รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4084402

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พลศึกษา คณะครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
Scout Basic Unit leader Training Course (C.B.T.C.)

2. จํานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต
1(0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพลศึกษา รายวิชาบังคับเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2556 นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 8
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 ตุลาคม 2556

มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน
1.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของการลูกเสือ
1.3 มีทักษะในการใชชีวิตชาวคาย การอยูคายพักแรมและการผูกเงื่อนเชือกได
1.4 สามารถทองกฎและคําปฎิญาณและวัตถุประสงคของลูกเสือได
1.5 ฝกการเปนผูนําและผูตามในการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี
1.6 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 รูจักการวิเคราะหความรูทางดานการลูกเสือเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณ
1.8 สามารถใชเทคโนโลยีเปนสือ่ ในการแสวงหาความรูที่เปนปจจุบันได
1.9 นําความรูที่ไดรบั ไปพัฒนาในขั้นความรูชนั้ สูงได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อผลิตนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ในการวางแผน พัฒนา แกไขปญหา และการจัดการ
ทางดานการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ไดอยางถูกตอง
2.2 เพื่อสรางองคความรูและสงเสริมการศึกษาวิจัยใหลงลึกเฉพาะดาน ตลอดจนการนําแนวคิด ทฤษฎี
และวิธีการทีไ่ ดจากการศึกษาวิจัยมาประยุกตใชในดานการเรียนการสอนวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตร นารี
สามัญขั้นความรูเบื้องตน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ ภูมิหลังของ
การลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือโลก รูจักลูกเสือสามัญ การรองเพลง วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือ
สามัญ วินัยความเปนระเบียบเรียบรอยและความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูใ นการเลนเกม
บทบาทของนายหมูในระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ
การอยูคายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ-การสอน การวางแผนกําหนดการประชุม
นายหมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธี
การลูกเสือเนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย /การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 30 ชั่วโมง
ฝกปฏิบัติ 32 ชั่วโมง

ตามความตองการ
ของนักศึกษา

3วัน 2 คืน

ตามความตองการ
ของนักศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกจากนั้นยังสามารถติดตอทางอินเตอรเน็ตไดทุกวัน
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มคอ. 3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพดานความซื่อสัตย
- มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามกําหนดเวลาที่กําหนด
- รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมเรียนและนอกกลุมเรียน
- มีสัมมาคารวะใหความเคารพแกผูอาวุโส
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตัง้ คําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
กับคุณธรรม จริยธรรม ในชัน้ เรียนในโอกาสตางๆ
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา
- อาจารยปฏิบตั ิตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การใหความ
เคารพและใหเกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมา
คารวะตอผูอาวุโสและอาจารย (1.1)
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน (1.2)
- การฝกภาคสนาม (1.3)
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุง หมายของการฝกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของ การ
ลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือโลก รูจักลูกเสือสามัญ การรองเพลง วิธีการที่ใชใน
การฝกอบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเปนระเบียบเรียบรอยและความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู
ในการเลนเกม บทบาทของนายหมูในระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ชุมนุมรอบกองไฟ การอยูคายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ-การสอน การวางแผน
กําหนดการประชุมนายหมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ หนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝกอบรมผู
กํากับลูกเสือ-เนตรนารี
2.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดยเนนใหนักศึกษา
หาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษา
ดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบยอย และการทําโครงงาน (2.1)
- การฝกภาคสนาม (2.2)
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- สามารถคิดและวิเคราะหแสดงความคิดเห็นตอทักษะหรือรูปแบบการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
ได
- สามารถใชความรูทางทฤษฎีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีได
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มคอ. 3
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข ปญหา จาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปญหาทีก่ ําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนหมู ภายในหมูจะมีนายหมูทําหนาที่เปน
หัวหนามีการประชุมเพื่อ เสนอแนวทางไปสูการแกปญหา
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม (3.1)
- การสอบยอย และโครงงาน (3.2)
- การฝกปฏิบัติภาคสนาม (3.3)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรบั มอบหมายทั้งรายบุคคลและงานหมู
- สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ
- วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในหมูไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชัน้ เรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น และ
บุคคลภายนอก
- มอบหมายงานตามหมูและมีการเปลี่ยนหมูทาํ งานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานไดกับ
ผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานหมู อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชัน้ เรียน (4.1)
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานหมูของนักศึกษา (4.2)
- ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในหมู ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบ (4.3)
- การฝกปฏิบัติในการอยูคายพักแรม (4.4)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- สามารถคํานวณวิเคราะหระยะทาง ความสูงในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีได
- สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล
- สามารถคนควาหาขอมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอรเน็ต
- สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- ใชPowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชัน้ เรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให นักศึกษาเห็น
ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทัง้ ในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการคํานวณจากแบบทดสอบยอย (5.1)
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน (5.2)
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3)
- การฝกภาคสนาม (5.4)

4

มคอ. 3
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช(ถามี)
บรรยายและนักศึกษา
ซักถามและรวมอภิปรายใน
ชั้นเรียน
1. โนตบุก โปรเจคเตอร
2. แผนที่ความคิด

ศึกษาจุดมุงหมายของการ
ฝกอบรมกิจการลูกเสือ
สาระสําคัญของการลูกเสือ
ภูมิหลังของการลูกเสือ

2

ผศ.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์

หนวยที่ 3
สัปดาหที่ 3

กิจการขององคการลูกเสือโลก
รูจักลูกเสือสามัญ

2

หนวยที่ 4
สัปดาหที่
4-5

วิธีการที่ใชในการฝกอบรม
ลูกเสือสามัญ วินัยความเปน
ระเบียบเรียบรอยและความ
วองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือ
สามัญ ความรูในการเลนเกม
การรองเพลง
บทบาทของนายหมูในระบบหมู
ประวัติและโครงสรางของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การชุมนุมรอบกองไฟ การอยู
คายพักแรม วิธีการบริหารใน
กองลูกเสือ
ทักษะการลูกเสือ-การสอน การ
วางแผนกําหนดการประชุมนาย
หมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
หนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ
เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล
โครงการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี

4

บรรยายและนักศึกษาซักถาม
และรวมอภิปราย ฝกปฏิบัติ
และสรุปในชั้นเรียน
1. โนตบุก โปรเจคเตอร
2. แผนที่ความคิด
บรรยายและนักศึกษาซักถาม
รวมอภิปราย
ฝกปฏิบัติและสรุปในชัน้ เรียน
1. โนตบุก โปรเจคเตอร
2. แผนที่ความคิด
บรรยายและนักศึกษา
ซักถาม รวมอภิปราย
ฝกปฏิบัติและสรุปในชัน้
เรียน
1. โนตบุก โปรเจคเตอร
2. แผนที่ความคิด
บรรยายและนักศึกษาซักถาม
รวมอภิปราย
ฝกปฏิบัติและสรุปในชัน้ เรียน
1. โนตบุก โปรเจคเตอร
2. แผนที่ความคิด
บรรยายและนักศึกษาซักถาม
รวมอภิปราย
ฝกปฏิบัติและสรุปในชัน้ เรียน
1. โนตบุก โปรเจคเตอร
2. แผนที่ความคิด

ผศ.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 1
สัปดาหท1ี่

ปฐมนิเทศ และ
แนะนําการเรียนการสอน

หนวยที่ 2
สัปดาหที่ 2

หนวยที่ 5
สัปดาหที่
6-10

หนวยที่ 6
สัปดาหที่
11-15

10

10

ผูสอน
ผศ.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์

ผศ.สุรสิทธิ์
นาคสัมฤทธิ์
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

หนวยที่ 16
สัปดาหท1ี่ 6

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช(ถามี)

ผูสอน

การอยูคายพักแรมภาคปฏิบัติ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1
2
3
4
5

1.2
2.1/3.2/5.1
2.1/3.2
1.1/3.1/4.1/4.2/4.3/5.2/5.3
1.3/2.2/3.3/4.4/5.4

การเขาหองเรียน
การสอบยอย
โครงงาน
การประเมินพฤติกรรม
การฝกภาคสนาม

1-15
1-15
1-15
1-15
16

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5%
50 %
20 %
5%
20 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กองการลูกเสือ,กรมพลศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. (2541ก) พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย
กรุงเทพ ฯ. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
กองการลูกเสือ, กรมพลศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. (2541) คูมือผูบังคับบัญชาลูกเสือ
กรุงเทพ ฯ. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
คณะอนุกรรมการฝายฝกอบรมลูกเสือแหงชาติ สํานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ คูมือการ
ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ (โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว 2537)
คณะอนุกรรมการฝายฝกอบรมลูกเสือแหงชาติ สํานักคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติคูมือการ
ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน(พิมพครั้งที่ 2โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว 2540)
ชวน หลีกภัย. การลูกเสือกับการศึกษา. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสภาลูกเสือแหงชาติ
ครั้งที่ 21. ประจําป 2528 (สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 2528).
เกรียง กีรติกร. การบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสภาลูกเสือ
แหงชาติ ครั้งที่ 5 ประจําป 2521 (สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 2512)
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
สุทัศน เมาลีกลุ . การลูกเสือและกิจการลูกเสือระหวางประเทศ. (องคการคาคุรุสภา 2539).
อภัย จันทรวิมล. “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลูกเสือ” คูมือเจาหนาที่ลูกเสือ (โรงพิมพไพบูลย
การชาง 2519)
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา
www.rajabhat.org.th/curr/e24.doc.
www.educhula.ac.th/eleed/article6.html
www.depdc.org/thai/volunteer_html.
www.thai.net/pholmee/indexmain.html
www.thaitradesource.com
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www.hamanan.com/tour/liketour/longphac.html/
www.sanook.com/local/south/1119.shtml

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนด เขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัย
ในชั้นเรียน ทําวิจัยในชัน้ เรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา และประชุมอาจารยทเี่ กี่ยวของเพื่อ
หารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไขตอไป
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา
ภายในกรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน
และประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนจะทบทวนเนื้อหาที่สอนและ
กลยุทธการสอนที่ใช นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาเสนอตอหัวหนาโปรแกรมวิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความ
คิดเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป

7

