PHED 3203 2(1-2-3)
ผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน Scout Basic Unit Leader Training Course
1. ประวัติและกิจการขององคการลูกเสือโลก
2. ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย
3. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
4. การแปลความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือกิจการลูกเสือ
5. หลักสูตรการลูกเสือสํารอง
6. ความมุงหมายของหลักสูตร
7. การเขาสูกองลูกเสือสํารอง
8. ระบบหมู
9. ชั้นของลูกเสือสํารอง
10. วิชาพิเศษลูกเสือสํารองวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย 11. ความหมายของระเบียบวินยั
12. เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี
13. สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
14. ระเบียบแถวการชุมนุมรอบกองไฟ
15.ความมุงหมายและประวัติของการชุมนุมรอบกองไฟ
16. แนวทางและขั้นตอนของการชุมนุมรอบกองไฟพิธกี ารของลูกเสือสามัญ
17. พิธีการเขาประชุมของลูกเสือสามัญ
18. พิธีสงลูกเสือสามัญไปเปนลูกเสือสามัญรุนใหญ
19.พิธีสงลูกเสือสํารองไปเปนลูกเสือสามัญ
20. การสงเสริมกิจการลูกเสือสามัญแหลงสนับสนุนการลูกเสือ

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
พลศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

PHED 3203 2(1-2-3)ผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
Scout Basic Unit Leader Training Course
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
วาที่ ร.ต. ปยะปทีป แสงอุไร อาจารยผูสอน
ผศ. ชวน กสิกร
อาจารยผูสอน
นาย พิษณุวัฒน สุนทรนันท อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Per-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมาย
เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจในกิจการลูกเสืออยางถูกตอง และนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ประโยชนของลูกเสือ - เนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือและ
วิธีการตาง ๆ ที่จะนํามาใชในกิจการลูกเสือสํารองได นักศึกษาสามารถดําเนินการในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สํารองได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาผูก ํากับลูกเสือ - เนตรนารีสํารอง
ขั้นความรูเบื้องตน และศึกษาประวัติและกิจการขององคการลูกเสือโลกวัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง
โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและกิจการขององคการลูกเสือโลก วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารองโครงสรางการลูกเสือไทย
หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน หลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง
วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการ
ชุมนุมรอบกองไฟและการอยูค าย ฝกอบรมผูก ํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขัน้ ความรูเบื้องตน
2. จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

1 ชั่วโมง/สัปดาห

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

2 – 3 ชัว่ โมง/สัปดาห

3 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษาทั้งรายบุคคลและกลุมตามความตองการของผูเรียนสัปดาหละ 2
ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- เห็นคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม
- มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
- มีระเบียบวินยั และตรงตอเวลา
- รูจักการเสียสละ ไมเอาเปรียบผูออนดอยกวา
- ใหความรวมมือดวยความเต็มใจ
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางการจัดการเรียนรูใ หมีคุณธรรม จริยธรรม
- มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุมรูจกั การใหความรวมมือโดยรูหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
- แบงงานใหรับผิดชอบทั้งสวนตนและกลุมใหบรรลุผลดวยดี
- การฝกปฏิบัติการสอน ตองใหความรวมมือ รูใจเขาใจเราในชวงการมีบาบาทสมมุติ
เพื่อเปนทั้งครูและเปนนักเรียน
1.3วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน
- การตรงตอเวลาในการสงงานที่มอบหมาย
- คุณภาพของงานที่มอบหมาย
- มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนจริง
2.ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูค วามเขาใจถึงเกณฑการจัดกระบวนการสรางประสบการณการเรียนรูในทักษะกีฬาประเภท
ทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแยกแยะทักษะของกีฬาประเภททีมไดอยางเหมาะสมและมีผลสัมฤทธิ์ในการ
สรางแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะนัน้ ๆไดอยางดีมีประสิทธิผล
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยางประกอบ มอบหมายงานทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทกลุม พรอม
ฝกภาคปฏิบัตจิ ากการปฏิบัติจริงจากสถานการณจําลอง
2.3 วิธีการประเมิลผล
- การทดสอบยอยวัดความรูทฤษฎีการสอน
- นําเสนองานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวงานกลุม

- การทดสอบภาคปฏิบัติการสอนจากสถานการณจําลอง
- การสงรายงานที่มอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- พัฒนาการศึกษาคนควางานที่มอบหมาย
- ตั้งคําถามและสามารถตอบปญหาจากผูสอนและผูเรียน
- ศึกษาปญหาคนพบวิธีแกปญหาจากภาคทฤษฎี
- ปรับปรุงวิธีการสอนทุกขัน้ ตอนไดอยางเหมาะสม
- สามารถอธิบายและสรางเสริมทักษะกีฬาไดอยางดี
3.2 วิธีการสอน
- บรรยายอธิบาย และสาธิตพรอมยกตัวอยางประกอบ
- มอบหมายหัวของานที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสอน
- วิเคราะหเทคนิคการสอน
- ปฏิบัติการทดลองสอนรายบุคคล
3.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเรียน
- สงงานตามที่มอบหมาย
- ฝกปฏิบัติการสอนจากสถานการณจําลอง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาดานการใหความรวมมือระหวางผูเรียนกับผูสอน
- พัฒนาดานการใหความชวยเหลือระหวางผูเรียนกับผูเรียน
- พัฒนาดานการรูสิทธิและหนาที่ในชวงการฝกปฏิบัติการสอน
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานในกลุม เปนทีมในการศึกษาวิเคราะหขอปญหา
- การใชบทบาทสมมุติการเปนผูสอนและนักเรียนในการฝกปฏิบัตกิ ารสอน
- การวางแผนการสอนเปนกลุมเปนทีมในทักษะกีฬาที่คลายกัน
- การสงผลงานเปนชวง ๆ เพอการตรวจสอบที่ถูกตองของผูเรียนกับผูส อน
4.3 วิธีการประเมิลผล
- ผลสัมฤทธิ์ของงานกลุม
- ความรวมมือในบทบาทสมมุติ

- ความมีจิตสาธารณะในระหวางการฝกปฏิบัติ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- การจัดชวงเวลาในการทําแผนการจัดการเรียนรูเปนรายป รายภาค รายเดือน รายสัปดาห
และรายวัน
- จัดลําดับขั้นตอนของการเรียนการสอน
- การกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสถิติ
- การพูดบรรยายหนาชัน้ เรียน การสืบคนเทคนิคใหมๆจากสื่อทั่วไป และจากอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
- งานมอบหมายเพื่อสืบคนจากแหลงขอมูล ขาวสารรวมทั้งสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม
- การวิเคราะหการวัดและประเมินผล
- การนําเสนอผลงานโดยสื่อเทคโนโลยี
- การปฏิบัตกิ ารสอนดวยเครื่องชวยสอน
5.3 วิธีการประเมิลผล
- การกําหนดเกณฑเพื่อการประเมินผล
- การวิเคราะหผลการประเมิน
- ความสามารถในการพูด เขียน สรุปผลงาน
- เกณฑการสอนที่มีการวางแผนมีขั้นตอนและกําหนดเวลาไดอยางเหมาะสมในระหวาง
การฝกปฏิบัตกิ ารสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช(ถามี)

1

หัวขอที่ 1 การปฐมนิเทศวิชา
- ลักษณะรายวิชา
- วิธีการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล

3

2

หัวขอที่ 2
-ประวัติและกิจการขององคการ
ลูกเสือโลก
-ประวัติและโครงสรางของการ
ลูกเสือไทย

3

3

หัวขอที่ 3
-คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
-การแปลความหมายของคําปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ

3

4

หัวขอที่ 4
-กิจการลูกเสือสามัญ
-หลักสูตรการลูกเสือสํารอง
-ความมุงหมายของหลักสูตร
-การเขาสูก องลูกเสือสํารอง
-ระบบหมู
-ชั้นของลูกเสือสํารอง
-วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

3

-อธิบาย พรอมขอตกลง
การเรียน
อธิบายชี้แจงในเนื้อหาใน
COURSE SYLLABUSเพื่อให
นักศึกษามีความเขาใจที่
ถูกตองและปฏิบัติ
ตนตามเกณฑการเรียน
-บรรยาย และยกตัวอยาง
ประกอบจัดกลุมๆล10 คน
-บรรยายประกอบ
PowerPoint และให
นักศึกษาทําสรุปเปนกลุม
-บรรยายอธิบายสาธิต
มอบหมายงานเดี่ยว
รายบุคคล
-มอบหมายงานแบงกลุม
ใหชวยคิดกิจกรรมที่จะ
ชวยแปลความหมายของ
คําปฏิญาณ
-บรรยายอธิบายยกตัวอยาง
ประกอบ PowerPoint
มอบหมายงานกลุมๆละ10
คน
-แสดงแผนการฝกอบรม
ลูกเสือสามัญ

ผูสอน

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช(ถามี)

5

หัวขอที่ 5
-วินัยและความเปนระเบียบ
เรียบรอย
-ความหมายของระเบียบวินัย
-เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี
-สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
-ระเบียบแถว

3

6

หัวขอที่ 6
-การรองเพลง
-หลักการรองเพลง
-วิธีการเลือกเพลง
-ประเภทของเพลงที่ควรนํามารอง

3

สอบกลางภาค
หัวขอที่ 7
-การเลนเกม
-ความสําคัญของการเลนเกม
-ประเภทของเกมลูกเสือ
- การเลือกและการ
-ดัดแปลงการเลนเกม
หัวขอที่ 8
- การชุมนุมรอบกองไฟ
-ความมุงหมายและประวัติของการ
ชุมนุมรอบกองไฟ
-แนวทางและขั้นตอนของการ
ชุมนุมรอบกองไฟ
-การปฏิบัติหนาทีข่ องพิธีกร
ประธาน ในการชุมนุมรอบกองไฟ
หัวขอที่ 9
-ระบบหมู

3
3

7

8

9-10

-บรรยายประกอบสาธิต
-การฝกปฏิบัติเอกสาร
ประกอบการสอน
-ภาพเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี
-แผนภาพระเบียบแถว
-เอกสารประกอบ
เครื่องหมายตาง ๆ
-บรรยายนํา
-ฝกหัดรองเพลงพรอม
ตัวอยางเพลงและตีกลอง/
เครื่องประกอบจังหวะ

-บรรยายนํา
สาธิตการเลนเกมและให
เลนเกมเอง
-อุปกรณการเลนตามชนิด
ของเกม

3

-บรรยายประกอบสาธิต
-การฝกปฏิบัติกองไฟ
จําลอง
-พวงมาลัย/พุมฉลาก
จําลอง
-แผนภูมิภาพ

3

-บรรยายประกอบภาพ
-สอนเปนฐานเกี่ยวกับ

ผูสอน

11-12

13-14

15

-แนวปฏิบัตใิ นการประชุมนายหมู
ลูกเสือ
-การเดินทางไกลและการอยูคายพัก
แรม
-ความหมายและความสําคัญของ
การเดินทางไกลและการอยูค ายพัก
แรม
-การจัดเตรียมลูกเสือและอุปกรณ
การเดินทางไกล-อยูคายพักแรม
การปฏิบัติการเดินทางไกลและการ
อยูคายพักแรม
หัวขอที่ 10
-การวางแผนกําหนดการฝกอบรม
-ความหมายและประเภทของการ
วางแผน
-ขั้นตอนการวางแผน
-การวางแผนระยะยาวและระยะสั้น
หัวขอที่ 11
-พิธีการของลูกเสือสามัญ
-พิธีการเขาประชุมของลูกเสือ
สามัญ
-พิธีสงลูกเสือสามัญไปเปนลูกเสือ
สามัญรุนใหญ
-พิธีสงลูกเสือสํารองไปเปนลูกเสือ
สามัญ
-การสงเสริมกิจการลูกเสือสํารอง
แหลงสนับสนุนการลูกเสือ
หัวขอที่ 12
-การบริหารงานในกองลูกเสือ
สํารอง
-หลักเกณฑในการตั้งกอง
-บทบาทของผูกํากับลูกเสือ
-หนาที่และความรับผิดชอบของผู

อุปกรณการอยูคายพักแรม
-ประชุมหมูอภิปราย
-ปฏิบัติ แผนภาพ
-อุปกรณการอยูคายพัก
แรม
-แผนที่และเข็มทิศ

3

3

3

-บรรยาย
-แบงกลุมนําเสนองาน
-เอกสารตัวอยางการ
วางแผนและการประชุม
กอง
-เครื่องเขียนตางๆ
-บรรยาย
-สาธิต
-แบงกลุมทํางานตาม
หัวขอที่ไดรับมอบหมาย
และนําเสนอ

-บรรยาย
-สาธิต
-แบงกลุมทํางานตาม
หัวขอที่ไดรับมอบหมาย
และนําเสนอ

16

กํากับลูกเสือ
สอบปลายภาคการอบรมผูกํากับ
ลูกเสือสํารองขั้นความรูเบื้องตน

(B.T.C)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

2

ผลการเรียนรู
1.1,1.2,3.1
2.1,2.2,3.1
2.1,2.2,3.1
2.3,3.2
2.1,3.1,4.1,5.1
2.1,3.1,4.1,4.2,5.1

3

1.3,5.3
2.2,3.2,4.3,5.3

วิธีการประมาณ
-

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประประเมิลผล

3
4
5
7
8 -13

10%
10%
10%
15%
15%

14-16

30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

นําเสนอใบงานและสงงาน
การทํารายงานแผนการสอน
การทํารายงานทักษะกีฬา
การสอบกลางภาค

-

ปฏิบัติการสอนยอย 3 ครั้ง
ๆละ 5 นาที
- ปฏิบัติการสอนยอยเต็มรูป
15 นาที
- พฤติกรรมการเรียน
- การมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วรศักดิ์ เพียรชอบ.หลักและวิธีการสอนวิชาพลศึกษา

กรุงเทพมหานคร:ไทยวัฒนาพาณิช.2523
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ฟอง เกิดแกว.การพลศึกษา.กรุงเทพมหานคร:วัฒนาพานิช.2530
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อนันต อัตชู.การศึกษาประมวลการสอนและปญหาการสอนวิชาพลศึกษาชั้น ม.ตน ของโรงเรียนรัฐบาล

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การซักถามปญหาและแกไขปญหาโดยนักศึกษาผูนําเสนอ
- กิจกรรมในงานที่นําเนอ
- คุณภาพของงานที่ผูเรียนสงตามเวลาเพื่อประเมิน
- การทดสอบภาคปฏิบัติการสอนทั้งสอนยอยและเต็มรูป
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- สังเกตผลการทดสอบของผูเรียน
- การประเมินผูสอนโดยผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงจากการประเมินในขัน้ ที่ 2
- การวิเคราะหผลจากการเสวนาวิชาอื่น ๆที่คลายกัน
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนของผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การเรียนการสอน ผูสอนไดมอบหมายหัวของานที่เกี่ยวของในวิชา ซึ่งเปนการเนนการสอนแบบ
Constructivism ตลอดภาคการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัตทิ ี่ครบถวนกระบวนการจัดการเรียนรู
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงขอดอยหรือจุดประเด็นปญหาการเรียนการสอนตามรายละเอียดวิชา ใหมีความ
สมบูรณยิ่งๆขึ้นไป จึงไดกําหนดการดําเนินการดังนี้
- ควรปรับปรุงสาระเทคนิคและกิจกรรมทุก 2 ป
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาที่เกี่ยวพันกัน

- แบบสอบถามใหผูเรียนไดมีสงพรอมในการชี้ประเด็นที่ดีและที่ดอย

