กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลักสู ตรเครื่องหมายลูกเสื อโลก
===============================================
จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความเป็นมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้
มีคุณลักษณะดังนี้
1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2.มีทักษะการสังเกต จดจา การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญ หาและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
เครื่องหมายลูกเสื อโลก

เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสาหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มีลักษณะเป็นรูปวงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซม. มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรูป
วงกลม ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยู่เบื้องล่าง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้ายซ้าย และจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลก
เมื่อทาพิธีเข้าประจากองแล้วพร้อมติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่บ่าทั้ง 2 ข้าง(ลูกเสือกาลังเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1)
ลูกเสือจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกภายหลังจากที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนและควรสอบได้ตามหลักสูตรลูกเสือโลก จึงจะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์
ลูกเสือพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจและพัฒนาสู่วิชาลูกเสือชั้นพิเศษลูกเสือ
หลวงต่อไป

เนือ้ หาวิชาในหลักสู ตรลูกเสื อโลก
=========================================================
1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร
1.1 กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลก
1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. ยอมรับและปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
4. กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง
5. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้อง สาหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอสาหรับ 2 คน
7. สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศและรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิ่งแวดล้อมที่
มองเห็นด้วยตาเปล่า
8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงื่อน 10 เงื่อน ต่อไปนี้ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้เงื่อน
บ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้งเงื่อนปมตาไก่ และเงื่อนผูกแน่น (ผูกทแยง
ผูกกากบาท ผูกประกบ)
9. รู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา น้าร้อนลวก เป็นลม งูกัด
แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง
10. รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
* ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 1 เครื่องหมายลูกเสือโลกและหลักสูตร (หน้า6-7)

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และคาบเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชา เครื่องหมายลูกเสือโลก
========================================================
ภาคเรียนที่ 1
-ปฐมนิเทศ(เครื่องแบบ,การ ทาความเคารพ ,
ระเบียบแถว)
-ความเข้าใจแผนการจัดที่
-ระเบียบแถวลูกเสือ
-คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
-การกางและรื้อเต็นท์พักแรม
-สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่าง
ถูกต้องสาหรับการเดินทางไกล
-การก่อกองไฟกลางแจ้ง
และการปรุงอาหาร
-แผนที่ เข็มทิศ
-เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก
-การปฐมพยาบาล
-ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม
-กิจกรรมทบทวนและทดสอบเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก
รวม

คาบ
1
2-3
4-6
7-8
9

ภาคเรียนที่ 2
-ปฐมนิเทศ
-วิชานักผจญภัย
-วิชาลมฟ้าอากาศและฤดูกาล
-วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม
-วิชาผู้พิทักษ์ป่า
-การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
-กิจกรรมทบทวนและทดสอบ

คาบ
1-2
3–7
8 – 10
11– 13
14 –16
17–18
19–20

10
11-12
13-15
16-17
18
19
20
20

รวม

หมายเหตุ 1. การสอบภาคปฏิบัติใช้เวลานอกคาบเรียน
2. ระเบียบแถวเป็นการฝึกความพร้อมของลูกเสือ ไม่ใช่วิชาในหมวดวิชาลูกเสือโลก
3. ภาคเรียนที่ 2 เป็นแผนการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามข้อบังคับฯ 76 วิชา

20

สัปดาห์ที่
1

2-3

4-6

7-8

9

10
11-12

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ภาคเรียนที่ 1
หน่วยการจัดกิจกรรม
เวลา(ชั่วโมง)
1. การปฐมนิเทศ
1
- การจัดการเรียนการสอน
- การแต่งกาย
2. ความเข้าใจแผนการจัดที่ เรื่องราวกิจการลูกเสือ
2
- กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ
- กิจการคณะลูกเสือโลก
- บทบาทและหน้าที่ตนเองตามสิทธิ์และหน้าที่
3. ระเบียบแถวลูกเสือ
3
- ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
- ฝึกบุคคลท่ามีอาวุธ
- การใช้สัญญาณมือ
- การใช้สัญญาณนกหวีด
4. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2
- คาปฏิญาณ
- กฎ
- คติพจน์
5. การกางและรื้อเต็นท์พักแรม
1
- การกาง-รื้อเต็นท์
- การเก็บและรักษา
6. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องสาหรับการ
1
เดินทางไกล
7. การก่อไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร
2
- การเลือกสถานที่
- การทาเชื้อเพลิง
- การจุดไม้ขีด
- การก่อไฟ
- การประกอบอาหาร

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่
13-15

8.

16-17

9.

18

10.

19

11.

20

12.

หน่วยการจัดกิจกรรม
แผนที่ - เข็มทิศ
- ความหมายและชนิดของแผนที่
- การอ่านแผนที่
- ส่วนประกอบของเข็มทิศ
- การหาทิศ
เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก
- เงื่อน 9 เงือน
- การผูกแน่น
การปฐมพยาบาล
- ความหมายการปฐมพยาบาล
- หลักการปฐมพยาบาล
- ความรู้เกี่ยวกับการประถมพยาบาล
ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม
- กิจกรรมบุกเบิก
- กิจกรรมผจญภัย
- กิจกรรมเดินทางไกล
ประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก

เวลา(ชั่วโมง)
3

2

1

1

1

หมายเหตุ

แผนหน่วยกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ภาคเรียนที่ 2
สัปดาห์ที่
21

22-26

27-30
31-33
34-36
37-38
39-40

หน่วยการจัดกิจกรรม
13. การปฐมนิเทศ
- การปฏิบัติตนในระบบหมู่
- การเรียนเครื่องหมายพิเศษ
14. วิชานักผจญภัย
- การเดินทางไกล
- การตั้งค่ายพักแรม
- เหตุการณ์ในการเดินทางไกล
15. วิชาลม ฟ้า อากาศและฤดูกาล
16. วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม
17. วิชาผู้พิทักษ์ป่า
18. การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
19. ทบทวนกิจกรรมและทดสอบ
รวม

เวลา(ชั่วโมง)
2

5

3
3
3
2
2
40

หมายเหตุ

