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๑

คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจัดกจิกรรมลูกเสอืสามญัรุนใหญ ตามโครงการโรงเรียนวถิลีกูเสอื 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ชุดนี้ จัดทําขึ้น
สําหรับผูกํากับลูกเสือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ          
มีจํานวน ๑๑ เลม
 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ มีเนื้อหาที่สอดคลองกับ
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ และมีเนื้อหาครบถวน เปนไปตามขอบังคับของ
คณะลูกเสือแหงชาติ
 การเรียงลําดับคูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ ตามโครงการ
โรงเรียนวิถีลูกเสือ จัดเรียงลําดับเน้ือหาสาระตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ในขอบงัคบัคณะลูกเสอืแหงชาต ิ วาดวยการปกครองหลักสตูรลกูเสอืสามญัรุนใหญ 
การนาํไปใชขึน้กบัดลุยพนิจิของสถานศกึษาในการเลอืกวาแผนการจดักจิกรรมใด 
ควรใชเมื่อใด
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย
 ๑. บทบาทผูกํากับ
  - ศึกษาคําชี้แจงการใชคูมือใหเขาใจกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ในแตละกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอน
  - การปฏิบัติกิจกรรม เนนการปฏิบัติเปนฐาน โดยใชระบบหมู       
เพื่อสะดวกตอการเรียนการสอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและ            
ใหคําแนะนําแกไข
 ๒. บทบาทลูกเสือ
  - ศึกษาคําชี้แจงการใชคูมือใหเขาใจกอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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๒

 ผูกํากับควรทําความเขาใจใหชัดเจนวาเปนจุดประสงคการเรียนรู               
ดานความรู เจตคต ิหรอืทกัษะ เพือ่จดักจิกรรมไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 
แตละดานจุดประสงคการเรยีนรูดานความรู มจีดุเนนท่ีการตัง้ประเด็นใหวเิคราะห 
สังเคราะหเนื้อหาความรู ใหเขาใจอยางถองแท และสามารถนําไปใชได                        
ในชีวิตจริง
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สื่อการเรียนรู

 เปนสื่อ อุปกรณ ที่ใชในการจัดกิจกรรม เชน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน 

ใบความรู และเรื่องที่เปนประโยชน ซึ่งมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกประกอบ

แผนการจัดกิจกรรม

 กิจกรรม

 กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว คือ การเปดประชุมกอง/

ปดประชุมกอง และเพลง เกม นิทาน เรื่องที่เปนประโยชน ซึ่งใสไวในทุก

แผนการจัดกิจกรรม โดยผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม ผูกํากับควรจัดกิจกรรมตามที่ไดออกแบบไวเรียงตามลําดับ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม นอกจากนี้กอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัด

กิจกรรมใหเขาใจอยางถองแททุกขั้นตอน ศึกษาใบความรูสําหรับผูกํากับที่สอน 

และใบงานสําหรบัลูกเสอืผูเรยีน เพือ่ทีผู่กาํกบัจะไดจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

ใหไดเนื้อหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรูมากที่สุด  

 การประเมินผล
 สามารถประเมินไดทัง้ระหวางการจัดกจิกรรม และหลังการสอนจบแลว 

ตามแนวทางท่ีไดใหไวในแตละแผนการจัดกิจกรรม ตามรายการท่ีระบุไว               

ในส่ือการเรียนรู เชน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรูและเร่ืองที่เปน
ประโยชน ฯลฯ
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๖

   ๑.๑ แผนที่แบบแบนราบ เปนแผนที่ที่แสดงพื้นผิวโลก           
ในทางแนวราบเทานั้น ไมสามารถบอกความสูงตํ่าได สวนมากใชในการแสดง
ตําแหนงสิ่งตาง ๆ ระยะทางและเสนทาง
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