแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1  ทบทวนความรู้และความสนใจผู้เรียน 
   1. ผู้สอนและผู้เรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวข้อเรื่องท่ีจะท า
การสืบค้น  หัวเรื่องอาจเสนอโดยผู้สอนและผู้เรียน โดยใช้หลักในการเลือกหัวเรื่อง ดังนี้ 
   1) เลือกหัวเรื่องท่ีเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีผู้เรียนมีอยู่ทุกวัน  อย่างน้อยผู้เรียนประมาณ 
2-3 คน ควรจะคุ้นเคยกับหัวเรื่อง และจะช่วยในการตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับหัวเรื่องด้วย 
   2) ทักษะพื้นฐานทางการรู้หนังสือและจ านวนควรถูกบูรณาการอยู่ในหัวเรื่องท่ีท า
โครงการ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา 
   3) หัวเรื่องท่ีเลือกควรใช้เวลาท าโครงการได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์  และเหมาะท่ีจะท า
การส ารวจ ค้นคว้าท่ีโรงเรียนมากกว่าท่ีบ้าน 
 เมื่อได้หัวเรื่องแล้ว  ผู้สอนควรเริ่มท าแผนท่ีทางความคิด (Mindmap) หรือใยแมงมุม (Web) เพื่อ
ระดมความคิดร่วมกับผู้เรียนในหัวเรื่องนั้น และจัดแสดงแผนท่ีทางความคิดท่ีท าไว้ภายในช้ันเรียน ซึ่งข้อมูล
ต่างๆ ท่ีได้สามารถใช้ในการสรุป อภิปรายระหว่างท าโครงการ และยังสามารถเช่ือมโยงไปยังหัวเรื่องย่อยได้อีก
นอกจากนี้ในช่วงอภิปรายระดมความคิด ผู้สอนจะทราบว่าเด็กมีประสบการณ์ในหัวเรื่องเพียงใด ผู้เรียนจะ
เสนอประสบการณ์และแสดงแนวคิดส่ิงท่ีตนเข้าใจในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของวัย เช่น เด็กปฐมวัย
อาจใช้การเขียนภาพเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น ผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนเสนอค าถามท่ีต้องการสืบค้นหา
ค าตอบ จดหมายเกี่ยวกับหัวเรื่องท่ีจะสืบค้นถูกส่งไปยังบ้านของผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้พ่อแม่พูดคุย
กับผู้เรียนเกี่ยวกับหัวเรื่องเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ ผู้สอนจะช้ีแนะวิธีสืบค้นเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
ท างานตามศักยภาพโดยใช้ทักษะพื้นฐานทางการสร้าง การวาดภาพดนตรี และบทบาทสมมติ 
 
   ขั้นตอนท่ี 2  ให้โอกาสผู้เรียนค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่ 
   เป็นขั้นตอนของงานในภาคสนาม  ประกอบด้วยการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ถือเป็น
หัวใจของโครงการ  เนื่องจากผู้สอนจะเป็นผู้จัดหา จัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนสืบค้นไม่ว่าจะเป็นของจริง 
หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่การออกไปศึกษานอกสถานท่ี หรือนัดหมายผู้เช่ียวชาญและวิทยากร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนท าการสืบค้น สังเกตอย่างใกล้ชิดและบันทึกส่ิงท่ีพบเห็น อาจมีการเขียนภาพท่ีเกิดจาก
การสังเกตการท ากราฟ แผนภูมิไดอะแกรม  หรือการสร้างแบบต่างๆ การส ารวจ การคาดคะเน การอภิปราย 
รวมถึงการเล่นบทบาทสมมติเพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้ใหม่ท่ีได้ 
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   ขั้นตอนท่ี 3  ประเมิน  สะท้อนกลับ  และแลกเปล่ียนงานโครงการ 
   เป็นขั้นตอนของการสรุปเหตุการณ์  รวมถึงการเตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีได้ในรูปของ
การจัดแสดง การค้นพบ และจัดท าส่ิงต่างๆ  การสนทนา การเล่นบทบาทสมมติ หรือจัดน าชมส่ิงท่ีได้จากการ
ก่อสร้าง ผู้สอนจะจัดให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนเรียนรู้กับผู้อื่น ผู้เรียนสามารถช่วยกันเล่าเรื่องการท า
โครงการให้ผู้อื่นฟัง โดยจัดแสดงส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นให้เพื่อนในช้ันเรียนอื่น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้บริหารได้
เห็น ผู้สอนจะช่วยผู้เรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะน ามาแสดง ซึ่งการท าเช่นนี้เท่ากับช่วยให้ผู้เรียนทบทวนและ
ประเมินโครงการท้ังหมด ผู้สอนอาจเสนอให้เด็กได้จินตนาการความรู้ใหม่ท่ีได้ผ่านทางศิลปะและละคร สุดท้าย
ผู้สอนน าความคิดและความสนใจของผู้เรียนไปสู่การสรุปโครงการ และอาจน าไปสู่หัวเรื่องใหม่ของโครงการ
ต่อไป 

 ลักษณะโครงสร้างของการปฏิบัติโครงการ 
   1) การอภิปรายกลุ่ม ในงานโครงการครูสามารถแนะน าการเรียนรู้ให้เด็ก และช่วยให้เด็กแต่
ละคนมีโอกาสแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนท ากับเพื่อน การพบปะสนทนากันในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ท้ังช้ัน ท าให้เด็ก
มีโอกาสท่ีจะอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   2) การศึกษานอกสถานท่ี ส าหรับเด็กปฐมวัยไม่จ าเป็นต้องเสียเงินเป็นจ านวนมาก เพื่อพา
เด็กไปยังสถานท่ีไกลๆ ประสบการณ์ในระยะแรกครูอาจพาไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน เรียนรู้ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 
ท่ีอยู่รอบบริเวณโรงเรียน เช่น ร้านค้า ถนนหนทาง ป้ายสัญญาณงานบริการต่างๆ เป็นต้น จะช่วยให้เด็กเข้าใจ
โลกท่ีแวดล้อม มีโอกาสพบปะกับบุคคลท่ีมีความรู้เช่ียวชาญในหัวเรื่องท่ีเด็กสนใจ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์
เรียนรู้ขั้นแรกของงานศึกษาค้นคว้า 
   3) การน าเสนอประสบการณ์เดิม เด็กสามารถท่ีจะทบทวนประสบการณ์เดิมในหัวเรื่องท่ีตน
สนใจ มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประสบการณ์ท่ีเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน รวมท้ังแสดง
ค าถามท่ีต้องการสืบค้นในหัวข้อเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้เด็กแต่ละคนสามารถท่ีจะเสนอประสบการณ์ท่ีตนมีให้
เพื่อนในช้ันได้รู้ ด้วยวิธีการอันหลากหลายเสมือนเป็นการพัฒนาทักษะเบ้ืองต้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพ การ
ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การเล่นบทบาทสมมติ และการก่อสร้างแบบต่างๆ 
   4) การสืบค้น งานโครงการเปิดกว้างให้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัวเรื่องท่ี
สนใจ เด็กสามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอกโรงเรียน สามารถหา
ค าตอบของตนด้วยการศึกษานอกสถานท่ี สัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่นท่ีมีความรอบรู้ในหัวเรื่อง อาจส ารวจ
วิเคราะห์วัตถุส่ิงของด้วยตนเอง เขียนโครงร่าง หรือใช้แว่นขยายส่องวัตถุต่าง ๆ หรืออาจใช้หนังสือในช้ันเรียน
หรือในห้องสมุดท าการค้นคว้า 
   5) การจัดแสดง การจัดแสดงสามารถท าได้หลายรูปแบบ อาจใช้ฝาผนังหรือป้ายมาจัดแสดง
งานของเด็กเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดและความรู้ท่ีได้รับจากการสืบค้นแก่เพื่อนในช้ัน โดยครูสามารถให้
เด็กในช้ันได้รับทราบความก้าวหน้าในการสืบค้นโดยจัดให้มีการอภิปรายหรือการจัดแสดง เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กและครูได้เล่าเรื่องงานโครงการท่ีท าแก่ผู้มาเย่ียมเยียนโรงเรียนอีกด้วย 
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 9. กำรศึกษำรำยกรณี (Case Study Method) 

 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การศึกษารายกรณี (Case Study Method) ไว้ว่าเป็นแนว
การฝึกอบรมท่ีเน้นถึงแนวทางแก้ปัญหาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อเป็นการฝึก การคิด การตัดสินใจใน
กระบวนการแบบประชาธิปไตยท่ียังถือระบบหมู่พวกเป็นส าคัญ “คือเสียงส่วนใหญ่” เป็นการแก้ปัญหา
ทางด้านสันติวิธี มีผลต่อการให้ความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องท่ีน ามาเป็นหัวข้ออภิปราย ซึ่งอาจเป็นเรื่องจริง
หรือสร้างขึ้นมาก็ได้ 
 การศึกษารายกรณีเป็นการศึกษาจากเรื่องราวท่ีจัดท าขึ้นไว้เป็นอย่างดี มาจากเรื่องจริงหรือเรื่องท่ีแต่ง
ขึ้นอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พิจารณาวิเคราะห์และตัดสินใจ สรุปและเสนอแนวทาง 
แก้ปัญหาต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
 การศึกษารายกรณีเป็นกลวิธีท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการให้การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก มี
จุดหมาย (Aim) คือ การให้โอกาสแก่สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ศึกษา แลกเปล่ียนแนวคิดซึ่งกันและ
กัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ทักษะ และทัศนคติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 ล าดับข้ันของการท าการศึกษารายกรณี 
  1) คัดเลือกนักเรียนท่ีจะท าการศึกษา โดยท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคน
ว่าใครประสบปัญหาด้านใดบ้าง เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาด้านอารมณ์และสังคม
เป็นต้น หรือเป็นนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเป็นท่ีสนใจของคนส่วนใหญ่ในโรงเรียน ผลการเรียนดีเป็น
เย่ียมเป็นนักกีฬายอดเย่ียม มีความสามารถสูงทางศิลปะ เป็นต้น 
  2) รวบรวมข้อมูลเป็นการค้นหารายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้ถูกศึกษา  โดย
พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อน าไปวิเคราะห์และวินิจฉัยต่อไป ข้อมูลท่ีรวบรวมนั้น
ควรได้มาจากตัวนักเรียนเองหรือผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท
ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือ เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์
การใช้แบบสอบถาม การเยี่ยมบ้าน สังคมมิติและแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 
  3) วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็นการแยกแยะให้เห็นรายละเอียดของข้อมูล และสภาพของ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  4) วินิจฉัยข้อมูล (Diagnosis) เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาหาสาเหตุ
ของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา หรือพฤติกรรมในทางบวกโดยใช้หลักทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นพื้นฐาน
ประกอบการพิจารณา การสรุปผลจากการวินิจฉัยในขั้นนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ก็เป็นแนวทางท่ีจะน าไป
ประกอบการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงในขั้นต่อไป 
  5) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการศึกษาหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน า
ข้อมูลท่ีได้มารวมกับข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความมั่นใจในการวิเคราะห์ และวินิจฉัยได้
ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
  6) การให้ความช่วยเหลือ (Treatment) เป็นการคิดหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ให้ความ
ช่วยเหลือและแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้องและ
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจได้อย่างฉลาดโดยแบ่งวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็น 3 วิธีการ คือ 
   6.1) การแก้ไข (Curative) ผู้ศึกษาสามารถใช้วิธีการแก้ไขเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ 
    6.1.1) ให้ค าปรึกษา (Counseling) เพื่อให้คลายความกังวลใจ โดยให้ผู้รับ
ค าปรึกษา (Counselor) ได้เข้าใจในปัญหาจนกระท่ังสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
    6.1.2) ส่งให้ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เช่ียวชาญในปัญหานั้นๆ โดยตรงในกรณี
ท่ีผู้ศึกษาพบว่า ปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบนั้นมีผู้ท่ีมีความสามารถช่วยเหลือได้อยู่ตรงประเด็นหรือในกรณีท่ีผู้ศึกษา
ขาดความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือในปัญหานั้นๆ 
    6.1.3) ถ้าเป็นปัญหาท่ีรุนแรงเกี่ยวกับทางด้านจิตใจจนเกินความสามารถ
ของผู้ศึกษาต้องหาทางส่งต่อ (Refer) ไปยังจิตแพทย์ (Psychiatrit) หรือผู้มีความช านาญโดยเฉพาะเพื่อให้
ความช่วยเหลือต่อไป 
   6.2) การป้องกัน (Prevention) โดยการหาทางป้องกันหรือสกัดกั้น เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ข้ึนในอนาคต โดยการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้รับการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
   6.3) การส่งเสริม (Promotion) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการศึกษามี
ความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ เป็นแรงเสริมให้เกิดก าลังใจในการ
สร้างเสริมส่ิงต่างๆรอบตัวให้ดีขึ้น 
  7) การติดตามผล (Follow-Up) เป็นการศึกษาถึงวิธีการต่างๆ ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือแล้วนั้น
ว่าได้ผลประการใด มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีควรต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง 

 10.  กำรอภิปรำยเป็นคณะ (Panel Method) 

 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความหมาย การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Method) ไว้ว่าเป็นการ
อภิปรายโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีจ านวนต้ังแต่ 3 – 10 คน ในเวลาของการจัดการอภิปรายเป็นคณะไปพร้อม
กัน หรืออาจแยกจัดแต่ละลักษณะก็ได้เช่นกัน และในทางปฏิบัติก็นิยมกระท าท้ัง 3 รูปแบบไปพร้อมกันเพราะ
ท าให้ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เบ่ือหน่าย 
 ส านักพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความหมาย การอภิปรายเป็นคณะ (Panel 
Discussion) ไว้ว่าจะต้องใช้กลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิต้ังแต่ 3 คนไปจนถึง 10 คน ซึ่งคณะของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นในการประชุมพิเศษ โดยคณะผู้อภิปรายจะต้อง
มานั่งรวมกันอยู่ต่อหน้าผู้ฟัง โดยมีพิธีกรหรือผู้ด าเนินการประชุม (Moderator) เป็นผู้ด าเนินรายการ คณะผู้
อภิปรายจะอภิปรายไปตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีระเบียบ ใช้หลักการและเหตุผล โดยท่ัวไปแล้วเป็น
วิธีการท่ีนิยมใช้กันอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้ข้อเท็จจริง และแนวความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังจะ
ได้เห็นการใช้เหตุผลโต้แย้งหรือสนับสนุนความคิดเห็นระหว่างผู้อภิปรายร่วมกัน ช่วยให้ผู้ฟังมีความคิดอ่าน
กว้างขวางไปอีกมาก การอภิปรายเป็นคณะไม่ควรใช้เวลาเกิน 3 ช่ัวโมง 
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 ขั้นตอนการสอนการอภิปรายเปน็คณะ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 พิธีกรด าเนินการตามก าหนดการ โดยเชิญประธานเปิดการสัมมนา หลังจากนั้น
พิธีกรแนะน าหัวข้อท่ีจะด าเนินการสัมมนาและผู้ร่วมด าเนินการอภิปรายทุกคน 
   ขั้นตอนท่ี 2 เริ่มด าเนินการอภิปราย โดยเปิดโอกาสให้ผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นของตน
อย่างอิสระ หลังจากนั้นพิธีกรอาจจัดช่วงเวลาส าหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้อภิปรายด้วยกันเอง  
โดยพิธีกรเป็นผู้สรุปในแต่ละตอน 
   ขั้นตอนท่ี 3 การจัดสถานท่ีการสัมมนา ควรจัดเวทียกพื้นและมีโต๊ะส าหรับการวางเอกสาร
และวัสดุต่างๆ ให้แก่ผู้อภิปราย โดยจัดเป็นลักษณะแถวเด่ียวหรือรูปโค้งเล็กน้อย 

  



24 
 

ส่วนที่ 3 
แผนกำรสอนหลักสูตรค่ำยลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) 

 
หัวข้อ : วัตถุประสงค์และบทบำทหน้ำท่ีของลูกเสือไซเบอร์ 

 1. เนื้อหำ 
  1.1 ความหมายของลูกเสือไซเบอร์ 
  1.2 วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือไซเบอร์ 
 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถอธิบายความหมายของลูกเสือไซเบอร์ได้ 
  2.2 สามารถอธิบายวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือไซเบอร์ได้ 
 

 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  

ขั้นน า วิทยากรให้ผู้เข้าฝึกอบรมตอบว่า ใครรู้จักลูกเสือ ประเภทใดบ้าง 5 นาที 
ขั้นสอน 1. แบ่งผู้เข้าฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆละ 5-10 คน หรือแบ่งตามหมู่ 

2. แจกใบงาน ให้แต่ละกลุ่ม อธิบายความหมายของลูกเสือไซเบอร์ 
ตามความเข้าใจ 
3. แจกบัตรค า ให้ทุกกลุ่มเล่นเกมจับคู่ ว่าตัวเลือกใด คือบทบาทหน้าท่ี
ของลูกเสือไซเบอร์ 
4. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการสรุปความหมาย บทบาทหน้าท่ีของ
ลูกเสือไซเบอร์ 

30 นาที 

ขั้นสรุป วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมและสรุปตามเอกสารในคู่มือ 10 นาที 
 หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   

 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 ใบงานเรื่องความหมายของลูกเสือไซเบอร์   
  4.2 บัตรค าเรื่องวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือไซเบอร์ 
 

 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันและการน าเสนอผลงาน 
  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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หัวข้อ : คุณธรรม จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 1. เนื้อหำ 
  1.1 คุณธรรม จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  1.2 จรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  1.3 บัญญัติ 10 ประการในการใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายทางสังคม 
  1.4 การกระตุ้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
  2.2 สามารถปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  2.3 สามารถอธิบายบัญญัติ 10 ประการในการใช้อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายทางสังคมได้ 
  2.4 สามารถเขียนเรียงความเรื่อง “แนวทางการกระตุ้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของฉัน” 
 
 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  
ขั้นน า 1.น าเสนอตัวอย่างกรณีศึกษา 1 เรื่อง (คลิป)  

2.วิเคราะห์ให้เห็นว่ากรณีศึกษาดังกล่าว ผิดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ใดบ้าง 

10 นาที 

ขั้นสอน 1.แจกใบงานกรณีศึกษาให้แต่ละหมู่ศึกษาและท าแบบฝึกเพื่อวิเคราะห์
กรณีศึกษานั้นๆ ว่าผิดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้านใดบ้าง โดยศึกษาจาก
เอกสารคู่มือ 
2.ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน 

30 นาที 

ขั้นสรุป 1.วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติม กรณีศึกษาของแต่ละหมู่ (เฉลย) 
2.ให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

20 นาที 

 หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   
 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 คลิปวีดีโอกรณีศึกษา 1 เรื่อง   
  4.2 ใบงานกรณีศึกษาเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
  4.3 กระดาษพรู๊ฟ 
  4.4 ปากกาเคมี 
 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันและการน าเสนอผลงาน 
  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
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   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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หัวข้อ : ภัยคุกคำมจำกกำรใช้งำนทำงอินเทอร์เน็ต 
 

 1. เนื้อหำ 
  1.1 วิธีสังเกตภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต 
  1.2 วิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 
  1.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 
 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถปฏิบัติตามวิธีสังเกตภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตได้ 
  2.2 สามารถปฏิบัติตามหลักวิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตได้ 
  2.3 สามารถเข้าใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตได้ 
 
 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  
ขั้นน า วิทยากรพูดคุย เรื่องการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ของผู้อบรมท่ีมีประสบการณ์มี

กรณีใดบ้าง 
10 นาที 

ขั้นสอน 1.แจกใบงานให้แต่ละหมู่ศึกษาเอกสารและระดมความคิด น าเสนอเป็น
แผนผังความคิดว่าภัยคุมคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีกี่ประเภท
อะไรบ้าง   
2.ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน 

30 นาที 
 
 
 

ขั้นสรุป 1. วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีศึกษาของทุกหมู่ 
2. ให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

5 นาที 

 หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   
 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 ใบงานเกี่ยวกับภัยคุมคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
  4.2 กระดาษพรู๊ฟ 
  4.3 ปากกาเคมี 
    
 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันและการน าเสนอผลงาน 
  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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หัวข้อ : เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

 
 1. เนื้อหำ 
  1.1 โครงสร้างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  1.2 วิธีการป้องกันภัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  1.3 กรณีศึกษาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถอธิบายโครงสร้างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 
  2.2 สามารถอธิบายวิธีการป้องกันภัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 
  2.3 สามารถเข้าใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ 
 
 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  
ขั้นน า 1. ช้ีแจงวิธีการศึกษาในเนื้อหาวิชานี้   

2. แบ่งหมู่ลูกเสือออกเป็น 4 กลุ่ม 
5 นาที 

ขั้นสอน 1. แต่ละกลุ่มไปเข้าเรียนในฐานต่าง ๆ ในลักษณะเวียนฐาน 
รอบท่ี 1 เวลา 15 นาที 
กลุ่มท่ี 1 เข้าเรียนฐานท่ี 1  เรื่องโครงสร้างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
กลุ่มท่ี 2 เข้าเรียนฐานท่ี 2  เรื่องวิธีการป้องกนัภัยบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์
กลุ่มท่ี 3 เข้าเรียนฐานท่ี 3  เรื่องกรณีศึกษาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
รอบท่ี 2 เวลา 15 นาที 
กลุ่มท่ี 1 ไปเรียนฐานท่ี 2, กลุ่มท่ี 2 ไปเรียนฐานท่ี 3 
กลุ่มท่ี 3 ไปเรียนฐานท่ี 1 
รอบท่ี 3 เวลา 15 นาที 
กลุ่มท่ี 1 ไปเรียนฐานท่ี 3, กลุ่มท่ี 2 ไปเรียนฐานท่ี 1 
กลุ่มท่ี 3 ไปเรียนฐานท่ี 2 

45 นาที 
 
 
 

ขั้นสรุป 1. วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 10 นาที 
 หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   
 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 ใบงานเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
   
 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
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  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 
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หัวข้อ : กำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ 
 1. เนื้อหำ 
  1.1 ประเภทการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
  1.2 แนวโน้มการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
  1.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถอธิบายประเภทการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ 
  2.2 สามารถอธิบายแนวโน้มการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ 
  2.3 สามารถเข้าใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ 
 
 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  
ขั้นน า 1. น าเสนอกรณีศึกษาโดยการแสดงบทบาทจากวิทยากร  

2. น าเสนอให้เห็นว่ากระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง 
5 นาที 

ขั้นสอน 1. แจกใบงานกรณีศึกษาให้แต่ละหมู่ศึกษาและวางแผนการแสดงบทบาท
สมมติ ให้หมู่อื่นๆ ได้ชมและบอกว่าผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง 
2.ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน  

50 นาที 
 
 
 

ขั้นสรุป 1. วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีศึกษาของแต่ละหมู่ 
2. วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

5 นาที 

 หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   
 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 ใบงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
    
 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันและการน าเสนอผลงาน 
  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 
 
 
 



31 
 

หัวข้อ : กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

 1. เนื้อหำ 
  1.1 การใช้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
  1.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสังคมออนไลน ์
  1.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถอธิบายหลักการใช้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ได้ 
  2.2 สามารถเข้าใจการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ได้ 
  2.3 สามารถเข้าใจกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ได้ 
 
 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  
ขั้นน า วิทยากรน าเสนอเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง

สร้างสรรค์ให้ผู้อบรมได้ดูพร้อมพูดคุยผลการน าเสนอในประเด็นส้ันๆ 
5 นาที 

ขั้นสอน วิทยากรบรรยายเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์  

25 นาที 

ขั้นสรุป วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 5 นาที 
 หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   
 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 Power Point เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
    
 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 

หัวข้อ : ระบบกำรแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
 1. เนื้อหำ 
  1.1 ระบบข้อมูลสมาชิก 
  1.2 ระบบหลักสูตรและการฝึกอบรม 
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1.3 ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1.4 ระบบติดตามการขยายเครือข่ายอาสาสมัคร 
1.5 ระบบการแจ้งภัยออนไลน ์
 

 2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  2.1 สามารถเข้าใจระบบการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ได้ 
  2.2 สามารถปฏิบัติตามระบบการแจ้งภัยออนไลนข์องลูกเสือไซเบอร์ได้ 
 
 3. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ขั้นตอน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ  
ขั้นน า 1. วิทยากรน าเสนอการใช้ระบบการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ให้ผู้

อบรมได้ดูพร้อมพูดคุยผลการน าเสนอในประเด็นส้ันๆ 
10 นาที 

ขั้นสอน 1. วิทยากรสาธิตการใช้ระบบการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์  100 นาที 

ขั้นสรุป 1. วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 10 นาที 
  

หมายเหตุ แนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
   
 4. สื่อ / แหล่งควำมรู้  
  4.1 Power Point เรื่องการใช้ระบบการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
  4.2 คู่มือการใช้ระบบการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
    
 5. กำรวัดผลและประเมินผล 
  5.1 วิธีการวัดผลและประเมินผล 
   - การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
  5.2 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 
   - แบบสังเกต 
   - แบบบันทึกพฤติกรรม 
  5.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   - ช่วงคะแนน 16 – 20 คะแนน หมายถึง  ผ่าน 
   - ช่วงคะแนน 0 – 15  คะแนน หมายถึง  ไม่ผ่าน 
 
 
 


