
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๗  ลูกเสือทัว่โลกเป็นพี่น้องกนั                  เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๒  เร่ืองวิวัฒนาการลูกเสือ       เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   วิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  แสดงความกา้วหนา้ของกจิการลูกเสือ 
 

วัตถุประสงค์   ๑.  เล่าวิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได ้

๒. บอกความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือไทยกบัองค์การลูกเสือโลกได้ 
 

เนือ้หา วิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  แสดงความกา้วหนา้ของกจิการลูกเสือ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑  ผูก้  ากบัเล่าประวติัลูกเสือโลก และประวติัลูกเสือไทย 
    ๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
        ๓.๓   ร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก ีย่วกบัวิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  
       ๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
  ๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลิก) 
 

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  ภาพ บี.พี. กบักจิการลูกเสือ 
 ๓.  พระบรมฉายาลกัษณ์ ร.6  กบัลูกเสือไทย  
 ๔. ภาพชุมนุมลูกเสือ 
 ๕. ภาพยนตร์เก ีย่วกบัลูกเสือต่างชาติ 
 
 



 
การวัดและประเมนิผล 

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



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๗  ลูกเสือทัว่โลกเป็นพี่น้องกนั                  เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๓  เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือ     เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   กจิกรรมในกลุ่มกองลูกเสือ   
 

วัตถุประสงค์   ๑.  บอกกจิกรรมในกลุ่ม/กองลูกเสือได้ 
๒. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือไทยในกลุ่มหรือกองลูกเสือได้ 
 

เนือ้หา กจิกรรมในกลุ่มกองลูกเสือ  และความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑   ให้ลูกเสือท ากจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  การท าความรู้จกัซ่ึงกนัและกนั  
    ๓.๒  ผูก้  ากบัสนทนา อภิปรายเก ีย่วกบักจิกรรมร่วมระหว่างกลุ่มกองลูกเสือ 
        ๓.๓   ร่วมกนัอภิปรายและสรุปเก ีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือ  
       ๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
  ๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลิก) 
 

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  กจิกรรมบทเรียนรู้จกักนัและกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 
 ๓.  จดหมายลูกโซ่  
  
 
 
 



การวัดและประเมนิผล 

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



เนือ้หา 

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 ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    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

 

 
 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 



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 
 
 


