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ค ำน ำ 

 หลักสูตรวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร์ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการลูกเสือ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ลูกเสือไซเบอร์ สาระส าคัญของการลูกเสือ ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบหมู่ลูกเสือและพิธีเข้าประจ าหน่วยลูกเสือไซ
เบอร์ เพื่อน าไปบูรณาการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี และแนวทางการขยายผลการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อย่าง
รู้เท่าทันและสร้างสรรค์ และท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง สอดส่องพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ การให้
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องรูปแบบของภัยคุกคามออนไลน์ รวมท้ังปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านเนื้อหาและกิจกรรมท่ี
อันตราย เพื่อสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์
ให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นลูกเสือไซเบอร์  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันส าคัญท่ีจะป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบในทาง
ท่ีไม่ดีจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และลูกเสือไซเบอร์ยังสามารถช่วยแนะน าเพื่อนๆ ผู้ปกครอง หรือบุคคลใกล้ชิดให้
ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี อันจะน ามาซึ่งสังคมออนไลน์ท่ีสะอาด  สร้างสรรค์  และมีวิจารณญาณ โดยใช้
กรรมวิธีและกิจกรรมตามแนวคิดของลูกเสือท่ีเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการท างานเป็นทีม   
 ท้ังนี้ข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้เป็นข้อเสนอภายในเล่ม ผู้ให้การฝึกอบรมสามารถปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับ
เหตุการณ์และสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมมีศักยภาพในการสนับสนุน
กิจการลูกเสือไซเบอร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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ส่วนที่ 1 
โครงสร้ำงหลักสูตรวิทยำกรแกนน ำลูกเสือไซเบอร์ 

 
1. ค ำอธิบำยหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร์ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการลูกเสือ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ลูกเสือไซเบอร์ สาระส าคัญของการลูกเสือ ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบหมู่ลูกเสือและพิธีเข้าประจ าหน่วยลูกเสือ   
ไซเบอร์ เพื่อน าไปบูรณาการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี และแนวทางการขยายผลการ
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
อย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์ และท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง สอดส่องพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ การให้
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องรูปแบบของภัยคุกคามออนไลน์ รวมท้ังปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านเนื้อหาและกิจกรรมท่ี
อันตราย เพื่อสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์
ให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นลูกเสือไซเบอร์  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันอันส าคัญท่ีจะป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบในทาง
ท่ีไม่ดีจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และลูกเสือไซเบอร์ยังสามารถช่วยแนะน าเพื่อนๆ ผู้ปกครอง หรือบุคคลใกล้ชิดให้
ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี อันจะน ามาซึ่งสังคมออนไลน์ท่ีสะอาด  สร้างสรรค์  แ ละมีวิจารณญาณ โดยใช้
กรรมวิธีและกิจกรรมตามแนวคิดของลูกเสือท่ีเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และการท างานเป็นทีม   

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ลูกเสือไซเบอร์ สาระส าคัญของการลูกเสือ ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบหมู่ลูกเสือและพิธีเข้าประจ าหน่วยลูกเสือ  
ไซเบอร์ 
 2) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย และการป้องกันภัยคุกคาม
ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ีและแนวทางการขยายผล
การสร้างอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ 
 3) เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ลูกเสือไซเบอร์ สาระส าคัญของการลูกเสือ ค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบหมู่ลูกเสือและพิธีเข้าประจ าหน่วยลูกเสือ   
ไซเบอร์ เพื่อน าไปบูรณาการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยรวมท้ังการป้องกันภัยคุกคาม
ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน มาประยุกต์เข้ากับวิธีการ
สอนตามแนวคิดของลูกเสือ 
 
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 
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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 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ส ำหรับลูกเสือไซเบอร์ 
  3.1 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับลูกเสือไซเบอร์ 
  3.2 การใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต 
  3.3 การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

3.4 หลักการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  
 บทที่ 4 ภัยคุกคำมจำกกำรใช้งำนทำงอินเทอร์เนต็ 
  4.1 วิธีสังเกตภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต 
  4.2 วิธีป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต 
  4.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 

บทที่ 5 เครือข่ำยสังคมออนไลน ์
  5.1 โครงสร้างของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  5.2 วิธีการป้องกันภัยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  5.3 กรณีศึกษาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 บทที่ 6 กำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ 
  6.1 ประเภทการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
  6.2 แนวโน้มการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
  6.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 บทที่ 7 กฎหมำยเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกฎหมำยเก่ียวกับโทรคมนำคม 

 7.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 7.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 7.3 กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม 
 7.4 กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย

       เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
  7.5 กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย 
 บทที่ 8 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

8.1 การใช้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
8.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสังคมออนไลน ์

  8.3 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
 บทที่ 9 ระบบกำรสื่อสำรและกำรแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
  9.1 ระบบข้อมูลสมาชิก 
  9.2 ระบบหลักสูตรและการฝึกอบรม 

9.3 ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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9.4 ระบบติดตามการขยายเครือข่ายอาสาสมัคร 
9.5 ระบบการแจ้งภัยออนไลน ์

 บทที่ 10  กำรพัฒนำหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจ ำสถำนศึกษำ 
  10.1 การวางแผนการพัฒนาหน่วยลูกเสือไซเบอรป์ระจ าสถานศึกษา 
  10.2 การท าโครงการและโครงงานลูกเสือไซเบอร์ประจ าสถานศึกษาบนเว็บไซต์   
         www.cyberscout.in.th 
  10.3 การติดตามผลการด าเนินงานลูกเสือไซเบอร์บนเว็บไซต์ www.cyberscout.in.th 
 
4. กำรฝึกอบรม 
 1) กลุ่มเป้ำหมำย 
  ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา (ครูลูกเสือและครู IT )    
 2) ระยะเวลำกำรฝึกอบรม  
  4 วัน 3 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 
10.45 – 11.15 น. ผู้อ านวยการฝึกช้ีแจงการฝึกอบรม  

 - กล่าวต้อนรับ 
 - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
 - วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
 - แนะน าคณะวิทยากร 

11.15 – 12.00 น. พิธีลอดซุ้ม / เข้าท่ีพัก 
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เวลำ กิจกรรม 
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 13.45 น. วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
13.45 – 14.30. น. ประวัติลูกเสือไทยและลูกเสือไซเบอร์  
14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 – 17.00 น. สาธิตวิชาชาวค่าย  
17.00 น. ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น 
19.30 - 20.00 น. ภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก 
20.00 - 22.00น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/บทเรียนรู้จักซึ่งกนัและกัน 
22.00 น. 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. สาระส าคัญของการลูกเสือ 
10.00 – 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.15 - 11.00 น. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
11.00 - 12.00 น. ระบบหมู่และการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือไซเบอร์ 
12.00 - 13.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน / แนะน าตนเองทุกหมู่ 
13.30 – 14.30 น. -คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

-กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและกฎหมาย
เกี่ยวกับโทรคมนาคม 

14.30 – 14.45น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
14.45 – 17.00 น. -คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับลูกเสือไซเบอร์ 

-เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
17.00 - 18.00 น. ประชุมนายหมู่ / ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น 
19.30 - 21.00 น. การชุมนุมรอบกองไฟ/เลือกประธานรุน่ 
21.00 น. สวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี/ นอน 
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  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. -การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
10.45 - 12.00 น. -ภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต 
12.00 - 13.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.30 น. -การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
14.30 – 15.30 น. -ระบบการส่ือสารและการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
15.30 – 15.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
15.45 – 17.00 น. การพัฒนาหน่วยลูกเสือไซเบอร์ในสถานศึกษา 
17.00 - 18.00 น. ประชุมนายหมู่ / ประชุมวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น 
19.30 - 21.30 น. พิธีการลูกเสือไซเบอร์ / พิธีการเข้าประจ าหน่วยของลูกเสือไซเบอร์ 

สวดมนต์/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
21.30 น. นอน 

 
  วันที่ 4 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 - 08.45 น. ประชุมรอบเสาธง 
09.00 - 10.15 น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร 

-ประธานรุ่นกล่าวแสดงความรู้สึก 
10.30 - 11.30 น. -ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 

-ผู้อ านวยการฝึกมอบวุฒิบัตร 
11.30 - 12.30 น. -ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย และกล่าวปิดการฝึกอบรม 
 -ทบทวนค าปฏิญาณ 

พิธีปิดรอบเสาธง 
- มอบนายหมู่ถาวร 
- สวดมนต์  สงบนิ่ง  ชักธงลง 
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เวลำ กิจกรรม 
12.30 – 13.00 น. - ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
 - จับมือลา 

รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  *** หมายเหตุ : ก าหนดการ/เนื้อหาวิชา สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

5. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ขั้นน ำ เป็นการเร้าความสนใจและน าเข้าสู่การฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม  
 2) ขั้นสอน เป็นการสร้างการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแผนการจัดการ 
เรียนรู้ รวมท้ังการใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความสนใจในการฝึกอบรม เช่น การอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion), การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group), การบรรยาย (Lecture), การระดมสมอง (Brainstorming) , 
การสาธิต (Demonstration), ระบบฐานหรือการสอนแบบฐาน (Base Method), การสวมบทบาท (Role 
Playing), การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ (Project Work Group), การศึกษารายกรณี (Case Study 
Method) และการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Method) เป็นต้น  
 3) ขั้นสรุปและวัดผล เป็นการสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรม และท าการประเมินผล
เมื่อเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
 
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 
ข้อปฏบิัตขิองกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยำกรแกนน ำลูกเสือไซเบอร์ 

 
1. ค ำแนะน ำทั่วไป 
 คู่มือการสอนหลักสูตรวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร์ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรม โดย
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  ส่ือ/แหล่งความรู้ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล ท่ีให้
ไว้เป็นข้อเสนอแนะ ผู้ให้การฝึกอบรมสามารถปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และสนองความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกอบรมมีศักยภาพในการสนับสนุนกิจการลูกเสือ ไซเบอร์ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
 1.1 กำรเตรียมกำรฝึกอบรมโดยทั่วไป 
 เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร์ได้ผลดี มีบรรยากาศท่ี
เป็นกันเอง มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
และกัน ควรมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40 คน และควรแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นหมู่ๆละ 6-
8 คน ถ้าเกินควรจัดแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 กอง และแต่ละหมู่จ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ าหมู่ท าหน้าท่ีดูแล ให้
ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด 
 
 1.2 สถำนที่จัดฝึกอบรม 
 การเลือกสถานท่ีฝึกอบรม ควรท าโดยความรอบคอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกว่าได้รับการ
ต้อนรับอย่างดี รู้สึกสบายใจและโล่งใจ สถานท่ีฝึกอบรมควรจะเป็นค่ายลูกเสือหรือค่ายลูกเสือ ช่ัวคราวอื่นๆตาม
ความเหมาะสม 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 บนฝาหีบด้านนอก
เขียนช่ือหมู่และฝาหีบด้านในติดรายการอุปกรณ์ในหีบ ซึ่งในหีบอุปกรณ์อย่างน้อยควรมีส่ิงเหล่านี้จัดเตรียมไว้  
  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 าหรับมื้อกลางวันฝ่ายจัดการฝึกอบรมเป็นผู้
จัดให้ 
 
 1.6 พิธีกำรทำงศำสนำ 
 ในการก าหนดการฝึกอบรม ควรก าหนดให้มีพิธีการทางศาสนาด้วย โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบ
พิธีทางศาสนาตามวิธีการของตน 
 
 1.7 กำรแต่งกำย 
  1) เครื่องแบบลูกเสือ 
  2) ชุดล าลอง 
 
 1.8 วิทยำกรและวิทยำกรประจ ำหมู่ 
  วิทยำกร 
  1) เป็นผู้สอนบทเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2) เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้น ๆ 
  3) ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการฝึกอบรมมอบหมาย 
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  วิทยำกรประจ ำหมู่ 
  1) ดูแลให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
  2) ส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนให้ได้แสดงออกและแสดงความคิดเห็น 
  3) เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับคณะผู้ให้การฝึกอบรม 
  4) ปฏิบัติงานตามท่ีผู้อ านวยการฝึกอบรมมอบหมาย 
 
  วิทยำกรสนับสนุน 
  ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามท่ีคณะผู้ให้การฝึกอบรมต้องการ 
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ส่วนที่ 3 
วิธีกำรฝึกอบรมหลักสตูรวิทยำกรแกนน ำลูกเสือไซเบอร์ 

 
วันที่ 1 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
08.00 – 08.30 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนรายงานตัว  ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 

ผู้ประสานงานนัดหมายจุดลงทะเบียนรายงานตัว 
ขั้นด าเนินการ (25 นาที) 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนรายงานตัวตามหมู่ ท่ีติดประกาศไว้หน้าบอร์ด 

08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ / ปฐมนิเทศ/ ซักซ้อมพิธีเปิด ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
พิธีกรนัดหมาย พร้อมซักซ้อมพิธีเปิด 
ขั้นด าเนินการ (25 นาที) 
ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

09.00 – 09.15 น. ช้ีแจงโครงการ ขั้นด าเนินการ (15 นาที) 
ผู้แทนกระทรวงฯกล่าวชี้แจงโครงการ 

09.15 – 10.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 
 - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ประธานถวายบังคมพระบรมรูป ร.6 
 - ถวายราชสดุดี 
 - กล่าวรายงาน 
 - ประธานกล่าวปราศรัย กล่าวเปิดการฝึกอบรม 
 - ถ่ายภาพ    

ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
พิธีกรนัดหมาย พร้อมซักซ้อมพิธีเปิด 
ขั้นด าเนินการ (40 นาที) 
1) พิธีกรเชิญประธานขึ้นท าพิธีเปิดการฝึกอบรม 
2) ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมรูป ร.6 ถวายราช
สดุดี 
3) ผู้แทนกระทรวงฯกล่าวรายงาน 
 4) ประธานกล่าวปราศรัย กล่าวเปิดการฝึกอบรม 
 5) พิธีกรเชิญประธานและผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายภาพร่วมกัน   
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
10.00 – 10.30น. พิธีเปิดรอบเสาธง 

 - ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง เปิดการฝึกอบรม 
ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
พิธีกรนัดหมาย พร้อมซักซ้อมพิธีเปิด 
ขั้นด าเนินการ (25 นาที) 
1) ตัวแทนวิทยากรชักธงขึ้น 
2) พิธีกรน าสวดมนต์ 
3) ผู้อ านวยการฝึก เปิดการอบรม 

 พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
10.45 – 11.15 น. ผู้อ านวยการฝึกช้ีแจงการฝึกอบรม  

 - กล่าวต้อนรับ 
 - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
 - วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
 - แนะน าคณะวิทยากร 

ขั้นด าเนินการ (30 นาที) 
ผู้อ านวยการฝึกช้ีแจงการฝึกอบรม 
- กล่าวต้อนรับ 
 - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
 - วิธีด าเนินการฝึกอบรม 
 - แนะน าคณะวิทยากร 

11.15 – 12.00 น. พิธีลอดซุ้ม / เข้าท่ีพัก ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
พิธีกรซักซอ้มพิธีลอดซุ้ม 
ขั้นด าเนินการ (40 นาที) 
ผู้เข้าฝึกอบรมท าพิธีลอดซุ้ม และเข้าท่ีพัก 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน      
13.00 – 13.45 น. วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรช้ีแจงวิธีการศึกษาในเนื้อหาวิชานี้   
ขั้นสอน (35 นาที) 
วิทยากรบรรยายเรื่องวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติม 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
13.45 – 14.30. น. ประวัติลูกเสือไทยและลูกเสือไซเบอร์  ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรช้ีแจงวิธีการศึกษาในเนื้อหาวิชานี้   
ขั้นสอน (35 นาที) 
วิทยากรบรรยายเรื่องประวัติลูกเสือไทยและลูกเสือไซเบอร ์
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ 

14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
14.45 – 17.00 น. สาธิตวิชาชาวค่าย  ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรพูดปูพื้นเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายลูกเสือ   
ขั้นสอน (35 นาที) 
วิทยากรสาธิตวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายลูกเสือ  เช่น การจัดเตรียมท่ีนอน การหุงหา
อาหาร การประกอบสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่างๆ 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ 

17.00 น. ประชุมวิทยากร  
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น  
19.30 - 20.00 น. ภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรพูดปูพื้นเรื่องภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก 
ขั้นสอน (20 นาที) 
วิทยากรบรรยายเรื่องภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ 

20.00 - 22.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/บทเรียนรู้จักซึ่งกนัและกัน ขั้นน า (5 นาที) 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
วิทยากรพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของชาวค่าย 
ขั้นสอน (50 นาที) 
วิทยากรด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/บทเรียนรู้จักซึ่งกันและกนั 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรสรุปบทเรียนจากการท ากิจกรรม 

22.00 น. สวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/นอน พิธีกรน าสวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ีพร้อมนัดหมายเวลาการ
ฝึกอบรมในวันต่อไป 

 
 
วันที่ 2 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
05.30 - 07.00 น.  ต่ืนนอน ท าความสะอาด แต่ละหมู่ต่ืนนอนพร้อมท าความสะอาดรอบๆท่ีพักและประกอบอาหารมื้อเช้า 

07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  แต่ละหมู่รับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพัก 
07.30 - 08.00 น. รับการตรวจ ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรประจ าหมู่ซักซ้อมการรับการตรวจ 
ขั้นด าเนินการ (20 นาที) 
ผู้อ านวยการฝึกหรือผู้แทน ออกตรวจเย่ียมแต่ละหมู่ 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรประจ าหมู่สรุปปัญหาและข้อปรับปรุงให้หมู่ท่ีรับผิดชอบทราบ 

08.00 – 09.00 น. ประชุมรอบเสาธง ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
วิทยากรประจ าหมู่ซักซ้อมการประชุมรอบเสาธง 
ขั้นด าเนินการ (20 นาที) 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
1) หมู่บริการท าหน้าท่ีเชิญธง และน าสวดมนต์ 
2) ผู้อ านวยการฝึก สรุปผลการตรวจเย่ียม พร้อมเสนอแนะข้อควรปรับปรุงใหผู้้
เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 

09.00 – 10.00 น. สาระส าคัญของการลูกเสือ ขั้นน า (5 นาที) 
วิทยากรช้ีแจงวิธีการศึกษาในเนื้อหาวิชานี้   
ขั้นสอน (40 นาที) 
วิทยากรบรรยายเรื่องภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก 
ขั้นสรุป (15 นาที) 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ 

10.00 – 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  

10.15 - 11.00 น. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ขั้นน า (5 นาที) 
วิทยากรให้แต่ละหมู่เขียนค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ตามความรู้และความ
เข้าใจของแต่ละหมู่ 
ขั้นสอน (45 นาที) 
1) แจกใบงานเรื่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2) ให้ผู้เข้าฝึกอบรมท่องจ า และส่งตัวแทนออกมาพูดให้เพื่อนๆฟัง 
ขั้นสรุป (10 นาที) 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ 

11.00 - 12.00 น. ระบบหมู่และการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือไซเบอร์ ขั้นน า (5 นาที) 
วิทยากรช้ีแจงวิธีการศึกษาในเนื้อหาวิชานี้   
ขั้นสอน (45 นาที) 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าเรียนในฐานต่าง ๆ ในลักษณะเวียนฐาน 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ 

12.00 - 13.30 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน / แนะน าตนเองทุกหมู่  

13.30 – 14.30 น. -คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  
-กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
และกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม 

ขั้นน า (10 นาที) 
 1) น าเสนอตัวอย่างกรณีศึกษา 1 เรื่อง (คลิบ)  
 2) วิเคราะห์ให้เห็นว่า ผิดกฎหมาย, ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม ด้านใดบ้าง 
ขั้นสอน (30 นาที) 
1) แจกใบงานกรณีศึกษาให้แต่ละหมู่ศึกษาและท าแบบฝึกเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา
นั้นๆ ว่าผิด กฎหมายและผิดหลักคุณธรรม จริยธรรม ด้านใดบ้าง โดยศึกษาจาก
เอกสารคู่มือ 
2) ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน  
ขั้นสรุป (20 นาที) 
1) วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติม กรณีศึกษาของแต่ละหมู่ (เฉลย) 
2) ให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

14.30 – 14.45น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
14.45 – 17.00 น. -คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ลูกเสือไซเบอร์ 
-เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ขั้นน า (10 นาที) 
 1) ช้ีแจงวิธีการศึกษาในเนื้อหาวิชานี้   
 2) แบ่งหมู่ลูกเสือออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 หมู่ 
 3) แต่ละกลุ่มไปเข้าเรียนในฐานต่าง ๆ ในลักษณะ เวียนฐานๆ ละ 30 นาที  
ขั้นสอน(120 นาที) 
รอบท่ี 1 เวลา 30 นาที 
กลุ่มท่ี 1 เข้าเรียนฐานท่ี 1  เรื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส าหรับลูกเสือไซเบอร์ 
กลุ่มท่ี 2 เข้าเรียนฐานท่ี 2  เรื่องการใช้ประโยชน์และรักษาความปลอดภัยจาก



19 
 

เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต  
กลุ่มท่ี 3 เข้าเรียนฐานท่ี 3  เรื่องหลักการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
กลุ่มท่ี 4 เข้าเรียนฐานท่ี 4  เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน ์
รอบท่ี 2 เวลา 30 นาที 
กลุ่มท่ี 1 ไปเรียนฐานท่ี 2, กลุ่มท่ี 2 ไปเรียนฐานท่ี 3 
กลุ่มท่ี 3 ไปเรียนฐานท่ี 4, กลุ่มท่ี 4 ไปเรียนฐานท่ี 1 
รอบท่ี 3 เวลา 30 นาที 
กลุ่มท่ี 1 ไปเรียนฐานท่ี 3, กลุ่มท่ี 2 ไปเรียนฐานท่ี 4 
กลุ่มท่ี 3 ไปเรียนฐานท่ี 1, กลุ่มท่ี 4 ไปเรียนฐานท่ี 2 
รอบท่ี 4 เวลา 30 นาที 
กลุ่มท่ี 1 ไปเรียนฐานท่ี 4, กลุ่มท่ี 2 ไปเรียนฐานท่ี 1 
กลุ่มท่ี 3 ไปเรียนฐานท่ี 2, กลุ่มท่ี 4 ไปเรียนฐานท่ี 3 
ขั้นสรุป (15 นาที) 
 วิทยากรสรุปให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

17.00 - 18.00 น. ประชุมนายหมู่ / ประชุมวิทยากร ผู้อ านวยการฝึกเรียกประชุมนายหมู่และวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น ขั้นด าเนินการ (60 นาที) 

1) หมู่บริการชักธงลง 
2) แต่ละหมู่ประกอบอาหารเย็นและรับประทานอาหาร ณ ท่ีพัก 

19.30 - 21.00 น. การชุมนุมรอบกองไฟ/เลือกประธานรุน่ ขั้นน า (10 นาที) 
พิธีกรซักซอ้มพิธีการชุมนุมรอบกองไฟ และการเลือกประธานรุน่ 
ขั้นด าเนินการ (120 นาที) 
1) กิจกรรมพิธีชุมนุมรอบกองไฟ 
2) เลือกประธานรุ่น 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
ขั้นสรุป (20 นาที) 
พิธีกรสรุปผลการชุมนุมรอบกองไฟ และผลการคัดเลือกประธานรุ่น  

21.00 น. สวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี/ นอน หมู่บริการน าสวดมนต์ / ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
พิธีกรนัดแนะการฝึกอบรมในวันต่อไป 
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วันที่ 3 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
05.30 - 07.00 น. ต่ืน  ท าความสะอาด    แต่ละหมู่ต่ืนนอนพร้อมท าความสะอาดรอบๆท่ีพักและประกอบอาหารมื้อเช้า 
07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า แต่ละหมู่รับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพัก 
07.30 - 08.00 น. รับการตรวจ ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรประจ าหมู่ซักซ้อมการรับการตรวจ 
ขั้นด าเนินการ (20 นาที) 
ผู้อ านวยการฝึกหรือผู้แทน ออกตรวจเย่ียมแต่ละหมู่ 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรประจ าหมู่สรุปปัญหาและข้อปรับปรุงให้หมู่ท่ีรับผิดชอบทราบ 

08.00 - 09.00 น. ประชุมรอบเสาธง  ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
วิทยากรประจ าหมู่ซักซ้อมการประชุมรอบเสาธง 
ขั้นด าเนินการ (20 นาที) 
1) หมู่บริการท าหน้าท่ีเชิญธง และน าสวดมนต์ 
2) ผู้อ านวยการฝึก สรุปผลการตรวจเย่ียม พร้อมเสนอแนะข้อควรปรับปรุงให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบ 

09.00 -10.30 น. -การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ขั้นน า(10 นาที) 
1) น าเสนอกรณีศึกษาโดยการแสดงบทบาทจากวิทยากร  
2) น าเสนอให้เห็นว่ากระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง 
3) แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กองๆ ละ 5 หมู่ 
ขั้นสอน(65 นาที) 
1) แจกใบงานกรณีศึกษาให้แต่ละหมู่ศึกษาและวางแผนการแสดงบทบาทสมมติ 
ให้หมู่อื่นๆได้ชมและบอกว่ากระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง  (2 กองๆ 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
ละ 5 หมู่ละ ๆ  1 เรื่อง  รวม 10 เรื่อง) ให้เวลา 15 นาที 
2) ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน (หมู่ละ 5 นาที)  
ขั้นสรุป (15 นาที) 
1) วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีศึกษาของท้ัง  10  เรื่อง 
2) ให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
10.45 - 12.00 น. -ภัยคุกคามจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต ขั้นน า(10 นาที) 

1) วิทยากรพูดคุย เรื่องการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ของผู้อบรมท่ีมีประสบการณ์มี
กรณีใดบ้าง 
2) แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กองๆ ละ 5 หมู ่
ขั้นสอน(50 นาที) 
1) แจกใบงานให้แต่ละหมู่ศึกษาเอกสารและระดมความคิด น าเสนอเป็นแผนผัง
ความคิดว่าภัยคุมคามจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีกี่ประเภท อะไรบ้าง  ให้เวลา 
20 นาที 
2) ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน (หมู่ละ 3 นาที) รวม 30 นาที 
ขั้นสรุป (15 นาที) 
1) วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีศึกษาของทุกหมู่ 
2) ให้ความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารในคู่มือ 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.30 น. -การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง

สร้างสรรค์ 
-ระบบการส่ือสารและการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซ
เบอร์ 

ขั้นน า (10 นาที) 
1) วิทยากรน าเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของการแจ้งภัยออนไลน์
ให้ผู้อบรมได้ดูพร้อมพูดคุยผลการน าเสนอในประเด็นส้ันๆ 
2) แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กองๆ ละ 5 หมู่ 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
ขั้นสอน (90 นาที) 
รอบท่ี  1 
1) กลุ่มท่ี 1 ไปศึกษาห้องท่ี 1 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ 
    กลุ่มท่ี 2 ไปศึกษาห้องท่ี 2 เรื่อง ระบบการส่ือสาร 
    และการแจ้งภัยออนไลน์ของลูกเสือไซเบอร์ 
2) วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องท่ีสอนโดยผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค ให้
เวลา 45 นาที 
รอบท่ี  2 
1) กลุ่มท่ี 1 ไปศึกษาห้องท่ี 2 เรื่อง ระบบการส่ือสารและการแจ้งภัยออนไลน์ของ
ลูกเสือไซเบอร์ 
    กลุ่มท่ี 2 ไปศึกษาห้องท่ี 1 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์ 
2) วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องท่ีสอนโดยผ่านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค  ให้
เวลา 45 นาที 
ขั้นสรุป (20 นาที) 
วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติมของทุกหมู่โดยให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมตามเอกสารใน
คู่มือ 

15.30 – 15.45 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
15.45 – 17.00 น. การพัฒนาหน่วยลูกเสือไซเบอร์ในสถานศึกษา ขั้นน า(15 นาที) 

1) น าเสนอตัวอย่างหน่วยลูกเสือไซเบอร์รุ่นพี่ที่ขยายเครือข่ายการท างานในรอบปี
ท่ีผ่านมา 
   (เรื่องเล่าเร้าพลัง หรือ VDO/คลิบ) 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
2) วิเคราะห์ให้เห็นกระบวนการท างานท่ีมีการวางแผนโดยท าโครงการหรือ
โครงงานในระดับโรงเรียน (หน่วยลูกเสือไซเบอร์) 
ขั้นสอน(45 นาที) 
1) ให้แต่ละหมู่วางแผนในการขยายเครือข่ายในการท างานในโรงเรียนท่ีจะ
ด าเนินการหลังจากกลับจากการอบรมในปีการศึกษา 2556  (โดยใช้กรอบของการ
เขียนโครงการโดยท่ัวๆ ไป) (30 นาที) 
2) ให้แต่ละหมู่น าเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการน าเสนอเพิ่มเติม
เฉพาะประเด็นท่ีแตกต่างกันเท่านั้น (15 นาที) 
ขั้นสรุป (15 นาที) 
วิทยากรเสนอแนะเพิ่มเติมการจัดท าโครงการ ขยายเครือข่ายเพิ่มเติมตามเอกสาร
ในคู่มือ 

17.00 - 18.00 น. ประชุมนายหมู่ / ประชุมวิทยากร ผู้อ านวยการฝึกเรียกประชุมนายหมู่และวิทยากร 
18.00 น. ชักธงลง / รับประทานอาหารเย็น ขั้นด าเนินการ (60 นาที) 

1) หมู่บริการชักธงลง 
2) แต่ละหมู่ประกอบอาหารเย็นและรับประทานอาหาร ณ ท่ีพัก 

19.30 - 21.30 น. พิธีการลูกเสือไซเบอร์ / พิธีการเข้าประจ าหน่วยของ
ลูกเสือไซเบอร์ 

 

สวดมนต์/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
21.30 น. นอน  
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วันที่ 4 ของกำรฝึกอบรม 
   

เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
05.30 - 07.00 น. ต่ืน  ท าความสะอาด  แต่ละหมู่ต่ืนนอนพร้อมท าความสะอาดรอบๆท่ีพักและประกอบอาหารมื้อเช้า 
07.00 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า แต่ละหมู่รับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพัก 
07.30 - 08.00 น. รับการตรวจ ขั้นน า (5 นาที) 

วิทยากรประจ าหมู่ซักซ้อมการรับการตรวจ 
ขั้นด าเนินการ (20 นาที) 
ผู้อ านวยการฝึกหรือผู้แทน ออกตรวจเย่ียมแต่ละหมู่ 
ขั้นสรุป (5 นาที) 
วิทยากรประจ าหมู่สรุปปัญหาและข้อปรับปรุงให้หมู่ท่ีรับผิดชอบทราบ 

08.00 - 08.45 น. ประชุมรอบเสาธง ขั้นเตรียมการ (5 นาที) 
วิทยากรประจ าหมู่ซักซ้อมการประชุมรอบเสาธง 
ขั้นด าเนินการ (20 นาที) 
1) หมู่บริการท าหน้าท่ีเชิญธง และน าสวดมนต์ 
2) ผู้อ านวยการฝึก สรุปผลการตรวจเย่ียม พร้อมเสนอแนะข้อควรปรับปรุงให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทราบ 

09.00 - 11.30 น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร 
-ประธานรุ่นกล่าวแสดงความรู้สึก 
-ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
-ผู้อ านวยการฝึกมอบวุฒิบัตร 
-ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย และกล่าวปิดการ
ฝึกอบรม 
 

ขัน้เตรียมการ (10 นาที) 
พิธีกรนัดหมาย พร้อมซักซ้อมพิธีปิดการฝึกอบรม 
ขั้นด าเนินการ (40 นาที) 
1) พิธีกรเชิญประธานรุน่กล่าวแสดงความรู้สึก 
2) พิธีกรเชิญผู้อ านวยการฝึกประกาศผลการฝึกอบรม 
3) พิธีกรเชิญผู้อ านวยการฝึกมอบวุฒิบัตร 
4) พิธีกรเชิญผู้อ านวยการฝึกกล่าวปราศรัย และกล่าวปิดการฝึกอบรม 
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เวลำ กิจกรรม วิธีกำรฝึกอบรม 
11.30 - 12.30 น. -ทบทวนค าปฏิญาณ ขั้นด าเนินการ (10 นาที) 

วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนค าปฏิญาณพร้อมกัน 
 พิธีปิดรอบเสาธง 

- มอบนายหมู่ถาวร 
- สวดมนต์  สงบนิ่ง  ชักธงลง 
- ร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
- จับมือลา 

ผู้อ านวยการฝึกท าพิธีปิดการฝึกอบรมรอบเสาธง 

12.30 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 
 


