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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - (2) 

รหัสวิชา 20000-2001

 จุดประสงค์รายวิชา  
 
 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
 2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คำาปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ
  มีทักษะทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืน

 สมรรถนะรายวิชา 

 ค ำาอธิบายรายวิชา 

 1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คำาปฏิญาณ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสือวิสามัญ
 2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
 3. บำาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
 4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

    ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ 
 ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตนตามคำาปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวสิามญั
 กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมและทำาประโยชน์ 
 ต่อชุมชนและท้องถิ่น



กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - (0-2-0) 

รหัสวิชา 20000-2001

หน่วยที่

สมรรถนะรายวิชา

1. ขบวนการลูกเสือ

2. พิธีการต่าง ๆ  ของลูกเสือวิสามัญ

3. บทบาท กฎ และคำาปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ

4. ระเบียบแถว 

5. สัญญาณในการเรียกแถว

6. การอยู่ค่ายพักแรมและทักษะลูกเสือ

7. ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ

8. เง่ือนเชือก

9. ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562  มีท้ังหมด 9 หน่วยการเรียน คือ 

 หน่วยท่ี 1 เร่ือง  ขบวนการลูกเสือ
 หน่วยท่ี 2 เร่ือง   พิธีการต่าง ๆ  ของลูกเสือวิสามัญ
 หน่วยท่ี 3 เร่ือง   บทบาท กฎ และคำาปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ
 หน่วยท่ี 4 เร่ือง   ระเบียบแถว 
 หน่วยท่ี 5 เร่ือง   สัญญาณในการเรียกแถว
 หน่วยท่ี 6 เร่ือง   การอยู่ค่ายพักแรมและทักษะลูกเสือ
 หน่วยท่ี 7 เร่ือง   ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ
 หน่วยท่ี 8 เร่ือง  เง่ือนเชือก
 หน่วยท่ี 9 เร่ือง   ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 
 หนังสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 น้ี ผู้เรียบเรียงได้วิเคราะห์
เน้ือหา จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ ฉบับท่ี 15 พ.ศ.2529 เพ่ือให้ได้หนังสือท่ีสมบูรณ์ จนเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน
 การจัดทำาหนังสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 น้ี สำาเร็จได้
ด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญหลายท่านท่ีกรุณาอนุเคราะห์  
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา แบบทดสอบ ใบงาน และกิจกรรมต่าง ๆ รูปแบบ 
และคุณภาพของหนังสือหมวดวิชา ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ที่
เอื้ออาทรช่วยให้กำาลังใจ รู้สึกซาบซ้ึงในน้ำาใจ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี

                    ครูกิจจา  บานช่ืน
            ตำาแหน่งครูเช่ียวชาญ 
                                                                                                                                          
           ครูธงชัย  พานิชสติ
              ตำาแหน่งครูชำานาญการพิเศษ 

คำ�นำ�



ส�รบัญ

 หน่วยที่ 1 เรื่อง ขบวนการลูกเสือ 1
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...ขบวนการลูกเสือ... 

ผังมโนทัศน์เนื้อหาขบวนการลูกเสือ

ขบวนการลูกเสือ 

1. ขบวนการลูกเสือ 

2.  หลักการขั้นพื้นฐานลูกเสือวิสามัญ 

3.  องค์ประกอบองค์การลูกเสือโลก 

4.  วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ 

5.  คณะลูกเสือแห่งชาติ 

6.  โครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

7. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
 แห่งชาติ 
 

8.  การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ 

หน่วยที่ 1 
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 สาระสำคัญ
  

  ขบวนการลกูเสอืเปน็ขบวนการทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ฝกึหดัเยาวชนใหเ้ปน็พลเมอืงดขีองชาติ 
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ในกิจการลูกเสือ อุดมคติแห่งลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ”   
  ขบวนการลูกเสือ ดำเนินกิจการโดย องค์การลูกเสือโลก ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ 
ที่มิใช่องค์การของรัฐบาลใด มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก 
คณะกรรมการลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือโลก ในประเทศไทยกิจการลูกเสือดำเนินงาน
โดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 

 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 
  1. อธิบายจุดประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้ 
  2. บอกจุดมุ่งหมายของกิจการลูกเสือวิสามัญได้ 
  3. ระบุองค์การที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือโลกได้ 
  4. บอกแนวปฏิบัติในการตั้งกองลูกเสือวิสามัญได้ 
  5. อธิบายสิ่งประกอบภายในคูหาลูกเสือวิสามัญได้ 
 

...ขบวนการลูกเสือ... 

หน่วยที่ 1 
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 1.ขบวนการลูกเสือ
   
  ขบวนการลกูเสอื คอื ขบวนการพฒันาเยาวชน มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ฝกึอบรมใหก้ารศกึษา 
และพฒันาเยาวชนใหเ้ปน็พลเมอืงด ี โดยไมค่ำนึงถงึเชือ้ชาต ิ ศาสนา ทัง้นีเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงค์ 
หลักการ และวิธีการ ซึ่งผู้กำเนิดลูกเสือโลกได้ให้ไว้ ปัจจุบันขบวนการลูกเสือถือเป็นขบวนการ
ทางการศกึษาสายหนึง่ ซึง่มุง่พฒันาสมรรถภาพของบคุคลทัง้ทางสมอง รา่งกาย จติใจ และศลีธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติอันดีงาม ไม่กระทำตนเป็นปัญหาต่อสังคม ดำรงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

 2.หลักการขั้นพื้นฐานลูกเสือวิสามัญ
  
  กจิการลกูเสอืวสิามญัมใิชจ่ะเปน็กจิการทีเ่กีย่วกบักจิกรรมนานาชนดิ อยา่งกวา้งขวางเพยีง
อย่างเดียวดังกล่าวข้างต้น แต่ยังเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเป็นอยู่ของวิถีชีวิตอีกด้วย อุดมการณ์
และหลักการของคณะลูกเสือแห่งชาติมีอย่างไรบ้าง ได้กล่าวไว้ในสาระสำคัญของการลูกเสือแล้ว  
กิจการลูกเสือวิสามัญพยายามจะช่วยให้คนวัยรุ่นหนุ่มทั้งหลายเป็นตัวของตัวเอง จะช่วยให้สามารถ
ดำเนินชีวิตของตนเอง เป็นผู้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของตน 
  การที่เข้ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เช่นเดียวกับลูกเสือประเภทอื่น กฎของลูกเสือเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย เป็นข้อกำหนดที่ลูกเสือ
ทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติประจำชีวิต การแปลความหมายของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือนั้น  
ลูกเสือวิสามัญในฐานะที่เป็นลูกเสือรุ่นโต มีอายุอยู่ในวัยรุ่นหนุ่ม ย่อมแปลความหมายของคำ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือออกมาเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสมกับภาวการณ์เป็นผู้ใหญ่ 
 

รูปที่ 1.1 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นสิ่งที่เสริมสร้างลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี 
ที่มา : http://www.kru-ae.net/forum.php?mod=viewthread&tid=131 
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  จุดมุ่งหมายของกิจการลูกเสือวิสามัญ
  1. ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของเยาวชน 
  2. การให้บริการแก่ชุมชนและคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  3. จัดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และท้าทายความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  4. ช่วยให้เยาวชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมและมีประสิทธิภาพ 
  5. ช่วยให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ       
ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  อุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
  อุดมการณ์ตามความหมายแห่งราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง อุดมคติอันสูงส่งที่พยายาม
จูงใจมนุษย์ให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ส่วนอุดมคตินั้นหมายถึงจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่ง
ความดี ความงาม และความจริงในทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต 
  อุดมคติแห่งลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับลูกเสือท่านต้อง
มหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิพฒันา และปลกูฝงัอดุมคตแิหง่ลกูเสอืวสิามญัใหเ้กดิขึน้ไดก้บัเยาวชนของชาติ 
เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ได้ตราไว้ใน
พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 มาตราที่ 7 ซึ่งระบุว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและมั่นคงของ
ประเทศชาติ” ตามแนวทางต่อไปนี้ 
  1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
  2. ให้มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝน ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ  
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ  
  ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญขององค์การแห่งโลก ว่าด้วยขบวนการลูกเสือที่ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือไว้ดังต่อไปนี้ 
  “จุดมุ่งประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือ การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพทางกาย สตปิญัญา สงัคม จติใจ และศลีธรรม ใหแ้กเ่ยาวชนเปน็รายบคุคล เพือ่ใหเ้ขาเป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น ในชาติ และในชุมชน
ระหว่างนานาชาติ” 

  คุณสมบัติของผู้ที่สมควรเป็นลูกเสือ
  1. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ประพฤติตนให้เป็นผู้เสื่อมเสียแก่ตนเองและ
หมู่คณะ 
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  2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย เชื่อฟังผู้มีอาวุโส เคารพผู้ที่มีคุณวุฒิ 
  3. ต้องเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางโอบอ้อมอารี เมตตากรุณา 
  4. ต้องเป็นผู้ร่าเริง เป็นมิตรแก่ชนทุกชั้น 
  5. ต้องเป็นผู้มีใจยุติธรรม ไม่อคติ มีเหตุผล 
  6. ต้องเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
  7. ต้องเป็นผู้ที่รู้จักการเสียสละ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน 
  8. ตอ้งเปน็ผูม้ใีจรกั และรูจ้กัเทดิเกยีรตขิองลกูเสอืใหส้มกบัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
   ทรงพระราชทานให้ 
  9. ต้องเป็นผู้รู้จักอภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น 
    10. ต้องเป็นผู้มีใจเคารพสักการะ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 3.องค์ประกอบองค์การลูกเสือโลก
   
  องค์การลูกเสือโลก คือ องค์การนานาชาติ ที่มิใช่องค์การของรัฐบาลใด มีองค์ประกอบ
ที่สำคัญ 3 ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือโลก 
   
  3.1 สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) 
    สมัชชาลูกเสือโลก คือ ที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือประเทศต่างๆทั่วโลก เริ่มมี            
การประชมุกนัเปน็ครัง้แรกเมือ่ป ีค.ศ.1920 (พ.ศ. 2463) และหลงัจากนัน้ปกตมิกีารประชมุทกุ ๆ 2 ปี 
ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 32 และจะเปลี่ยนเป็นการประชุมทุกระยะ 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 33          
เป็นต้นไป หน้าที่ของสมัชชาลูกเสือโลก คือ   
    3.1.1 รบัสมาชกิใหม ่ ซึง่เปน็ประเทศทีย่ืน่ใบสมคัรดว้ยความสมคัรใจ ตอ้งยอมรับ
และปฏิบัติตามจุดมุ่งหมาย และหลักการลูกเสือโลกอย่างอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง   
    3.1.2 จัดการประชุมทุก 3 ปี ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมติของที่ประชุม 
โดยให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประเทศละ 6 คน 
   
	 	 3.2	 คณะกรรมการลูกเสือโลก	(The	World	Scout	Committee) 
    คณะกรรมการลูกเสือโลก มีหน้าที่โดยย่อดังนี้ 
    3.2.1 ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก 
    3.2.2 แต่งตั้งเลขาธิการ และรองเลขาธิการของสำนักงานลูกเสือโลก 
    3.2.3 ควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือโลก 
    3.2.4 เงินทุนสำหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
    3.2.5 พิจารณาให้เครื่องหมายลูกเสือสดุดี Bronze Wolf ของคณะลูกเสือโลก
แก่ผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเด่น 
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  3.3 สำนักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) 
     สำนักงานลูกเสือโลก ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการ ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมติ
ของสมัชชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงาน 1 คน  
และเจา้หนา้ทีอ่กีประมาณ 40 คน เปน็ผูช้ว่ย สำนกังานใหญต่ัง้อยู ่ เมอืงเจนวีา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
สำนักงานประจำภูมิภาค มี 6 เขต ดังนี้ 
    1.  ภาคพื้นยุโรป (Europe) มีประเทศสมาชิก 41 ประเทศ 
      สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และกรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม 
      2.  ภาคพื้นยูเรเชีย (Eurasia) มีประเทศสมาชิก 9 ประเทศ 
             สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐยูเครน และสำนักงานสาขาที่กรุงมอสโก
ประเทศรัสเซีย 
    3.  ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา (Inter America) มีประเทศสมาชิก 32 ประเทศ 
             สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี 
    4.  ภาคพื้นอาหรับ (Arab) มีประเทศสมาชิก 18 ประเทศ 
      สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
    5.  ภาคพื้นแอฟริกา (Africa) มีประเทศสมาชิก 37 ประเทศ 
      สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงไนโรบี  ประเทศเคนยา 
      - สำนักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
      - สำนักงานสาขา 2 ตั้งอยู่ที่กรุงเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 
    6.  ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ   
             สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

รูปที่ 1.2 องค์ประกอบขององค์การลูกเสือโลก สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือโลก สำนักงานลูกเสือโลก 

 

	 4.		วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือ	
   
  วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือ
โลก  คือ เพื่อพัฒนาเด็กชาย คนรุ่นหนุ่ม  และคนหนุ่มให้เป็นพลเมืองดีโดย 
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  4.1 การฝึกอบรมบ่มนิสัย 
  4.2 ฝึกอบรมให้มีนิสัยในการสังเกต การมีระเบียบวินัย และการพึ่งตนเอง 
  4.3 พร่ำสอนให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ซื่อสัตย์สุจริต และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  4.4 สอนให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และให้รู้จักทำการฝีมือเพื่อประโยชน์
ของตนเอง 
  4.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม 
  คณะลกูเสอืไทยไดถ้อืเอาบทบญัญตัดิงักลา่วขา้งตน้ไวเ้ปน็หลกั และมาตรา 7 แหง่พระราช
บัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 ได้มีบทบัญญัติไว้ดังนี้ 
  “คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี ตาม
จารีตประเพณีบ้านเมืองและอุดมคติดังต่อไปนี้” 
  1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
  2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
  3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  4. ให้รู้จักทำการฝีมือ 
  5. ให้มีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใดๆ  
  สมควรกล่าวด้วยว่า  ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการลูกเสือนี้ คู่มือของคณะลูกเสืออังกฤษ
ฉบับปี ค.ศ.1974 มีข้อความสั้น ๆ  ว่า  
  “The Aim of the Association is to encourage the physical, mental and 
spiritual development of young people, so that they may take a constrictive place 
in society”  
  ซึ่งอาจแปลเป็นไทยพอได้ความดังนี้ คือ   
  วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสืออังกฤษคือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนหนุ่มในทางกาย 
จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้คนหนุ่มเหล่านั้นได้มีฐานะในการสร้างเสริมสังคมให้ดีขึ้น 
  ขอ้ทีพ่งึสงัเกต คอื การลกูเสอืเปน็การเสรมิการฝกึอบรมทีเ่ดก็ไดร้บัจากทางบา้น ทางโรงเรียน 
และทางวัด 

	 5.	คณะลูกเสือแห่งชาติ	
           
  คณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจ
การลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นนิติบุคล และมีพระมหากษัตริย์เป็น
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  1. คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ ดังนี้ 
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   1.1 ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
   1.2 ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   1.3 ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
   1.4 ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
   1.5 ใหรู้จ้กัรกัษาและสง่เสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัง่คงของประเทศชาติ      

 6. โครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติ
 
  ในปจัจบุนักจิการลกูเสอืไทยมคีวามเจรญิกา้วหนา้และพฒันาไปอยา่งรวดเรว็มาก ซึง่ทำให้มี
ความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น
หลายหน่วยงานด้วยกัน โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ดังนี้ 

รูปที่ 1.3 โครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ที่มา : http://www.dmcr.go.th/scout/?page_id=2 

 7.อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
 
  ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะมีอำนาจและหน้าที่เป็นผู้กระทำการใน
นามของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะมอบอำนาจให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ดังอำนาจและหน้าที่ต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 
      1. ดำเนนิการตามวตัถปุระสงคข์องคณะลกูเสอืแหง่ชาต ิ และตามนโยบายของสภาลกูเสือ
แห่งชาติ 
      2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
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  3. จัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ 
      4. จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
      5. จัดการทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
       6. ลงทุนเพื่อประโยชน์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
      7. ออกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      8. วางระเบียบแบบแผนของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
      9. จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยงบดุล 
    10. ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
    11. จัดตั้งตำแหน่งกิตติมศักดิ์และตำแหน่งอื่นใด ที่มิได้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2507 
    12. กำกับดูแลกิจการลูกเสือชาวบ้าน 
    13. กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยให้มีเลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และให้มีเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

 8.การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ
  
  เมื่อจะดำเนินการตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้น จะเป็นการตั้งกองขึ้นใหม่ หรือตั้งกอง
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็ได้  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1. รับสมัครเด็กจำนวน 10-40 คน อายุ 16-25 ปี หรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา 
  2. ผู้กำกับต้องผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ของวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และมีอายุ            
ไม่น้อยกว่า 25 ปี และรองผู้กำกับต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 23 ปี ต้องผ่านการอบรมขั้นความรู้
เบื้องต้นมาแล้ว กองหนึ่งมีผู้กำกับ 1 คน และรองผู้กำกับอีก 1 คน หรือหลายคนเป็นผู้ช่วย 
  3. ดำเนินการขออนุญาตตามลำดับขั้น  โดยใช้แบบพิมพ์  ดังนี้ 
       3.1 ล.ส. 1 จำนวนคนละ 1 แผ่น 
       3.2 ล.ส. 2 จำนวนคนละ 1 แผ่น 
       3.3 ทำหนังสือนำของผู้ขออนุญาตแนบไปด้วย 
      แบบพมิพด์งักลา่วนีใ้หท้ำเปน็ 3 ชดุ เกบ็ไวเ้ปน็สำเนาทีโ่รงเรยีน 1 ชดุ สง่อำเภอ 
1 ชุด ส่งจังหวัด 1 ชุด ถ้าสังกัดจังหวัดทำเป็น 2 ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งจังหวัด 1 ชุด  
หรอืถา้สงักดัสำนกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหง่ชาต ิใหท้ำเปน็ 2 ชดุ เกบ็ไวท้ีโ่รงเรยีน 1 ชุด 
ส่งสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1 ชุด 
  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ตั้งกองได้แล้ว ได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรเตรียมลูกเสือ
วิสามัญและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ จึงจะนับว่าเป็นลูกเสือวิสามัญโดยสมบูรณ์ 
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  สิ่งสำคัญที่กองลูกเสือวิสามัญควรจะมี
  1. สถานที่ฝึกอบรมทั้งที่ร่มและกลางแจ้ง 
  2. ทะเบียนต่าง ๆ    
  3. คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมของลูกเสือโดยเฉพาะ 
  4. หนังสือที่จำเป็น คือ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507-2528 ข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติฯ กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ และหนังสือประกอบการสอนอื่นอีกตามสมควร 
  5. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน 
  6. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  7. บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่หรือการประชุมของกรรมการประจำกองลูกเสือ 
  8. แผนภูมิต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสอนและประกอบการสอนวิชาลูกเสือ 

  รายละเอียดของสิ่งสำคัญที่กองลูกเสือวิสามัญควรจะมี
  1. สถานที่ฝึกอบรมทั้งที่ร่มและกลางแจ้ง 
   สถานที่ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ ควรมีสถานที่ทั้งที่ร่มและกลางแจ้ง ที่เหมาะสมและ
พอเหมาะกับจำนวนลูกเสือวิสามัญในกอง 
  2. ทะเบียนต่างๆ  
   ในกองลูกเสือวิสามัญ เอกสารที่จำเป็นได้แก่ ทะเบียนต่างๆ ดังนี้ คือ 
   2.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ (ล.ส. 1) 
   2.2 ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ล.ส. 2) 
   2.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ล.ส. 3) 
   2.4 ใบโอนกองลูกเสือ (ล.ส. 4) 
   2.5 รายงานการลูกเสือประจำปี (ล.ส. 5) 
   2.6 ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ (ล.ส. 9) 
   2.7 รายงานการเงินลูกเสือ (ล.ส. 10) 
   2.8 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือหรือตั้งกองลูกเสือ (ล.ส. 11, ล.ส. 12) 
   2.9 ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ (ล.ส. 13) 
   2.10 บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ (ล.ส. 18) 
   2.11 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ล.ส. 19) 
  3. คูหาของลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) 
   คูหาวิสามัญ หมายถึง สถานที่ของลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม
ของลูกเสือวิสามัญ เช่น การประชุมวางแผนหรือประกอบพิธีต่าง ๆ (เตรียมลูกเสือวิสามัญและ
ลกูเสอืวสิามญั) ตอ้งการใหล้กูเสอืวสิามญัมสีถานทีร่วมจติใจ ยดึมัน่ในอดุมการณข์องลกูเสอืเหมือน
พระสงฆ์ที่มีโบสถ์ทำสังฆกรรม 
   3.1. บริเวณสถานที่ ควรเป็นสถานที่สงบเงียบ มีบริเวณกว้างขวาง มีความสะอาดทั้ง
รอบบริเวณ 
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   3.2. ลักษณะการปลูกสร้าง จะเป็นทางใดก็ได้ให้ดูแล้วเป็นสิ่งสะดุดตา เป็นที่น่า
เคารพเกรงขาม อาจเป็นทรงไทยหรือประยุกต์ก็ได้ 
   3.3 วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง จะใช้วัสดุอย่างไรก็แล้วแต่ฐานะการเงินของกองเป็นสำคัญ  
หรือการก่อสร้างอาจจะใช้ไม้กลม ปีกไม้ หรืออิฐ แต่สิ่งสำคัญให้มีความคงทน 
   3.4 การสร้างภายในคูหา 
     3.4.1 มีห้องประชุม 
     3.4.2 มีห้องสมุดเกี่ยวกับลูกเสือ 
     3.4.3 มีห้องเก็บเครื่องหมาย 
     3.4.4 มีห้องเก็บพัสดุ 
     3.4.5 มีห้องน้ำ 
     3.4.6 มีที่สำหรับพัก 
   3.5 สิ่งประกอบภายใน ตามความหมายคูหาวิสามัญเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับ
พิธีการต่างๆ ของลูกเสือ จึงจะต้องมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นที่เคารพสักการะ มีดังนี้ 
     3.5.1 พระพุทธรูป ถ้าลูกเสือนั้นนับถือศาสนาเดียวกัน ก็ให้ประดิษฐานไว้บน
โต๊ะบูชาหรือศาสนาอื่นแล้วแต่ความเคารพนับถือ 
     3.5.2 ธงชาติ ธงประจำกอง 
     3.5.3 พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
     3.5.4 พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 
     3.5.5 รูป บี.พี. ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือโลก 
     3.5.6 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
     3.5.7 คติพจน์ของลูกเสือทุกประเภท 
   3.6. ลักษณะการใช้คูหาวิสามัญ 
         3.6.1 ใช้เป็นที่สอนและอบรมลูกเสือ 
     3.6.2 ใช้เป็นที่ประชุมนายหมู่หรือประชุมสมาชิกของกอง 
     3.6.3 ใช้ค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุด 
     3.6.4 ใช้ทำพิธีทางศาสนา เช่น ทำบุญในโอกาสครบรอบตั้งกองลูกเสือ 
     3.6.5 ใช้ทำพิธีทางลูกเสือ เช่น ติดแถบ ถวายราชสดุดี 
     3.6.6 เป็นพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้มาจากที่อื่น 
     3.6.7 ใช้เป็นสำนักงานของลูกเสือ 
  4. หนังสือที่จำเป็น   
   หนังสือที่จำเป็น คือ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507-2528 ข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติฯ กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ และหนังสือประกอบการสอนอื่นอีกตามสมควร 
  5. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน 
   บนัทกึการประชมุผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืของโรงเรยีน เปน็บนัทกึการประชมุทีเ่กีย่วกบัการ
จดักจิกรรมลกูเสอืของสถานศกึษา โดยควรเกบ็อยา่งเปน็ระบบเพือ่ใชเ้ปน็หลกัฐานในการดำเนนิกิจกรรม 
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  6. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการอบรม
ลูกเสือในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้กำกับและลูกเสือพี่เลี้ยงได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
  7. บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่หรือการประชุมของกรรมการประจำกองลูกเสือ 
    บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่หรือการประชุมของกรรมการประจำกองลูกเสือ เช่น
เดียวกับบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน แต่เป็นบันทึกการประชุมที่เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาที่ปฏิบัติโดยกองลูกเสือวิสามัญ ดำเนินการโดยนายหมู่หรือ
กรรมการประจำกองลูกเสือ ควรเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินกิจกรรม 
  8. แผนภูมิต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสอนและประกอบการสอนวิชาลูกเสือ 
   แผนภูมิต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสอนและประกอบการสอนวิชาลูกเสือ เป็นการนำเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ  ของกองลูกเสือวิสามัญ เช่น แผนภูมิจำนวนนักเรียน แผนภูมิการจัดกิจกรรม และ
ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 

  สรุป
 
  ขบวนการลูกเสือ คือ ขบวนการพัฒนาเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การ 
ศกึษาและพฒันาเยาวชนใหเ้ปน็พลเมอืงด ี โดยไมค่ำนงึถงึเชือ้ชาต ิ ศาสนา ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ยาวชนเหลา่นั้น
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติอันดีงามไม่กระทำตนเป็นปัญหาต่อสังคม ดำรงชีวิตอย่างมีความหมาย
และสุขสบาย 
  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นข้อกำหนดที่ลูกเสือทุกคนยอมรับและถือปฏิบัติในชีวิต 
ประจำ และต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อเข้ามาเป็นลูกเสือวิสามัญ  
  องค์การลูกเสือโลก คือ องค์การนานาชาติ ที่มิใช่องค์การของรัฐบาลใด มีองค์ประกอบ
ที่สำคัญ 3 ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือโลก 
  วตัถปุระสงคข์องขบวนการลกูเสอื ตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญูของสมชัชาลกูเสอืโลก 
คอื เพือ่พฒันาเดก็ชาย คนรุน่หนุม่ และคนหนุม่ใหเ้ปน็พลเมอืงด ีโดยมอีดุมการณว์า่ “การบรกิาร”  

  เอกสารอ้างอิง:

  	กระทรวงศกึษาธกิาร. กรมพลศกึษา. กองยวุกาชาด. คูม่อืครผููส้อนกจิกรรมยวุกาชาด 
วิชาผจญภัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 
   สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2537.  
   สุทัศน์ เมาลีกุล. การลูกเสือโลกและกิจกรรมลูกเสือระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : 
องค์การค้าคุรุสภา, 2554.  
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 เติมคำตอบสั้นๆให้ถูกต้อง

1. ขบวนการลูกเสือ คือ .............................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

2. คำว่า SCOUT นั้น คำย่อของอักษรตัวซี ย่อมาจาก ................... และ หมายถึง ..................   

 .................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. 

3. วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตราที่ 7 ในพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)   

 พ.ศ. 2528 กล่าวว่า ............................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................. 

4. องค์ประกอบที่สำคัญขององค์การลูกเสือโลก คือ ...................................................................... 

 ................................................................................................................................................. 

5. ประเทศไทยเป็นสมาชิกสำนักงานลูกเสือโลก ประจำภูมิภาค .................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

6. คณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วย ............................................................................................ 

 ................................................................................................................................................. 

7. นักเรียนที่จะเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญจะต้องมีอายุ.....................หรือกำลังเรียนในชั้น..................... 

8. คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) คือ ............................................................................ 

 ................................................................................................................................................. 

9. หนังสือที่จำเป็นที่กองลูกเสือวิสามัญต้องมี คือ ....................................................................... 

 ................................................................................................................................................. 

10. สิ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือในแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้กำกับและลูกเสือ   

 พี่เลี้ยงได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ............................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 หน่วยที่ 1    ขบวนการลูกเสือ 

กิจกรรมทบทวนความรู้
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แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1     ขบวนการลูกเสือ 

	 คำสั่ง	ให้เขียนเครื่องหมาย		ทับตัวอักษรที่ถูกที่สุด	

1.	 ขบวนการลูกเสือข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. เป็นขบวนการพัฒนาเยาวชน 
 ข. พัฒนาเยาวชนเฉพาะในประเทศไทย 
 ค. เป็นขบวนการทางการศึกษาสายหนึ่ง 
 ง. มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี   
 จ. มุ่งพัฒนาเยาวชนด้านสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
2.	 จากคำว่า	SCOUT	อักษรตัว	S		ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร 
 ก. การเชื่อฟัง 
 ข. ความสง่าผ่าเผย 
 ค. การเป็นเยาวชนที่ดี 
 ง. ความเป็นผู้ไว้ใจได้ 
 จ. ความสุภาพอ่อนโยน 
3.	 จุดมุ่งหมายของกิจการลูกเสือวิสามัญ	คือข้อใด 
 ก. ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของเยาวชน 
 ข. การให้บริการแก่ชุมชนและแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ค. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ง. ช่วยให้เยาวชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมและมีประสิทธิภาพ 
 จ. ที่กล่าวมาถูกต้องทุกข้อ 
4.	 ผู้ใดไม่สมควรเป็นลูกเสือ 
 ก. เอกเป็นคนเรียบร้อย  
 ข. โททำประโยชน์ให้ครอบครัวและวิทยาลัยฯ 
 ค. ตรีเป็นคนมีโชคในการเล่นการพนันทุกครั้ง 
 ง. จัตวามีน้ำใจกว้างขวางโอบอ้อมอารี เมตตากรุณา 
 จ. น้ำหวานเป็นผู้มีใจเคารพสักการะ ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.	 ข้อใดเป็นองค์การที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือโลก	 
 ก. สมัชชาลูกเสือโลก 
 ข. สำนักงานลูกเสือโลก  
 ค. คณะกรรมการลูกเสือโลก 
 ง. สมัชชาลูกเสือโลกและสำนักงานลูกเสือโลก 
 จ. สมัชชาลูกเสือโลก สำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการลูกเสือโลก 
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6.	 ประเทศไทยเป็นสมาชิกสำนักงานลูกเสือโลกในภูมิภาคใด 
 ก. ภาคพื้นอาหรับ  
 ข.  ภาคพื้นแอฟริกา 
 ค.  ภาคพื้นยูเรเชีย 
 ง.  ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก 
 จ.  ภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา 
7.	 ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ
 ก.  กำกับดูแลกิจการลูกเสืออาเซียน 
 ข.  จัดการทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ค.  ลงทุนเพื่อประโยชน์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ง.  จัดทำรายงานประจำปีเสนอสภาลูกเสือแห่งชาติ 
 จ.  ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
8.	 ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติในการตั้งกองลูกเสือวิสามัญ 
 ก.  มีรองผู้กำกับ ต้องผ่านการอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้ว   
 ข.  มีผู้กำกับต้องผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง   
 ค.  ดำเนินการขออนุญาตตามลำดับขั้น   
 ง.  รับสมัครเด็กจำนวน 10-40 คน   
 จ.  ที่กล่าวมาเป็นแนวทางทุกข้อ 
9.	 ข้อใด	ไม่ใช่	สิ่งสำคัญที่กองลูกเสือวิสามัญควรจะมีในกองลูกเสือวิสามัญ	  
 ก.  ทะเบียนต่าง ๆ    
 ข.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ค. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ฯ 
 ง.  บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 จ.  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507-2528   
10.	ทุกข้อเป็นสิ่งประกอบภายในคูหาลูกเสือวิสามัญ	ยกเว้นข้อใด 
 ก.  ที่เก็บไม้ง่าม 
 ข.  พระพุทธรูป 
 ค.  ธงชาติ ธงประจำกอง 
 ง.  พระบรมรูปรัชกาลที่ 6   
 จ. พระบรมรูปรัชกาลที่ 9   
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ใบปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือที่ 1 
หน่วยที่ 1    ขบวนการลูกเสือ 

 คำสั่ง

  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันศึกษา เรื่อง ลูกเสือโลกและขบวนการลูกเสือโลก และร่วมกัน 
ระดมสมองปฏิบัติงานที่ผู้กำกับมอบหมาย ดังนี้ 
  1. ผู้กำกับจัดแบ่งลูกเสือออกเป็น 4 หมู่ เพื่อเวียนฐานเข้าปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องลูกเสือ
โลกและขบวนการลูกเสือ 
   ฐานที่ 1 ขบวนการลูกเสือ และหลักการขั้นพื้นฐานลูกเสือวิสามัญ 
   ฐานที่ 2 องค์ประกอบองค์การลูกเสือโลกและวัตถุประสงค์ของการลูกเสือ 
   ฐานที่ 3 คณะลูกเสือแห่งชาติและโครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
   ฐานที่ 4 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือและการบริหารงานใน 
               กองลูกเสือวิสามัญ 
  2. ให้แต่ละหมู่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือให้หมู่อื่นฟัง 
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แบบประเมินทักษะและเจตคติในการทำกิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือ

ที่ 

1 

2 

3 

4 

ลว. หมู่................................................... 

ลว. หมู่................................................... 

ลว. หมู่................................................... 

ลว. หมู่................................................... 

รายชื่อลูกเสือ หมู่ที่.......กองร้อยที่.......... 

ความ 
ถูกต้อง 
ของ 

เนื้อหา 
2 

คะแนน 

ความน่า 
สนใจ 

ในการนำ 
เสนอ 
2 

คะแนน 

การ 
ตรงเวลา 
ในการ 
นำเสนอ 

2 
คะแนน 

ความ 
ตั้งใจ 
ในการ 
นำเสนอ 

2 
คะแนน 

มี 
ระบบหมู่ดี 
ในการ 
นำเสนอ 

2 
คะแนน 

รวม 
คะแนน	
ทั้งหมด	

 
10 

คะแนน	

	เกณฑ์ในการวัดผล 
1. ความถูกต้องของเนื้อหาในการนำเสนอ 

 พิจารณาจาก : การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือที่ถูกต้อง   เท่ากับ 2 คะแนน 

         การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือที่ถูกต้องบางส่วน  เท่ากับ 1 คะแนน 

2. ความน่าสนใจในการนำเสนอมีเทคนิค วิธีการนำเสนอในระดับมาก 

 พิจารณาจาก : นำเสนอเร้าใจในระดับมาก       เท่ากับ 2 คะแนน 

            นำเสนอเร้าใจในระดับน้อย     เท่ากับ 1 คะแนน 

3. การตรงเวลาในการนำเสนอ 

 พิจารณาจาก : การนำเสนอเนื้อหาครบถ้วนตรงเวลา    เท่ากับ 2 คะแนน 

            การนำเสนอเนื้อหาครบถ้วนแต่ไม่ตรงเวลา    เท่ากับ 1 คะแนน 

4. ความตั้งใจในการนำเสนอ มีการเตรียมเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ในการนำเสนอ 

 พิจารณาจาก : ความตั้งใจในการนำเสนอในระดับมาก    เท่ากับ 2 คะแนน 

            ความตั้งใจในการนำเสนอในระดับน้อย    เท่ากับ 1 คะแนน 

5. มีระบบหมู่ที่ดี 

 พิจารณาจาก : ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในหมู่ระดับมาก  เท่ากับ 2 คะแนน 

            ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในหมู่ระดับน้อย   เท่ากับ 1 คะแนน 

 

	เกณฑ์ในการประเมินผล 

  คะแนนทั้งหมดสูงกว่า 7 คะแนน    	ดีมาก	   คะแนนทั้งหมดต่ำกว่า 7 คะแนน     	ดี  

 



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  18


