กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หลักสู ตรเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
========================================================
จุดประสงค์
เพื่อให๎ผู๎เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชํวย
สร๎างสรรค์สังคม มีความเจริญก๎าวหน๎าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติจึงต๎องปลูกฝังให๎มี
คุณลักษณะดังนี้
1.มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถปฎิบัติตามคาปฎิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
2.มีทักษะการสังเกต จดจา การใช๎มือ เครื่องมือ การแก๎ปัญหาและทักษะในการทางานรํวมกับผู๎อื่น
3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล๎าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี
เห็นอกเห็นใจผู๎อื่น มีความเสียสละบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ
สร๎างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
หลักสู ตรลูกเสื อชั้ นพิเศษ

มีวิชาพื้นฐาน 8 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดด๎านละ 3 ซม. พื้นสี
กากี ภายในเป็นรูปชํอชัยพฤกษ์สีขาว 2 ชํอ โค๎งเข๎าหากัน ปลายชํอชัยพฤกษ์ มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสี
ขาว ระหวํางชํอชัยพฤกษ์มีหน๎าเสือสีทอง เครื่องหมายนี้ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข๎างขวา ลูกเสือที่จะ
ประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษจะต๎อง โดยปกติลูกเสือจะสอบได๎เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากได๎รับเครื่องหมายลูกเสือโลก

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และคาบเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิชา เครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
========================================================
ภาคเรียนที่ 1
ปฐมนิเทศ(เครื่องแบบ,การ
ทาความเคารพ ,ระเบียบแถว)
หน๎าที่พลเมือง
สิ่งแวดล๎อม
การเดินทางสารวจ
การแสดงออกทางศิลปะ
สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ
อุดมคติ
บริการ
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
รวม

คาบ
1
2-3
4-5
6-7
8- 9
10 - 11
12-13
14 - 15
16 - 18
19 - 20
20

ภาคเรียนที่ 2
ปฐมนิเทศ
นักแสดงการบันเทิง
นักกรีฑา
นักผจญภัย
แผนที่ทหารและเข็มทิศ
นักดาราศาสตร์
นักธรรมชาติวิทยา
นักสะกดรอย
สอบภาคทฤษฎี

คาบ
1
2–3
4–5
6–7
8 – 10
11 – 13
14 – 15
16 – 17
18

รวม

18

หมายเหตุ 1. การสอบภาคปฏิบัติใช๎เวลานอกคาบเรียน
2. ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ) ข๎อ 2 กาหนดคุณสมบัติผู๎เข๎าเกณฑ์
ได๎รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษจะต๎องสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได๎ 5 วิชา คือ วิชาการ
เดินทางสารวจ วิชาบริการ และวิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผู๎เลือก
3. ระเบียบแถวเป็นการฝึกความพร๎อมของลูกเสือ ไมํใชํวิชาในหมวดวิชาลูกเสือชั้นพิเศษ
4. ภาคเรียนที่ 2 เป็นแผนการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุํนใหญํตามข๎อบังคับฯ 76 วิชา

สั ปดาห์ ที่
1

2-3

4-5

6-7

8-9

การกาหนดการสอนหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่อยกิจกรรม
1.ปฐมนิเทศ
1.1 การจัดการเรียนการสอน
1.2 การแตํงกาย
2.หน๎าที่พลเมือง
2.1 ประวัติการลูกเสือไทย
2.2 วิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสือ
3.สิ่งแวดล๎อม
3.1 ความหมายและความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม
3.2 วิธีการอนุรักษ์สัตว์ – พืช
3.3 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
4.การเดินทางสารวจ
4.1 หลักในการเดินทางสารวจด๎วยการเดินเท๎า
4.2 การจัดอาหารและอุปกรณ์เวชภัณฑ์
4.3 การทาแบบรายงานสารวจ
5.การแสดงออกทางศิลปะ
5.1 ศิลปการแสดง
5.2 ทัศนศิลป์และการวาดภาพ
5.3 การปั้น
5.4 การถํายภาพ
5.5 การประดิษฐ์ – การแกะสลัก
5.6 การชําง
5.7 ศิลปทางอักษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์

เวลา/คาบ
1

2

2

2

2

สั ปดาห์ ที่
10-11

12-13

14-15

16-18

19-20

หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่อยกิจกรรม
6. สมรรถภาพทางกาย
6.1 มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6.2 ความหมายชนิดและโทษของสิ่งเสพย์ติด
7. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ
7.1 แนวทางในการเลือกปฏิบัติกิจกรรม
7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
7.อุดมคติ
7.1 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
7.2 ศีล 5 และศีล 8
7.3 อาราธนาศีล-ธรรม-พระปริตร
7.4 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
7.5 กิจกรรมที่ใช๎สติปัญญา
7.6 กิจกรรมวิทยาการ
8.บริการ
8.1 ความหมายของชุมชน การบริการและการพัฒนาชุมชน
8.2 กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
8.3 การบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือ
8.4 การปฐมพยาบาล
การประดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
รวม

เวลา/คาบ
2

2

2

3

2
20

สั ปดาห์ ที่
21

22-23

24 - 25

26 - 27

กาหนดการสอนหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่อยกิจกรรม
1.ปฐมนิเทศ
1.1 การเรียนเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
1.2 การเรียนเพื่อรับเครื่องหมายสายยศ
2.วิชานักแสดงบันเทิง
2.1 วางแผนจัดการบันเทิง
2.2 เตรียมจัดโปรแกรมบันเทิง
3.นักกรีฑา
3.1 ออกกาลังกาย๎วยวิธีตํางๆได๎
- วิ่งระยะสั้น
- วิ่งระยะกลาง
- วิ่งกระโดดสูง
4.วิชานักผจญภัย
- การเดินทางไกลแรมคืน
- วํายน้า
- กระโดดข๎ามสิ่งกีดขวาง
- การไตํเชือก

เวลา/คาบ
1

2

2

2

สั ปดาห์ ที่
28 - 30

31 - 33

34 - 35

36 - 37

38 - 39

หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่อยกิจกรรม
แผนที่ทหาร /เข็มทิศ
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับแผนที่
กาหนดที่ตั้งลงบนแผนที่ด๎วยพิกัด
การใช๎เข็มทิศ
5.วิชานักดาราศาสตร์
- ดาวและกลุํมดาว
- เครื่องมือ,หอดูดาว
- กิจกรรมมนุษย์ในอวกาศ
นักธรรมชาติวิทยา
ความรู๎เรื่องธรรมชาติ
โครงงานธรรมชาติศึกษา
นักสะกดรอย
การสะกดรอย
นักสะกดรอย
ทดสอบความรู๎วิชาพิเศษ
รวม

เวลา/คาบ
3

3

2

2

2
40

