คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสารอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ดาวดวงที่ 1,2,3

โดย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารหมายเลข 9/2564

คานา
ห ลั ก สู ต รแกน กลางการศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน พ .ศ. 2 5 5 1 มุ่ ง พั ฒ น าผู้ เ รี ย น ทุ กค น
ซึ่ ง เป็ น ก าลั ง ของชาติ ให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย ความรู้ คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการศึกษา ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐาน ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งที่จัดอยู่ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติงาน และปรับปรุงการทางาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
กอปรกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกิจการลูกเสือ
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น เพราะกิจกรรมลูกเสือเป็นการสร้างความตระหนัก
สร้างจิตสานึ กและปลู กฝั งด้านคุณ ธรรม จริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย มีจิตอาสา บาเพ็ญ ตน ให้ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 2 ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส า คั ญ
ของกิ จ กรรมนี้ จึ งได้ จั ด ท าคู่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น วิ ช าลู ก เสื อ -เนตรนารี เพื่ อ เป็ น แนวทาง
การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ตามเนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
มิถุนายน 2564

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ดาวดวงที่ 1

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้
หน่วยที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับนิทานเมาคลี
หน่วยที่ 2
ประวัติการเริ่มการลูกเสือสารอง
หน่วยที่ 3
การทาความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย
หน่วยที่ 4
การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
หน่วยที่ 5
ระเบียบแถวเบื้องต้น
หน่วยที่ 6
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง

1
20
24
28
34
46

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือสารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร

เนื้อหาใน
หลักสูตร
เตรียมลูกเสือสารอง กิจการลูกเสือ

เตรียมลูกเสือสารอง

เตรียมลูกเสือสารอง

เตรียมลูกเสือสารอง

เตรียมลูกเสือสารอง

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้อ
1. ประวัติการเริ่ม
1. เล่าประวัติการเริ่ม
กิจการลูกเสือสารอง กิจการลูกเสือสารอง
2. ประโยชน์การเป็น 2. บอกถึงประโยชน์
ลูกเสือสารอง
การเป็นลูกเสือสารอง
3. เครื่องแบบและ
3. บอกถึงลักษณะ
เครื่องหมายลูกเสือ
การแต่งกายและ
สารอง
เครื่องหมายลูกเสือ
สารอง
นิยายเรื่องเมาคลี
4. นิยายเรื่องเมาคลี 4. เล่านิยายเรื่องเมา
คลีอย่างย่อพอเข้าใจ
และตอบคาถาม
เกี่ยวกับตัวละคร
ระเบียบแถว
5. ระเบียบแถวท่าพัก 5. ปฏิบัติระเบียบแถว
เบื้องต้น
ท่าพักในลักษณะต่างๆ
6. รูปแถวต่างๆ
6. ปฏิบัติในท่ารูปแถว
ต่างๆ ตามกาหนด
การทาความเคารพ 7. การทาความเคารพ 7. แสดงวิธีการเคารพ
รายบุคคล
ประเภทลูกเสือสารอง
รายบุคคล
8. การทาความเคารพ 8. แสดงวิธีการเคารพ
เป็นหมู่
ประเภทลูกเสือสารอง
เป็นหมู่
การจับมือซ้าย 9. ประวัติการจับมือ 9. เล่าถึงประวัติการจับ
ซ้าย
มือซ้าย

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือสารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร

เนื้อหาใน
หลักสูตร
เตรียมลูกเสือสารอง คาปฏิญาณกฎและ
คติพจน์
ดาวดวงที่ 1

ดาวดวงที่ 1

ดาวดวงที่ 1

ดาวดวงที่ 1
ดาวดวงที่ 1

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
หมายเหตุ
ที่คาดหวังข้อ
10. คาปฏิญาณของ 10. กล่าวคาปฏิญาณ
ลูกเสือสารองกฎและ ท่องกฎบอกคติพจน์
คติพจน์
บอกลูกเสือสารอง
อนามัย
11. การรักษาความ 11. บอกวิธีการรักษา
สะอาด ฟัน มือ เท้า ความสะอาด ฟัน มือ
และเล็บ
เท้า และเล็บ
12. การหายใจอย่าง 12. บอกวิธีการหายใจ
ถูกวิธี
อย่างถูกวิธี
ความสามารถในเชิง 14. กิจกรรมการขว้าง 14. แสดงวิธีขว้างและ
ทักษะ
และรับลูกบอล
รับลูกบอล, ม้วนหน้า,
การม้วนหน้า
กระโดดกบ,ปีนต้นไม้
การกระโดดกบ
,ไต่เชือก
การปีนต้นไม้
การไต่เชือก
การสารวจ
15. การสารวจและ 15. เล่าถึงสถานที่
การเยือนสถานที่
สารวจและการไปเยือน
ใกล้เคียง
สถานที่ใกล้เคียง
16. การขอความ
16. บอกวิธีการขอ
ช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุ
การค้นหาธรรมชาติ 17. การเรียนรู้
17. บอกถึงธรรมชาติ
ธรรมชาติของชีวิต
ของชีวิตสัตว์ตามความ
สัตว์
สนใจ
ความปลอดภัย 18. สาเหตุของการ
18. บอกถึงสาเหตุของ
เกิดอุบัติเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือสารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร

เนื้อหาใน
หลักสูตร

สาระย่อย
19. อันตรายที่เกิด
จากไฟและวิธีป้องกัน
20. ความปลอดภัยใน
การเดินถนนและข้าม
ถนน

ดาวดวงที่ 1

ดาวดวงที่ 1

บริการ

21. การเก็บเสื้อผ้า
รองเท้า
การจัดและเก็บที่นอน
การต้มน้าร้อน
การทาความสะอาด
เครื่องใช้

ธงและประเทศต่างๆ 22. พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจและ
พระราชกรณียกิจที่
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
23. เพลงชาติ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้อ
19. บอกถึงอันตรายที่
เกิดจากไฟและบอก
วิธีป้องกัน
20. บอกถึงวิธีที่จะทา
ให้เกิดความปลอดภัย
ในการเดินถนนและ
ข้ามถนน
21. บอกวิธีการเก็บ
เสื้อผ้ารองเท้าที่ถูกต้อง
มีระเบียบ
บอกวิธีจัดและเก็บ
ที่นอน
บอกวิธีต้มน้าร้อนอย่าง
ปลอดภัย
บอกวิธีทาความสะอาด
เครื่องใช้
22. บอกเล่าพระราช
ประวัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราช
กรณียกิจและพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ
23. ร้องเพลงชาติ
เพลงสรรเสริญ
พระบารมี

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือสารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร

ดาวดวงที่ 1
ดาวดวงที่ 1
ดาวดวงที่ 1
ดาวดวงที่ 1

ดาวดวงที่ 1

เนื้อหาใน
หลักสูตร

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้อ
24. ธงชาติไทย
24. บอกลักษณะ
ธงลูกเสือโลก
ของธงชาติไทย
ธงชาติอังกฤษ
ธงลูกเสือโลก
ธงชาติฟิลิปปินส์ ธงชาติอังกฤษ
ธงชาติฟิลิปปินส์
การฝีมือ
25. การประดิษฐ์
25. ประดิษฐ์สิ่งของ
สิ่งของจากเศษวัสดุ จากเศษวัสดุตาม
ความสนใจ
กิจกรรมกลางแจ้ง 26. การเดินสะกด
26. บอกรายต่างๆ
รอย
ของเท้าสัตว์ และ
เดินสะกดรอย
การบันเทิง
27. การแสดงเงียบ
27. ร่วมกิจกรรม
แสดงเงียบ
การผูกเงื่อน
28. การผูกเงื่อนพิรอด 28. แสดงวิธีการ
เงื่อนขัดสมาธิและ
ผูกเงื่อนพิรอด
ประโยชน์ ของเงื่อน เงื่อนขัดสมาธิ เก็บ
การเก็บเชือก
เชือก บอกประโยชน์
ของเงื่อน
คาปฏิญาณและกฎ 29. การปฏิบัติตนตาม 29. ปฏิบัติตนตาม
ของลูกเสือสารอง คาปฏิญาณและกฎ
คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสารอง
ของลูกเสือสารอง
23. เพลงชาติ เพลง 30. ร้องเพลงชาติ
สรรเสริญพระบารมี เพลงสรรเสริญ
พระบารมี

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือสารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร
ดาวดวงที่ 1

ดาวดวงที่ 1

เนื้อหาใน
หลักสูตร
วิชาพิเศษ (เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชา
หรือใช้วิธีบูรณาการ
เข้ากับลุ่มสาระ
เรียนรู้)
การเดินทางไกล

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้อ

หมายเหตุ
แล้วแต่
ผู้สอนจะเลือก
จัด
กิจกรรม
ผู้สอนเลือกจัด
กิจกรรม
กาหนด
เวลาความ
เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ใช้เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปี
หน่วยที่
1

ชื่อหน่วย
หน่วย เตรียมลูกเสือสารอง
1. กิจการลูกเสือ
- ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสารอง
- ประโยชน์การเป็นลูกเสือสารอง
- เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือสารอง
2. นิยายเรื่องเมาคลี
3. ระเบียบแถวเบื้องต้น
- ระเบียบแถวท่าพัก
- รูปแถวต่าง ๆ
4. การทาความเคารพ
- การเคารพรายบุคคล
- การเคารพเป็นหมู่
5. การจับมือซ้าย
- ประวัติการจับมือซ้าย
6. คาปฏิญาณกฎและคติพจน์
- คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
- กฎของลูกเสือสารอง
- คติพจน์ของลูกเสือสารอง
หน่วย ดาวดวงที่ 1

เวลา
(ชั่วโมง)
10
2

2
2
2
1
1

20

2
1. อนามัย
- การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้าและเล็บ
- การหายใจอย่างถูกวิธี
- การปฐมพยาบาลแผลขนาดเล็ก

2

หมายเหตุ

หน่วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ใช้เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปี
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
2. ความสามารถในเชิงทักษะ
- การขว้างและรับลูกบอล
- การม้วนหน้า
- การกระโดดกบ
- การปีนต้นไม้
- การไต่เชือก
3. การสารวจ
- การสารวจและการเยือนสถานที่ใกล้เคียง
- การขอความช่วยเหลือ
4. การค้นหาธรรมชาติ
- การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตสัตว์
5. ความปลอดภัย
- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- อันตรายที่เกิดจากไฟและวิธีป้องกัน
- ความปลอดภัยในการเดินถนนและข้ามถนน
6. บริการ
- การเก็บรักษาเสื้อผ้า รองเท้า
- การจัดและเก็บที่นอน
- การต้มน้าร้อน
- การทาความสะอาดเครื่องใช้
7. ธงและประเทศต่าง ๆ
- พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระราชกรณียกิจ
- พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
- เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา
(ชั่วโมง)
3

2
3
1

2

1

หมายเหตุ

หน่วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ใช้เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปี
หน่วยที่

3
4

ชื่อหน่วย
- ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ
ธงชาติฟิลิปปินส์
8. การฝีมือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
9. กิจกรรมกลางแจ้ง
- การเดินสะกดรอย
10. การบันเทิง
- การแสดงเงียบ
11. การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ และประโยชน์ของ
เงื่อน
- การเก็บเชือก
12. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
- การปฏิบัติตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
หน่วย วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรือใช้วิธี
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้)
หน่วย การเดินทางไกล

รวม

เวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1
1
1
2

1
2
8

40 ชม./1 ปี

ผู้เรียนเลือก
เรียนเอง
ผู้สอนเลือก
กิจกรรม
กาหนดเวลาตาม
ความเหมาะสม

คาอธิบายรายวิชา
วิชาลูกเสือหลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบั ติในเรื่องของประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสารองประโยชน์
การเป็ น ลู กเสื อส ารอง เครื่ องแบบและเครื่องหมายลู กเสื อ ส ารอง นิยายเรื่องเมาคลี ระเบี ยบแถวท่าพั ก
รูปแถวต่าง ๆ การทาความเคารพรายบุคคลและเป็นหมู่ ประวัติการจับมือซ้าย คาปฏิญาณ กฎ คติพจน์
ของลูกเสือสารอง การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บ การหายใจอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลแผล
ขนาดเล็ก การขว้างและรับ ลูกบอล การม้วนหน้า การกระโดดกบ การปีนต้นไม้ การไต่เชือก การสารวจ
และการเยื อนสถานที่ใกล้เคียง การขอความช่วยเหลือการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตสั ตว์ สาเหตุของการ
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ อั น ตรายที่ เกิ ด จากไฟ และวิ ธี ป้ อ งกั น ความปลอดภั ย ในการเดิ น ถนน และข้ า มถนน
การเก็ บ รั ก ษาเสื้ อ ผ้ า รองเท้ า การจั ด และเก็ บ ที่ น อน การต้ ม น้ าร้ อ น การท าความสะอาดเครื่ อ งใช้
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ ธงชาติฟิลิปปินส์ การประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัส ดุ การเดิน สะกดรอย การแสดงเงียบ การผู กเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิและประโยชน์
ของเงื่อน การเก็บเชือก การปฏิบัติตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
มีทักษะในการสังเกต จดจา การใช้มือ เครื่องมือการแก้ปัญหาและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วามสามั ค คี เห็ น อกเห็ น ใจผู้ อื่ น มี ค วามเสี ยสละ
บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
ช่ว ยสร้ างสรรค์ สั งคม ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า ความสงบสุ ข และความมั่ น คงของประเทศชาติ จึ งต้ อ ง
ปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เวลา

เนื้อหาใน
หลักสูตร
กิจกรรมลูกเสือ
(เตรียมลูกเสือ
สารอง)

1

1

1

2

2

1

3
4

3
4

1
1

นิยายเรื่องเมา
คลี (เตรียม
ลูกเสือสารอง)

5

5

1

6

6

1

7

7

1

ระเบียบแถว
เบื้องต้น
(เตรียมลูกเสือ
สารอง)
การทาความ
เคารพ (เตรียม
ลูกเสือสารอง)

8

8

1

9

9

1

การจับมือซ้าย
(เตรียมลูกเสือ
สารอง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อ
1. เล่าประวัติกิจการ
ลูกเสือสารอง
2. บอกถึงประโยชน์ของ
การเป็นลูกเสือสารอง
3. บอกถึงลักษณะการ
แต่งกายและ
เครื่องหมายลูกเสือ
สารอง
4. เล่านิยายเรื่องเมาคลี
อย่างย่อพอเข้าใจและ
ตอบคาถามเกี่ยวกับ
ตัวละคร
5. ปฏิบัติระเบียบแถว
ท่าพักในลักษณะต่างๆ
6. ปฏิบัติในท่ารูป
แถวต่างๆ ตามกาหนด
7. แสดงวิธีการเคารพ
ประเภทลูกเสือสารอง
รายบุคคล
8. แสดงวิธีการเคารพ
ประเภทลูกเสือสารอง
เป็นหมู่
9. เล่าถึงประวัติการ
จับมือซ้าย

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เวลา

10

10

1

11

11

1

12

12

1

13
14
15

13
14
15

1
1
1

16

16

1

17

17

1

18
19
20

18
19
20

1
1
1

เนื้อหาใน
หลักสูตร
คาปฏิญาณกฎ
และคติพจน์
(เตรียมลูกเสือ
สารอง)
ดาวดวงที่ 1
อนามัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อ
10. กล่าวคาปฏิญาณ
ท่องกฎ บอกคติพจน์
ของลูกเสือสารอง

11. บอกวิธีการรักษา
ความสะอาดฟัน มือ เท้า
และเล็บ
ดาวดวงที่ 1 12. บอกวิธีการหายใจ
อนามัย
อย่างถูกวิธี
13. บอกวิธีการปฐม
พยาบาล แผลขนาดเล็ก
ดาวดวงที่ 1 14. แสดงวิธีขว้างและ
ความสามารถ รับลูกบอลม้วนหน้า
ในเชิงทักษะ กระโดดกบ ปีนต้นไม้
ไต่เชือก
ดาวดวงที่ 1 15. เล่าถึงสถานที่
การสารวจ
สารวจและการไปเยือน
สถานที่ใกล้เคียง
16. บอกวิธีการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ดาวดวงที่ 1 17. บอกถึงธรรมชาติ
การค้นหา
ของชีวิตสัตว์ตามความ
ธรรมชาติ
สนใจ

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เวลา

21

21

1

22

22

1

23

23

1

24

24

1

เนื้อหาใน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หมายเหตุ
หลักสูตร
ข้อ
ดาวดวงที่ 1 18. บอกถึงสาเหตุของ
ความปลอดภัย การเกิดอุบัตเิ หตุ
19. บอกถึงอันตรายที่เกิด
จากไฟและวิธีป้องกัน
20. บอกถึงวิธีที่จะทาให้
เกิดความปลอดภัยในการ
เดินถนนและข้ามถนน
ดาวดวงที่ 1 21. บอกวิธีการเก็บ
บริการ
เสื้อผ้า รองเท้าที่ถูกต้อง
มีระเบียบ
บอกวิธีจัดและเก็บที่
นอนอย่างถูกวิธี
บอกวิธีต้มน้าร้อน
อย่างปลอดภัย
บอกวิธีทาความสะอาด
เครือ่ งใช้
ดาวดวงที่ 1 22. บอกเล่าพระราช
ธงและประเทศ ประวัติพระบาทสมเด็จ
ต่าง ๆ
พระเจ้าอยู่หัว พระราช
กรณียกิจและพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ
23. ร้องเพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เวลา

25

25

1

26

26

1

27

27

1

28
29

28
29

1
1

30

30

1

เนื้อหาใน
หลักสูตร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หมายเหตุ
ข้อ
24. บอกลักษณะของธง
ชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธง
ชาติอังกฤษ ธงชาติ
ฟิลิปปินส์
ดาวดวงที่ 1 25. ประดิษฐ์สิ่งของจาก
การฝีมือ
เศษวัสดุ ตามความ
สนใจ
ดาวดวงที่ 1 26. บอกรอยต่าง ๆ ของ
กิจกรรม
เท้าสัตว์และเดิน
กลางแจ้ง
สะกดรอย
ดาวดวงที่ 1 27. ร่วมกิจกรรม
การบันเทิง
แสดงเงียบ
ดาวดวงที่ 1 28. แสดงวิธีการผูกเงื่อน
การผูกเงื่อน พิรอด เงื่อนขัดสมาธิเก็บ
เชือก บอกประโยชน์
ของเงื่อน
ดาวดวงที่ 1 29. ปฏิบัติตนตามคา
คาปฏิญาณและ ปฏิญาณและกฎของ
กฎของลูกเสือ ลูกเสือสารอง
สารอง

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่

เวลา
2

8

เนื้อหาใน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตร
ข้อ
วิชาพิเศษ
(เรียนในเวลา
ชั้นละ 2 วิชา
หรือใช้วิธีบูรณา
การเข้ากับกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้)
การเดินทาง
ไกลผู้สอนเลือก
กิจกรรม/
กาหนดเวลา
ตามความ
เหมาะสม

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประเภทลูกเสือสารอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง
ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เล่าประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสารอง
บอกถึงประโยชน์การเป็นลูกเสือสารอง
บอกถึงลักษณะการแต่งกายและเครื่องหมายลูกเสือสารอง
เล่านิยายเรื่องเมาคลีอย่างย่อพอเข้าใจและตอบคาถามเกี่ยวกับ
ตัวละคร
ปฏิบัติระเบียบแถว ท่าพักในลักษณะต่าง ๆ
ปฏิบัติในท่ารูปแถวต่าง ๆ ตามกาหนด
แสดงวิธีการเคารพประเภทลูกเสือสารองรายบุคคล
แสดงวิธีการเคารพประเภทลูกเสือสารองเป็นหมู่
เล่าถึงประวัติการจับมือซ้าย
กล่าวคาปฏิญาณ ท่องกฎ บอกคติพจน์ของลูกเสือสารอง
บอกวิธีการรักษาความสะอาด ฟัน มือ เท้า และเล็บ
บอกวิธีการหายใจอย่างถูกวิธี
บอกวิธีการปฐมพยาบาล แผลขนาดเล็ก
แสดงวิธีขว้างและรับลูกบอล ม้วนหน้า กระโดดกบ ปีนต้นไม้
ไต่เชือก
เล่าถึงสถานที่สารวจและการไปเยือนสถานที่ใกล้เคียง
บอกวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
บอกถึงธรรมชาติของชีวิตสัตว์ตามความสนใจ
บอกถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
บอกถึงอันตรายที่เกิดจากไฟและบอกวิธีป้องกัน
บอกถึงวิธีที่จะทาให้เกิดความปลอดภัยในการเดินถนน
และข้ามถนน
บอกถึงวิธีการเก็บเสื้อผ้ารองเท้าที่ถูกต้องมีระเบียบ
บอกวิธีจัดและเก็บที่นอนอย่างถูกวิธี
บอกวิธีต้มน้าร้อนอย่างปลอดภัย บอกวิธีทาความสะอาดเครื่องใช้

หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประเภทลูกเสือสารอง หลักสูตรเตรียมลูกเสือสารอง
ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อที่
22
23
24
25
26
27
28
29

รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ
ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี
บอกลักษณะของธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ ธงชาติ
ฟิลิปปินส์
ประดิษฐ์ สิ่งของจากเศษวัสดุตามความสนใจ
บอกรอยต่าง ๆ ของเท้าสัตว์ และเดินสะกดรอย
ร่วมกิจกรรมแสดงเงียบ
แสดงวิธีการผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เก็บเชือกบอกประโยชน์
ของเงื่อน
ปฏิบัติตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง

หมายเหตุ

ปฏิทินการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหลักสูตรลูกเสือสารอง
หลักสูตร เตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี

เวลา

เนื้อหาในหลักสูตร

2

กิจการลูกเสือ

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

2

นิยายเรื่องเมาคลี

2

ระเบียบแถวเบื้องต้น

__________
__________

2

__________
__________
__________

3

__________
__________

2
1
1

เนื้อหาย่อย
- ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ
สารอง
- ประโยชน์การเป็นลูกเสือ
สารอง
- เครื่องแบบและเครื่องหมาย
ลูกเสือสารอง
- นิยายเรื่องเมาคลี

- ระเบียบแถว ท่าพัก
- รูปแถวต่าง ๆ
การทาความเคารพ
- การทาความเคารพรายบุคคล
- การทาความเคารพเป็นหมู่
การจับมือซ้าย
- ประวัติการจับมือซ้าย
คาปฏิญาณกฎและคติ - คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
พจน์
กฎและคติพจน์
อนามัย
- การรักษาความสะอาดฟัน มือ
เท้า และเล็บ
- การหายใจอย่างถูกวิธี
- การปฐมพยาบาลแผล
ขนาดเล็ก
ความสามารถใน
- กิจกรรมการขว้าง และรับ
เชิงทักษะ
ลูกบอล การม้วนหน้า การ
กระโดดกบ การปีนต้นไม้ การ
ไต่เชือก

แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ที่
1,2

3,4
5,6
7,8
9
10
11,12

13,14,15

ปฏิทินการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหลักสูตรลูกเสือสารอง
หลักสูตร เตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี

เวลา

เนื้อหาในหลักสูตร

__________

2

การสารวจ

__________
__________
__________
__________

3

การค้นหาธรรมชาติ

1

ความปลอดภัย

__________
__________

2

__________
__________

1

__________

1

__________
__________

1
1

เนื้อหาย่อย
- การสารวจและการเยือน
สถานที่ใกล้เคียง
- การขอความช่วยเหลือ
- การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต
สัตว์

- สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- อันตรายที่เกิดจากไฟและวิธี
ป้องกัน
- ความปลอดภัยในการเดิน
ถนนและข้ามถนน
บริการ
- การเก็บเสื้อผ้า รองเท้า การ
จัดและเก็บที่นอน การต้มน้า
ร้อน การทาความสะอาด
เครื่องใช้
ธงและประเทศต่าง ๆ - พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจพระราช
กรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ
- เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี
- ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธง
ชาติอังกฤษ ธงชาติฟิลิปปินส์
การฝีมือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุ
กิจกรรมกลางแจ้ง
- การเดินสะกดรอย
การบันเทิง
- การแสดงเงียบ

แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ที่
16,17
18,19,20
21

22,23

24

25
26
27

ปฏิทินการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหลักสูตรลูกเสือสารอง
หลักสูตร เตรียมลูกเสือสารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี

เวลา

เนื้อหาในหลักสูตร

__________
__________

2

การผูกเงื่อน

__________

1

__________

2

คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสารอง
วิชาพิเศษ

__________

8

การเดินทางไกล

เนื้อหาย่อย
- การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อน
ขัดสมาธิ และประโยชน์ของ
เงื่อน การเก็บเชือก
- การปฏิบัติตนตามคาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือสารอง
วิชาพิเศษ (เลือกเรียนในชั้นละ
2 วิชา หรือใช้วิธีบูรณาการเข้า
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้)
ผู้สอนกาหนดกิจกรรม/เวลา
ตามความเหมาะสม

แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ที่
28,29
30

คาชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี ตามข้อกาหนด
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้
กาหนดให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้กากับลูกเสือควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหา สาระสาคัญ ผลการเรียนรู้ให้เข้าใจ
2.ให้ผู้กากับลูกเสือประเมินทักษะกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม หากมีอะไรเพิ่มเติม
ให้บันทึกไว้ในหัวข้อกิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม
3.ให้ผู้กากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนตามคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
4.การประเมินผลให้กระทาในภาพรวมของลูกเสือทั้งชั้น

แผนการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6

เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเมาคลี
ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสารอง
การทาความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย
การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
ระเบียบแถวเบื้องต้น
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
รวม

จานวนครั้ง
10
4
4
6
10
6
40

จานวนชั่วโมง
10
4
4
6
10
6
40

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
2. มีวินัย
3. ประหยัด
4. ซื่อสัตย์สุจริต
5. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทางาน
6. อดทน อดกลั้น
7. กตัญญูกตเวที
8. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม
10. มีความเป็นประชาธิปไตย
11. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
12. มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

1
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีเข้าฝูง ”
แผนการเรียนรู้ที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การรั ก และเห็ น คุ ณ ค่ าตนเอง และการอยู่ ร่ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ ทุ ก คนย่ อ มต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบของหมู่คณะ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รักและเห็นคุณค่าตนเอง
2. มีวินัยอดทน อดกลั้น
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีเข้าฝูง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 1 เมาคลีเข้าฝูง
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 1 เมาคลีเข้าฝูง
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.4 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. บัตรคาชื่อ เมาคลี สัตว์
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

2
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………........................... ...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………..........………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................

3
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีถูกลักพาตัว ”
แผนการเรียนรู้ที่ 2
สัปดาห์ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือต้องเชื่อฟังคาสั่งผู้บังคับบัญชา
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.อดทน อดกลั้น
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีถูกลักพาตัว
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 2 เมาคลีถูกลักพาตัว
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 2 เมาคลีถูกลักพาตัว
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.4 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. บัตรคาชื่อ เมาคลี สัตว์
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………........................... ...........................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................

4
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน ”
แผนการเรียนรู้ที่ 3
สัปดาห์ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทางาน
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 3 เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน (30 นาที)
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 3 เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.4 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. บัตรคาชื่อ เมาคลี สัตว์
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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บันทึกหลังการสอน
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………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………........................... ...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................

6
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า ”
แผนการเรียนรู้ที่ 4
สัปดาห์ที่ 4
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติช่วยพัฒนาสติปัญญา
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 4 เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 4 เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.4 ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติเรื่องเมาคลีบางตอน
2.5 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1.เพลง
2.บัตรคาชื่อ เมาคลี สัตว์
3.วีซีดี
4.หุ่นมือ
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความสนใจการฟัง
2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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บันทึกหลังการสอน
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………………………………………………................................………...................................................................

8
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน ”
แผนการเรียนรู้ที่ 5
สัปดาห์ที่ 5
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ความสามัคคีของหมู่คณะย่อมนามาซึ่งความสาเร็จ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. กตัญญูกตเวที
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 5 เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 5 เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.4 ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติเรื่องเมาคลีบางตอน
2.5 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. บัตรคาชื่อ เมาคลี สัตว์
3. วีซีดี
4. หุ่นมือ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………........................... ...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................

10
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ ชาวบ้านตามจับเมาคลี ”
แผนการเรียนรู้ที่ 6
สัปดาห์ที่ 6
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่คณะ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
ชาวบ้านตามจับเมาคลี
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 6 ชาวบ้านตามจับเมาคลี
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 6 ชาวบ้านตามจับเมาคลี
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.4 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน
2.5 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน ”
แผนการเรียนรู้ที่ 7
สัปดาห์ที่ 7
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือต้องมีเมตตากรุณา
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. มีเมตตากรุณา
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 7 เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน
2.6 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 7 เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน
2.7 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.8 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.9 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน
2.10 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีพบถ้ามหาสมบัติ ”
แผนการเรียนรู้ที่ 8
สัปดาห์ที่ 8
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ความโลภย่อมนามาซึ่งความหายนะ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. มีความซือ่ สัตย์สุจริต
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีพบถ้ามหาสมบัติ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 8 เมาคลีพบถ้ามหาสมบัติ
2.11 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 8 เมาคลีพบถ้ามหาสมบัติ
2.12 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.13 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.14 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน
2.15 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………........................... ...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
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หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีต่อสู้หมาแดง ”
แผนการเรียนรู้ที่ 9
สัปดาห์ที่ 9
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งจาเป็นในการดารงชีวิต
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
2. มีความอดทน อดกลั้น
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีต่อสู้กับหมาแดง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 9 เมาคลีต่อสู้กับหมาแดง
2.16 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 9 เมาคลีต่อสู้กับหมาแดง
2.17 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.18 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.19 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน
2.20 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี
3. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา…………………………......…………………………..................………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
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หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับนิยาย เรื่องเมาคลี
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง เมาคลี ตอน “ เมาคลีกลับเข้าบ้าน ”
แผนการเรียนรู้ที่ 10
สัปดาห์ที่ 10
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือมีหน้าที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. มีความอดทน อดกลั้น
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เมาคลีกลับเข้าบ้าน
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 10 เมาคลีกลับเข้าบ้าน
2.21 ผู้กากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า ตอนที่ 10 เมาคลีกลับเข้าบ้าน
2.22 ลูกเสือดู วีซีดี เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า
2.23 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์
2.24 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน
2.25 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี
3. ครูนาเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี
2. วีซีดี
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกคะแนน

(15 นาที)
(30นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………........................…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………...................................................................
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือสารอง
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง รู้จักลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 11
สัปดาห์ที่ 11
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
กิจการลูกเสือมุ่งสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. มีความเป็นประชาธิปไตย
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
รู้จักลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1.ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2.ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นลูกเสือสารอง
(30นาที)
2.1 ลูกเสือดูภาพกิจกรรมลูกเสือ แล้วร่วมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับภาพ
2.2 ลูกเสือเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ
2.3 ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพกิจกรรมลูกเสือ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................
.…………………………………………................................………..................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………...................................................................................
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือสารอง
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 12
สัปดาห์ที่ 12
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
เครื่องแบบลูกเสือช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยและให้เกิดความภาคภูมิใจ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. มีความอดทน อดกลั้น
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
3. สาระการเรียนรู้
เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นลูกเสือสารอง
2.1 ลูกเสือดูภาพการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสารอง
2.2 ลูกเสือสารวจการแต่งกายของลูกเสือสารอง
2.3 ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสารอง
3. ครูนาเล่นเกม
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพการแต่งเครื่องแบบลูกเสือสารอง
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)

บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................
.…………………………………………................................………..................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………...................................................................................
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือสารอง
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 13
สัปดาห์ที่ 13
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
กิจการลูกเสือมุ่งสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. มีความเป็นประชาธิปไตย
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
(30 นาที)
2.1 ลูกเสือดูภาพลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ แล้วเล่าถึงความเป็นมาของลูกเสือโลกให้ฟัง
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็น
2.3 ลูกเสือวาดภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- ตรวจผลงานภาพ
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................
.…………………………………………................................………..................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………...................................................................................
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือสารอง
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสารอง (ต่อ)
แผนการเรียนรู้ที่ 14
สัปดาห์ที่ 14
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
กิจการลูกเสือมุ่งสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.มีความเป็นประชาธิปไตย
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับผู้ให้กาเนิดลูกเสือไทย
(30นาที)
2.1 ลูกเสือดูภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเล่าถึงความเป็นมาของลูกเสือ
ไทยให้ฟัง
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็น
2.3 ลูกเสือบอกประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................
.…………………………………………................................………..................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………...................................................................................
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หน่วยที่ 3 การทาความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง การทาความเคารพเป็นรายบุคคล
แผนการเรียนรู้ที่ 15
สัปดาห์ที่ 15
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การทาความเคารพแสดงถึงความเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. กตัญญูกตเวที
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นรายบุคคล
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ลูกเสือดูภาพการแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความเคารพทั่ว ๆ ไป
2.3 ลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................
.…………………………………………................................………..................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………...................................................................................
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หน่วยที่ 3 การทาความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง การทาความเคารพเป็นรายบุคคล (ต่อ)
แผนการเรียนรู้ที่ 16
สัปดาห์ที่ 16
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การทาความเคารพแสดงถึงความเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. กตัญญูกตเวที
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นรายบุคคล
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
2.1 ลูกเสือดูภาพการแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความเคารพทั่ว ๆ ไป
2.3 ลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
3. ครูนาเล่นเกม
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. นัดหมาย
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)

บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................
.…………………………………………................................………..................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………...................................................................................
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หน่วยที่ 3 การทาความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง ประวัติการจับมือซ้าย
แผนการเรียนรู้ที่ 17
สัปดาห์ที่ 17
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลุกเสือเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.กตัญญูกตเวที
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
ประวัติการจับมือซ้าย
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30นาที)
2.1 ลูกเสือแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
2.2 ผู้กากับเล่าประวัติการจับมือซ้าย
2.3 ลูกเสือช่วยกันสรุปถึงเหตุผลในการจับมือซ้าย
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
............................…………………………………………................................……….............................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………..……….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 3 การทาความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่อง การทาความเคารพเป็นรายบุคคล
แผนการเรียนรู้ที่ 18
สัปดาห์ที่ 18
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. กตัญญูกตเวที
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นรายบุคคล
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง “ สวัสดี ”
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ลูกเสือสนทนาถึงความสาคัญในการทาความเคารพและการจับมือทักทาย
2.2 ลูกเสือแสดงความเคารพเป็นรายบุคคลพร้อมกับจับมือ โดยให้ลุกเสือยืนเป็นวงกลม
ให้คนที่ 1 จับมือคนที่ 2 และคนต่อ ๆ ไป พร้อมกับร้องเพลง “ สวัสดี ”
2.3 ลูกเสือช่วยกันสรุปถึงความสาคัญในการแสดงความเคารพ
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
............................…………………………………………................................……….............................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………..………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 4 การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง การเรียกแถวเพื่อทาความเคารพเป็นหมู่
แผนการเรียนรู้ที่ 19
สัปดาห์ที่ 19
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นหมู่
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง “ สวัสดี ”
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับเล่าเรื่อง เมาคลี ตอน ผาประชุม โดยเน้นให้ลูกเสือแสดงความเคารพต่อหัวหน้าฝูง
หมาป่า
2.2 ผู้กากับอธิบายและแสดงการทาความเคารพเป็นหมู่แบบลูกเสือ
2.3 ลูกเสือฝึกแสดงความเคารพเป็นหมู่
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์)
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 4 การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง การเรียกแถวเพื่อทาความเคารพเป็นหมู่
แผนการเรียนรู้ที่ 20
สัปดาห์ที่ 20
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การปฏิบัติตามคาสั่งของผู้นาเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นหมู่
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง “สวัสดี”
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพื่อเตรียม
ทาความเคารพเป็นหมู่
2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์)
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 4 การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง ขั้นตอนการทาความเคารพเป็นหมู่
แผนการเรียนรู้ที่ 21
สัปดาห์ที่ 21
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.อดทน อดกลั้น
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นหมู่
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1.ผู้กากับนาร้องเพลง “สวัสดี ”
(15 นาที)
2.ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพื่อเตรียม
ทาความเคารพเป็นหมู่
2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3.ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4.ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5.นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1.เพลง
2.ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์)
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความสนใจการฟัง
2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 4 การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง ขั้นตอนการทาความเคารพเป็นหมู่ (ต่อ)
แผนการเรียนรู้ที่ 22
สัปดาห์ที่ 22
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.อดทน อดกลั้น
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นหมู่
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง “ สวัสดี ”
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพื่อเตรียม
ทาความเคารพเป็นหมู่
2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์)
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 4 การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง ขั้นตอนการทาความเคารพเป็นหมู่ (ต่อ)
แผนการเรียนรู้ที่ 23
สัปดาห์ที่ 23
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
การทาความเคารพเป็นหมู่
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ผู้กากับนาร้องเพลง “ สวัสดี ”
(15 นาที)
2. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญในการแสดงความเคารพ
(30 นาที)
2.1 ผู้กากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพื่อเตรียม
ทาความเคารพเป็นหมู่
2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. นัดหมาย
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์)
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 4 การทาความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง พิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 24
สัปดาห์ที่ 24
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3. สาระการเรียนรู้
พิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 สาธิตวิธีปฏิบัตติ นในการเปิดประชุมกอง
2.2 ฐานที่ 2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ภาพ การแสดงพิธีเปิดประชุมกอง
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง ระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก
แผนการเรียนรู้ที่ 25
สัปดาห์ที่ 25
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
ระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. สอนตามเนื้อหา
2.1 ฐานที่ 1 อธิบายและสาธิตการฝึกระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก
2.2 ฐานที่ 2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
2. ภาพ การแสดงพิธีเปิดประชุมกอง
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง ท่าหันอยู่กับที่ (ท่าขวาหันและซ้ายหัน)
แผนการเรียนรู้ที่ 26
สัปดาห์ที่ 26
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
ท่าหันอยู่กับที่ (ท่าขวาหันและซ้ายหัน)
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก
2.2 อธิบายและสาธิตการฝึกระเบียบแถวท่าขวาหันและซ้ายหัน
2.3 ฐานที่ 2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3.ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4.ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5.พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความสนใจการฟัง
2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง ท่าหันอยู่กับที่ (ท่ากลับหลังหัน)
แผนการเรียนรู้ที่ 27
สัปดาห์ที่ 27
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.อดทน อดกลั้น
3.มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
ท่าหันอยู่กับที่ (ท่ากลับหลังหัน)
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2.สอนตามเนื้อหา
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก
2.2 ฐานที่ 2 ทบทวนระเบียบแถวท่าขวาหันและซ้ายหัน
2.3 ฐานที่ 3 อธิบายและสาธิตการฝึกระเบียบแถวท่ากลับหลังหัน
2.4 ฐานที่ 4 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.5 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3.ครูนาเล่นเกม เพลง
4.ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5.พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความสนใจการฟัง
2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)
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บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
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…………………………………………………………….............................................................................................
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานแถวเดียว
แผนการเรียนรู้ที่ 28
สัปดาห์ที่ 28
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานแถวเดียว
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2.สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายและสาธิตสัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานแถวเดียว
2.3 ฐานที่ 3 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณมือและรูปแถวตอนลึก
แผนการเรียนรู้ที่ 29
สัปดาห์ที่ 29
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณมือและรูปแถวตอนลึก
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายและสาธิตสัญญาณมือและรูปแถวตอนลึก
2.3 ฐานที่ 4 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
3. เพลง
4. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
แผนการเรียนรู้ที่ 30
สัปดาห์ที่ 30
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานปิดระยะ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายและสาธิตสัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานปิดระยะ
2.3 ฐานที่ 4 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ
แผนการเรียนรู้ที่ 31
สัปดาห์ที่ 31
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานเปิดระยะ
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายและสาธิตสัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานเปิดระยะ
2.3 ฐานที่ 4 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณมือและรูปแถวครึ่งวงกลม
แผนการเรียนรู้ที่ 32
สัปดาห์ที่ 32
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณมือและรูปแถวครึ่งวงกลม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายและสาธิตสัญญาณมือและรูปแถวครึ่งวงกลม
2.3 ฐานที่ 4 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
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หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณมือและรูปแถววงกลม
แผนการเรียนรู้ที่ 33
สัปดาห์ที่ 33
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยและความพร้อมเพรียง
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณมือและรูปแถววงกลม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายและสาธิตสัญญาณมือและรูปแถวครึ่งวงกลม
2.3 ฐานที่ 4 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เพลง
2. ใบความรู้ ภาพ
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
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45
หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวเบื้องต้น
เวลา 10 ชั่วโมง
เรื่อง สัญญาณนกหวีด
แผนการเรียนรู้ที่ 34
สัปดาห์ที่ 34
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การจดจาและปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อลูกเสือ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สาระการเรียนรู้
สัญญาณนกหวีด
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ทบทวนระเบียบแถวที่เรียนผ่านมา
2.2 ฐานที่ 2 อธิบายถึงความสาคัญของการใช้สัญญาณนกหวีด
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือฟังสัญญาณนกหวีดแล้วปฏิบัติตาม
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. นกหวีด สัญลักษณ์
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
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หน่วยที่ 6 คาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสารอง
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 35
สัปดาห์ที่ 35
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การปฏิบัติตามคามั่นสัญญาเป็นสิ่งที่ลูกเสือควรปฏิบัติ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.อดทน อดกลั้น
3.มีความเป็นประชาธิปไตย
3. สาระการเรียนรู้
คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2.สอนตามเนื้อหา
2.1 ฐานที่ 1 ผู้กากับอธิบายความสาคัญของคาปฏิญาณลูกเสือสารอง
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสืออ่านคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
2.3 ฐานที่ 3 อธิบายถึงความหมายคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. แผนภูมิคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม

(15 นาที)
(30 นาที)

(5 นาที)
(5 นาที)
(5 นาที)

47
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................……….................................................................

48
หน่วยที่ 6 คาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสารอง
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง (ต่อ)
แผนการเรียนรู้ที่ 36
สัปดาห์ที่ 36
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบาเพ็ญประโยชน์
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความเป็นประชาธิปไตย
3. สาระการเรียนรู้
คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณพร้อมแสดงรหัส
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสือร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ เช่น การดูแลความสะอาดโรงเรียน ห้องเรียน
รดน้าต้นไม้ ปลูกต้นไม้
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือใช้ และเก็บอุปกรณ์ในการบาเพ็ญประโยชน์
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มบอกประโยชน์กิจกรรม
3.ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4.ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5.พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. แผนภูมิคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความสนใจการฟัง
2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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หน่วยที่ 6 คาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสารอง
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง (ต่อ)
แผนการเรียนรู้ที่ 37
สัปดาห์ที่ 37
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบาเพ็ญประโยชน์
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความเป็นประชาธิปไตย
3. สาระการเรียนรู้
คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ลูกเสือกล่าวคาปฏิญาณพร้อมแสดงรหัส
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสือคัดคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. แผนภูมิคาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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หน่วยที่ 6 คาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสารอง
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง กฎของลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 38
สัปดาห์ที่ 38
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
การปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเป็นสิ่งที่ลูกเสือควรปฏิบัติ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความเป็นประชาธิปไตย
3. สาระการเรียนรู้
กฎของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ลูกเสือรู้ความหมายของกฎลูกเสือสารอง
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสารอง
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือสรุปผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือท่องกฎของลูกเสือสารอง
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. แผนภูมิกฎของลูกเสือสารอง
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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หน่วยที่ 6 คาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสารอง
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง กฎของลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 39
สัปดาห์ที่ 39
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีวินัย
2. อดทน อดกลั้น
3. มีความเป็นประชาธิปไตย
3. สาระการเรียนรู้
กฎของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ลูกเสือท่องกฎของลูกเสือสารอง
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสารอง
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือสรุปและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสารอง
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. แผนภูมิกฎของลูกเสือสารอง
6. การวัดและประเมินผล
1.สังเกตความสนใจการฟัง
2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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หน่วยที่ 6 คาปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสารอง
เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง คติพจน์ของลูกเสือสารอง
แผนการเรียนรู้ที่ 40
สัปดาห์ที่ 40
เวลา 1 ชั่วโมง
********************************************************
1. สาระสาคัญ
ลูกเสือพึงทาทุกสิ่งอย่างเต็มความสามารถ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.มีวินัย
2.อดทน อดกลั้น
3.มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
3. สาระการเรียนรู้
คติพจน์ของลูกเสือสารอง
4. กิจกรรมการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
(15 นาที)
2. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
2.1 ฐานที่ 1 ลูกเสือรู้ความหมายคติพจน์ของลูกเสือสารอง
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสือรู้วิธีการปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสารอง
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทาความดีให้เพื่อนฟัง
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือสรุปและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือสารอง
3. ครูนาเล่นเกม เพลง
(5 นาที)
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
(5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์ ธงลง เลิก)
(5 นาที)
5. สือ่ /แหล่งการเรียนรู้
1. เกม เพลง
2. แผ่นป้าย “ ทา ดี ที่ สุด ”
6. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความสนใจการฟัง
2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
บันทึกหลังการสอน
…………………………………………………………............................................………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………............................................………………………………………………
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ดาวดวงที่ 2

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรี ยนรู้
หน่ วยที่ 1
อนามัย
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
หน่ วยที่ 3
การสารวจ
หน่ วยที่ 4
การค้นหาธรรมชาติ
หน่ วยที่ 5
ความปลอดภัย
หน่ วยที่ 6
การบริ การ
หน่ วยที่ 7
ธงและประเทศต่างๆ
หน่ วยที่ 8
การฝี มือ
หน่ วยที่ 9
กิจกรรมกลางแจ้ง
หน่ วยที่ 10
การบันเทิง
หน่ วยที่ 11
การผูกเงื่อน
หน่ วยที่ 12
คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อสารอง
หน่ วยที่ 13
วิชาพิเศษ
หน่ วยที่ 14
การเดินทางไกล

1
7
9
11
13
17
20
28
30
32
34
38

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2

หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
อนามัย

สาระย่อย

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ผลการเรี ยนรู้
ทีค่ าดหวังข้ อ
1. ความสาคัญของ
1. บอกความสาคัญ
การนอนหลับ
ของการนอนหลับ
2. การปฐมพยาบาล 2. บอกวิธีการปฐม
เมื่อมีเลือดกาเดาออก พยาบาลเมื่อมีเลือด
กาเดาออก
ความสามารถในเชิง 3. การว่ายน้ า การ
3. แสดงวิธีการว่ายน้ า
ทักษะ
กระโดดเชือก การ
กระโดดเชือก เดิน
เดินทรงตัว การม้วน ทรงตัว ม้วนตัว ขึ้น
ตัว การขึ้นบันได การ บันได เลี้ยงลูกบอล
เลี้ยงลูกบอล
การสารวจ
4. การสารวจและการ 4. บอกวิธีการสารวจ
เยือนสถานที่
และเยือนสถานที่ ที่
สนใจ
การค้นหาธรรมชาติ 5. การเพาะเมล็ด
5. บอกวิธีเพาะเมล็ด
พันธุ์พืช
พันธุ์พืช
6. การเรี ยนรู้พืชที่
6. บอกชนิดของพืชที่
เป็ นอาหารของสัตว์ เป็ นอาหารของสัตว์
7. สาเหตุที่ทาให้เกิด 7. บอกสาเหตุ และวิธี
ความปลอดภัย
อุบตั ิเหตุทางน้ า การ ปฏิบตั ิตนเพื่อไม่ให้
ปฏิบตั ิตนในการ
เกิดอุบตั ิเหตุในการ
เดินทางทางน้ า
เดินทาง ทางน้ า
8. การบริ การเกี่ยวกับ 8. บริ การเกี่ยวกับ
บริ การ
เหตุฉุกเฉิ น
เหตุฉุกเฉิ น

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2

หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 2

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
ธงและประเทศต่าง
ๆ

ดาวดวงที่ 2

การฝี มือ

ดาวดวงที่ 2

กิจกรรมกลางแจ้ง

ดาวดวงที่ 2

การบันเทิง

สาระย่อย

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ผลการเรี ยนรู้
หมายเหตุ
ทีค่ าดหวังข้ อ
9. การชักธงชาติและ 9. บอกวิธีปฏิบตั ิใน
การเก็บรักษาธงชาติ การชักธงชาติ และวิธี
เก็บรักษาธงชาติ
10. ธงคณะลูกเสื อ
10. บอกลักษณะธง
โลก ธงชาติญี่ปุ่น
คณะลูกเสื อโลก ธง
มาเลเซีย สิ งคโปร์
ชาติญี่ปุ่น มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย
สิ งคโปร์ และอินโดนีเซีย
11. การทาว่าว การพับ 11. บอกวิธีทาว่าว
กระดาษ การทาไม้สูง พับกระดาษทาไม้สูง
สาหรับเดิน การทา สาหรับเดิน ทา
นาฬิกาแดด การทาเข็ม นาฬิกาแดด ทาเข็ม
ทิศจาลอง
ทิศจาลอง
12. การก่อไฟ การ
12. แสดงวิธีก่อไฟ
ปรุ งอาหาร การดับ ปรุ งอาหาร ดับไฟ
ไฟและการทาความ และทาความสะอาด
สะอาดสถานที่
13. การแสดงกล การ 13. ปฏิบตั ิกิจกรรม
เล่านิทาน การร้อง
แสดงกล เล่านิทาน
เพลง การเล่นดนตรี ร้องเพลง เล่นดนตรี
การม้วนตัวท่าต่างๆ ม้วนตัว ในท่าต่าง ๆ

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2

หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

ดาวดวงที่ 2

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
การผูกเงื่อน

คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสื อสารอง
วิชาพิเศษ (เรี ยนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชา
หรื อใช้วธิ ีบูรณาการ
เข้ากับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้)
การเดินทางไกล

สาระย่อย

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ผลการเรี ยนรู้
ทีค่ าดหวังข้ อ
14. การผูกเงื่อน บ่วง 14. บอกวิธีผกู เงื่อน
สายธนู เงื่อน
บ่วงสายธนู เงื่อน
กระหวัดไม้ และ
กระหวัดไม้ บอก
ประโยชน์ของเงื่อน ประโยชน์ของเงื่อน
การเก็บเชื อก
และวิธีการเก็บเชือก
15. การปฏิบตั ิตนตาม 15. ปฏิบตั ิตนตามคา
คาปฏิญาณและกฎ
ปฏิญาณและกฎของ
ของลูกเสื อสารอง
ลูกเสื อสารอง

หมายเหตุ

แล้วแต่ผสู ้ อน
จะเลือกจัด
กิจกรรม

ผูส้ อนเลือก
กาหนด
กิจกรรม/เวลา
ตามความ
เหมาะสม

หน่ วยการเรี ยนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่
1

ชื่อหน่ วย
หน่วย อนามัย

เวลา
(ชั่วโมง)
2

- ความสาคัญของการนอนหลับ
- การปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกาเดาออก
2

หน่วย ความสามารถในเชิงทักษะ

3

- การว่ายน้ า
- การกระโดดเชือก
- การเดินทรงตัว
- การม้วนตัว
- การขึ้นบันได
- การเลี้ยงลูกบอล
3

หน่วย การสารวจ

2

- การสารวจและการเยือนสถานที่
4

หน่วย การค้นหาธรรมชาติ

3

- การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
- การเรี ยนรู้พืชที่เป็ นอาหารของสัตว์
5

หน่วย ความปลอดภัย

2

- สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุทางน้ า
- การปฏิบตั ิตนในการเดินทางทางน้ า
6

หน่วย บริ การ
- การบริ การเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิ น

2

หมายเหตุ

หน่ วยการเรี ยนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่
7

ชื่อหน่ วย
หน่วย ธงและประเทศต่าง ๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
2

- การชักธงชาติ
- การเก็บรักษาธงชาติ
- ธงคณะลูกเสื อโลก
- ธงชาติญี่ปุ่น
- ธงชาติมาเลเซีย
- ธงชาติสิงค์โปร์
- ธงชาติอินโดนีเซีย
8

หน่วย การฝี มือ

3

- การทาว่าว
- การพับกระดาษ
- การทาไม้สูงสาหรับเดิน
- การทานาฬิกาแดด
- การทาเข็มทิศจาลอง
9

หน่วย กิจกรรมกลางแจ้ง

3

- การก่อไฟ
- การปรุ งอาหาร
- การดับไฟและการทาความสะอาดสถานที่
10

หน่วย การบันเทิง
- การแสดงผล
- การเล่านิทาน
- การร้องเพลง
- การเล่นดนตรี
- การม้วนตัวท่าต่าง ๆ

3

หมายเหตุ

หน่ วยการเรี ยนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่
11

ชื่อหน่ วย
หน่วย การผูกเงื่อน

เวลา
(ชั่วโมง)
3

หมายเหตุ

- การผูกเงื่อน บ่วงสายธนู
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้
- ประโยชน์ของเงื่อน
- การเก็บเชื อก
12

หน่วย คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง

2

- การปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
สารอง
13

หน่วย วิชาพิเศษ (เรี ยนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรื อใช้
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้)

2

ผูส้ อนเลือก
เรี ยนเอง

14

หน่วย การเดินทางไกล

8

ผูส้ อน
กาหนดเวลา
และ
กิจกรรม
ตามความ
เหมาะสม

คาอธิบายรายวิชา
วิชาลูกเสื อหลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและสามารถปฏิ บ ั ติ ใ นเรื่ องของ ความส าคัญ ของการนอนหลั บ
การปฐมพยาบาลเมื่ อมี เลื อ ดก าเดาออก การว่ายน้ า การกระโดดเชื อ ก การเดิ น ทรงตัว การม้วนตัว
การขึ้นบันได การเลี้ยงลูกบอล การสารวจและการเยือนสถานที่การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช การเรี ยนรู ้พืช
ที่ เป็ นอาหารของสั ต ว์ สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุ ทางน้ า การปฏิ บ ัติ ต นในการเดิ น ทางทางน้ า
การบริ การเกี่ ยวกับ เหตุ ฉุกเฉิ น การชักธงชาติ การเก็บรั กษาธงชาติ ธงคณะลู กเสื อโลก ธงชาติ ญี่ปุ่ น
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และอินโดนี เซี ย การทาว่าว การพับกระดาษ การทาไม้สูงสาหรับเดิน การทานาฬิ กา
แดด การท าเข็ ม ทิ ศ จ าลอง การก่ อ ไฟ การปรุ ง อาหาร การดับ ไฟและการท าความสะอาดสถานที่
การแสดงกล การเล่านิ ทาน การร้ องเพลง การเล่นดนตรี การม้วนตัวท่าต่าง ๆ การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
และเงื่ อนกระหวัดไม้และประโยชน์ ของเงื่ อน การเก็ บ เชื อก การปฏิ บ ตั ิ ตน ตามค าปฏิ ญ าณและกฎ
ของลูกเสื อสารอง
มี ท ัก ษะในการสั ง เกต จดจา การใช้มื อ เครื่ องมื อ การแก้ปั ญ หา และทัก ษะในการท างาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
มี ค วามซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต มี ระเบี ยบ วินัย มี ความสามัค คี เห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ น มี ค วามเสี ย สละ
บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ สร้างสรรค์งานฝี มือ สนใจและพัฒนาเรื่ องของธรรมชาติ
เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นมี พ ัฒ นาทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจและศี ล ธรรมให้ เป็ นพลเมื อ งดี มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ ช่ ว ยสร้ า งสรรค์ สั ง คม ให้ มี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า ความสงบสุ ขและความมั่ น คง
ของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่

เวลา

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4
5
6
7

4
5
6
7

1
1
1
1

8
9
10

8
9
10

1
1
1

11
12

11
12

1
1

13
14

13
14

1
1

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
อนามัย

ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
1. บอกความสาคัญของ
การนอนหลับ
อนามัย
2. บอกวิธีการปฐม
พยาบาลเมื่อมีเลือด
กาเดาออก
ความสามารถ 3. แสดงวิธีการว่ายน้ า
ในเชิงทักษะ กระโดดเชือก
เดินทรงตัว ม้วนตัว ขึ้น
บันได เลี้ยงลูกบอล
การสารวจ
4. บอกวิธีการสารวจ
และเยือนสถานที่ที่
สนใจ
การค้นหา
5. บอกวิธีเพาะเมล็ด
ธรรมชาติ
พันธุ์พืช
6. บอกชนิดของพืชที่
เป็ นอาหารของสัตว์
ความปลอดภัย 7. บอกสาเหตุและวิธี
ปฏิบตั ิตนเพื่อไม่ให้เกิด
อุบตั ิเหตุในการเดินทาง
ทางน้ า
บริ การ
8. บริ การเกี่ยวกับเหตุ
ฉุกเฉิน

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
15

15

เวลา
1

เนือ้ หาใน ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
หลักสู ตร
ข้ อ
ธงและประเทศ 9. บอกวิธีปฏิบตั ิในการ
ต่าง ๆ
ชักธงชาติ และวิธีการ
เก็บรักษาธงชาติ
10. บอกลักษะธงคณะ
ลูกเสื อโลก ธงชาติญี่ปุ่น
มาเลเซีย สิ งค์โปร์ และ
อินโดนีเซีย

16
16
17
18
19

17
18
19

1
1
1
1

20
21
22
23
24
25

20
21
22
23
24
25

1
1
1
1
1
1

กิจกรรม
กลางแจ้ง

26
27
28

26
27
28

1
1
1

การผูกเงื่อน

การฝี มือ

การบันเทิง

11. บอกวิธีทาว่าวพับ
กระดาษ ทาไม้สูง
สาหรับเดินทานาฬิกา
แดด ทาเข็มทิศจาลอง
12. แสดงวิธีก่อไฟปรุ ง
อาหาร ดับไฟ และทา
ความสะอาด
13. ปฏิบตั ิกิจกรรม
แสดงกล เล่านิทาน
ร้องเพลง เล่นดนตรี
ม้วนตัว ในท่าต่าง ๆ
14. บอกวิธีผกู เงื่อนบ่วง
สายธนู เงื่อนกระหวัด
ไม้ บอกประโยชน์ของ
เงื่อนและวิธีการ
เก็บเชือก

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
29
30

29
30

เวลา
1
1
2

8

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
คาปฏิญาณและ
กฎของลูกเสื อ
สารอง
วิชาพิเศษ

การเดิน
ทางไกล

ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
15. ปฏิบตั ิตนตามคา
ปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อสารอง
ชื่อวิชาพิเศษ (เรี ยนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชา หรื อ
ใช้วธิ ี บูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้)
ผูส้ อนกาหนดเวลา/
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

หมายเหตุ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวังประเภทลูกเสื อสารอง หลักสู ตรลูกเสื อสารอง
ดาวดวงที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
รายละเอียดผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
หมายเหตุ
บอกความสาคัญของการนอนหลับ
บอกวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดกาเดาออก
แสดงวิธีการว่ายน้ า กระโดดเชือด เดินทรงตัว ม้วนตัว ขึ้นบันได
เลี้ยงลูกบอล
บอกวิธีการสารวจ และเยือนสถานที่ที่สนใจ
บอกวิธีเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
บอกชนิดของพืชที่เป็ นอาหารของสัตว์
บอกสาเหตุ และวิธีปฏิบตั ิตน เพื่อไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุในการ
เดินทางทางน้ า
บริ การเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิ น
บอกวิธีปฏิบตั ิ ในการชักธงชาติ และวิธีเก็บรักษาธงชาติ
บอกลักษณะธงคณะลูกเสื อโลก ธงชาติญี่ปุ่น มาเลเซีย สิ งคโปร์
และอินโดนีเซีย
บอกวิธีทาว่าว พับกระดาษทาไม้สูงสาหรับเดิน ทานาฬิกาแดด
ทาเข็มทิศจาลอง
แสดงวิธีก่อไฟ ปรุ งอาหาร ดับไฟและทาความสะอาด
ปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงกล เล่านิทาน ร้องเพลง เล่นดนตรี ม้วนตัว
ในท่าต่าง ๆ
บอกวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนกระหวัดไม้
บอกประโยชน์ของเงื่อน และวิธีการเก็บเชือก
ปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

__________
__________

2

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

3

__________
__________
__________
__________

2

__________
__________
__________

3

2
3

2

2

ปฏิทนิ การเรี ยนการสอนเนือ้ หาสาระหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2
เนือ้ หาในหลักสู ตร
เนือ้ หาย่อย
แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ ที่
อนามัย
- ความสาคัญของการนอนหลับ
1,2
- การพยาบาลเมื่อมีเลือดกาเดา
ออก
ความสามารถในเชิง - การว่ายน้ า การกระโดดเชื อก
3,4,5
ทักษะ
การเดินทรงตัว การม้วนตัว
การขึ้นบันไพ การเลี้ยงลูกบอล
การสารวจ
- การสารวจและการเยือน
6,7
สถานที่
การค้นหาธรรมชาติ - การเพาะเมล็ดพันธุ์พืช
8,9,10
- การเรี ยนรู้พืชที่เป็ นอาหาร
ของสัตว์
ความปลอดภัย
- สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
11,12
ทางน้ า
- การปฏิบตั ิตนในการเดินทาง
ทางน้ า
บริ การ
- การบริ การเกี่ยวกับเหตุ
13,14
ฉุกเฉิน
ธงและประเทศต่าง ๆ - การชักธงชาติและการเก็บ
15,16
รักษาธงชาติ
- ธงคณะลูกเสื อโลก ธงชาติ
ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิ งคโปร์ และ
อินโดนีเซีย
การฝี มือ
- การทาว่าว การพับกระดาษ
17,18,19
การทาไม้สูงสาหรับเดิน การ
ทานาฬิกาแดด การทาเข็มทิศ
จาลอง

วัน/เดือน/ปี
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

เวลา
3

3

3

2
2

8

ปฏิทนิ การเรี ยนการสอนเนือ้ หาสาระหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 2 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 2
เนือ้ หาในหลักสู ตร
เนือ้ หาย่อย
แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ ที่
กิจกรรมกลางแจ้ง
- การก่อไฟ การปรุ งอาหาร
20,21,22
การดับไฟ และการทาความ
สะอาดสถานที่
การบันเทิง
- การแสดงกล การเล่านิทาน
23,24,25
การร้องเพลง การเล่นดนตรี
การม้วนตัวท่าต่าง ๆ
การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู การ
26,27,28
ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ประโยชน์
ของเงื่อนและการเก็บเชือก
คาปฏิญาณและกฎ
- การปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณ
29,30
ของลูกเสื อสารอง
และกฎของลูกเสื อสารอง
วิชาพิเศษ
(เลือกเรี ยนวิชาพิเศษชั้นละ 2
วิชา หรื อใช้วธิ ี บูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้)
การเดินทางไกล
ผูส้ อน กาหนดเวลา/กิจกรรม
ตามความเหมาะสม

คาชี้แจงการใช้ แผนการเรี ยนรู้
แผนการเรี ยนรู ้ฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ตามข้อกาหนดของคณะ
ลูกเสื อแห่ งชาติ รวมทั้งให้ส อดคล้องกับ หลักสู ตรการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศักราช 2544 ซึ่ งได้กาหนดให้เป็ น
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา
ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ผูก้ ากับลูกเสื อควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหา สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2. ให้ผกู ้ ากับลูกเสื อประเมินทักษะกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม หากมีอะไรเพิ่มเติม
ให้บนั ทึกไว้ในหัวข้อกิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ให้ผกู ้ ากับลูกเสื อเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์เพื่อกระตุน้ เตือนให้ลูกเสื อได้ปฏิบตั ิตนตามคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
4. การประเมินผลให้กระทาในภาพรวมของลูกเสื อทั้งชั้น

คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
2.มีวนิ ยั
3.ประหยัด
4.ซื่อสัตย์สุจริ ต
5.พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทางาน
6.อดทน อดกลั้น
7.กตัญญูกตเวที
8.กระตือรื อร้น ใฝ่ รู ้ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
9.เสี ยสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม
10.มีความเป็ นประชาธิปไตย
11.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
12.มีพลานามัยสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ

1
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ ดาวดวงที่ 2
หน่ วยที่ 1
อนามัย
แผนการเรียนรู้ ที่ 1 การรักษาความสะอาด

(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การมีอนามัยดี ทาให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนชีวิตมีความสุ ข
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกเหตุผลในการรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บได้
2. บอกวิธีรักษาฟัน มือ เท้า และเล็บได้
3. แสดงวิธีรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บได้
สาระการเรี ยนรู้
การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บได้
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐาน โดยผูก้ ากับอธิ บายพร้อมทั้งสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 วิธีและเหตุผลในการรักษาความสะอาดฟัน
ฐานที่ 2 วิธีและเหตุผลในการรักษาความสะอาดมือและเท้า
ฐานที่ 3 วิธีและเหตุผลในการรักษาความสะอาดเล็บ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. หุ่นจาลอง
2. แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน สบู่ ขันน้ า ผ้าขนหนู กรรไกรตัดเล็บ
3. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
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2. การซักถาม ความสาคัญในรักษาความสะอาฟัน มือ เท้า เล็บ
3. การทดสอบ แสดงวิธีรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….………………..….………
......................................................................................................................................…................
………………………......…………………………………………………………………..…………...
………………………………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………..……..………
………………………………………………………………..………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

3
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
หน่ วยที่ 1
อนามัย
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 2
การป้องกันโรคหวัด

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การมีอนามัยดี จะทาให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนชีวิตมีความสุ ข
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. แสดงวิธีหายใจอย่างถูกวิธีได้
2. แสดงวิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ ออกไปได้
สาระการเรี ยนรู้
1. การหายใจอย่างถูกวิธี
2. วิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ ออกไป
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐาน โดยผูก้ ากับอธิ บายพร้อมทั้งสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
ดังนี้
ฐานที่ 1 วิธีหายใจอย่างถูกวิธี
ฐานที่ 2 วิธีป้องกัน โรคหวัดไม่ให้แพร่ ออกไป
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพแสดงการแพร่ กระจายของโรคหวัด
2. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจและความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
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2. การซักถาม
2.1 การหายใจอย่างถูกวิธี
2.2 การป้ องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ ออกไป
3. การทดสอบ
3.1 แสดงวิธีหายใจอย่างถูกวิธี
3.2 แสดงวิธีป้องกันโรคหวัดไม่ให้แพร่ ออกไป
บันทึกหลังการสอน…………………………………………………………...…………………………
............................................................................................................…..........................................
………………………......………………………………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

5
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
หน่ วยที่ 1
อนามัย
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 3 การปฐมพยาบาล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การมีอนามัยดี ทาให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนชีวิตมีความสุ ข
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. แสดงวิธีปฏิบตั ิเมื่อมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยได้
2. บอกความสาคัญของการขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้
สาระการเรี ยนรู้
การปฐมพยาบาลบาดแผลขนาดเล็ก
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงความสาคัญของการปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลขนาดเล็ก
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายพร้อมทั้งสาธิ ตวิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลถลอก แล้วให้ลูกเสื อฝึ ก
ปฏิบตั ิ
3.3 อภิปรายเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์
2. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1 ความสาคัญในการขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
2.2 การปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลขนาดเล็ก
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3. การทดสอบ
แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลถลอกเล็กน้อย
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….………..…………………
.........................................................................................................................................................
………………………......……………………………………………………………….……………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

7
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 4
การเล่นกระโดดกบ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การเล่นกระโดดกบเป็ นการฝึ กความคล่องแคล่ว สามารถนาไปใช้ในการกระโดดข้ามเครื่ อง
กีดขวางได้
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
กระโดดกบข้ามลูกเสื อที่มีขนาดเดียวกันได้
สาระการเรี ยนรู้
กระโดดกบ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อจับคู่ที่ตวั ขนาดเดียวกัน
3.2 ให้เพื่อนที่เป็ นหลักก้มหลังลง ก้มศรี ษะให้ต่า ยืนถ่างขาเล็กน้อย เอามือทั้งสองจับที่
เข่าเพื่อให้แข็งแรง
3.3 ผูก้ ระโดดวิง่ เหยาะ ๆ มาทางด้านหลังของผูท้ ี่ยนื เป็ นหลักมาถึงใช้มือทั้งสองแตะยัน
หลังแล้วสปริ งกระโดดข้าม
3.4 ให้ลูกเสื อทดลองทาทุกคน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
- ลูกเสื อ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
- สังเกตจากการปฏิบตั ิจริ ง
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
………………………......……………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 5
การไต่ เชือก

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การไต่เชื อกเป็ นการใช้กาลังข้อมือ แขน เพื่อดึงตัวขึ้นตามเส้นเชือกในแนวดิ่ง โดยใช้เท้าถีบ
เกี่ยวเชือกในการทรงตัว
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
สามารถไต่เชือกได้สูงอย่างน้อย 3 เมตร
สาระการเรี ยนรู้
การไต่เชื อก
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อฟังเรื่ องการไต่เชือก อาจจะสาธิ ตก็ได้
3.2 ให้ลูกเสื อชิดเชือก มือทั้งสองจับเชือกในระดับที่สูงสุ ดแล้วใช้มือรั้งเชือกโหนตัวขึ้น
ไป
3.3 ลูกเสื อขยับมือทีละข้างขึ้นไป
3.4 ถ้าจะลงให้รูดมือลงช้า ๆ ผูก้ ากับให้ลูกสื อลองทาทุกคน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
เชือกเส้นใหญ่ ๆ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
สังเกตจากการปฏิบตั ิจริ งของลูกเสื อ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
………………………......……………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 3
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 6

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การสารวจ
การสารวจ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การสารวจเป็ นการทาให้ทราบสภาพของท้องถิ่น และลักษณะสิ่ งแวดล้อมของสถานที่
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
สารวจสถานที่ต่าง ๆ บริ เวณในโรงเรี ยนได้
สาระการเรี ยนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับทบทวนคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อ
3.2 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับวิธีการสารวจ
3.3 ให้ลูกเสื อไปสารวจสถานที่ต่าง ๆ บริ เวณโรงเรี ยนแล้วเขียน
3.4 รายงาน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
แบบรายงานการสารวจ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................…........................................
………………………......…………………………………………………..…………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
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หน่ วยที่ 3
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 7

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การสารวจ
สถานทีท่ คี่ วรสารวจ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การสังเกตสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาสติปัญญา
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
บอกชื่อที่ต้ งั ลักษณะ และความสาคัญของสถานที่ที่ไปสารวจและเยือนได้
สาระการเรี ยนรู้
สถานที่ที่ควรสารวจ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(10 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญของการสารวจ
3.2 ผูก้ ากับนาลูกเสื อออกไปสารวจและเยือนสถานที่สาคัญใกล้เคียง
3.3 แล้วให้ลูกเสื อกลับมารายงาน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
แผนผังแสดงที่ต้ งั ของสถานที่ที่ควรสารวจ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
2.1 จากรายงานการสารวจและการเยือนสถานที่
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………..………………
……………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
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หน่ วยที่ 4
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 8

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การค้ นหาธรรมชาติ
ธรรมชาติของพืชและสั ตว์

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การศึกษาสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ และดินฟ้ าอากาศดีข้ ึน
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกชื่อพืชหรื อสัตว์ที่พบเห็นอย่างน้อย 4 อย่างได้
2. บอกลักษณะประโยชน์และโทษของพืชหรื อสัตว์ที่พบเห็นได้
สาระการเรี ยนรู้
ธรรมชาติของพืชและสัตว์
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับพืชหรื อสัตว์ต่าง ๆ ที่ลูกเสื อเคยพบเห็นมา
3.2 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อนาใบไม้มาคนละประเภท แล้วร่ วมกันพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะ
ประโยชน์ หรื อโทษ
3.3 ผูก้ ากับพาลูกเสื อไปศึกษาเกี่ยวกับพืชหรื อสัตว์ที่ลูกเสื อพบในบริ เวณหรื อรอบ ๆ
โรงเรี ยน โดยศึกษารู ปร่ าง ที่อยูอ่ าศัย แล้วบันทึกไว้
3.4 ผูก้ ากับสรุ ปเรื่ องราวของพืชหรื อสัตว์ที่ไปค้นหา
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างหรื อภาพพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ
2. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
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2. การซักถาม
ชื่อ ลักษณะ ประโยชน์หรื อโทษของพืชหรื อสัตว์ที่พบเห็ น
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
………………………......……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
………………………......……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
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หน่ วยที่ 5
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 9

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ความปลอดภัย
สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การรู ้จกั ระมัดระวังอุบตั ิเหตุตลอดจนรู ้จกั วิธีการป้ องกันอุบตั ิเหตุ จะทาให้ปลอดภัยทั้ง
ร่ างกายและทรัพย์สินของตนเองและผูอ้ ื่น
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
บอกสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในบ้านและอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้
สาระการเรี ยนรู้
1. สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในบ้านและวิธีป้องกัน
2. อันตรายที่เกิดจากไฟ และวิธีป้องกัน
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ )
(10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุในบ้าน แล้วร่ วมกันอภิปรายถึงวิธี
ป้ องกับอุบตั ิเหตุ
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายและยกตัวอย่างอันตรายที่เกิดจากไฟ แล้วร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีป้องกัน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น เพลง เกม
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. ภาพเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากไฟ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ และความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1 สาเหตุที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุภายในบ้านและวิธีป้องกัน
2.2 อันตรายที่เกิดจากไฟและวิธีป้องกัน
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บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….……..……………………
……………………………………………….................................................….............................
………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 5
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 10

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการเดินถนน

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การรู้จกั ระมัดระวังอุบตั ิเหตุตลอดจนรู ้จกั วิธีการป้ องกันอุบตั ิเหตุ จะทาให้ปลอดภัยทั้ง
ร่ างกายและทรัพย์สินของตนเองและผูอ้ ื่น
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
แสดงวิธีปฏิบตั ิตนในการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย
สาระการเรี ยนรู้
ความปลอดภัยในการเดินถนนและข้ามถนน
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(-0 นาที)
สร้างสถานการณ์สมมติ ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิตามกฎจราจร แล้วร่ วมกันอภิปรายและสรุ ป
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินถนนและข้ามถนน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. เครื่ องหมายจราจรจาลอง
2. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจและความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
แสดงวิธีปฏิบตั ิตนในการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย
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บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….……..……………………
……………………………………………….................................................….............................
………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 6
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 11

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การบริการ
การเก็บรักษาเสื้อผ้า

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การเก็บรักษาเครื่ องใช้ให้เป็ นระเบียบ เป็ นการฝึ กฝนให้เกิดการมีวนิ ยั ในตนเอง
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
แสดงวิธีเก็บรักษาเสื้ อผ้าของตนให้สะอาดเรี ยบร้อยได้
สาระการเรี ยนรู้
การเก็บรักษาเสื้ อผ้า
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนากับลูกเสื อเกี่ยวกับเสื้ อผ้า การซัก การเก็บรักษาให้สะอาดมีวธิ ี การ
อย่างไร
3.2 ให้ลูกเสื อเล่าประสบการณ์ในการซักผ้า การเก็บเสื้ อผ้า
3.3 ลูกเสื อแสดงการซักเสื้ อผ้า
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
กะละมังซักผ้า (ผงซักฟอก ไม้แขวนเสื้ อ)
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ และความตั้งใจ
2. สังเกตการซักผ้า
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 6
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 12

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การบริการ
การเก็บรักษารองเท้า

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
รองเท้าช่วยป้ องกันเชื้อโรค สิ่ งสกปรกเปื้ อนเท้าและป้ องกันของมีคม จึงควรทาความสะอาด
อยูเ่ สมอ
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
สามารถเก็บรักษารองเท้าให้สะอาดเรี ยบร้อยได้
สาระการเรี ยนรู้
การเก็บรักษารองเท้า
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับสนทนากับลูกเสื อเรื่ องการทาความสะอาดรองเท้า แล้วให้ลูกเสื อบอกวิธีการ
ทาความสะอาดรองเท้าของลูกเสื อว่าทาอย่างไร
3.2 ผูก้ ากับบอกวิธีการทาความสะอาดรองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบ
3.3 ลูกเสื อทดลองปฏิบตั ิการทาความสะอาดรองเท้า
3.4 อภิปรายผลการปฏิบตั ิ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
ยาขัดรองเท้า แปรงขัดรองเท้า
กระบวนการวัดผลประเมินผล
สังเกตความสนใจ และความตั้งใจ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
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หน่ วยที่ 6
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 13

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การบริการ
การจัดเก็บทีน่ อก

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
เครื่ องนอนที่สะอาดจะช่วยให้หลับสบาย ดังนั้นต้องเก็บให้เรี ยบร้อยและสะอาด
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
สามารถแสดงวิธีจดั และเก็บที่นอนให้เรี ยบร้อยได้
สาระการเรี ยนรู้
การจัดและเก็บที่นอน
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับสนทนากับลูกเสื อเกี่ยวกับการจัดเก็บที่นอน
3.2 นาลูกเสื อไปห้องพยาบาล ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิเป็ นหมู่ในการจัดเก็บที่นอนและปูอย่างไร
จึงจะตึง
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
เตียงพยาบาล ผ้าปูที่นอน
กระบวนการวัดผลประเมินผล
สังเกตการจัดและเก็บที่นอนให้เรี ยบร้อย
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
.......................................................................................................................................................
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 7
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 14

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ธงและประเทศต่ างๆ
พระราชประวัติฯ

เวลา 5 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทุกคนมีความจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
2. บอกพระราชกรณี ยกิจที่สาคัญ ๆ ได้อย่างน้อย 2 อย่าง
สาระการเรี ยนรู้
1. พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั
2. พระราชกรณี ยกิจที่สาคัญ
3. พระราชกรณี ยกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสื อ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับสนทนาเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3.2 ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจที่สาคัญ และพระราชกรณี ยกิจที่เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสื อ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
2. ภาพพระราชกรณี ยกิจ
3. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
ความสนใจ และความตั้งใจ
2. การซักถาม
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2.1 พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั
2.2 พระราชกรณี ยกิจที่สาคัญ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
.......................................................................................................................................................
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 7
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 15

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ธงและประเทศต่ างๆ
เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารามี

เวลา 5 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การแสดงความเคารพเมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริ ญพระบารมีเป็ นสิ่ งพึง
ปฏิบตั ิ
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมีได้
2. ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องเมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
สาระการเรี ยนรู้
1. เพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
2. โอกาสในการบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับความสาคัญและโอกาสในการบรรเลงเพลงชาติและเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี
3.2 แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 กลุ่ม ผลัดกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
พร้อมทั้งแสดงท่าทาความเคารพในท่าบุคคลและท่าระเบียบแถว
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ธงชาติไทย
2. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ และความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
โอกาสในการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
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3. การทดสอบ
ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
.......................................................................................................................................................
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 7
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 16

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ธงและประเทศต่ างๆ
ประวัติธงชาติไทย

เวลา 5 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธงชาติไทยเป็ นเครื่ องหมายแทนชาติ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญสู งสุ ดอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องเคารพ
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกประวัติธงชาติไทยได้
2. บอกลักษณะ ส่ วนประกอบ และความหมายของธงชาติไทยได้
สาระการเรี ยนรู้
1. ประวัติธงชาติไทย
2. ลักษณะ ส่ วนประกอบของชาติไทย
3. วิธีชกั ธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเสา
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับเล่าประวัติความเป็ นมาของธงชาติไทย โดยใช้ธงจริ งหรื อภาพประกอบแต่ละ
ตอน
3.2 สนทนาเกี่ยวกับลักษณะ ส่ วนประกอบ และความหมายของธงชาติไทย
3.3 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตวิธีชกั ธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเขา พร้อมทั้งให้ลูกเสื อแสดงความ
เคารพและร้องเพลงชาติ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ธงชาติ เชือก เสาธง
4. เอกสารและหนังสื อเกี่ยวกับธงชาติ
2. ภาพธงชาติไทยแต่ละสมัย
5. แผนภูมิเพลง
3. กระดาษสี กรรไกร มีด กาว สี
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กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจและความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน………………………….……………………………….…………………………
……………………………………………….................................................................................
………………………......……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 7
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 17

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ธงและประเทศต่ างๆ
ธงคณะลูกเสื อโลก

เวลา 5 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธงคณะลูกเสื อโลก เป็ นเครื่ องหมายแทนสมาชิกลูกเสื อโลก
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
บอกลักษณะธงคณะลูกเสื อโลกได้
สาระการเรี ยนรู้
ธงคณะลูกเสื อโลก
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานลูกเสื อโลก
3.2 นาภาพธงคณะลูกเสื อโลกให้ลูกเสื อดู
3.3 ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของธงคณะลูกเสื อโลก
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
ภาพธงคณะลูกเสื อโลก
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
ความสนใจ และความตั้งใจ
2. ซักถามลักษณะส่ วนประกอบของธงคณะลูกเสื อ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………..………
………………………......…………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 8
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 18

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
ธงและประเทศต่ างๆ
ธรงอังกฤษและฟิ ลิปปิ นส์

เวลา 5 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธงชาติเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของแต่ละประเทศ
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
บอกลักษณะของธงชาติองั กฤษ และธงชาติฟิลิปปิ นส์ได้
สาระการเรี ยนรู้
1. ธงชาติองั กฤษ
2. ธงชาติฟิลิปปิ นส์
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับทบทวนความหมายของธงคณะลูกเสื อโลก
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายความหมายธงชาติองั กฤษ และธงชาติฟิลิปปิ นส์
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
ภาพธงชาติองั กฤษและธงชาติฟิลิปปิ นส์
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
ความสนใจ และความตั้งใจ
2. ซักถามที่ต้ งั ของประเทศอังกฤษ และประเทศฟิ ลิปปิ นส์
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….…………………………
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 9
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 19

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การฝี มือ
การประดิษฐ์ สิ่งของจากเศษวัสดุ

เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การทาการฝี มือช่วยพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
นาเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็ นหุ่ นจาลองหรื อสิ่ งของอย่างง่าย ๆ ได้
สาระการเรี ยนรู้
การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ให้ลูกเสื อดูตวั อย่างสิ่ งของที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ แล้วร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการ
ใช้เศษวัสดุทาหุ่นจาลองหรื อสิ่ งของง่าย ๆ
3.2 ให้ลูกเสื อประดิษฐ์เศษวัสดุที่เตรี ยมมาตามความคิดของตนเอง
3.3 ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของลูกเสื อ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. เศษวัสดุ เช่น เศษกระดาษ ไม้ หรื อก้านมะพร้าว กระป๋ องหรื อหลอดด้าย
2. อุปกรณ์ เช่น สี กรรไกร หรื อมีดตัดกระดาษ กาว
3. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ และความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบและการให้สี
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หน่ วยที่ 10
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 20

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
กิจกรรมกลางแจ้ ง
การเดินสะกดรอย

เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ถ้าเราสามารถจาสิ่ งต่าง ๆ ในระหว่างทางได้ จะช่วยให้เราเดินทางถึงที่หมายได้รวดเร็ วและไม่
หลงทาง
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. บอกเครื่ องหมายที่ใช้ในการเดินสะกดรอยได้ 3 เครื่ องหมาย
2. เดินสะกดรอยตามเครื่ องหมายที่กาหนดไว้ได้
สาระการเรี ยนรู้
1. การเดินสะกดรอย
2. เครื่ องหมายที่ใช้ในการเดินสะกดรอย
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับสนทนาเกี่ยวกับการเดินสะกดรอย
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายถึงสัญลักษณ์ของเครื่ องหมายต่าง ๆ ในการเดินสะกดรอย
3.3 ผูก้ ากับสาธิ ตวิธีเดินสะกดรอยอย่างต่าง ๆ โดยเน้นให้ลูกเสื อรู้จกั สังเกตการทา
เครื่ องหมาย วัสดุที่ทา และความเก่าใหม่ของเครื่ องหมาย
3.4 ให้ลูกเสื อรุ่ นพี่ (สามัญ) มานาสะกดรอย แล้วให้ลูกเสื อสารองเดินสะกดรอยตาม
3.5 ให้ลูกเสื อเดินสะกดรอยเป็ นหมู่ตามเครื่ องหมายที่กาหนดให้ และกลับมาอภิปราย
พร้อมกัน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิเครื่ องหมายในการเดินสะกดรอย
2. อุปกรณ์ในการทาเครื่ องหมาย เช่น กิ่งไม้ ก้อนหิ น กระดาษ มีด กรรไกร ดินสอสี
3. แผนภูมิเพลง
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กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต ความสนใจ และความตั้งใจ การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม เครื่ องหมายที่ใช้ในการเดินสะกดรอย
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หน่ วยที่ 11
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 21

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การบันเทิง
การแสดงเงียบ

เวลา 1 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การบันเทิงเป็ นการแสดงออกอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินตามลักษณะของกิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
แสดงเงียบตามลาพังหรื อร่ วมกับเพื่อนได้
สาระการเรี ยนรู้
การแสดงเงียบ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ
3.2 ให้ลูกเสื อเล่าประสบการณ์ที่ตนเคยไปดูการแสดงมา แล้วร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเภทของการแสดงเหล่านั้น
3.3 ผูก้ ากับอธิ บายความหมายและลักษณะของการแสดงเงียบ พร้อมทั้งสาธิ ตวิธีแสดงเงียบ
3.4 ผูก้ ากับทาใบคาสัง่ กาหนดตัวแสดงและให้ลูกเสื อจับฉลากและออกมาแสดงตาม
คาสั่งและเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื ออื่น ๆ ทายว่าตนแสดงเป็ นอะไร
3.5 แบ่งหมู่ลูกเสื อให้คิดเรื่ องแล้วนามาแสดง
3.6 ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของแต่ละคน และแต่ละหมู่
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์ในการแต่งตัว เช่น ผ้า กระดาษ กิ่งไม้ ฯลฯ
2. แผนภูมิเพลง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ และความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
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2. การทดสอบ
แสดงเงียบตามลาพังหรื อร่ วมกับเพื่อน
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….……..……………………
……………………………………………….................................................….............................
………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..…………
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หน่ วยที่ 12
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 22

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การผูกเงื่อน
เงื่อนพิรอด

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การผูกเงื่อนได้ถูกต้อง ช่วยให้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ผูกเงื่อนพิรอดได้
2. บอกวิธีนาเงื่อนพิรอดไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
สาระการเรี ยนรู้
เงื่อนพิรอดและประโยชน์
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงความสาคัญของการผูกเงื่อน จะนัดหมายให้ลูกเสื อนาเชือก
ขนาด ½ x 150 ซม. มาคนละ 1 เส้น
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อ ผูก้ ากับอธิ บายการผูกเงื่อนพิรอดพร้อมทั้งสาธิ ตและสนทนา
ประโยชน์เงื่อนพิรอด
3.3 ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. เชือก
2. แผนภูมิข้ นั ตอนการผูกเงื่อนพิรอด
กระบวนการวัดผลประเมินผล
สังเกตการแสดงวิธีผกู เงื่อนพิรอด และการซักถามประโยชน์ของเงื่อนพิรอด
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
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หน่ วยที่ 12
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 23

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การผูกเงื่อน
เงื่อนสมาธิ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การผูกเงื่อนได้ถูกต้อง ช่วยให้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ผูกเงื่อนสมาธิได้
2. บอกวิธีนาเงื่อนสมาธิไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
สาระการเรี ยนรู้
เงื่อนขัดสมาธิและประโยชน์
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงความสาคัญของการผูกเงื่อน จะนัดหมายให้ลูกเสื อนาเชือก
ขนาด ½ x 150 ซม. มาคนละ 1 เส้น
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อ ผูก้ ากับอธิ บายการผูกเงื่อนขัดสมาธิ พร้อมทั้งสาธิ ตและสนทนา
ประโยชน์เงื่อนขัดสมาธิ
3.3 ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. เชือก
2. แผนภูมิข้ นั ตอนการผูกเงื่อนขัดสมาธิ
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ และความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
แสดงวิธีผกู เงื่อนขัดสมาธิ
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หน่ วยที่ 12
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 24

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
การผูกเงื่อน
การเก็บเชือก

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การผูกเงื่อนได้ถูกต้อง ช่วยให้สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
แสดงวิธีเก็บเชือกอย่างง่าย ๆ ได้
สาระการเรี ยนรู้
การเก็บเชื อก
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ผูก้ ากับทบทวนความสาคัญของการผูกเงื่อน และนัดหมายให้ลูกเสื อนาเชือกมาคนละ
1 เส้น
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อ ผูก้ ากับอธิ บายพร้อมทั้งสาธิ ตการเก็บเชือกและให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
และฝึ กทบทวนเงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิดว้ ย
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
เชือก
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. การสังเกต
1.1 ความสนใจและความตั้งใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….………………...…………
………………………......………………………………………………………………..……………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………
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หน่ วยที่ 13
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 25

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ดาวดวงที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2)
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
คาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ลูกเสื อสารองต้องปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ท่องคาปฏิญาณลูกเสื อสารองได้
2. ปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณได้
สาระการเรี ยนรู้
คาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ให้ลูกเสื อท่องคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
3.2 ผูก้ ากับทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
3.3 ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติตามคาปฏิญาณ
3.4 ผูก้ ากับติดตามการปฏิบตั ิตนของลูกเสื อให้เป็ นไปตามคาปฏิญาณ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
แผนภูมิคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ และความตั้งใจ
2. ทดสอบท่องคาปฏิญาณ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….………………….……..…
………………………......……………………………………………………………………….……....
…………………………………………………………………………………………………………...
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………

39
หน่ วยที่ 14
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 26

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
กฎของลูกเสื อสารอง

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ลูกเสื อสารองต้องปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ท่องกฎของลูกเสื อสารองได้
2. บอกวิธีปฏิบตั ิตนตามกฎของลูกเสื อสารองได้
สาระการเรี ยนรู้
กฎของลูกเสื อสารอง
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (10 นาที)
2. เกม – เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1 ให้ลูกเสื อท่องกฎลูกเสื อสารอง
3.2 ให้ลูกเสื อเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทาความดี หรื อทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
3.3 ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติตามกฎของลูกเสื อสารอง
3.4 มอบหมายให้ลูกเสื อไปทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบันทึกลงสมุด และนามาส่ ง
ผูก้ ากับเป็ นระยะ ๆ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ธงลง เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
แผนภูมิกฎของลูกเสื อสารอง
กระบวนการวัดผลประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ และความตั้งใจ
2. ทดสอบท่องกฎของลูกเสื อสารอง
3. ตรวจผลงานแบบบันทึกพฤติกรรมและการบาเพ็ญประโยชน์
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ดาวดวงที่ 3

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้
หน่วยที่ 1
อนามัย
หน่วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
หน่วยที่ 3
สารวจ
หน่วยที่ 4
การค้นหาธรรมชาติ
หน่วยที่ 5
ความปลอดภัย
หน่วยที่ 6
บริการ
หน่วยที่ 7
ธงและประเทศต่างๆ
หน่วยที่ 8
การฝีมือ
หน่วยที่ 9
กิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วยที่ 10
การบันเทิง
หน่วยที่ 11
การผูกเงื่อน
หน่วยที่ 12
คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสารอง
หน่วยที่ 13
วิชาพิเศษ
หน่วยที่ 14
การเดินทางไกล

1
9
16
22
28
32
40
46
49
53
59
65

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 3

ดาวดวงที่ 3

ดาวดวงที่ 3

ดาวดวงที่ 3

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
อนามัย

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ทีค่ าดหวังข้ อ
1. การจัดทาถุงหรื อที่ 1. จัดทาถุงหรื อที่เก็บ
เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั
อุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล
พยาบาล
2. การขอความ
2. ขอความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเมื่อมี
เมื่อมีอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิเหตุ
3. ปฐมพยาบาลเมื่อ
3. การปฐมพยาบาล ถูกแมลงกัดต่อยไฟ
เมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
เมื่อถูกไฟไหม้หรื อ
น้ าร้อนลวก
ความสามารถในเชิง 4. การวิง่ การ
4. สามารถวิง่
ทักษะ
กระโดดไกล การ
กระโดดไกล ขว้างลูก
ขว้างลูกบอล การ
บอล กระโดดข้าม
กระโดดข้ามเครื่ อง เครื่ องกีดขวาง
กีดขวาง
การสารวจ
5. การนับเวลาตาม
5. นับเวลาตามเข็ม
เข็มนาฬิกา
นาฬิกา
6. การวางแผนการ
6. วางแผนการเดินทาง
เดินทาง
การค้นหาธรรมชาติ 7. การเรี ยนรู้สภาพ 7. เรี ยนรู้สภาพ ดิน ฟ้ า
ดิน ฟ้ า อากาศ
อากาศ
8. การจัดทาสมุดภาพ 8. จัดทาสมุดภาพหรื อ
หรื อสะสมเกี่ยวกับ สะสมเกี่ยวกับแมลง
แมลงหรื อสิ่ งมีชีวิต หรื อสิ่ งมีชีวิตในสระ
ในสระน้ า
น้ า

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 3

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
ความปลอดภัย

ดาวดวงที่ 3

บริ การ

ดาวดวงที่ 3

ธงและประเทศ
ต่างๆ

ดาวดวงที่ 3

การฝี มือ

ดาวดวงที่ 3

กิจกรรมกลางแจ้ง

ดาวดวงที่ 3

การบันเทิง

สาระย่อย
9. การปฏิบตั ิตามกฎ
จราจร
10. การเรี ยนรู้ความ
ปลอดภัยในบ้าน
11. การวางแผนและ
ดาเนินการให้บริ การ
แก่ผอู ้ ื่น
12. ธงลูกเสื อประจา
จังหวัด
ธงคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ ธงประเทศ
ต่างๆ
13. การประดิษฐ์
สิ่ งของจากเศษวัสดุ
วิธีใช้และการเก็บ
รักษาเครื่ องมือ
14. ทิศ เข็มทิศ การ
หาระยะทาง
15. การแสดงละคร
การร้องเพลง หรื อ
ฟ้ อนรา การทาหุ่น
และเชิดหุ่น

ผลการเรียนรู้
หมายเหตุ
ทีค่ าดหวังข้ อ
9. ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
10. เรี ยนรู้ความ
ปลอดภัยในบ้าน
11. วางแผนในการ
ดาเนินการให้บริ การ
แก่ผอู ้ ื่น
12. บอกลักษณะของ
ธงลูกเสื อประจา
จังหวัด ธงคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ ธงประเทศ
ต่าง ๆ
13. ประดิษฐ์สิ่งของ
จากเศษวัสดุ บอก
วิธีใช้และเก็บรักษา
เครื่ องมือ
14. บอกทิศ วิธีการใช้
เข็มทิศ หาระยะทาง
15. แสดงละคร ร้อง
เพลง ฟ้ อนรา ทาหุ่น
และเชิดหุ่น

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 3

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
การผูกเงื่อน

ดาวดวงที่ 3

คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสื อสารอง

ดาวดวงที่ 3

วิชาพิเศษ (เรี ยนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชา
หรื อใช้วธิ ีบูรณาการ
เข้ากับกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้)
การเดินทางไกล

ดาวดวงที่ 3

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ทีค่ าดหวังข้ อ
16. การผูกเงื่อนบ่วง 16. ผูกเงื่อนบ่วงสาย
สายธนู
ธนู ผูกเงื่อนกระหวัด
การผูกเงื่อนกระหวัด ไม้ 2 ชั้น ขดเชื อก
ไม้ 2 ชั้น
หรื อสายยาง
การขดเชือกหรื อ
สายยาง
15. การปฏิบตั ิตนตาม 17. ปฏิบตั ิตนตาม
คาปฏิญาณและกฎ
คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสื อสารอง
ของลูกเสื อสารอง

หมายเหตุ

แล้วแต่
ผูจ้ ะเลือก
จัดกิจกรรม

ผูส้ อน
วางแผน
กาหนด เวลา
กิจกรรมตาม
ความ
เหมาะสม

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่

ชื่อหน่ วย

1

หน่วย อนามัย
- การจัดทาถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล
- การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบตั ิเหตุ
- การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย เมื่อ
ถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
หน่วย ความสามารถในเชิงทักษะ
- การวิง่
- การกระโดดไกล
- การขว้างลูกบอล
- การกระโดดข้ามเครื่ องกีดขวาง
หน่วย การสารวจ
- การนับเวลาเข็มนาฬิกา
- การวางแผนการเดินทาง
หน่วย การค้นหาธรรมชาติ
- การเรี ยนรู้สภาพดินฟ้ าอากาศ
- การจัดทาสมุดภาพหรื อสะสมเกี่ยวกับแมลง
หรื อสิ่ งมีชีวิตในสระน้ า
หน่วย ความปลอดภัย
- การปฏิบตั ิตามกฎจราจร
- การเรี ยนรู้ความปลอดภัยในบ้าน
หน่วย บริ การ
- การวางแผนและดาเนิ นการให้บริ การแก่ผอู ้ ื่น

2

3

4

5

6

เวลา
(ชั่วโมง)
3

3

3

3

2

3

หมายเหตุ

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่

ชื่อหน่ วย

7

หน่วย ธงและประเทศต่าง ๆ
- ธงลูกเสื อประจาจังหวัด
- ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
- ธงประเทศต่าง ๆ
หน่วย การฝี มือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
- วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ
หน่วย กิจกรรมกลางแจ้ง
- ทิศ
- เข็มทิศ
- การหาระยะทาง
หน่วย การบันเทิง
- การแสดงละคร
- การร้องเพลงหรื อฟ้ อนรา
- การทาหุ่น และเชิดหุ่น
หน่วย การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อน บ่วงสายธนู
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
- การขดเชือกหรื อสายยาง
หน่วย คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
- การท่อง การบอก ความหมาย และการปฏิบตั ิ
ตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
หน่วย วิชาพิเศษ (เรี ยนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรื อใช้
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้)

8

9

10

11

12

13

เวลา
(ชั่วโมง)
2

หมายเหตุ

2

2

2

3

2

2

ผูส้ อนเลือก
วิชาเรี ยน

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่
14

ชื่อหน่ วย
หน่วย การเดินทางไกล

เวลา
(ชั่วโมง)
8

หมายเหตุ
ผูส้ อน
กาหนดเวลา/
กิจกรรมตาม
ความ
เหมาะสม

คาอธิบายรายวิชา
วิชาลูกเสื อหลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิในเรื่ องของ การจัดทาถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ ปัจจุบนั พยาบาล
การขอความช่ วยเหลื อเมื่อมีอุบตั ิเหตุ การปฐมพยาบาลเมื่อถู กแมลงกัดต่อย เมื่ อถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
การวิ่ง การกระโดดเชื อก การขว้างลูกบอล การกระโดดข้ามเครื่ องกีดขวาง การนับเวลาตามเข็มนาฬิ กา การ
วางแผนการเดินทาง การเรี ยนรู ้สภาพดินฟ้ าอากาศ การจัดทาสมุดภาพ หรื อสะสมเกี่ยวกับแมลง หรื อสิ่ งมีชีวิต
ในสระน้ า การปฏิ บตั ิตามกฎจราจร การเรี ยนรู ้ ความปลอดภัยในบ้าน การวางแผนและดาเนิ นการให้บริ การ
แก่ผอู ้ ื่น ธงลูกเสื อประจาจังหวัด ธงคณะลูกเสื อแห่ งชาติ ธงประเทศต่าง ๆ การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ ทิศ เข็มทิศ การหาระยะทาง การแสดงละคร การร้องเพลงหรื อฟ้ อนรา การทาหุ่ น
และเชิ ดหุ่ น การผูกเงื่ อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น การขดเชื อกหรื อสายยาง การท่องการบอก
ความหมายและการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสารอง
มีทกั ษะในการสังเกต จดจาการใช้มือ เครื่ องมื อการแก้ปัญหาและทักษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น
มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีระเบียบ วินยั มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ บาเพ็ญตน
เพื่อสาธารณประโยชน์
มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ สร้างสรรค์งานฝี มือ สนใจและพัฒนาเรื่ องของธรรมชาติ
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี พ ฒ
ั นาทางกาย สติปั ญ ญา จิตใจและศี ล ธรรมให้เป็ นพลเมื องดี มี ความรับผิดชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ขและความมัน่ คงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝั ง
ให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ / ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่

เวลา

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4
5
6

4
5
6

1
1
1

7
8
9

7
8
9

1
1
1

10
11
12

10
11
12

1
1
1

13
14

13
14

1
1

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
อนามัย

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
1. จัดทาถุงหรื อที่เก็บ
อุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล
2. ขอความช่วยเหลือ
เมื่อมีอุบตั ิเหตุ
3. ปฐมพยาบาลเมื่อ
ถูกแมลงกัดต่อย ไฟ
ไหม้ หรื อน้ าร้อนลวก
ความสามารถ 4. สามารถวิง่ กระโดด
ในเชิงทักษะ ไกลขว้างลูกบอล
กระโดดข้ามเครื่ องกีด
ขวาง
การสารวจ
5. นับเวลาตาม
เข็มนาฬิกา
6. การวางแผนการ
เดินทาง
การค้นหา
7. เรี ยนรู้ สภาพ ดิน ฟ้ า
ธรรมชาติ
อากาศ
8. จัดทาสมุดภาพหรื อ
สะสมเกี่ยวกับแมลง
หรื อสิ่ งมีชีวิตในสระน้ า
ความปลอดภัย 9. ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
10. เรี ยนรู้ความ
ปลอดภัยในบ้าน

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ / ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่

เวลา

15
16
17

15
16
17

1
1
1

18
19

18
19

1
1

20
21

20
21

1
1

22
23
24
25

22
23
24
25

1
1
1
1

26
27
28

26
27
28

1
1
1

29
30

29
30

1
1

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
บริ การ

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
11. วางแผนในการ
ดาเนินการให้บริ การแก่
ผูอ้ ื่น

ธงและประเทศ 12. บอกลักษณะของธง
ต่าง ๆ
ลูกเสื อประจาจังหวัด
ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ธงประเทศต่าง ๆ
การฝี มือ
13. ประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุ บอกวิธีใช้และ
เก็บรักษาเครื่ องมือ
กิจกรรม
14. บอกทิศ วิธีการใช้
กลางแจ้ง
เข็มทิศ หาระยะทาง
การบันเทิง
15. แสดงละคร
ร้องเพลง ฟ้ อนรา ทา
หุ่น และเชิดหุ่ น
การผูกเงื่อน 16. ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2
ชั้น ขดเชื อกหรื อ
สายยาง
คาปฏิญาณและ 17. ท่อง บอก
กฎของลูกเสื อ ความหมายปฏิบตั ิตาม
สารอง
คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อสารอง

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรี ยนรู้ / ผลการเรี ยนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่

เวลา
2

8

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
วิชาพิเศษ

วิชาการเดิน
ทางไกล

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
ชื่อวิชาพิเศษ(เรี ยนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชาหรื อ
บูรณาการเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้)
ผูส้ อนกาหนดเวลา/
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

หมายเหตุ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง ประเภทลูกเสื อสารอง หลักสู ตรลูกเสื อสารอง
ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
รายละเอียดผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
หมายเหตุ
จัดทาถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล
ขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบตั ิเหตุ
ปฐมพยาบาล เมื่อถูกแมลงกัดต่อยไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
สามารถวิง่ กระโดดไกล ขว้างลูกบอล กระโดด
ข้ามเครื่ องกีดขวาง
นับเวลาตามเข็มนาฬิกา
วางแผนการเดินทาง
เรี ยนรู้ สภาพดิน ฟ้ า อากาศ
จัดทาสมุดภาพหรื อสะสม เกี่ยวกับแมลงหรื อสิ่ งมีชีวติ
ในสระน้ า
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
เรี ยนรู้ความปลอดภัยในบ้าน
วางแผนในการดาเนินการให้บริ การแก่ผอู ้ ื่น
บอกลักษณะของธงลูกเสื อประจาจังหวัด ธงคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ ธงประเทศต่าง ๆ
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ บอกวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ
บอกทิศ วิธีการใช้เข็มทิศ หาระยะทาง
แสดงละคร ร้องเพลง ฟ้ อนรา ทาหุ่น และเชิดหุ่ น
ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น ขดเชื อกหรื อ
สายยาง
ท่อง บอกความหมาย ปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อ
สารอง

ปฏิทนิ การเรี ยนการสอนเนือ้ หาสาระหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
เนือ้ หาในหลักสู ตร
เนือ้ หาย่ อย
แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ ที่
อนามัย
- การจัดทาถุงหรื อที่เก็บ
1,2,3
อุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล
- การขอความช่วยเหลือเมื่อมี
อุบตั ิเหตุ
ความสามารถในเชิง - การวิง่ การกระโดดไกล การ
4,5,6
ทักษะ
ขว้างลูกบอล การกระโดด
ข้ามเครื่ องกีดขวาง
การสารวจ
- การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
7,8,9
- การวางแผนการเดินทาง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

__________
__________
__________

3

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

3

3

การค้นหาธรรมชาติ

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

2

ความปลอดภัย

3

บริ การ

2

ธงและประเทศต่าง ๆ - ธงลูกเสื อประจาจังหวัด
- ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
- ธงประเทศต่าง ๆ

3

- การเรี ยนรู้สภาพดิน ฟ้ า
อากาศ
- การจัดทาสมุดภาพหรื อสะสม
เกี่ยวกับแมลงหรื อสิ่ งมีชีวิต
ในสระน้ า
- การปฏิบตั ิตามกฎจราจร
- การเรี ยนรู้ความปลอดภัย
ในบ้าน
- การวางแผนและดาเนินการ
ให้บริ การแก่ผอู ้ ื่น

10,11,12

13,14

15,16,17

18,19

วัน/เดือน/ปี

เวลา

__________
__________

2

__________
__________
__________
__________

3

__________
__________
__________
__________
__________

3

2

2

2

8

ปฏิทนิ การเรี ยนการสอนเนือ้ หาสาระหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
เนือ้ หาในหลักสู ตร
เนือ้ หาย่ อย
แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ ที่
การฝี มือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ
20,21
วัสดุ วิธีใช้และการเก็บรักษา
เครื่ องมือ
กิจกรรมกลางแจ้ง
- ทิศ เข็มทิศ
22,23
- การหาระยะทาง
การบันเทิง
- การแสดงละคร
24,25
- การร้องเพลง หรื อฟ้ อนรา
- การทาหุ่นและเชิดหุ่น
การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
26,27,28
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
- การขดเชือกหรื อสายยาง
คาปฏิญาณและกฎ
- การท่อง การบอกความหมาย
29,30
ของลูกเสื อสารอง
และการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสื อสารอง
วิชาพิเศษ
(วิชาพิเศษเรี ยนในเวลาชั้นละ 2
วิชา หรื อใช้วธิ ี บูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้)
การเดินทางไกล
ผูส้ อนวางแผน กาหนดเวลา/
กิจกรรม ตามความเหมาะสม

รายชื่ อวิชาชี พพิเศษเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อ
วิชาพิเศษ ประเภทลูกเสื อสารอง มี 18 วิชา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่ อวิชาพิเศษประเภทลูกเสื อสารอง
จิตรกร
นักกรี ฑา
นักอ่านหนังสื อ
นักจักรยานสองล้อ
นักแสดงการบันเทิง
นักสารวจ
นักปฐมพยาบาล
นักสารพัดช่าง
งานอดิเรก
การช่วยเหลืองานบ้าน
นักอ่านแผนที่
นักธรรมชาติศึกษา
นักถ่ายภาพ
นักว่ายน้ า
ผูช้ ่วยคนตกน้ า
นักวิทยาศาสตร์
นักกีฬา
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เครื่ องหมายลูกเสื อสัมพันธ์
* ข้อสังเกต
เครื่ องหมายวิชาพิเศษ 18 วิชา เรี ยนในเวลาชั้นละ 2 วิชา
หรื อใช้วธิ ี บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

หมายเหตุ

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมรวม 40 ชั่วโมง ต่ อ 1 ปี
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
เวลา
หมายเหตุ
(ชัว่ โมง)
1
หน่วย อนามัย
3
- การจัดทาถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล
- การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบตั ิเหตุ
- การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย เมื่อถูก
ไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
2
หน่วย ความสามารถในเชิงทักษะ
3
- การวิง่
- การกระโดดไกล
- การขว้างลูกบอล
- การกระโดดข้ามเครื่ องกีดขวาง
3
หน่วยการสารวจ
3
- การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
- การวางแผนการเดินทาง
4
หน่วย การค้นหาธรรมชาติ
3
- การเรี ยนรู้สภาพดินฟ้ าอากาศ
- การจัดทาสมุดภาพหรื อสะสมเกี่ยวกับแมลง
หรื อสิ่ งมีชีวิตในสระน้ า
5
หน่วย ความปลอดภัย
2
- การปฏิบตั ิตามกฎจราจร
- การเรี ยนรู้ความปลอดภัยในบ้าน
6
หน่วย บริ การ
4
- การวางแผนและดาเนิ นการให้บริ การแก่ผอู ้ ื่น
7
หน่วย ธงและประเทศต่างๆ
3
- ธงลูกเสื อประจาจังหวัด
- ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
- ธงประเทศต่างๆ

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

8

หน่วย การฝี มือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
- วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ
หน่วย กิจกรรมกลางแจ้ง
- ทิศ
- เข็มทิศ
- การหาระยะทาง
หน่วย การบันเทิง
- การแสดงละคร
- การร้องเพลงหรื อฟ้ อนรา
- การทาหุ่น และเชิดหุ่น
หน่วย การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
หน่วย คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อสารอง
- การท่องและ การบอกความหมาย และการ
ปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อ
สารอง
หน่วย วิชาพิเศษ (เรี ยนในเวลาชั้นละ 2 วิชาหรื อใช้วธิ ี
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้)
หน่วย การเดินทางไกล

9

10

11

12

13
14

เวลา
(ชัว่ โมง)
2

หมายเหตุ

2

3

3

2

2
5

ผูส้ อนเลือกวิชา
เรี ยน
ผูส้ อนแผนเวลา/
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

1
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 1 อนามัย
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 1 การทาถุงหรือทีเ่ ก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อน โดยทัว่ ไปแล้ว เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ คนที่พบเหตุการณ์
มักจะตกใจ และจะให้ความช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ เพราะมักจะหลงลืมสิ่ งของ หรื อลืมอุปกรณ์สาหรับ
นาไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลหาก ไม่ได้เตรี ยมไว้ล่วงหน้า มักจะหาได้
ไม่ครบ ทาให้ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้นอ้ ย ฉะนั้น ลูกเสื อ ควรรู ้วธิ ี ทาถุงสาหรับใส่ อุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลและสามารถนาออกไปใช้นอกสถานที่ได้ดว้ ย
จุดประสงค์
1. จัดทาถุง หรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาลสาหรับตนเองได้
2. บอกประโยชน์ของถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาลสาหรับตนเองได้
สาระการเรี ยนรู้
การทาถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวด์-ชักธงขึ้น-สวดมนต์ –สงบนิ่ง-ตรวจสุ ขภาพ-แยก) (10 นาที)
2. เพลงวันนี้ยนิ ดี
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรมการสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์พยาบาลและความจาเป็ นในการนาอุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาลติดตัวไปเมื่อมีการเดินทางไปนอกสถานที่
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายวิธีจดั ทาถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล พร้อมทั้งสาธิ ตวิธีการทาถุง
และวิธีเก็บบรรจุแล้วให้ลูกเสื อและเนตรนารี สารอง แยกกลุ่มไปจัดทาแล้วนามาส่ ง
3.3. ผูก้ ากับตรวจดูความเรี ยบร้อยของถุงอุปกรณ์พยาบาลแล้วส่ งคืนให้แต่ละกลุ่มนาไปใส่
อุปกรณ์พยาบาล
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย- ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธงลง-เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. อุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล
2. อุปกรณ์ในการทาถุงหรื อที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล(ผ้า กรรไกร ด้าย เข็ม เชื อก)
3. แผนภูมิเพลง

2
การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ความสาคัญของอุปกรณ์พยาบาลและความจาเป็ นในการนาอุปกรณ์พยาบาลติดตัวไปเมื่อมีการ
เดินทางไปนอกสถานที่
2.2. ประโยชน์ของถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล
3. การตรวจผลงาน
3.1. ตรวจถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

3

หน่ วยที่ 1 อนามัย
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 2

แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
เวลา 3 ชั่วโมง
การขอความช่ วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
เมื่อลูกเสื อพบเห็นผูป้ ่ วยที่ประสบอุบตั ิเหตุสิ่งที่จะต้องทาประการแรกก็คือ การให้การปฐม
พยาบาล แต่ถา้ เหตุการณ์น้ นั เกินความสามารถของตนให้รีบขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ทนั ที
จุดประสงค์
บอกความสาคัญและแสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นได้
สาระการเรี ยนรู้ การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวด์-ชักธงขึ้น-สวดมนต์ –สงบนิ่ง-ตรวจสุ ขภาพ-แยก) (10 นาที)
เพลงตารวจดับเพลิง
( 5 นาที)
2. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
(30 นาที)
2.1. ให้ลูกเสื ออภิปรายถึงความสาคัญของการให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น และระดม
ความคิดเห็นร่ วมกันว่า ถ้าอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายที่เกินความสามารถของตนที่จะชวยเหลือได้
จะทาอย่างไร
2.2. ลูกเสื อ ร่ วมกันสรุ ปถึงการให้ความช่วยเหลือถ้าเกินความสามารถต้องรี บบอกผูใ้ หญ่ทนั ที
และให้ปฏิบตั ิตามแนวทางดังนี้
2.2.1. ต้องแจ้งให้ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ผูป้ ่ วยได้รับอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายอะไร
2.2.2. เหตุเกิดที่ไหน
2.2.3. ผูป้ ่ วยมีอาการอย่างไร
2.2.4. แจ้งให้ผใู ้ หญ่ทราบด้วยว่า จะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ใดบ้างทีจาเป็ น
2.2.5. การพูดขอความช่วยเหลือต้องพูดสั้นๆ ให้ชดั เจน เข้าใจง่าย เพื่อที่จะให้ผใู้ ห้ความ
ช่วยเหลือ มาทันเวลา
2.2.6. แสดงสถานการณ์สมมุติให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิการขอความช่วยเหลือ
2.3. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
2.4. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย-ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธงลง-เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลงและเครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ

4
การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. วิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายเกิดขึ้นควรทาอย่างไร
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

5
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 1
อนามัย
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 3
การปฐมพยาบาล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การปฐมพยาบาล เป็ นสิ่ งที่ลูกเสื อ-เนตรนารี ทุกคนต้องเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อจะได้ปฐม
พยาบาลตนเองหรื อผูอ้ ื่นในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ ว
จุดประสงค์
1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดหรื อต่อยได้
2. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวกได้
สาระการเรี ยนรู้
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวด์-ชักธงขึ้น-สวดมนต์–สงบนิ่ง-ตรวจสุ ขภาพ-แยก) (10 นาที)
2. เกม-เพลง งานสิ่ งใด (หน้า 96)
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรม
(30 นาที)
3.1 ให้ลูกเสื อระดมความคิดเห็นร่ วมกันเพื่ออภิปรายถึงความสาคัญของการขอความช่วยเหลือ
เมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ หรื อน้ าร้อนลวก แล้วสรุ ปร่ วมกัน
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายประกอบการสาธิ ตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ให้ลูกเสื อดู
3.3 ผูก้ ากับอธิ บายประกอบการสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวกให้ลูกเสื อดู
3.4 แบ่งหมู่ลูกเสื อศึกษาตามฐานและฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์แล้ววัดและประเมินผล
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย-ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธง-เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แหนบ
2. ลูกกุญแจที่มีรู
3. แอมโมเนีย
4. ยาหม่อง
5. ทิงเจอร์ไอโอดีน

6
การวัด/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. วามสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ความสาคัญของการขอความช่วยเหลือเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
2.2. วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
3. การทดสอบ
3.1. ให้แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย
3.2. ให้แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
3.3. ให้ทาแบบทดสอบ
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
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………………………......………………………………………………
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รายละเอียดเนือ้ หา
การจัดทาถุงหรือทีเ่ ก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล
1. นาแผนภูมิใบงานและตัวอย่างถุงที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาลมาแนะนาวิธีทาพร้อมทั้งสาธิ ต
วิธีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั พยาบาล
2. แผนให้ลูกเสื อไปทาเป็ นกิจกรรมยามว่าง แล้วให้นาผลวานส่ งผูก้ ากับโดยให้บรรจุอุปกรณ์
ปัจจุบนั พยาบาลพร้อมเสร็ จ
ใบงานเสนอแนะการทาถุงทีเก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล

หมายเหตุ ให้เย็บด้วยมือ โดยการเย็บทั้ง 2 ชั้น ประกบกันธรรมดา
การขอความช่ วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อลูกเสื อพบเห็นผูป้ ่ วยที่ประสบอุบตั ิเหตุ สิ่ งที่จะต้องทาประการแรกคือการให้การปฐม
พยาบาล แต่ถา้ เหตุการณ์น้ นั เกินความสามารถของตน ให้รีบขอความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่โดยแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับ
1. อะไรคือเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ถูกแมลงประเภทใดกัดต่อย หรื อถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก
2. เหตุเกิดขึ้นที่ไหน
3. อาการเป็ นอย่างไร
4. แจ้งถึงวิธีขอความช่วยเหลือ เช่น ขอให้เตรี ยมอุปกรณ์ใดบ้างที่จาเป็ น
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่ อย
แมลง เวลากัดต่อยจะปล่อยเขี้ยวหรื อเหล็กในพร้อมกับพิษ ฝังเข้าไปในเนื้ อของคนทาให้เกิด
อาการเจ็บปวดบริ เวณที่ต่อยมากน้อยแล้วแต่พิษของแมลงนั้น ลางคนอาจเป็ นลมหรื อ ช็อก ได้ บางคน
ถึงกับเสี ยชีวติ เพราะพิษก็มี
ลักษณะอาการ
1. เจ็บปวดตรงบริ เวณที่ถูกกัดต่อย
2. ปวด แดงตรงบริ เวณที่ถูกกัดต่อย
3. ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน น้ าลายฟูมปาก
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การปฐมพยาบาลหรือวิธีปฏิบัติมีดังนี้
1. ใช้สายรัดหรื อขันชะเนาะเหนือแผลเล็กน้อย เพื่อป้ องกันไม่ให้พิษแพร่ กระจายและบริ เวณ
ปวดขยายใหญ่มากขึ้น
2. ใช้กุญแจที่มีรูหรื อปลายปากกา วางครอบบาดแผลแล้วกดแรงๆ เพื่อให้เลือดไหลพาเอา
พิษออกมาและเอาปากคีบคีบเหล็กในออก
3. ใช้แอมโมเนียหรื อโซดาไบคาร์ บอเนตหรื อน้ าเกลือ หรื อน้ าปูนใสหรื อด่างทับทิมหรื อ
ทิงเจอร์ ไอโอดีนทาบริ เวณแผลให้ทวั่
4. ใช้น้ าแข็งประคบตรงบริ เวณแผลจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้
5. ถ้าอาการปวดยังไม่ลดลง ควรนาส่ งแพทย์
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
ลักษณะอาการ
1. บาดแผลไหม้เกรี ยมหรื อหนังและเนื้อพอง
2. เจ็บปวดแสบปวดร้อนบริ เวณบาดแผล
3. วิธีปฐมพยาบาล
4. ใช้ข้ ีผ้ งึ หรื อ วาสลิน บริ สุทธิ์ หรื อน้ ามันพืชทาที่บาดแผล แล้วปิ ดด้วยผ้าพันแผล 2 ชั้น
เพื่อป้ องกันถูกอากาศรอบนอก
5. ถ้าแผลไหม้เกรี ยมดาหรื อหนังและเนื้อพองให้รีบนาส่ งแพทย์
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 4 การวิง่ เร็ว

เวลา 3 ชั่ วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การวิง่ เป็ นการออกกาลังกายที่ทาให้ทุกส่ วนของร่ างกายได้เคลื่อนไหว
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถวิง่ ออกกาลังกายด้วยการวิง่ เร็ วหรื อกระโดดไกลได้
สาระการเรี ยนรู้
1. การวิง่ ระยะทาง 50 เมตร
2. การวิง่ หรื อการยืนกระโดดไกล
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ลูกเสื อและผูก้ ากับร่ วมสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายประกอบการสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อปฏิบตั ิกิจกรรมตามดังนี้
3.2.1. การวิง่ 50 เมตร
3.2.2. การวิง่ หรื อการยืนกระโดดไกล
3.3. ให้ลูกเสื อไปฝึ กฝนการปฏิบตั ิกิจกรรมให้เกิดความชานาญ
3.4. แข่งขันการกระโดดไกล และแข่งขันการวิง่ เร็ วเพื่อหาผูช้ นะและรองชนะเลิศ
3.5. ประกาศผลและมอบรางวัล
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. นกหวีด
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
2.1. ปฏิบตั ิกิจกรรมทั้ง 2 อย่าง
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ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 5
การขว้ างลูกบอล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การฝึ กทักษะขว้างลูกบอล ช่วยให้เกิดความแม่นยา ความคล่องแคล่ว ได้ออกกาลังกล้ามเนื้อ
แขจนและมือ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถขว้างลูกบอลได้ไกลที่สุด
สาระการเรี ยนรู้
การขว้างลูกบอล
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาทบทวนวีการขว้างลูกบอลและการรับลูกบอลจากที่เคยเรี ยนมาแล้ว
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายการขว้างลูกบอลให้ได้ระยะไกลพร้อมทั้งสาธิ ตให้ดู ตั้งแต่การยืน การจับลูก
บอลการขว้าง
3.3. แบ่งลูกเสื อเป็ นกลุ่มฝึ กการขว้างลูกบอลให้ไกลที่สุด
3.4. แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมาแข่งขันการขว้างบอลเพื่อหาผูช้ นะเลิศ
3.5. ประกาศชื่อผูช้ นะและมอบรางวัล
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
ลูกบอลและนกหวีด
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
- ปฏิบตั ิการขว้างลูกบอล
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 6
กระโดดข้ ามสิ่ งกีดขวาง

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวางจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีความเชื่อมัน่ ในตนเองและเคลื่อนที่ผา่ นสิ่ งกีด
ขวางได้อย่างรวดเร็ ว
จุดประสงค์
กระโดดข้ามรั้วหรื อเครื่ องกีดขวางสู งไม่เกินบั้นเองของตนเองได้
สาระการเรี ยนรู้
การกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิ ตการกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
3.3. จับคู่ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นสิ่ งกีดขวาง และคนที่จะกระโดดข้าม
3.4. ลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปขั้นตอนและวิธีการกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เครื่ องกีดขวาง
2. สนาม
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
2.1. ปฏิบตั ิกิจกรรม การกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
2.2. ทาแบบทดสอบ
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รายละเอียดเนือ้ หา
การวิง่ หรือยืนกระโดดไกล
การวิง่ หรื อยืนกระโดดไกล เป็ นการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึ กลูกเสื อขั้นต้น
ให้ฝึกยืนกระโดดโดยยืนเท้าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อย ย่อเข่า สู ดหายใจเข้าลึกๆ จากนั้นกระโดดไป
ข้างหน้าโดยสปริ งเท้าทั้งสองไปพร้อมกันให้อยูใ่ นท่ายืนที่มนั่ คง
ขว้ างลูกบอล
ในขั้นต้นลูกเสื อได้เคยฝึ กขว้างและรับลูกบอลจนเกิดทักษะแล้ว ดังนั้นในการฝึ กขั้นนี้ ลูกเสื อ
จะต้องพยายามขว้างลูกบอลให้ได้ไกลพอสมควร ตามที่ตนถนัดด้วยมือซ้ายหรื อขวาก็ได้
กระโดดข้ ามสิ่ งกีดขวาง
1. ให้คนหนึ่งเป็ นสิ่ งกีดขวาง โดยการยืนแยกเท้าขาตึงก้มตัวลง มือทั้งสองข้างจับเข่า ก้มศีรษะและ
เก็บคาง
2. คนที่จะกระโดดข้ามให้อยูด่ า้ นข้างของผูเ้ ป็ นสิ่ งกีดขวางห่ างออกไปอย่างน้อย 3 ก้าว
3. วิง่ เข้าหาสิ่ งกีดขวาง กระโดดแยกเท้า เงยหน้า มือแตะหลังผูเ้ ป็ นสิ่ งกีดขวาง ส่ งลาตัวข้ามไปลงสู่
พื้นพร้อมกับเอามือลงแนบลาตัวสู่ ท่าตรงแล้วเดินออกไป
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 3 การสารวจ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 7 การดูนาฬิ กาและการนับเวลา

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
เวลาเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องศึกษา เพื่อประโยชน์ในการนัดหมาย และฝึ กให้เป็ นผูม้ ีระเบียนวินยั
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ตามเวลาที่แผน
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อดูนาฬิกาและนักเวลาได้
สาระการเรี ยนรู้
การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เพลง ตรงต่อเวลา(หน้า 288)
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับการดูนาฬิกาและการนับเวลา
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลาเฉพาะกลางวัน( 12 ชัว่ โมง) แล้วให้ลูกเสื อบอกเวลา
ตามที่ผกู ้ ากับชี้ตามเข็มนาฬิกา
3.3. แบ่งกลุ่มฝึ กการดูนาฬิกาและนับเวลา และให้อ่านเวลาทีละคนจนครบ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. นาฬิกาจาลอง
2. นาฬิกาจริ ง
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
- ดูนาฬิกาแล้วนับเวลา

17
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
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ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 3
การสารวจ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 8
“ การนับเวลา “

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การดูนาฬิกาและการทากิจกรรมต่างๆได้ตามเวลาที่แผน
จุดประสงค์
ดูนาฬิกาและนับเวลาได้ 24 ชัว่ โมง
สาระการเรี ยนรู้
.
การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องการดูเวลาที่เรี ยนในชัว่ โมงที่แล้ว สอบถามเกี่ยวกับเวลาและให้
ลูกเสื อร่ วมกันตอบ
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลา(ในเวลากลางคืน )จนครบ 24ชัว่ โมง
3.3. ลูกเสื อ แบ่งกลุ่มแล้วออกมาดูเวลา นับเวลา และบอกเวลา ตามที่เพื่อนชี้ให้ตอบตามเข็ม
นาฬิกา
3.4. ลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปการดูนาฬิกาและการนับชัว่ โมงว่าหนึ่งวันจะมี 24 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น
กลางวัน 12 ชัว่ โมง และกลางคืน 12 ชัว่ โมง
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
นาฬิกาจาลอง นาฬิกาจริ ง และแผนภูมิเพลง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
- ดูนาฬิกาแล้วบอกเวลา
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 3
การสารวจ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 9
การวางแผนการ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การเดินทางไปสารวจหรื อเยือนสถานที่ต่างๆนอกโรงเรี ยนนั้นเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น
ให้ทงั ความรู ้ และความสนุกสนาน ก่อนที่ลูกเสื อจะเดินทางต้องมีการวางแผนร่ วมกัน
จุดประสงค์
1. วางแผนและเตรี ยมการเดินทางไปนอกสถานที่พร้อมผูก้ ากับได้
2. ปฏิบตั ิการตามขั้นตอนการวางแผนการเดินทางสารวจโดยเคร่ งครัด
สาระการเรี ยนรู้
การวางแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับสอบถามความรู ้สึกของลูกเสื อว่ามีใครอยากออกไปศึกษาสถานที่ต่างๆนอกโรงเรี ยน
หรื อไม่
3.1.1. สถานที่ที่อยากไปนั้นอยูท่ ี่ไหน
3.1.2. มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
3.2. ผูก้ ากับกระตุน้ ให้ลูกเสื อร่ วมกันตอบว่าการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนนั้น ทาอย่างไรจึงจะไม่
วุน่ วาย
3.3. ลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปว่าการเดินทางไปเยือนที่สถานที่ต่างๆนั้น เราจะต้องมีการวางแผนให้
รอบคอบดังนี้
3.3.1. แผนจุดประสงค์ หรื อจุดมุ่งหมาย เพื่ออะไร
3.3.2. แผนสถานที่ ที่ใดบ้าง
- แผนระยะเวลา วัน เดือน ปี เวลาไปและกลับ
- วิธีการเดินทาง เดินหรื อขึ้นรถ
- ค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พกั
- กิจกรรมช่วยกันแผนกิจกรรมให้ชดั เจน
- รายงานผล เมื่อกลับมาแล้วต้องรายงานผลให้ผกู ้ ากับทราบด้วยว่าได้ความรู ้เรื่ องอะไร
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3.3.3. ให้ลูกเสื อบันทึกผลที่สรุ ปร่ วมกันลงในสมุด
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์ ทาข้อทดสอบ
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง เครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ
2. แบบทดสอบ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
- ให้ทาแบบทดสอบเมื่อเรี ยนจบหน่วยที่ 3
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
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………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 4
การค้ นหาธรรมชาติ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 10
การเรี ยนรู้ สภาพดินฟ้าอากาศ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
สภาพดินฟ้ าอากาศเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดารงชี วติ ของ
เรา เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อบังคับธรรมชาติให้เป็ นไปตามความต้องการได้ ฉะนั้นลูกเสื อ
จึงควรมีความสนใจเรื่ องกาลอากาศ โดยเฉพาะท้องถิ่นของตน เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการดาเนิ น
ชีวติ ต่อไป
จุดประสงค์
บอกสภาพดินฟ้ าอากาศตามฤดูกาลได้
สาระการเรี ยนรู้
สภาพดินฟ้ าอากาศตามฤดูกาล
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง กบ
( 5 นาที)
3. การดาเนิ นกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆของประเทศไทย
3.2. ให้ลูกเสื อเล่าประสบการณ์ที่เคยเห็นเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติต่างๆ กัน เช่น ทุ่งนา ป่ าเขา
ชายทะเล หรื อสภาพท้องฟ้ าในเวลากลางคืน แบ่งกลุ่มลูกเสื อออกเป็ น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม
จับฉลากค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพของธรรมชาติตามฤดูกาลที่จบั ฉลากได้
3.2.1. ฤดูฝน
3.2.2. ฤดูหนาว
3.2.3. ฤดูร้อน
3.3. ผูก้ ากับแผนให้ไปค้นหาคาตอบจากแหล่งเรี ยนรู ้แล้วให้เขียนรายงานส่ ง โดยให้เวลา 20 นาที
3.4. ส่ งตัวแทนออกมารายงานทีละกลุ่ม
3.5. ผูก้ ากับพร้อมลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปว่า ฤดูกาลของประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ฤดูกาล ดังนี้
3.5.1. ฤดูฝน เริ่ มต้นประมาณเดือน พฤษภาคม
3.5.2. ฤดูหนาว เริ่ มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน
3.5.3. ฤดูร้อน เริ่ มต้นประมาณเดือนมีนาคม
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4. ลูกเสื อออกมาเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “กบ”
2. ห้องสมุด
3. ภาพธรรมชาติในฤดูต่างๆ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
2.1. ตรวจรายงานผลการค้นคว้าของทุกกลุ่ม
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 4
การค้ นหาธรรมชาติ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 11
แมลงชนิดต่ างๆ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธรรมชาติรอบตัวเราประกอบด้วยสัตว์และพืช มีความแตกต่างกันตามที่อยูอ่ าศัย มีประโยชน์
และโทษต่อมนุษย์
จุดประสงค์
1. รู้จกั ประเภทและลักษณะของแมลง
2. รู้จกั โทษและประโยชน์ของแมลง
3. สามารถทาสมุดภาพหรื อสะสมสิ่ งของเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆได้
สาระการเรี ยนรู้
แมลงชนิดต่างๆ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับให้ลูกเสื อดูภาพแมลงแล้วบอกชื่อแมลงชนิ ดนั้น
3.2. แบ่งกลุ่มลูกเสื อให้ไปสารวจแมลงในบริ เวณโรงเรี ยน ล้ามาสรุ ปร่ วมกัน
3.3. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ร่วมอภิปรายประโยชน์และโทษของแมลงที่มีต่อมนุษย์และพืช
3.4. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ไปจัดทาสมุดภาพหรื อสะสมสิ่ งของเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆในเวลาว่าง
(เลือกทาอย่างเดียว) และส่ งในการประชุมกองครั้งต่อไป
4. ผูก้ ากับเล่านิทาน หรื อ เรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์ เกี่ยวกับแมลง
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. รู ปภาพแมลง
2. บริ เวณโรงเรี ยน
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การสอบถาม
2.1. ชื่อแมลง
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2.2. โทษ ประโยชน์ของแมลงชนิ ดต่างๆ
3. การตรวจสอบผลงาน
3.1. สมุดภาพแมลงหรื อสิ่ งของเกี่ยวกับแมลง
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 4 การค้ นหาธรรมชาติ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 12 สิ่ งมีชีวติ ในนา้

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
สิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยอยูใ่ นน้ ามีมากมายหลายชีวติ มีท้ งั สิ่ งที่เปน นประโยชน์และมีโทษต่อมนุ ษย์
จุดประสงค์
1. รู ้จกั ประเภทของสิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ นสระน้ า
2. รู ้จกั โทษและประโยชน์ของสิ่ งมีชีวติ ในสระน้ า
3. จัดทาสมุดภาพหรื อสะสมสิ่ งของเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ ในสระน้ าได้
สาระการเรี ยนรู้
สิ่ งมีชีวติ ในสระน้ า
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับให้ลูกเสื อบอกชื่อสัตว์ ที่มีอยูใ่ นสระน้ า
3.2. ผูก้ ากับนารู ปภาพของสิ่ งที่มีชีวติ ในสระน้ ามาให้ลูกเสื อดู
3.3. แบ่งกลุ่มลูกเสื อให้แต่ละกลุ่มวาดภาพสิ่ งที่มีชีวติ ในสระน้ ามากลุ่มละ 2 ชนิด พร้อมทั้งบอก
ชื่อ บอกประโยชน์ และบอกโทษของสัตว์ชนิดนั้น (เวลา 20 นาที)
4. ผูก้ ากับเล่านิทาน เรื่ องสั้น หรื อเรื่ องที่เปน นประโยชน์เกี่ยวกับสัตว์น้ า ( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. รู ปภาพสัตว์ที่มีชีวิตในสระน้ า
2. กระดาษวาดภาพ และสี
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การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
1.2. การรายงาน
2. การสอบถาม
2.1. ชื่อสัตว์น้ า
2.2. โทษ-ประโยชน์
3. การตรวจผลงาน
3.1. การวาดภาพ
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 5
ความปลอดภัย
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 13
การปฏิบัติตามกฎจราจร
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การรู้จกั สัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร ทาให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยไม่
เกิดอุบตั ิเหตุ
จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สาระการเรี ยนรู้
กฎ และ เครื่ องหมายจราจร
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง “ข้ามถนน”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบตั ิตามกฎจราจร
3.2. ผูก้ ากับนาแผ่นภาพเครื่ องหมายจราจรมาให้ลูกเสื อดูและสอบถามความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องหมาย
ต่างๆพร้อมทั้งอธิ บายกฎ และสัญญาณจราจร
3.3. ให้ลูกเสื อแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการใช้สัญญาณและการใช้เครื่ องหมายจราจร
4. ผูก้ ากับเล่านิทาน เรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. สนามโรงเรี ยน หรื อถนนในโรงเรี ยน
2. ป้ ายหรื อสัญญาณจราจร
การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจ
1.2. การเข้าร่ วมกิจกรรม
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2. การซักถาม
2.1. กฎ เครื่ องหมาย สัญญาณจราจร
2.2. ข้อควรปฏิบตั ิตามกฎจราจร
3. การทดสอบ
3.1. แสดงวิธีเดินข้ามถนนและเดินทางเท้าตามกฎจราจรอย่างปลอดภัย
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 5
ความปลอดภัย
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 14
ความปลอดภัยในบ้ าน
เวลา1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………
สาระสาคัญ
บ้านที่เราอาศัยอยู่ อาจเกิดอุบตั ิเหตุหรื ออันตรายต่างๆได้ เราจะต้องหาทางป้ องกันและดูแล
บ้านของเราเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของเรา
จุดประสงค์
บอกข้อควรปฏิบตั ิในการป้ องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยูบ่ า้ นได้
สาระการเรี ยนรู้
ความปลอดภัยในบ้าน
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง “ตารวจดับเพลิง”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภัยต่างๆ ซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ในบ้านเมื่อไม่มีคนอยู่
3.2. ให้ลูกเสื อเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็น หรื อได้ยนิ เกี่ยวกับภัยซึ่ งเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนอยูบ่ า้ น
3.3. แบ่งให้แต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายในหัวข้อ “เราจะปฏิบตั ิอย่างไรเมื่อไม่มีคนอยูบ่ า้ น”
3.4. แต่ละหมู่ออกมานาเสนอผลการอภิปรายของหมู่ตนต่อที่ประชุม
3.5. ลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปถึงวิธีการปฏิบตั ิเมื่อไม่มีคนอยูบ่ า้ น
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลง
การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจ
1.2. การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อทิ้งบ้านไว้ไม่มีคนอยู่
3. การตรวจผลงาน
3.1. ตรวจสมุดจดบันทึก

31
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
การบริการ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 15
การวางแผนและดาเนินการให้ บริการแก่ ผ้ อู ื่น

เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การบริ การเป็ นภารกิจที่สาคัญของลูกเสื อที่จะต้องปฏิบตั ิหรื อบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
หรื อสังคม
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื ออธิ บายความหมายของคาว่า “บริ การ”ได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั วางแผนในการให้บริ การแก่สังคม
สาระการเรี ยนรู้
1. ความหมายของการให้บริ การ
2. การวางแผนเพื่อให้บริ การแก่สังคม
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “บริ การ”
( 5 นาที)
3. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคา “บริ การ” ให้ลูกเสื อฟัง
3.2. ผูก้ ากับอธิ บายถึงขึ้นตอนในการวางแผนเพื่อให้บริ การแก่สังคม
3.3. แบ่งลูกเสื อออกเป็ นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผนการให้บริ การแก่สังคม
3.4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการวางแผนการให้บริ การแก่สังคมของกลุ่มตน พร้อมทั้ง
ส่ งรายงานที่ผกู ้ ากับ
3.5. ผูก้ ากับนาผลของการวางแผนการให้บริ การแก่สังคมของลูกเสื อแต่ละหมู่มาคัดเลือกแยก
ประเภทของงาน พร้อมกับปรึ กษากับลูกเสื อในการแผนวัน เวลา และสถานที่ที่จะปฏิบตั ิจริ ง
แล้วจดบันทึกหรื อทาเป็ นตารางไว้
4. ให้ลูกเสื อเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลง บริ การ
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การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. การวางแผนการให้บริ การและสถานที่ที่ควรให้บริ การ
3. การตรวจผลงาน
3.1. การวางแผนการให้บริ การ
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
การบริการ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 16
การให้ บริการแก่สังคม

เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การบริ การเป็ นภารกิจที่สาคัญของลูกเสื อที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
หรื อสังคม
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถช่วยทางานในหน้าที่ต่างๆในงานของส่ วนรวมได้
สาระการเรี ยนรู้
การให้บริ การแก่สังคมโดยการช่วยทางานในหน้าที่ต่างๆ (งานส่ วนรวม เช่น งานโรงเรี ยน
งานวัด งานเทศบาล ฯลฯ)
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “งานสิ่ งใด”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับแบ่งงานและแผนหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลูกเสื อทุกคน
3.2. ให้ลูกเสื อเล่นบทบาทสมมุติในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.3. ให้ลูกเสื อร่ วมกันสมมุติปัญหา และหาวิธีแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในขณะทางาน
3.4. ให้ลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายถึงผลที่ได้รับจากการให้บริ การแก่สังคมในครั้งนี้
3.5. ผูก้ ากับและลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปถึงข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิ และวิธีการแก้ไขเพื่อให้พร้อมใน
การปฏิบตั ิจริ ง
4. ผูก้ ากับ เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นบทบาทสมมุติ
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การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. การเล่นบทบาทสมมุติของลูกเสื อ
2. สอบถาม
2.1. ผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิจริ ง
2.2. วิธีแก้ไขข้อบกพร่ อง
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
บริการ
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 17
การให้ บริการแก่สังคม
เวลา 1 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………..
สาระสาคัญ
การบริ การเป็ นภารกิจที่สาคัญของลูกเสื อที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวมหรื อ
สังคม
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อได้รู้จกั การบาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ช่วยทาความสะอาดแหล่งบริ การต่างๆ
ได้
สาระการเรี ยนรู้
การให้บริ การแก่สังคมโดยการทาความสะอาดแหล่งบริ การ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “อย่าเกียจคร้าน”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับแบ่งหน้าที่ให้ลูกเสื อรับผิดชอบในการทาความสะอาด โดยแบ่งเป็ นหมู่สี
3.2. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่สีลงมือปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3. เมื่อครบแผนเวลาให้ลูกเสื อมารายงานผลต่อนายหมู่
3.4. นายหมู่ไปตรวจสอบความเรี ยบร้อยแล้วมารายงานผลต่อผูก้ ากับ
3.5. ลูกเสื อแต่ละหมู่สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานพร้อมกับเสนอปั ญหาและอุปสรรคที่พบแก่ที่ประชุม
4. ผูก้ ากับแนะนาวิธีการแก้ปัญหา
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. เครื่ องมือในการทาความสะอาด
การวัดผล/ประเมินผล
1. พิจารณาจากการปฏิบตั ิงานของลูกเสื อแต่ละหมู่วา่ ทางานได้สะอาดเรี ยบร้อยเพียงใด
2. พิจารณาจากการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของลูกเสื อแต่ละหมู่
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บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
บริการ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 18 การให้ บริการแก่ สังคมด้ านสาธารณกุศล

เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การให้บริ การ
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถช่วยทางานหาทุนมาสนับสนุนโครงการสาธารณกุศลต่างๆได้
สาระการเรี ยนรู้
การให้บริ การแก่สังคมด้านสาธารณกุศล
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสื อ”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ให้ลูกเสื อแบ่งหมู่
3.2. ให้นายหมู่มารับอุปกรณ์งานประดิษฐ์ที่ผกู ้ ากับจัดเตรี ยมมา
3.3. ให้แต่ละหมู่วางแผนแบ่งงานกันว่าใครจะทาอะไร อย่างไร
3.4. ให้แต่ละหมู่ลงมือปฏิบตั ิงานตามที่ได้วางแผนไว้
3.5. ให้นาผลงานมาส่ งที่ผกู ้ ากับ(หมู่ใดยังทางานไม่เสร็ จ ให้นากลับไปทาที่บา้ นให้เสร็ จ)
3.6. ผูก้ ากับให้ลูกเสื อแต่ละหมู่สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งเสนอปั ญหาต่อที่ประชุม
4. เนตรนารี สารองกลุ่มที่ได้รับมอบหมายเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์ให้เพื่อนฟัง ( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เพลงในหมู่ลูกเสื อ
2. อุปกรณ์ที่ใช้ทางานประดิษฐ์
การวัดผล/ประเมินผล
1. ความสนใจและความตั้งใจในการทางาน
2. ตรวจผลงานประดิษฐ์
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บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 7
ธงและประเทศต่ างๆ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 19 ธงลูกเสื อประจาจังหวัดและธงคณะลูกเสื อแห่ งชาติ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การรู ้จกั ธงลูกเสื อต่างๆ ทาให้เรารู ้จกั คณะหรื อประเภทของลูกเสื อนั้นๆ
จุดประสงค์
บอกลักษณะของธงลูกเสื อประจาจังหวัดและธงคณะลูกเสื อแห่งชาติได้
สาระการเรี ยนรู้
1. ธงลูกเสื อประจาจังหวัด
2. ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ให้ลูกเสื อดูภาพธงลูกเสื อประจาจังหวัด ผูก้ ากับอธิ บายถึงประวัติ ลักษณะ และโอกาสที่เริ่ ม
ใช้ธงลูกเสื อให้ลูกเสื อฟัง
3.2. ผูก้ ากับนาภาพธงคณะลูกเสื อแห่งชาติมาติดบนกระดานแล้วอธิ บายถึงประวัติ ลักษณะ และ
โอกาสที่จะใช้ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
3.3. ให้ลูกเสื อวาดภาพธงลูกเสื อทั้งสองชนิดลงในสมุดเสร็ จแล้วนามาส่ งครู
3.4. ลูกเสื อช่วยกันสรุ ปประวัติ ลักษณะ และโอกาสที่จะใช้ธงของลูกเสื อทั้งสองชนิ ด
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. รู ปภาพธงลูกเสื อประจาจังหวัด
2. รู ปภาพธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
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การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
2. ซักถาม
2.1. ลักษณะธงลูกเสื อประจาจังหวัด
2.2. ลักษณะธงคณะลูกเสื อโลก
3. ตรวจผลงาน
3.1. การวาดภาพธงทั้งสองชนิ ด
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

42
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 7
ธงและประเทศต่ างๆ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 20
ธงชาติประเทศต่ างๆ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธงชาติเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็ นเอกราชของชาติน้ นั ๆ การรู ้จกั ธงชาติของประเทศ
เพื่อนบ้าน ทาให้เราเข้าใจถึงความเป็ นมาของประเทศนั้นๆดีข้ ึน
จุดประสงค์
บอกลักษณะและเขียนภาพธงประเทศสิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซี ย ได้
สาระการเรี ยนรู้
ธงชาติประเทศต่างๆ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “มาสบินลี” (หน้า 329)
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อที่จะไปศึกษาค้นคว้า
เรื่ องธงชาติของประเทศต่อไปนี้
3.1.1. กลุ่มที่ 1 ธงชาติประเทศ สิ งคโปร์
3.1.2. กลุ่มที่ 2 ธงชาติประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์
3.1.3. กลุ่มที่ 3 ธงชาติประเทศ อินโดนีเซีย
3.1.4. กลุ่มที่ 4 ธงชาติประเทศ มาเลเซีย
3.2. ในการศึกษาค้นคว้าให้บอกตามหัวข้อต่อไปนี้
3.2.1. สถานที่ต้ งั ของประเทศ
3.2.2. ลักษณะและขนาดของธงชาติ
3.2.3. ความหมายของธงชาติ
3.3. ให้แต่ละกลุ่มวาดรู ปธงชาติ ระบายสี ประกอบในรายงานด้วย
3.4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุม
3.5. ให้ส่งรายงานการค้นคว้าและผลงานที่ผกู ้ ากับ
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
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สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “มาสบินลี”
2. ภาพธงชาติประเทศ สิ งคโปร์
3. ภาพธงชาติประเทศฟิ ลิปปิ นส์
4. ภาพธงชาติประเทศอินโดนีเซีย
5. ภาพธงชาติประเทศมาเลเซีย
6. ห้องสมุด
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
1.2. การรายงานผลการค้นคว้า
2. ซักถาม
2.1. ลักษณะของธงแต่ละประเทศ
3. ตรวจผลงาน
3.1. การเขียนรายงาน
3.2. การวาดภาพ ระบายสี
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 7 ธงและประเทศต่ างๆ
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 21 ธงชาติประเทศต่ างๆ
เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………..
สาระสาคัญ
การรู ้จกั ธงชาติของประเทศต่างๆ ทาให้เราเข้าใจถึงความเป็ นมาของประเทศนั้นๆได้ดียงิ่ ขึ้น
จุดประสงค์
บอกลักษณะและเขียนภาพของธงประเทศ ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และจีน
สาระการเรี ยนรู้
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และจีน
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม คาด๊านซ์ (การแสดงท่าเต้นราของคา)
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อไปศึกษาค้นคว้า
เรื่ องธงชาติของประเทศต่อไปนี้
3.1.1. กลุ่มที่ 1 ธงชาติประเทศ ญี่ปุ่น
3.1.2. กลุ่มที่ 2 ธงชาติประเทศ จีน
3.1.3. กลุ่มที่ 3 ธงชาติประเทศ อังกฤษ
3.1.4. กลุ่มที่ 4 ธงชาติประเทศ สหรัฐอเมริ กา
3.2. ในการศึกษาค้นคว้าให้บอกตามหัวข้อต่อไปนี้
3.2.1. สถานที่ต้ งั ของประเทศ
3.2.2. ลักษณะและขนาดของธงชาติ
3.2.3. ความหมายของธงชาติ
3.3. ให้แต่ละกลุ่มวาดรู ปธงชาติ ระบายสี ประกอบในรายงานด้วย
3.4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุม
3.5. ให้ส่งรายงานการค้นคว้าและผลงานที่ผกู ้ ากับ
3.6. ลูกเสื อทาแบบฝึ กหัดหลังหน่วยการเรี ยน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
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สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. ภาพธงชาติท้ งั 4 ประเทศ
2. ห้องสมุด
วัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. บอกชื่อประเทศต่างๆ
3. ตรวจผลงาน
3.1. สมุดภาพธงชาติ
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 8
การฝี มือ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 22
การประดิษฐ์ สิ่งของจากเศษวัสดุ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเป็ นของใช้หรื อของเล่นเป็ นการฝึ กให้ลูกเสื อรู ้จกั
ประหยัด มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักงานประดิษฐ์และตกแต่ง
ผลการเรียนทีค่ าดหวัง
เพื่อให้ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุโดยใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมได้
สาระการเรี ยนรู้
การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนินการเรี ยนการสอน
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับนาสนทนาถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
3.2. ผูก้ ากับเสนอแนะแนวทางในการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้
3.3. แบ่งลูกเสื อออกเป็ นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกแบบสิ่ งของที่ประดิษฐ์เป็ นของเล่นหรื อของใช้
3.4. ให้แต่ละกลุ่มเลือกเศษวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์สิ่งของ
3.5. ให้แต่ละกลุ่มประดิษฐ์สิ่งของตามที่ได้ออกแบบไว้และตกแต่งให้เรี ยบร้อยสวยงาม เสร็ จแล้ว
นาส่ งผูก้ ากับ
3.6. ผูก้ ากับนาผลงานของทุกกลุ่มมาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่ งกันและกัน
4. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เศษวัสดุต่างๆ
2. แผนภูมิเพลง
3. ตัวอย่างสิ่ งของที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
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วัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์สิ่งของ
3. ตรวจผลงาน
3.1. ตรวจผลงานการประดิษฐ์
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 8 การฝี มือ
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 23 เครื่องมือทีใ่ ช้ ประดิษฐ์ สิ่งและวิธีการเก็บรักษา

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ในการประดิษฐ์สิ่งของจาเป็ นต้องรู ้จกั ใช้เครื่ องมือต่างๆให้ถูกกับประเภทของงานและต้อง
รู ้จกั เก็บรักษาเครื่ องมือเหล่านั้นให้ถูกวิธีดว้ ย
จุดประสงค์
เพื่อให้สามารถใช้เครื่ องมือได้ถูกประเภทของงานและรู ้จกั เก็บรักษาเครื่ องมือได้ถูกวิธี
สาระการเรี ยนรู้
วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
3.1. ผูก้ ากับแนะนาให้รู้จกั เครื่ องมือชนิดต่างๆ เช่น มีดพับ เลื่อย กรรไกร ค้อน ไขควง ฯลฯ
3.2. ให้ลูกเสื ออภิปรายเกี่ยวกับวิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่ องมือชนิดต่างๆว่าแต่ละชนิดใช้
อย่างไร และจะดูแลเก็บรักษาอย่างไร
3.3. ร่ วมกันสรุ ปวิธีใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่ องมือแต่ละชนิดเป็ นข้อๆ แล้วให้ลูกเสื อจด
บันทึก
4. ลูกเสื อเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
เครื่ องมือต่างๆที่ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ เช่น มีดพับ เลื่อย กรรไกร ค้อน ไขควง ฯลฯ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. จากการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่ องมือต่างๆ
1.2. ตรวจสมุด
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 9
กิจกรรมกลางแจ้ ง
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 24
การหาทิศ
เวลา 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………
สาระสาคัญ
การรู ้จกั ทิศช่วยให้เราสามารถเดินทางได้ถูกต้องไม่หลงทาง และสามารถบอก
ตาแหน่งสถานที่ต่างๆได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถบอกถึงวิธีการหาทิศ โดยสังเกตจากธรรมชาติได้
สาระการเรี ยนรู้
การหาทิศโดยสังเกตจากธรรมชาติ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดกอง
(10 นาที)
2. เพลง “ทิศทั้ง8”
( 5 นาที)
3. กิจกรรมการเรี ยนการสอน
(30 นาที)
3.1. แบ่งลูกเสื อออกเป็ นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายถึงวิธีหาทิศ โดยวิธีสังเกตจากธรรมชาติ
3.2. ให้แต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลการอภิปรายหน้าที่ประชุม
3.3. ลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปผลของการอภิปรายหาทิศโดยวิธีสังเกตจากธรรมชาติ
3.4. ลูกเสื อนาผลของการอภิปรายการหาทิศไปปฏิบตั ิแล้วเขียนรายงานส่ งผูก้ ากับ
3.5. ผูก้ ากับตรวจรายงานแล้วสรุ ปผลของการอภิปรายค้นหาทิศโดยวิธีสังเกตจากธรรมชาติ
4. ลูกเสื อเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
ธรรมชาติต่างๆ เช่น ต้นไม้
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. จากการอภิปรายเรื่ องการค้นหาทิศของลูกเสื อ
2. สอบถาม
2.1. เรื่ องทิศทั้งแปด
3. ตรวจผลงาน การรายงานผลการค้นหาทิศทั้งแปด
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บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 9 กิจกรรมกลางแจ้ ง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 25 การหาทิศ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การรู ้จกั ทิศช่วยให้เราสารถเดินทางได้ถูกต้องไม่หลงทาง และสามารถบอกตาแห่งสถานที่ต่างๆได้
จุดประสงค์
สามารถค้นหาทิศได้โดยใช้เข็มทิศได้
สาระการเรี ยนรู้
การหาระยะทางโดยใช้เข็มทิศ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “เดินวนหาทิศ”
( 5 นาที)
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับทิศทั้ง 8
4.2. ลูกเสื ออภิปรายถึงลักษณะรู ปร่ างวิธีอ่าน และปะโยชน์ของเข็มทิศ
4.3. ให้ลูกเสื อ ฝึ กอ่านเข็มทิศ
4.4. ผูก้ ากับอธิ บายวิธีหาทิศและระยะทางโดยใช้เข็มทิศ
4.5. ผูก้ ากับแจกบัตรคาสั่ง แล้วแบ่งลูกเสื อปฏิบตั ิการหาเส้นทางตามที่แผนโดยใช้เข็มทิศ
4.6. ผูก้ ากับและลูกเสื อช่วยกันสรุ ปถึงวิธีการหาทิศโดยใช้เข็มทิศ
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น แล้ววัดและประเมินผล
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง เดินวนหาทิศ
2. เข็มทิศ
3. บัตรคาสั่ง
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การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ทิศทั้ง 8 และวิธีอ่านเข็มทิศ
3. การทดสอบ
3.1. หาเส้นทาง 400 เมตร โดยใช้เข็มทิศ
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 10 การบันเทิง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 26 การแสดงละคร

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การแสดงละครนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งแก่ผแู ้ สดงและผูช้ มแล้วยังเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้ผแู ้ สดงมีความ กล้าแสดงออก ในส่ งที่ดีงามตามโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อ-เนตรนารี สารอง สามารถแสดงละครให้เพื่อนๆ ชมได้อย่างสนุกสนาน
สาระการเรี ยนรู้
การแสดงละคร
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “แว่วเสี ยงแคน”
( 5 นาที)
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่างๆ แล้วอภิปรายถึงการแสดงละครแบบต่างๆ ให้นกั เรี ยนฟัง
เช่นละครใบ้ละครพูด
4.2. แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ให้แต่ละหมู่ไปคิดเรื่ องแผนตัวละครฝึ กซ้อมการแสดง ให้กล่อง แล้วมาแสดง
ให้เพื่อนชม ตามเวลาที่แผน
4.3. ผูก้ ากับและลูกเสื อช่วยกันสรุ ปความรู ้หรื อข้อคิดที่ได้รับจากการชมละครของแต่ละหมู่
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลง แว่วเสี ยงแคน
อุปกรณ์การแสดงละคร
เครื่ องเสี ยง
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การวัดผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงละคร
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 10
การบันเทิง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 27 การร้ องเพลงหรื อฟ้อนราโดยมีดนตรี ประกอบ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การร้องเพลงนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผูฟ้ ังและ ผูข้ บั ร้องแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้
เป็ นคนกล้าแสดงออกในสิ่ งที่ดีงามตามโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อ - เนตรนารี สารอง สามารถออกมาร้องเพลงหรื อฟ้ อนราให้เพื่อฟังได้อย่างมัน่ ใจ
สาระการเรี ยนรู้
การร้องเพลงโดยมีดนตรี ประกอบ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “ออกกาลัง”
( 5 นาที)
“ออกกาลัง ด้วยการร้องราทาเพลง ให้ครื้ นเครงเสี ยงเพลงบรรเลงจับใจ
ราร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องราทาเพลง”
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ แล้วให้ลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายประโยชน์และ
วิธีการร้องเพลงที่ดี
4.2. แบ่งลูกเสื ออกเปน นหมู่ ๆ ให้แต่ละหมู่ไปเตรี ยมหาเพลงมาร้องให้เพื่อน ๆ ฟัง หมู่ละ 1
เพลง ในการร้องนั้นจะต้องมีเครื่ องดนตรี ประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ชิ้น อาจเปน นเครื่ องดนตรี
ง่ายๆ ที่คิดทาขึ้นเองกนได้
4.3. เมื่อได้เพลงและได้เครื่ องดนตรี มาแล้วให้แต่ละหมู่ไปฝึ กซ้อมการร้องเพลงกันเองให้คล่อง
ในการร้องอาจทาท่าทางประกอบเพลงได้อย่างอิสระ
4.4. ให้แต่ละหมู่จบั ฉลากผลัดกั้นออกมาร้องเพลงให้ที่ประชุมฟัง
4.5. ผูก้ ากับและลูกเสื อช่วยกันสรุ ปผลของการร้องเพลงของลูกเสื อ แต่ละหมู่วา่ ดี ไม่ดีอย่างไร
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
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สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “ออกกาลัง”
2. เครื่ องดนตรี ต่าง ๆ ที่ลูกเสื อนามาประกอบการร้องเพลง
การวัดผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 10 การบันเทิง
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 28 การแสดงหุ่นมือ
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การแสดงหุ่นนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็ นการส่ งเสริ มให้เป็ นคน
กล้าแสดงออกในส่ งที่ดีงาม ตามโอกาสที่เหมาะอีกด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อ - เนตรนารี สารอง แสดงหุ่นมือให้เพื่อนๆ ชมได้อย่างมัน่ ใจ และสนุกสนาน
สาระการเรี ยนรู้
การแสดงหุ่นมือ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “วันนี้ยนิ ดี”
( 5 นาที)
“ วันนี้ยนิ ดี ที่เราได้มาพบกัน (ซ้ า)
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่ วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มนั สิ้ นไป
มาเถิดเรา เรามาร่ วมจิต ด้วยการคิดทาให้การลูกเสื อเจริ ญ”
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่างๆ แล้วพูดถึงการแสดงหุ่นมือ ซึ่ งสามารถนามาใช้ประกอบ
ในการเล่านิทานได้
4.2. ผูก้ ากับนาหุ่นมือที่เปน นรู ปคน รู ปสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ มาให้ลูกเสื อดูพร้อมสาธิ ตการเชิดหุ่นมือเหล่านั้น
ให้ดูดว้ ย
4.3. แบ่งลูกเสื อเปน นหมู่ ๆ ให้แต่ละหมู่ไปคิดเรื่ องและมาเลือกหุ่นมือที่เปน นตัวละครในเรื่ องจากที่ผกู ้ ากับมี
อยู่ แล้วไปฝึ กเชิดหุ่ นมือกันเองให้คล่อง เพื่อนามาแสดงให้ เพื่อน ๆ ชม
4.4. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ออกมาจับฉลากเพื่อจัดลาดับการแสดงแล้วออกมาแสดงหุ่นมือตามเรื่ องที่เตรี ยม
ไว้ให้เพื่อนๆ หน้าที่ประชุม
4.5. ผูก้ ากับและลูกเสื อช่วยกันสรุ ปผลการแสดงหุ่นของลูกเสื อแต่ละหมู่วา่ ดี หรื อไม่ดีอย่างไร
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
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สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “วันนี้ยนิ ดี”
2. หุ่นมือต่างๆ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3. การคิดเรื่ องการเลือกตัวละครและการฝึ กซ้อมการเชิดหุ่นมือของลูกเสื อ
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

59
แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 11 การผูกเงื่อน
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 29 “เงื่อนบ่ วงสายธนู”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
เงื่อนบ่วงสายธนูสามารถนา/ไปใช้ใน ชีวติ ประจาวันได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถผูกเงื่อนบ่วงสายธนูได้
สาระการเรี ยนรู้
การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และประโยชน์ของการผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “ดอกไม้แดนไทย”
( 5 นาที)
“แดนป่ าเขา หนูนอ้ ยเริ งใจ
เด็ดดอกไม้สอดใส่ แซมผม
ดอกมะลิวลั ย์ กรรณิ การ์ ลนั่ ทม
เฝ้ าเด็ดดมนิยมแดนไพร
ชวนกันร้องเพลงเพลิน เดินไป
น่าชื่นใจดอกไม้ในป่ า”
4. การสอนเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับอธิ บายถึงวิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนูให้ลูกเสื อฟังทีละขั้นตอน
4.2. นานักเรี ยนศึกษาวิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนูจาก อินเตอร์ เนต ฝึ กการผูกให้คล่องทุกกลุ่ม
4.3. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ผกู เงื่อนบ่วงสายธนูพร้อม ๆ กันทีละหมู่ให้ผกู ้ ากับดู
4.4. ผูก้ ากับให้ลูกเสื อทุกคนช่วยกันสรุ ปถึงประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนู
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ อสั้น
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อการสอน/ แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง”ดอกไม้แดนไทย”
2. เชือก
3. วัสดุสาหรับการผูกเชือก
4. ห้องคอมพิวเตอร์
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การวัด ผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การฝึ กหัดผูกเงื่อนของแต่ละหมู่
1.3. พิจารณาการผูกเงื่อนของแต่ละคน
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
2.2. ผลงานจาการผูกเงื่อน
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 11 การผูกเงื่อน
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 30 “การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
เงื่อนกระหวัดไม้สามารถนาไปใช้ใน ชีวติ ประจาวันได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถผูกเงื่อนกระหวัดไม้ได้
สาระการเรี ยนรู้
การผูกเงื่อนกระหวัดไม้และประโยชน์ของเงื่อนกระหวัดไม้
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “เป็ ด”
( 5 นาที)
“ยามเมื่อเป็ ดมันเดินไป
มองแล้วไม่น่าดูเลย
จาไว้เถิดเพื่อน เอ่ย เอ๋ ย
จงอย่าเดินให้เหมือนเปน ด”
4. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับอธิ บายถึงวิธีการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ให้ฟังทีละขั้นตอน
4.2. นาลูกเสื อ – เนตรนารี ไปศึกษาวิธีการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ในอินเตอร์เนนต แล้วฝึ กการผูกเงื่อน
กระหวัดไม้จนคล่อง
4.3. ให้ลูกเสื อแต่หมู่มาผูกเงื่อนกระหวัดไม้พร้อม ๆ กันทีละหมู่ ให้ผกู ้ ากับดู
4.4. ผูก้ ากับให้ลูกเสื อทุกคนช่วยกันสรุ ปถึงประโยชน์ของเงื่อนกระหวัดไม้
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นให้ฟัง
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
การวัดผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. การฝึ กหัดผูกเงื่อนของแต่ละหมู่
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
2.2. ผลงานจากการผูกเงื่อน
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บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 11 การผูกเงื่อน
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 31 “การขดเชือกหรือสายยาง”

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การขดเชือกและสายยางเปน นสิ่ งจาเปน นอย่างหนึ่งที่ลูกเสื อควรรู ้และสามารถนาไปใช้ใน ชีวติ ประจาวันได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถขดเชือกหรื อสายยางได้อย่างเรี ยบร้อย
สาระการเรี ยนรู้
การขดเชือกหรื อสายยาง
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “ลูกเสื อเร็ วไว”
( 5 นาที)
“มาเถิดอย่ารอรา ขอจงมาเถิดไว ๆ
พวกเราลูกเสื อไทย ทางานอะไรให้ตรงเวลา
ตรง ตรง เตรงเวลา นอย นอย นอย นอย นอย”
4. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับอธิ บายเรื่ องการขดเชื อกหรื อสายยางในลักษณะต่างๆ ให้ลูกเสื อฟัง พร้อมทั้งสาธิต
การขดเชื อกและสายยางขนาดต่าง ๆ ให้ลูกเสื อดู
4.2. นาลูกเสื อ-เนตรนารี ไปศึกษาและฝึ กการขดเชือกจากคอมพิวเตอร์ แล้วให้ฝึกปฏิบตั ิให้คล่องทุกคน
4.3. แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ๆ ฝึ กเก็บเชือกและสายยางขนาดต่าง ๆ กันเอง จนสามารถทาได้อย่างรวดเร็ วและ
เรี ยบร้อย
4.4. ผูก้ ากับให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมาชดเชื อกหรื อสายยางให้เพื่อนๆ ดูหน้าที่ประชุม
5. ลูกเสื อเล่าเรื่ องสั้นให้เพื่อนฟั ง
( 5 นาที)
6. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อการเรี ยนการสอน/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “ลูกเสื อเรน วไว”
2. เชือก
3. วัสดุสาหรับผูกเชือก
4. ห้องคอมพิวเตอร์
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การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การฝึ กหัดผูกเงื่อนของแต่ละหมู่
1.3. พิจารณาการผูกเงื่อนของแต่ละคน
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
2.2. ผลงานจาการผูกเงื่อน
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 12 กฎและคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 32 “กฎของลูกเสื อสารอง”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
กฎของลูกเสื อสารอง ลูกเสื อจะต้องจาให้ข้ ึนใจและต้องถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถท่องกฎของลูกเสื อสารองได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อบอกวิธีที่จะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อสารองได้
สาระการเรี ยนรู้
กฎของลูกเสื อสารอง
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “กฎของลูกเสื อสารอง”
( 5 นาที)
“ไหน ไหน ไหน
ไหนว่าเธอเป็ นลูกเสื อ
ฉันไม่อยากเชื่อ เธอคือลูกเสื อสารอง
ฉันจากฎได้
ไหนลองท่องให้ฉนั ฟัง
บอกพี่ได้ไหมน้อง
สารองกฎว่าอย่างไร
ลูกเสื อสารอง ทาตามลูกเสื อรุ่ นพี่
ลูกเสื อสารอง ไม่ทาตามใจตนเอง”
4. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับอธิ บายนาแผนภูมิกฎลูกเสื อสารองมาติดบนกระดานดาแล้วให้ลูกเสื อสารองอ่านกฎ
นั้นพร้อมๆกัน ต่อจากนั้นให้ลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายความหมายของกฎลูกเสื อสารองทั้งสอง
ข้อ
4.2. แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ให้แต่ละหมู่ไปฝึ กท่องกฎของลูกเสื อสารองให้คล่องทุกคน แล้วร่ วมกันอภิปราย
เพื่อหาแนวทางในการที่จะปฏิบตั ิตามกฎทั้งสองข้อนั้น
4.3. ให้แต่ละหมู่ออกมารายงานผลการอภิปรายถึงวิธีการที่จะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อสารองทั้งสองข้อ
ให้ที่ประชุมฟัง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมด้วย
4.4. ให้ลูกเสื อสารองท่องกฎของลูกเสื อสารองพร้อมๆกัน ทีละหมู่และช่วยกันสรุ ปวิธีการปฏิบตั ิตามกฎ
ของลูกเสื อทั้งสองข้อนั้น
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5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อการเรี ยนการสอน/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “กฎของลูกเสื อสารอง”
2. แผนภูมิกฎของลูกเสื อสารอง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. ความร่ วมมือกันอภิปรายถึงวิธีการปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
2. ตรวจผลงาน
2.1. การท่องกฎของลูกเสื อสารองให้ผกู ้ ากับฟังพร้อมๆกันทีละหมู่
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………
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แผนการเรี ยนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 12 กฎและคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 33 “คาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
คาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง ลูกเสื อจะต้องจาให้ข้ ึนใจและต้องถือปฎิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถท่องคาปฏิญาณของลูกเสื อสารองได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อบอกวีธีที่จะปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณของลูกเสื อสารองได้
สาระการเรี ยนรู้
คาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
3. ร้องเพลง “ตะลุงลูกเสื อสารอง”
( 5 นาที)
“ ลูกเสื อสารอง ต้องทาหน้าที่ จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
ทั้งองค์กษัตริ ย ์ รักยิง่ ชีวา เราต้องรักษา หน้าที่ของตน
ยึดมัน่ ในกฎ เพื่อความรุ่ งโรจน์ บาเพ็ญประโยชน์ แก่เหล่าปวงชน
ทาตามรุ่ นพี่ ไม่ตามใจตน ลูกเสื อทุกคน ทาดีที่สุด ”
4. การสอนตามเนื้ อหา
(30 นาที)
4.1. ผูก้ ากับทาแผนภูมิคาปฎิญาณลูกเสื อสารองมาติดบนกระดานดาแล้วให้ลูกเสื อสารองอ่านคา
ปฏิญาณพร้อมๆกัน แล้วให้ลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายความหมายของคาปฏิญาณทั้งสองข้อนั้น
ว่ามีความหมายอย่างไร
4.2. แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ๆ ให้แต่ละหมู่ไปฝึ กคาปฏิญาณของลูกเสื อสารองให้คล่องทุกคน แล้ว
ร่ วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการที่จะปฏิบตั ิตนตามตาปฏิญาณทั้งสองข้อนั้น
4.3. ให้แต่ละหมู่ออกมารายงานผลงานอภิปรายถึงวิธีการที่จะปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณของลูกเสื อทั้ง
สองข้อ ให้ที่ประชุมฟัง
4.4. ให้ลูกเสื อมาท่องคาปฏิญาณพร้อมๆกันทีละหมู่ และช่วยกันสรุ ปวิธีการปฏิบตั ิตามคา
ปฏิญาณของลูกเสื อสารองทั้งสองข้อนั้น
5. ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิ ดประชุมกอง
(10 นาที)
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สื่ อการเรี ยนการสอน/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “ตะลุงลูกเสื อสารอง”
2. แผนภูมิคาปฏิญาณลูกเสื อสารอง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. ความร่ วมมือกันอภิปรายถึงวิธีการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณของลูกเสื อ
2. ตรวจผลงาน
2.1. การท่องคาปฏิญาณของลูกเสื อสารองให้ผกู ้ ากับฟังพร้อมๆกันทีละหมู่
บันทึกหลังการสอน………………………………….…………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
………………………......………………………………………………
…………………………….…..…………………………………………
………………………………………………………………………..…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

ภาคผนวก

คติพจน์ ลูกเสื อสารอง
เราลูกเสื อสารอง
เราต้องทาความดี
คติพจน์เรามี
ทาให้ดีที่สุด
========================
ทาดี
ลูกเสื อสารอง
ต้องทาให้ดีที่สุด
ดีที่สุด ดีที่สุด
ลูกเสื อสารอง ลูกเสื อสารอง
========================
ในหมู่ลูกเสื อ
ในหมู่ลูกเสื อ
เมื่อเรามาร่ วมอยู่
ต่างคนต่างรู ้กนั ดี
ว่าหน้าที่ทุกอย่าง
ต้องช่วยกันทา
ทาให้เว้นว่าง
งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง
จะเสร็ จโดยง่ายดาย
========================
แพ็ค
แพ็ค แพ็ค แพ็ค เด็ก ๆ เขาชอบกันนัก
ทุกคนรู้จกั คาว่า แพ็ค ๆ ๆ
แพ็ค แพ็ค แพ็ค ได้ยนิ แล้ว ขานแพ็ค รับ
รี บวิง่ เอามือมาจับ แล้วทาเป็ นวงกลมเล็ก
========================
แกรนด์ ฮาวล์
แพ็ค แพ็ค แพ็ค ขานแพ็ค แล้วทาวงกลม
ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม ลงนัง่ ยอง ๆ หงายมือแล้วก็ร้อง
อาเคล่า เราจะทาดีที่สุด
กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ บอกนะว่า
จงทาดี นี่คือหน้าที่ หมู่บริ การ ทุกคนก็ขาน เราจะทาดี
เสร็ จสิ้ นพิธี แกรนด์ฮาวล์
========================

ลูกเสื อจับมือ
ลูกเสื อเขาไม่จบั มือขวา
ยืน่ ซ้ายมาจับมือกันมัน่
มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ า)
ยืน่ ซ้ายออกมาพลันจับมือ ๆ
จับมือหมายถึงมิตร
เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ
ยิม้ ด้วยเวลาจับมือ (ซ้ า)
เพราะพวกเราคือลูกเสื อด้วยกัน
========================
ลิมโบ้ ลูกเสื อ
สนุกกันไปพาใจให้รื่นเริ ง
ร่ วมบันเทิงกับลูกเสื อดีกว่า (ซ้ า)
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า
ยังรักษาอายุยนื นาน
กิจการงานเราลูกเสื อไม่หวัน่
เพราะทุกวัน ใจเรารื่ นเริ ง
========================
ดอกไม้ แดนไพร
แดนป่ าเขา หนูนอ้ ยเริ งใจ
เด็ดดอกไม้สอดใส่ แซมผม
ดอกมลิวลั ย์กรรณิ กาลัน่ ทม
เฝ้ าเด็ดดมนิยมแดนไพร
ชวนกันร้องเพลงเพลินเดินไป
น่าชื่นใจดอกไม้ในป่ า
========================
เมคลีล่าสั ตว์
เมาคลีล่าสัตว์
เมาคลีล่าสัตว์
ฆ่าแชร์ คาน
ฆ่าแชร์ คาน
ถลกหนังมันออกมาหมด
ถลกหนังมันออกมาหมด
มันฆ่าวัว
มันฆ่าควาย
========================
กระต่ ายน้ อย
ฉันเป็ นกระต่าย ตัวน้อยมีหางเดียว
สองหูยาว สั่นกระดุก กระดุก กระดุก
กระโดดสี่ ขา ทาท่า กระตุก กระติก
เพื่อนที่รักของฉันนั้นคือเธอ
========================

เป็ ด
ยามเมื่อเป็ ดมันเดินไป
จาไว้เถิดเพื่อนเอ๋ ย เอ๋ ย

มองแล้วไม่น่าดูเลย
จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ ด
========================
ลิง

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
ลิงมันไม่อยูน่ ิ่ง
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
ครั้นพอถึงเวลา

เป็ นเสี ยงเรี ยกของลิง
มันชอบวิง่ กันอยูไ่ ปมา
มันร้องเรี ยกคู่มา
ออกเที่ยวหาผลไม้กิน
========================
นกพิราบ
พรับพรึ บพรับ พรึ บพรับขยับบิน (ซ้ า)
ฝูงนกพิราบดาและเทา น่ารักจริ งนา
บินเวียนวนอยูบ่ นหลังคา
บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา
ไซร้ปีกหางกันอยูไ่ ปมา (ซ้ า)
แสงแดดจ้าพากันคือรัง
========================
ระบานางช้ าง

นางช้างตัวหนึ่ง
ออกไปเที่ยวเดิน
บนใยแมลงมุม
เล่นจนเพลิดเพลิน
มันเห็นเป็ นการ
สนุกเหลือใจ
มันจึงร้องเรี ยกให้
นางช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมา
นางช้างสองตัว.................. ฯลฯ ...................
นางช้างสามตัว.................. ฯลฯ ..................
นางช้างหลายตัว................ ฯลฯ ..................
========================

ช้ าง
ช้าง ช้าง ช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรื อเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา
จมูกมันยาวเรี ยกว่างวง
สองเขี้ยวข้างงวงเรี ยกว่างา
มีหูมีตาหางยาว
========================
ควาย
ควาย ควาย ควาย
อาหารของควายคือหญ้า (ซ้ า)

เราแลเห็นควายอยูก่ ลางทุ่งนา
เราไว้ไถนาเกี่ยวข้าวให้เรากิน
========================
เป็ ด

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ
ตาก็จอ้ งแลมอง

เป็ ดอาบน้ าในคลอง
เพราะในคลองมีหอยปูปลา
========================
จับปูดา

จับปูดา ขยาปูนา
สนุกจริ งเอย แล้วเลยนอนเปล

จับปูมา้ คว้าปูทะเล
ชะโอ่ละเห่ นอนเปลแล้วหลับไป
========================

อย่าเกียจคร้ าน
อย่าเกียจคร้านการทางานนะพวกเรา
งานหนักงานเบา เหนื่ อยแล้วเรา พักผ่อนก็หาย
ไม่ทางาน หลบหลีกงาน เฝ้ าเกียจคร้าน เอาแต่สบาย
แก่จนตาย ขอทานายว่า ไม่เจริ ญ (ซ้ า)
========================
ตรงต่ อเวลา
ตรงต่อเวลา
พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
ตรง ตรง ตรงเวลา
พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
เราเกิดมาเป็ นคน
ต้องหมัน่ ฝึ กตนให้ตรงเวลา
วันคือไม่คอยท่า
วันเวลาไม่เคยคอยใคร
========================

ความซื่อสั ตย์
ความซื่อสัตย์
หากว่าใครไม่มี
มีความรู ้ท่วมหัว
คดโกงแล้วใคร

เป็ นสมบัติของผูด้ ี
ชาติน้ ีเอาดีไม่ได้
เอาตัวไม่รอดถมไป
จะรับไว้ให้ร่วมการงาน
========================
ความเกรงใจ

ความเกรงใจ
ตรองดูซิ
เกิดเป็ นคน
คนนั้นไซร้

เป็ นสมบัติของผูด้ ี
ทุกคนก็มีหวั ใจ
ถ้าหากไม่เกรงใจใคร
ไร้คุณธรรมประจาตน
========================
ช่ วยกันทางาน
งานสิ่ งใด งานสิ่ งใด
แม้ใครละเลย ทิ้งปล่อย
มัวแต่คอย เฝ้ าแต่คอย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
ไม่มีเสร็ จ ไม่มีเสร็ จ รับรอง
จาไว้ทุกคนต้อง
ทางาน เราต้องช่วยกัน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
========================
ออกกาลัง
ออกกาลัง ด้วยการร้องราทาเพลง
ให้ครื้ นเครง เสี ยงเพลงบรรเลงจับใจ
ร่ าร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย
แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องราทาเพลง
========================

ฝึ กการบริหาร
ฝึ กกายบริ หาร ทุกวัน ร่ างกายแข็งแรง (ซ้ า)
รู ปทรงสมส่ วน แคล่วคล่อง ว่องไว (ซ้ า)
========================
โฮ้ กกีโ้ พกกี้
ยืน่ แขนข้างซ้ายของเราออกไป
ยืน่ แขนข้างซ้ายของเราออกไป
(สร้อย) เราเต้นโฮ้กกี้โพกกี้

ยืน่ แขนข้างซ้ายของเราเข้ามา
แล้วสัน่ ให้มนั แรง ๆ
แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ
ทาให้เราสบายใจ
ยืน่ แขนข้างขวาของเราเข้ามา
แล้วสั่นให้มนั แรง ๆ

ยืน่ แขนข้างขวาออกเราออกไป
ยืน่ แขนข้างขวาของเราออกไป
(สร้อย)
ยืน่ เท้าข้างซ้าย ฯลฯ
ยืน่ เท้าข้างขวา ฯลฯ
ยืน่ เอว
ฯลฯ
ยืน่ ไหล่
ฯลฯ
ยืน่ ศีรษะ
ฯลฯ
========================

มือซ้ าย – มือขวาอยู่ไหน
มือซ้าย (ขวา) อยูไ่ หน
มือซ้าย (ขวา) อยูไ่ หน
อยูน่ ี่จะ๊ อยูน่ ี่ จะ๊
สุ ขสบายดีหรื อไร
สุ ขสบายทั้งกายใจ
ไปก่อนละ สวัสดี
========================
ตารวจดับเพลิง
โอ เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ
ลุกขึ้นแดงจ้า
พวกเราพากันไปดับไฟมิชา้ ที
รถดับเพลิงทุกคันห้อตะบันมิได้รอรี
รี บเร็ ววิง่ จี๋ รี บไปดับไป
ไฟมันลุกมีความร้อน
ไม่อาทรความร้อนของไฟ
ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน
น้ ามีไว้กลัวไฟทาไมกัน
========================

ข้ ามถนน
อย่าเหม่อมอง
อีกซ้ายและขวา
หากยวดยานหลาย
อย่าตัดหน้ารถยนต์
มง แซะ มง แซะ

ต้องดูขา้ หน้า
เมื่อจะข้ามถนน
ก็ตอ้ งอดใจทน
ทุก ๆ คนจงระวังเอย
แซะ มง ตะลุ่ม ตุม้ มง
========================
ทิศทั้ง ๘
ทิศทั้งแปดทิศ
ขอให้คิดจาให้เคยชิน
อุดรตรงข้ามทักษิณ
บูรพา ประจิมจาไว้
อีสานตรงหรดี
ท่องอีกทีจาให้ข้ ึนใจ
พายัพนี้อยูท่ างไหน
ตรงข้ามไปคืออาคเนย์
========================
เดินวนหาทิศ
เดินเอ๋ ยเดินวน สี่ คนสี่ ทิศ
ขอถามสักนิดเธออยูท่ ิศอะไร
ทุกคนโปรดได้เข้าใจ
ใครอยูท่ ิศอะไรก็จงบอกมา
หนึ่ง สมพร เธออยูท่ ิศเหนื อ
สอง บุญเหลือ นั้นอยูท่ ิศใต้
สามตะวันออก สมใจ จาไว้
สี่ บุญให้ อยูท่ ิศตะวันตกเอย
========================
พรวนดินกันเสี ยให้ หมด
พรวนดินกันเสี ยให้หมด
จะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ า)
โอ้เจ้าดวงดารา
เจ้าไม่เมตตาตัวพี่
ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี
ป่ านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ า)
========================
บริการ
(สร้ อย) บริ การ บริ การ งานที่พวกเราทา เป็ นประจา
เราทาไปไม่เคยคิดรวนเร เฮ้ (ซ้ าต้น)
เก็บกวาดเราทาทุกสิ่ ง
ไม่เคยคิดที่จะเบื่อ
เพราะเรานี้เป็ นลูกเสื อ
ช่วยเหลือหน้าที่บริ การ (สร้อย)
เก็บกวาดเราทาทุกอย่าง
สะอาดทุกทางที่ผา่ น
หน้าที่ทุก ๆ สถาน
เรานั้นบริ การทัว่ ไป (สร้อย)

สวัสดึ
เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว (ซ้ า)
สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้
แปลกใจ เรารักกันได้อย่างไร (ซ้ า)
เรารักกันได้ เพราะลูกเสื ออย่างเดียว
========================
ยินดีที่ร้ ู จัก
ยินดีที่รู้จกั
เรารักกันฉันมิตร
ยินดีที่รู้จกั
ขอให้ผกู สัมพันธ์

เพื่อนรักขอเชิญร่ วมจิต
รักสนิทเหมือนพี่นอ้ งกัน
เพื่อนรักขอร่ วมใจมัน่
ร่ วมรักกันให้นานเถิดเอย
========================

วันนีย้ นิ ดี
วันนี้ยนิ ดี ที่เราได้มาพบกัน (ซ้ า)
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดเรา เรามาร่ วมสนุก
ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มนั สิ้ นไป
มาเถิดมา เรามาร่ วมจิต ช่วยกันคิดทาให้การลูกเสื อเจริ ญ
========================
ยิม้ ยิม้ ยิม้
ยิม้ ยิม้ ยิม้
ยิม้ มาหน้าตาหวานชื่น
ยิม้ นิดชีวติ ยัง่ ยืน
สดชื่นอุรา อย่ามัวรอ (ซ้ า)
มายิม้ กันหนอเพื่อนเอย
========================

ลูกเสื อธีรราช
เหล่าลูกเสื อของธี รราช
ทะนงองอาจสื บชาติเชื้ อพงศ์พนั ธ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
พวกเราจะรักร่ วมกัน จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ
สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่ าเริ งแจ่มใส ใฝ่ ใจรักให้ยนื นาน
พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสื อไทย
========================
วชิ ราวุธราลึก
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าประชา
ก่อกาเนิดลูกเสื อมา ข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสื อ เชื้ อชาติไทย
เทอดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ลูกเสื อราลึกนึกถึงพระคุณเทอดบูชา
ปฏิญาณรักกษัตริ ย ์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสื อ สร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสื อไทยดัง่ ใจปอง
========================
สดุดีมหาราชา
ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
มหาราชขัตติยะภูวไนย
ดุจร่ มโพธิ์ ร่มไทรของปวงประชา
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญบารมีจกั รี เกริ กฟ้ า
องค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
อ้าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชุลี
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี
========================

ไตรรงค์ ธงไทย
ไตรรงค์ธงไทย
ปลิวไสวงามสง่า
สี แดงหมายถึงชาติ
สี ขาว ศาสนา
น้ าเงิน หมายความว่า
พระมากษัตริ ยไ์ ทย พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
========================
ราชสดุดี
ข้าลูกเสื อเชื้อไทยใจเคารพ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี
ทรงปรานีก่อเกื้อลูกเสื อมา
ทรงอุตาส่ าห์อบรมบ่มนิสัย
ให้มีใจรักชาติศาสนา
ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา
เป็ นอาภาผองพุทธิ์ วฒ
ุ ิไกร
ดังดวงจันทาทิตย์ประสิ ทธิ์ แสง
กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน
ดวงหทัยทวยราษฎร์ ไม่คลายเอย
========================
สามัคคีชุมนุม

(สร้อย)

(สร้อย)
(สร้อย)

พวกเราเหล่ามาชุมนุม
ล้วนจิตมิตรชื่นบาน
อันความกลมเกลียว
ทุกสิ่ งประสงค์จงใจ
กิจใด ประสงค์มี
พร้อมพรึ บดังมือเดียวยาม
ที่หนักก็จะเบาคลาย
ฉลองพระเดชบ่จาง
สามัคคีแหละล้ าเลิศ
สยามรัฐจักวัฒนา

ต่างภูมิใจรักสมัคสาน
สราญเริ งอยูท่ ุกผูท้ ุกนาม
กันเป็ นใจเดียวประเสริ ฐศรี
จักเสร็ จสมได้ดว้ ยสามัคคี
ร่ วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่ายบ่วาง
ที่อนั ตรายขจัดขัดขวาง
กตเวทิคุณพระกรุ ณา
จักชูชาติเชิดพระศาสนา
ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่ องกระเดื่องแดนดิน

ดุจบิดามารดร
รักชาติยอมสละแม้ชีวี รักเกียรติจงเจตน์พลีชีพได้ รักราชมุ่งภักดีรองบาท รักศาสน์ ราญเศิกไซร์
เพื่อเกื้อพระศาสนา
อันสยามเป็ นบ้านเกิดเมืองนอน ดุจบิดามารดรเปรี ยบได้ ยามสุ ขสโมสรทุกเมื่อ ยามศึกทุกข์ยากไร้
ประหลาดเว้นฤาควร
========================
เราสู้
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ
ปกบ้านป้ องเมืองคุม้ เหย้า
เสี ยเลือดเสี ยเนื้ อมิใช่เบา
หน้าที่เรารักษาสื บไป
ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า
จะได้มีพสุ ธาอาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
มิยอมให้ผใู้ ดมาทาลาย
ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวัน่
จะสู ้กนั ไม่หลบหนีหาย
สู ้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย
ถึงเป็ นคนสุ ดท้ายก็ลองดู
บ้านเมืองเราเราต้องรักษา
อยากทาลายเชิญมาเราสู้
เกียรติศกั ดิ์ของเราเราเชิดชู
เราสู ้ไม่ถอยจนก้าวเดียว
========================

(สร้อย)

เยาวชนชาติไทย
เยาวชนชาติไทย ต้องหยิง่ ในความเป็ นไทย ชีวติ จิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่น
เยาวชนชาติไทย นั้นเป็ นไทยทุกเมื่อ จะอยูเ่ หนือ อยูก่ ลาง หรื อใต้ แม้จะถือศาสนาใดใด เกิด
เป็ นไทย ต้องเป็ นไทย อยูช่ วั่ กัลป์ (สร้อย)
เด็กวันนี้ คือผูใ้ หญ่ในวันหน้า ชาติศาสนาพระมหากษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์มนั่ จงทาดีไว้ชวั่ ชี วนั
สิ่ งสาคัญ เพื่อมุ่งให้ ชาติไทยเจริ ญ (สร้อย)
========================

สยามานุสติ
หากสยามยังอยูย่ ้งั
ยืนยง
เราก็เหมือนอยูค่ ง
ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง
ไทยอยู่ ได้ฤา
เราก็เหมือนหมอดม้วย
หมดสิ้ นสกุลไทย
ใครรานใครรุ กด้าว
แดนไทย
ไทยรบจนสุ ดใจ
ขาดดิ้น
เสี ยเนื้อเลือดหลัง่ ไหล
ยอมสละ สิ้ นแล
เสี ยชีพไป่ เสี ยสิ้ น
ชื่อก้อง เกียรติงาม
========================
รักเมืองไทย
รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบารุ งให้รุ่งเรื อง สมเป็ นเมืองของไทย
เราชาวไทย เกิดเป็ นไทย ตามเพื่อไทย (ซ้ า)
ไม่เคยอ่อนน้อม เราไม่ยอมแพ้ใคร ศัตรู ใจกล้ามาแต่ทิศใด ถ้าข่มเหงไทย คงจะได้เห็นดี
รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุ บารุ งให้รุ่งเรื อง สมเป็ นเมืองของไทย
เราชาวไทย เกิดเป็ นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ า)
========================
รักชาติยงิ่ ชีพ
ความรักอันใด แม้รักเท่าไหน ก็ไม่ยงั่ ยืน เช่นรักคู่รัก แม้รักดังกลืน ยังอาจขมขื่น ขึ้น ได้
ภายหลัง
แต่ความรักชาติ รักแสนพิศวาส รักสุ ดกาลัง ก่อเกิดมานะ ยอมสละชีวนั รักจนกระทัง่ หมด
เลือดเนื้อเรา
ชีวติ ร่ างกาย เราไม่เสี ยดาย ตายแล้วก็เผา ทุกสิ่ งยอมพลาด เว้นแต่ชาติของเรา ไม่ให้ใครเข้า
เหยียบย่าทาลาย
========================

รักกันไว้เถิด
(สร้อย)
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่ วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหน ก็ไทยด้วยกัน เชื้อสาประเพณี ไม่มีกีด
กั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย
ท้องถิ่นแหลมทอง คือท้องของแม่ เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม ยามฉันมองตา
คุณ อบอุ่นดวงใจ เหมือนสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (สร้อย)
ทะเลแสนงาม ในน้ ามีปลา พืชพันธ์ดื่นดาษตาไร่ นารวงทองไสว สิ นทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพ
ชนให้ไว้ เราลูกหลานไทยจงร่ วมใจรักษาให้มนั่ (สร้อย)
แหลมทองโสภา ด้วยบารมี ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็ นศรี ผอ่ งใส ใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทอง
องค์ใท้ เราพร้อมพลีกายป้ องถิ่นไทยและองค์ราชันย์ (สร้อย)
========================
กฎของลูกเสื อ
ไหน ไหน ไหน เธอว่าเป็ นลูกเสื อ
ฉันยังไม่เชื่อ เธอคือลูกเสื อสารอง
ฉันจากฎได้ ไหนท่องให้ฉนั ฟังลอง
บอกพี่ได้ไหมน้อง สารองกฎว่าอย่างไร
ลูกเสื อสารอง ทาตามกฎลูกเสื อรุ่ นพี่
ลูกเสื อสารอง ไม่ทาตามใจตนเอง
========================
ตะลุงลูกเสื อสารอง
ลูกเสื อสารอง ต้องทาหน้าที่
จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
ทั้งองค์กษัตริ ย ์ รักยิง่ ชีวา
เราต้องรักษา หน้าที่ของตน
ยึดมัน่ ในกฎ เพื่อความรุ่ งโรจน์
บาเพ็ญประโยชน์แก่เหล่าประชาชน
ทาตามรุ่ นพี่ ไม่ตามใจตน
ลูกเสื อทุกคน ทาดีที่สุด
========================

“แชร์ คานตะครุ บเหยือ่ ”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 แถว แถวหนึ่งเป็ นหมาป่ า (เหยือ่ ) อีกแถวหนึ่งเป็ นเสื อโคร่ ง (แชร์ คาน)
ทั้ง 2 แถว หันหน้าเขาหากันประมาณ 1 เมตร มีเส้นแบ่งแดนให้ทุกคนนัง่ ในท่าตะครุ บและวิง่ หนี เมื่อได้ยนิ
สัญญาณ ให้เสื อโคร่ งกระโดดตะครุ บหมาป่ า (เหยื่อ) หมาป่ าต้องรี บกระโดดหนี ถ้ากระโดดไม่ทนั ถือว่าตาย
ผูต้ ายต้องออกจากการเล่น การเล่นต่อไปให้เปลี่ยนกลุ่มหมาป่ าเป็ นเสื อ กลุ่มเสื อเป็ นหมาป่ าสลับกันไป จนแถวใด
เหลือน้อยที่สุดจะเป็ นผูช้ นะ
เกมนี้ควรเล่นในสนาม และระมัดระวังอันตรายจากการวิง่ อาจหกล้มหรื อชนสิ่ งกีดขวางได้
========================
“วิง่ จับกลุ่ม”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณกลุ่มละ 10-15 คน แต่ละกลุ่มให้มีหวั หน้า 1 คน
จดให้หวั หน้ากลุ่มยืนอยูใ่ นแดนที่ห่างไกลจากสมาชิกของตนประมาณ 10 เมตร
ผูก้ ากับอยูก่ ลางระหว่างเด็ก เริ่ มเล่นโดยผูก้ ากับออกเสี ยง “แพ็ค แพ็ค แพ็ค” ให้ลูกเสื อแต่ละ
กลุ่มตอบคาว่า “แพ็ค” พร้อมกัน แล้ววิง่ ไปล้อมรอบหัวหน้าของตนเอง จับมือกันเป็ นวงกลม ให้หวั หน้ากลุ่ม
อยูต่ รงกลางแล้วรับนัง่ ลงกลุ่มใดเรี ยบร้อยก่อนเป็ นผูช้ นะ
หมายเหตุ ครั้งแรกอาจยังไม่จบั มือกันก็ได้ เพราะลูกเสื อยังไม่พร้อม แต่ครั้ง ต่อ ๆ ไป ให้จบั มือ
กัน การเล่นเกมนี้ ควรเล่นในสนาม เพราะเป็ นเกมฝึ กความว่องไวและเป็ นการนาไปสู่ การทา “แกรนด์ ฮาวล์ ”
ในกองลูกเสื อสารอง หรื อเป็ นการเปรี ยบเทียบการประชุมของฝูงหมาป่ าในนิยายเรื่ องเมาคลี
========================
“บนดาโล๊ก (ลิง) แย่งเมาคลี”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็ นเมาคลี บาเคียร่ า บาลู และคา อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นพวก
บันดาโล๊ก (ลิง) เมาคลีอยูก่ ลางระหว่างบาเคียร่ า บาลู และคา (อาจจะใช้หลายคนได้) จับมือเป็ นวงกลม การเริ่ ม
เล่นให้กลุ่มที่เป็ นลิงพยายามเข้าไปแย่งเมาคลีให้ได้ เมาคลีพยายามหนีไปรอบ ๆ ในวงกลม บาลู คา บาเคียร่ า
ต้องพยายามไม่ให้ลิงเข้าไปในวงกลมหรื อวงกลมขาด ถ้าลิงเข้าไปได้ เมาคลีก็ตอ้ งรี บออกนอกวงกลม ลิงที่เข้าใน
วงกลมถือว่าตาย (บาเคียร่ า บาลู และคาฆ่าตาย) การเล่นควรให้เล่นทีละคนหรื อ 2 คน (เมาคลี 1 ลิง 2 คน)
========================

“บาเคียร่ า บาลู และคา แย่ งเมาคลี”
วิธีเล่น
ดาเนินการเหมือนกับเกมบันดาโล๊ก (ลิง) แย่งเมาคลี แต่เปลี่ยนผูเ้ ล่นเป็ นตรงกันข้าม เกมนี้
ประกอบการเล่านิทานตอนการต่อสู ้ระหว่าง บาลู บาเคียร่ า และคา กับบันดาโล๊กที่วงั เย็น
“หู ตา คอ จมูก”
========================
วิธีเล่น
ผูเ้ ล่นทุกคนนัง่ เป็ นวงกลม เลือกผูเ้ ล่นเป็ นผูน้ าคนหนึ่งอยูใ่ นวงกลม ผูน้ าจะเดินไปรอบ ๆ เอามือ
จับหูไว้ พูดว่า “หู หู หู” 3 ครั้ง ผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นวงกลมก็เอามือจับหูไว้ดว้ ยตามผูน้ า ครั้งที่ 4 ผูน้ าพูดว่า
“จมูก” และ เปลี่ยนเอามือจับปากไว้ แต่ผเู ้ ล่นทุกคนต้องเปลี่ยนมือไปจับจมูกอย่างรวดเร็ ว การเล่นจะดาเนิ นใหม่
โดยเปลี่ยนการเรี ยกอวัยวะไปเรื่ อย การตัดสิ น ผูเ้ ล่นคนใดจับอวัยวะผิดจากที่ผนู ้ าพูด จะต้องออกจากการแข่งขัน
หรื อ จับซ้ าไป จะต้องออกจากการแข่งขัน หรื อมาเป็ นผูน้ าในเกม
========================
“หัวหน้ า จ๊ ะเอ๋ ”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อเป็ น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาข้างละ 1 คน ยืนหันหลังให้กนั เมื่อผู้
กากับร้องคาว่า “จ๊ ะเอ๋ ” ให้ท้ งั สองฝ่ ายหันหน้าเข้าหากัน โดยมีกติกา ดังนี้
1. ถ้าหันหน้าไปทางด้านเดียวกัน ให้คนที่อยูก่ ลุ่ม 1 แพ้
2. ถ้าหันหน้าไปคนละด้าน ให้คนที่อยูก่ ลุ่ม 2 แพ้
กรณี ที่กลุ่มใดแพ้ ให้คนแพ้ออกไป แล้วกลุ่มส่ งตัวแทนมาเล่นกับคนชนะ เล่นแบบนี้ไปเรื่ อย ๆ จนกว่า กลุ่มใด
หมดก่อนให้ถือว่าแพ้
========================
“หาคู่”
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสื อยืนเป็ นวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจาไว้วา่ คู่ของตยคือ
ใคร
2. ให้วงกลมทั้งสองทาขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิ ดเพลงวิทยุหรื อให้
ลูกเสื อร้องเพลงง่าย ๆ ตามที่ผกู ้ ากับกาหนด)
3. เมื่อผูก้ ากับเป่ านกหวีด ให้ลูกเสื อเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้จบั มือนัง่ ลง คู่ที่หาคู่ชา้
ที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็ จแล้วเริ่ มใหม่
4. คู่ที่เหลือเป็ นคู่สุดท้ายจะเป็ นผูช้ นะ

“ลอดอุโมงค์ ”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อออกเป็ นหมู่ ยืนเข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่งที่เส้นเริ่ มการเล่น ให้ลูกเสื อคนแรกของแต่ละ
หมู่ไปแตะเส้นกลับตัว ซึ่ งอยูห่ ่างจากเส้นเริ่ มประมาณ 20 เมตร แล้ววิง่ กลับมาที่เส้นเริ่ ม เมื่อถึงหมู่ของตัวเองให้
คุกเข่าลงแล้วคลานไปในระหว่างขาของหมู่ของตนเอง เมื่อพ้นแล้วรี บยืนและยกมือขึ้น ลูกเสื อคนต่อไปก็ออกวิง่
ไปที่เส้นกลับตัวทันที แล้วทาเหมือนคนที่ 1 จนครบในหมู่ การตัดสิ น หมู่ใดทาครบทุกคนก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================
“รถไฟด่ วน”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่ง มือแตะบ่าลูกเสื อคนข้างหน้า เริ่ มเล่นให้
ทุกคนวิง่ ไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรี ยงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิง่ ไปจนคนสุ ดท้ายผ่าน
เส้นชัย การตัดสิ น หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================
“วิง่ เปรี้ยววงกลม”
วิธีเล่น
เขียนวงกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ น 2 พวก
เท่า ๆ กัน ให้ยนื รอบวง กลมพวกละครึ่ งวง หันหน้าออกนอกวง เริ่ มเล่นโดยให้ผเู ้ ล่นคนแรกซึ่ งอยูท่ ี่เส้นของแต่
ละหมู่ ออกวิง่ ไปรอบ ๆ วงกลม หันด้านซ้ายให้วงกลม มือถือผ้า หรื อคทา เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้คนที่ 2 ซึ่ ง
จะต้องทาเช่นเดียวกันคือ วิง่ รอบและส่ งให้คนที่ 3 ในขณะที่วงิ่ ทุกคนต้องอยูป่ ระจาที่ของตน
========================
“ผู้วเิ ศษ”
วิธีเล่น
เลือกลูกเสื อออกมา 3-4 คน สมมติวา่ เป็ นผูว้ ิเศษเมื่อแตะถูกผูใ้ ดแล้ว คนนั้นจะต้องกลายเป็ น
หิ นยืนอยูก่ บั ที่สาหรับคนอื่น ๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กาหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิ น
1. เมื่อหมดเวลาผูท้ ี่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็ นหิ น เป็ นผูช้ นะ
2. การเล่นควรแบ่งเป็ นหมู่หมู่ใดเหลือผูเ้ ล่นที่ไม่โดนแตะมากที่สุดเป็ นทีมชนะ
========================

“นักโทษแหกคุก”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งเป็ นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นตารวจ ขีดวงกลมทา
เป็ นคุก เริ่ มเล่นตารวจไล่จบั นักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้ า นักโทษก็สามารถช่วยเพื่อนได้ โดยฉุ ดออกจาก
วงกลม การเล่นผลัดกันเล่น ใครจับนักโทษได้มากกว่าเป็ นฝ่ ายชนะ ตามกาหนดเวลา
========================
“เรียงตัวอักษร”
วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมูล่ ะ 1 ชุด
2. ให้ลูกเสื อแข่งขันกันเรี ยงบัตรอักษร ให้เป็ นข้อความว่า “ทาดีที่สุด” หมู่ใดเรี ยงเสร็ จก่อน
และถูกต้องถือว่าชนะ
========================
“บนบกบนนา้ ”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสื อเข้าแถวเป็ นวงกลม ผูก้ ากับยืนตรงกลาง เมื่อผูก้ ากับพูดดัง ๆ ว่า “บนบก” ให้ลูกเสื อ
ทุกคนกระโดดมาข้างหน้า ถ้าผูก้ ากับพูดว่า “บนนา้ ” ให้ลูกเสื อกระโดดถอยหลังกลับที่เดิม ถ้าใครกระโดดผิด ผู้
นั้นตาย ต้องมาอยูก่ ลางวง แต่ถา้ ผูก้ ากับพูดซ้ ากับที่พดู ก่อน ลูกเสื อทุกคนต้องยืนนิ่ง ๆ จะกระโดดอย่างใดไม่ได้
ทั้งสิ้ น ถ้าใครขยับตัวก็ตายเช่นกัน ทาเช่นนี้จนผูก้ ากับเห็นสมควรหรื อ ทาจนเหลือคนสุ ดท้ายแสดงว่า คนนั้นเก่งมี
ประสาทดี ทุกคน กล่าวชมเชยให้เป็ นผูช้ นะ
========================
“ตามผู้นา”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสื อเข้าแถวหน้ากระดานหรื อแถวตอนเรี ยงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคนหนึ่ง ผูเ้ ป็ นหัวหน้าจะทา
กิริยาท่าทางต่าง ๆ เช่น วิง่ เดิน กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ จะต้องทาตามทุกอย่าง
การตัดสิ น
1. ผูท้ ี่ไม่สามารถทาตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผูช้ นะคือผูเ้ ล่นที่อยูใ่ นแถวนานที่สุด
========================

“เชื้อโรคติดต่ อ”
วิธีเล่น
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรให้คนอยูใ่ นวงกลมหลบคนที่วงิ่ รอบ ๆ วงได้
2. ให้ลูกเสื อคนหนึ่งเป็ นเชื้ อโรค วิง่ รอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสื อที่อยูใ่ นวงกลมอย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็ นเชื้ อโรค
========================
“ทาตรงกันข้ าม”
วิธีเล่น
เลือกผูน้ ามา 1 คน โดยให้ผนู ้ าทาท่าทางต่าง ๆ ผูเ้ ล่นคนอื่นนั้นจะต้องทาตรงกันข้ามที่ผนู ้ าทา
เช่น ผูน้ าหัวเราะ- ลูกเสื อทุกคนต้องร้องไห้ ผูน้ านัง่ ลง – ลูกเสื อต้องยืนขึ้น ผูน้ าก้าวเท้าซ้าย – ลูกเสื อก้าวเท้าขวา
ฯลฯ การทาจะเร็ วขึ้นไปเรื่ อย ๆ
การตัดสิ น ลูกเสื อที่ทาตามผูน้ าหรื อทาช้า จะต้องออกจากการแข่งขัน หรื อเปลี่ยนมาเป็ นผูน้ า
========================
“วิง่ แตะเสา”
วิธีเล่น

การตัดสิ น

1. แบ่งลูกเสื อออกเป็ นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่ง และให้ตวั แทน 1 คนไปยืน
ตรงข้ามกับคนแรกของกลุ่ม และห่างกัน 15 เมตร
2. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มให้คนแรกรี บไปแตะตัวแทนซึ่ งสมมติวา่ เป็ นเสา แล้วรี บวิง่ กลับมา
แตะมือคนต่อไป
3. คนต่อไปจะเริ่ มออกวิง่ เมื่อได้แตะมือกับผูท้ ี่วงิ่ กลับมา
แถวใดทาเสร็ จก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================
“มังกรกินหาง”

วิธีเล่น
แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 3-4 แถว จับเอวต่อกันเป็ นแถว คนที่ยนื อยูห่ วั แถวเป็ นปากมังกร คนที่ปาก
มังกรพยายามไล่จบั คนท้ายแถวของมังกรตัวอื่น ๆ ถ้าแถวใดถูกจบได้ก็ตอ้ งต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็ นมังกร
หางยาวและหัวมังกรไล่จบั หางมังกรของตนเอง
การตัดสิ น
หัวมังกรจะต้องไล่จบั หางของตนเองให้ได้ การเล่นเกมนี้ จึงสิ้ นสุ ดลง
========================

“นาทาง”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสื อคนหนึ่งปิ ดตาไว้แล้วนาของที่เตรี ยมไว้ไปซ่อนยังจุด ๆ หนึ่งต่อจากนั้นให้คนที่ปิดตา
เปิ ดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยูท่ ี่ไหน ลูกเสื อคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่ งนั้นได้โดยพูดเพียงว่า ซ้าย
ขวา หน้า หลัง ของสิ่ งของนั้นให้กบั ผูค้ น้ หา
การตัดสิ น
ผูค้ น้ หาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสื อบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่ งของนั้นก็เปลี่ยนคนอื่นเข้ามา
หาของบ้าง
========================
“เดินกระดาษ”
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่ มและเส้นกลับหัว ห่างกันประมาณ 15 เมตร ลูกเสื อจับคูไ่ ว้ยนื ที่เส้นเริ่ มแต่ละคู่
จะถือกระดาษหนังสื อพิมพ์ไว้ 2 แผ่น ซึ่ งมีขนาดกว้างที่จะใช้เท้าวางได้อย่างสบายขนาด 1 ตารางฟุต การแข่งขัน
การเริ่ มโดยให้ลูกเสื อเดินไปที่เส้นชัยโดไม่มีการเหยียบดิน ให้เดินไปบนกระดาษที่ลูกเสื อถือกระดาษเป็ นคน
นาไปวางไว้ กระดาษแผ่นหนึ่งจะวางเท้าได้เท้าเดียวเท่านั้น เมื่อถึงเส้นให้เดินกลับตัวเปลี่ยนกันบ้าง โดยคนที่เดิน
ครั้งแรกเปลี่ยนมาเป็ นผูว้ างกระดาษ คนที่วางกระดาษครั้งแรกจะเป็ นผูเ้ ดิน โดยเดินกลับมาที่เส้นเริ่ ม
การตัดสิ น 1. ลูกเสื อที่ทาหน้าที่เดินจะเหยียบดินไม่ได้ ถ้าเหยียบถือว่าแพ้ทนั ที
2. ในกรณี ที่กระดาษขาดจะไม่มีการเปลี่ยนให้
3. คู่ที่กลับมาถึงเส้นเริ่ มก่นถือเป็ นผูช้ นะ
========================
“สวัสดี”
วิธีเล่น
วิธีที่ 1. แบ่งลูกเสื อออกเป็ นหมู่ ๆ ละเท่า ๆ กัน ให้ลูกเสื อแต่ละหมูย่ นื เป็ นแถวตอนลึก หันหน้าไป
ทางผูก้ ากับ เมื่อเริ่ มเล่นให้ลูกเสื อของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกบคนที่สองแล้วกล่าวคาว่าสวัสดี ทาความเคารพ
และจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทากับคนที่ 1 แล้วก็หนั กลับมาพบกบคนที่ 3 แล้วกล่าวคาว่าสวัสดี ทาเช่นนี้จนหมดแถว
หากใครเสร็ จก่อนทั้งแถวเป็ นผูช้ นะ
วิธีที่ 2. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ยนื เป็ นแถวตอน หันหน้าไปทางเดียวกัน โดยให้คนหัวแถวเป็ นหัวหน้า
จากหัวหน้าตรงไปข้างหน้าประมาณ 8 หลา ทาเครื่ องหมายไว้ให้ตรงกับหมู่ของตน เมื่อเริ่ มเล่นให้ หัวหน้าเริ่ มเล่น
วิง่ ไปทาเครื่ องหมายนั้น แล้วกลับหลังหันกล่าวคาว่าสวัสดี และทาความเคารพแบบลูกเสื อ ทาเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ จน
หมดแถว หมู่ใดเสร็ จก่นหมู่น้ นั เป็ นผูช้ นะ

วิธีที่ 3. ให้ลูกเสื อเข้าแถวเป็ นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสื อคนหนึ่งเป็ นคนเริ่ มต้น
วิง่ รอบวงกลมไปแตะหลังผูท้ ี่ยนื เป็ นวงกลมคนใดคนหนึ่ ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิง่ สวนทิศทางกับคนแรก เมื่อวิง่
ไปพบกนที่ใด ให้ทาวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคาว่าสวัสดี ดัง ๆ แล้วปล่อยมือชิงกนวิง่ เข้าที่ ผูใ้ ดที่
เข้าที่ไม่ได้เป็ นเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นใหม่
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