
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๓  ศรัทธายึดมั่น  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์และวัฒนธรรม            เวลา    ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๓  เร่ือง  ประวัติลูกเสือไทย                               เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

 

สาระส าคัญ  พระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวผูพ้ระราชทาก  าเนิด 
ลูกเสือไทย 
                                
วัตถุประสงค์    

๑.  เล่าพระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวไดโ้ดยย่อ  
๒.  บอกพระราชกรณียกจิเก ีย่วกบัการลูกเสือไทยได้ 
๓.  บอกวตัถุประสงค์ของการกอ่ตั้งลูกเสือไทยได้ 

 

เนือ้หา  พระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ   สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ผูก้  ากบัเล่าพระราชประวติั      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว  
๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายถึงพระราชกรณียกจิท่ีส าคญั  และ  
พระราชกรณียกจิเก ีย่วกบัการลูกเสือ และวตัถุประสงค์ของการกอ่ตั้งการ 
ลูกเสือไทย 

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ตรวจ   ชักธงลง   เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
  ๒.  ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 
              ๓.  ภาพพระราชกรณียกจิ 



การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหา 
 

ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
1.  พระราชประวัติของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   

 

 

        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัวทรงเป็น
พระมหากษตัริยล์ าดับท่ี 6 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี  
ทรง เ ป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวและสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  พระนามเดิม 
สมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผ่องศรี  เสด็จพระราชสมภพ
เม่ือว ันเสาร์ท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2423  ได้รับ
พระราชทานพระนามว่า  “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธ”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2437  ทรงได้รับ
สถาปนาเป็น  “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยาม
มกุฎราชกุมาร” พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติ
เม่ือวนัท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2453  ขณะนั้นทรงมี
พระชนมายไุด ้ 30  พรรษา  และเสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี  
26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2468 

 

2.  พระราชกรณียกิจ 

 ตลอดรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  พระองค์ได้ทรงประกอบพระ
ราชกรณียกจินบัเอนกประการ  เช่น 
 1.  การปลุกใจพลเมอืงให้รักชาต ิ พระองค์ได้ทรงกระท าให้คนไทยต่ืนตัวในความรักชาติ
บา้นเมืองอยา่งมาก  โดยทรงตั้งกองเสือป่าเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2454  และได้โปรดให้ตั้ ง
กองลูกเสือข้ึนเม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2454  ทั้ งน้ีเพ่ือให้ลูกผูช้ายไทยทุกคนได้ประพฤติตน
ให้เป็นประโยชน์แกช่าติบา้นเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิง่การเร่ิมฝึกฝนตั้งแต่ยงัเยาว ์  
 2.  การเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังแรกกับฝ่ายพันธมิตร  เม่ือเดือนสิงหาคม  2457  และเม่ือ
สงครามโลกส้ินสุดลง  ฝ่ายพนัธมิตรมีชยั  จึงส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องและมีสิทธิเท่า



เทียมกบันานาประเทศ  และสามารถเรียกร้องเจรจาแกส้ัญญาผูกมดักบันานาชาติในเร่ืองการเกบ็
ภาษีอากรขาเขา้  อ านาจศาลกงสุล  และอภิสิทธ์ิต่าง ๆ ไดส้ าเร็จ  
 
 3.  การท านุบ ารุงบ้านเมอืง 

 3.1  ด้านการปกครอง  ได้ทรงตั้ งกระทรวงทหารเรือ  สภาเผยแพร่พาณิชย ์ (กระทรวง
พาณิชยปั์จจุบนั)  ตั้งกรมศิลปากร  ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคม 
 3.2  ด้านการทหาร  ไดท้รงตั้งสภาป้องกนัพระราชอาณาจักร  ตั้ งกองบินข้ึนในกองทัพบก  
ต่อมาไดเ้ป็นกองทพัอากาศในปัจจุบนั  สร้างเรือรบและจดัหาอาวุธยทุธภณัฑ์ 
 3.3  ด้านการศึกษา  ไดท้รงริเร่ิมสร้างโรงเรียนข้ึนแทนวดัประจ าราชกาลได้แก ่ โรงเรียน
มหาดเลก็หลวง  ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัวได้โปรดเกลา้ฯ  สนาปนาเป็น
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั 
 พระองค์ทรงปรับปรุงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัว  ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัโปรดให้ตั้งกรมมหาวิทยาลยัเพ่ือจัดการศึกษาขั้น
อุดมศึกษา  ตั้ งโรงเรียนเพาะช่าง  โรงเรียนพณิชยาการ  โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม  ทรงตรา
พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์  พระราชบญัญติัประถมศึกษา 
 3.4  ด้านการสาธารณสุข   โปรดให้ตั้ งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สถานเสาวภา  กรม
สาธารณสุข  การประปา 
 3.5  ด้านการคมนาคม  โปรดให้ตั้ งกรมรถไฟทางหลวง  เปิดสถานีวิทยุโทรเลขเปิดการ
ไปรษณีย ์
 3.6  ด้านการศาล  ไดจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม  ประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์ ไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรก 
 3.7  ด้านวรรณกรรม  ทรงฝักใฝ่ทางอกัษรศาสตร์  ทรงพระราชนิพนธ์ทั้ งร้อยแกว้และร้อย
กรองทุกประเททุกสาขา  เช่น  โขน  ละคร  พระราชด ารัส  พระบรมราโชวาท  เทศนาปลุกใจเสือป่า  
นิทานบทชวนหัว และสารคดี  เป็นตน้ 
 ดว้ยพระปรีชาสามารถในดา้นอกัษรศาสตร์ไดท้รงท้ิงมรดกทางวรรณกรรมเป็นจ านวนมาก
ให้ประชาชนไทยไดอ่้าน  และช่ืนชมสืบทอดกนัมา  พร้อมทั้ งพระเกยีรติคุณพิเศษท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบา้นเมือง  ประชาชนจึงพร้อมใจกนัถวายพระสมญานามแต่พระองค์ว่า  “สมเด็จพระมหาธีรราช
เจา้” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.  การพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 

         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนากอง
เสือป่าข้ึนเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2454  เพ่ือ
ฝึกอบรมขา้ราชการพลเรือนทั้งหลายให้ได้เรียนรู้วิชา
ทหาร  เพ่ือเป็นก  าลงัส ารองในเวลาสงคราม  และใน
ยามสงบกไ็ด้ช่วยเหลือข้าราชการปราบปรามโจร
ผูร้้าย  หรือปราบจลาจล 

 

นอกจากนีย้งัมพีระราชประสงค์ดงัต่อไปนี ้ คือ 

 1.  เพ่ือปลูกฝังความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย  ์
2.  เพ่ือปลูกฝักความมีระเบียบวินยั 

 3.  เพ่ือปลูกฝังความสามคัคีในหมู่คณะ  ไม่ท าลายซ่ึงกนัและกนั 
 เสือป่าคือทหารท่ีไปสืบข่าวข้าศึก  เพ่ือแม่ทัพจะได้ทราบข่าวล่วงหน้ากอ่นเป็นเลา ๆ ว่า
ขา้ศึกยกมาทางใด  ก  าลงัเท่าใด  ท่าทางรบพุ่งอยา่งไร  ซ่ึงตรงกบัค าว่า  “ผูส้อดแนม” 
 กอ่นท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว  จะโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้ งกองเสือป่าข้ึนนั้น
พระองค์ไดท้รงทดลองฝึกมหาดเล็กประจ าพระองค์ท่ีพระราชวงัสราญรมยแ์ละพระราชวงัสนาม
จนัทร์อยา่งเงียบ ๆ มากอ่นถึง  3  ปี  เม่ือทรงเห็นว่าดีและมีประโยชนแลว้จึง  โปรดให้ตั้ งกองเสือป่า
ข้ึน 
 หลงัจากทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ให้ตั้ งกองเสือป่าข้ึนแลว้  พระองค์ทรงเป็นนายกอง
ใหญ่ผูบ้งัคบับญัชาการเสือป่าทัว่ราชอาณาจกัร  การเสือป่าได้ขยายไปทุกมณฑล  ทุกคนกอ่นท่ีจะ
ได้เข้าประจ าการต้องเข้าพิธีถือน ้ าพระพิพฒัน์สัตยา  พิธีน้ีกระท าข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือว ันท่ี  6  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2454  ณ  พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และต่อมาในวนัท่ี  1  กรกฎาคม  



พ.ศ.  2454  หลงัจากนั้นเพียง   2  เดือนพระองค์ทรงโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานก  าเนิดลูกเสือไทยข้ึน  
นบัเป็นประเทศท่ี  3  ท่ีตั้งกองลูกเสือข้ึนในโลก  ต่อจากประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา 
 เคร่ืองแบบในสมยันั้นใชเ้ส้ือกากแีขนยาว  กางเกงสีด า  หมวกสักหลาดสีด าพบัปีกข้างขวา
ติดดอกจันทร์สีตามมณฑล  มีหมายเลขสังกดัและกองเช่นเดียวกบัปัจจุบันสวมถุงเท้ายาวสีด า 
รองเทา้สีด า 
 กองลูกเสือกองแรกท่ีท าพิธีเข้าประจ ากองท่ีโรงเรียนมหาดเล็ก  คือโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลยัปัจจุบัน  เม่ือวนัท่ี  2  กนัยายน  พ.ศ.  2454  เพ่ือฝึกเยาวชนให้มีคุณสมบัติท่ีดี  มีความ
สามคัคี มีความมานะอดทนและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  และเป็นผูช่้วยรบได้ในยามคับขัน  ในพิธี น้ี
ไดมี้การเดินสวนสนาม  อาศยัการฝึกซอ้มจากวิชาระเบียบแถวถวายให้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามกองลูกเสือกองน้ีว่า  “กองลูกเสือหลวง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๓  ศรัทธายึดมั่น  ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์และวัฒนธรรม             เวลา    ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๔  เร่ือง  ประวัติลูกเสือไทย                               เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

 

สาระส าคัญ  วิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  แสดงถึงความกา้วหนา้ของกจิการลูกเสือ  
                                
วัตถุประสงค์    

๑.  เล่าวิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได้ 
๒.  บอกความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือไทยกบัองค์การลูกเสือโลกได้ 

 

เนือ้หา  วิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  แสดงถึงความกา้วหนา้ของกจิการลูกเสือ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ   สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ผูก้  ากบัเล่าประวติัลูกเสือโลก  และประวติัลูกเสือไทย  
๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือโลก 
๓.๓  ร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก ีย่วกบัวิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ตรวจ   ชักธงลง   เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  ภาพ  บี.พี. กบักจิการลูกเสือโลก 
 ๓.  พระบรมฉายาลกัษณ์  ร.6  กบัลูกเสือไทย 

  ๗.  ภาพการชุมนุมลูกเสือ 
การวัดและประเมนิผล 
  ๑.  เคร่ืองมือ 



   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 

1.  วิวัฒนาการขบวนการลูกเสือโลก 
 

 

เคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
 

         หลงัจากข้อตกลงและมติเอกฉันท์ผู ้แทนลูกเสือประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมชุมนุมจากทั่วโลกในปีพ.ศ.2463แล้วกจิการ
ลูกเสือและการด าเนินการกไ็ด้เจริญกา้วหน้าข้ึนเป็นล าดับมี
ประเทศต่าง ๆ       สมคัรเขา้เป็นสมาชิกองค์การลูกเสือโลกแลว้
ถึง  153  ประเทศ  ขอ้มูลจากสถิติองค์การลูกเสือโลกปี  2543 

 

 ประเทศในเครือสมาชิกองค์การลูกเสือโลกได้มีการเปล่ียนความรู้  ตลอดจนวางระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้เหมาะกบัเป็นองค์การโลกเพ่ือบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ขบวนการลูกเสือโลก  คือขบวนการอาสาสมคัรท่ีให้การศึกษาแกเ่ยาวชน  โดยถว้นหน้าไม่
มีการแบ่งแยก  และกดีกนัในเร่ืองเช้ือชาติ  ผิวพรรณ  วรรณะ  ตลอดจนลทัธิทางศาสนาใด ๆ ทั้ งส้ิน  
ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของการเมือง  และยดึถือปฏิบติัตามอุดมการณ์ของผูใ้ห้ก  าเนิดลูกเสือโลกอย่าง
แน่วแน่และมัน่คง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การลูกเสือโลก  คือองค์การท่ีท าหนา้ท่ีรักษาและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกภาพท าหนา้ท่ี
ส่งเสริมกจิการลูกเสือทัว่โลกให้มีการพฒันาและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองตลอดไปโดยมีธรรมนูญเป็น
กฎหมายส าหรับยดึถือปฏิบติัในการด าเนินกจิการลูกเสือทัว่โลก 
 องค์การลูกเสือโลกประกอบดว้ย  3  องค์กรหลกั  คือ 
 สมัชชา ลูกเสือ   คือท่ีประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู ้แทน
ประเทศสมาชิกมาประชุมร่วมกนัทุก ๆ สามปี  ยกเวน้กรณีท่ี
ปีใดสถานการณ์ของโลกมีความวุ่นวายหรือมีเร่ืองร้ายแรง
หรือเศรษฐกจิป่ันป่วน  กใ็ห้งดการประชุมในช่วงดังกล่าว
เช่น  ในปี  2484  ไม่มีการประชุมเน่ืองจากการถึงแกก่รรม
ของลอร์ด  เบเดน  เพาเวลล ์ ผูใ้ห้ก  าเนิดลูกเสือโลก  

 

                   คณะกรรมการลูกเสือโลก  คือคณะกรรมการท่ีบริหารองค์การ
ลูกเสือโลกมีจ านวนทั้ งหมด  12  คน  ซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในท่ีประชุม
สมัชชาลูกเสือโลก  ตามวิธีการ  เง่ือนไขและบทบัญญติัท่ีก  าหนดไว้ใน
ธรรมนูญลูกเสือโลก 
                   ส านักงานลูกเสือโลก  คือส านักงานเลขาธิการลูกเสือโลก  มี
เลขาธิการส านักงานลูกเสือโลกเป็นผูบ้ังคับบัญชาของส านักงานท าหน้าท่ี
เป็นศูนยป์ระสานงาน  ด าเนินงานและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกลูกเสือทั่วโลก  เพ่ือรักษาและด ารงไว ้ซ่ึงความเป็นเอกภาพของ
ขบวนการลูกเสือโลก  และเพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
จึงไดแ้บ่งสาขา 6 ภูมิภาค  คือ 
 

 

 
นายอภัย  จันทวิมล 

อดตีกรรมการลูกเสือโลก 
 



 
1. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคแอฟริกาตั้งอยูท่ี่เมืองไนโรบี  ประเทศเคนยา 
2. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคอาหรับตั้งอยูท่ี่เมืองไคโร  ประเทศอีจิปย  ์
3. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกตั้งอยูท่ี่เมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ 

 

 

4. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคยเูรเซียตั้งอยูท่ี่เมือง
เกอร์เซอฟประเทศยูเครน 

5. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคยโุรปตั้งอยูท่ี่เมือง
เจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

    6. ส านกังานลูกเสือโลกภูมิภาคอินเตอร์อเมริกา
ตั้งอยูท่ี่เมืองซานดิเอโกประเทศชิลี 

 
 
 

2.  วิวัฒนาการขบวนการลูกเสือไทย 
  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ  ไดท้รงสถาปนาการเสือป่าเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  
2454 จากนั้นอีก  2  เดือนต่อมาพระองค์ไดท้รงสถาปนาลูกเสือไทยเม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2454  ส่ิงท่ีควรทราบในช่วงระยะน้ีคือ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็ทรงบญัชาการซ้อมรบคณะเสือป่าลูกเสือ ณ จงัหวดั
นครปฐม 

 
1.  ตั้งกองลูกเสือกองแรกท่ีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  2  กนัยายน  พ.ศ.  2454  เป็นกองลูกเสือ

ในพระองค ์ เรียกว่า  กองลูกเสือกรุงเทพท่ี  1  (ทรงพระราชทานนามว่า  “กองลูกเสือหลวง”  และได้ทรงตรา
ขอ้บังคบัลกัษณะปกครองลูกเสือโดยพระองคท์รงด ารงต  าแหน่งสภานายก 
 2.  ส่งผูแ้ทนลูกเสือไทยเขา้ร่วมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีกรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษในปี  พ.ศ.  
2463  และคร้ังท่ี  2  ท่ีประเทศเดนมาร์ก 
 3.  คณะลูกเสือไทยสมคัรเป็นสมาชิกลูกเสือโลกเป็นล าดับท่ี  3  ในปี  พ.ศ.  2465 
 4.  การลูกเสือไทยได้สูญเสียพระผูพ้ระราชทานก  าเนิดลูกเสือในปี  พ.ศ.  2468 
 

 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่ 7  มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัดังน้ี 
 1.  มีการชุมนุมลูกเสือระหว่างชาติคร้ังท่ี  1  ณ  พระราชอุทยานสราญรมย ์ กรุงเทพฯ  ในปี พ.ศ.  2470 
 2.  ได้ส่งผูแ้ทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  3  ณ  ประเทศองักฤษ  ในปี  พ.ศ.  2472 
 3.  ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ  รัชกาลท่ี 7  ทรงสละราชสมบัติได้มีการจัดตั้ งกรมพล
ศึกษาขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีกองลูกเสืออยู่ในกรมพลศึกษา  และส่งผูแ้ทนคณะลูกเสือไทยไปร่วม
ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  4  ท่ีประเทศฮงัการี  โดยมีนายอภยั  จันทวิมล  เป็นหัวหน้าคณะ  ในปี พ .ศ.  2476  และ
ในปีเดียวกนัน้ีได้ประกาศใช้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  และกฎลูกเสือ  10  ขอ้ 
 4.  ก  าหนดลกัษณะธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงประจ  ากองลูกเสือขึ้นตามพระราชบัญญัติธง  พ.ศ.  
2479   
 5.  รัชกาลท่ี  8  เสด็จนิวตัิพระนครและถูกลอบปลงพระชนม ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 



 

    ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลเดช  
รัชกาลท่ี  9  มีเหตุการณ์ท่ีส าคญัคือ 
        1.  เร่ิมการด าเนินการกอ่สร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
        2.  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ในปี  พ.ศ.  2497 
        3.  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี    4    ณ  
สวนลุมพินี  พระนคร  เพ่ือเฉลิมฉลองท่ีคณะลูกเสือ
ไทยมีอายคุรบ  40  ปีในปี พ.ศ.  2504 
4.  มีการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  1  ณ  ศาลา
สนัติธรรม  กรุงเทพฯ เม่ือปีพ.ศ. 2508 
        5.  กลิเวลล์ปาร์ค  ถวายเคร่ืองหมายวูดแบดจ์
กติติมศกัด์ิแด่รัชกาลท่ี  9  ในปีพ.ศ.  2511   
        6.  มีการอบรมลูกเสือชาวบา้นคร้ังแรกท่ีอ าเภอนา
แห้ว  จงัหวดัเลย  ในปี  พ.ศ.  2514 
 

 

 
 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  ได้รับเลือกตั้ง 

        7.  นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน  ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกจากการประชุมสมชัชา
ลูกเสือโลกคร้ังท่ี  28  ณ  เมืองดาการ์  ประเทศเซเนกลั  ในปี  พ.ศ.  2524 
       8.  มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกคร้ังท่ี  33  ณ กรุงเทพฯ ในปี  พ.ศ.  2536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๒  ชีวิตต้องสู้                                                                            เวลา    ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เร่ือง  ขบวนการลูกเสือ                                 เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

 

สาระส าคัญ  ประวติัลอร์ด  เบเดล  โพเอลล ์ 
                                
วัตถุประสงค์    

มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองประวติัลอร์ด  เบเดล  โพเอลล ์ 
 

เนือ้หา  ประวติัลอร์ด  เบเดล  โพเอลล์ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ   สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ผูก้  ากบัเล่าประวติัของลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์ 
๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัประวติัของลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์ ตลอดจน
อุปนิสัยในดา้นความรักธรรมชาติ  ความมีระเบียบวินยั ความซ่ือสตัยสุ์จริต  ความ
เมตตากรุณา  เป็นตน้ 

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ตรวจ   ชักธงลง   เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
  ๒.  ภาพลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์ 
การวัดและประเมนิผล 



  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


