
 

 
 

     
  

คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทส ารอง 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ดาวดวงที่ 1,2,3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โดย 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  
 
 
 

เอกสารหมายเลข   9/2564 



 

 
 

 
  

 ค าน า 
 

 หลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  พ .ศ . 2 5 5 1  มุ่ ง พัฒ นาผู้ เรี ยนทุ กคน                          
ซึ่ งเป็นก าลั งของชาติ  ให้ เป็นมนุษย์ที่ มีความสมดุลทั้ งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึก                         
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ            
และการศึกษา ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  เป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งที่จัดอยู่ในส่วนของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน ปฏิบัติงาน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม  

 กอปรกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกิจการลูกเสือ
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น เพราะกิจกรรมลูกเสือเป็นการสร้างความตระหนัก 
สร้างจิตส านึกและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย มีจิตอาสา บ าเพ็ญตน ให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม 

 ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส า คัญ             
ของกิจกรรมนี้ จึงได้จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือเป็นแนวทาง              
การจัดกิจกรรมที่ เน้น ให้ผู้ เรียน ได้ปฏิบั ติจริงตามเนื้ อหาของหลักสูตร และหวังเป็นอย่ างยิ่ งว่ า                       
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี 

 
 
 
 

                                                              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                        ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

                      มิถุนายน  2564  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
ดาวดวงที่ 1 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

ค าชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
หน่วยที่  1            

ความรู้เกี่ยวกับนิทานเมาคลี        1 
หน่วยที่  2           

ประวัติการเริ่มการลูกเสือส ารอง                20 
หน่วยที่  3 

การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย              24 
หน่วยที่  4 

การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)               28 
หน่วยที่  5 

ระเบียบแถวเบื้องต้น                 34 
หน่วยที่  6 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง               46 
 
            
      
 
  
 
 
 
 
            
      
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
หลักสูตร เนื้อหาใน 

หลักสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวังข้อ 
หมายเหตุ 

เตรียมลูกเสือส ารอง กิจการลูกเสือ 1. ประวัติการเริ่ม    
กิจการลูกเสือส ารอง 

1. เล่าประวัติการเริ่ม
กิจการลูกเสือส ารอง 

 

  2. ประโยชน์การเป็น
ลูกเสือส ารอง 

2. บอกถึงประโยชน์
การเป็นลูกเสือส ารอง 

 

  3. เครื่องแบบและ
เครื่องหมายลูกเสือ
ส ารอง 

3. บอกถึงลักษณะ
การแต่งกายและ
เครื่องหมายลูกเสือ
ส ารอง 

 

เตรียมลูกเสือส ารอง นิยายเรื่องเมาคลี 4. นิยายเรื่องเมาคลี 4. เล่านิยายเรื่องเมา
คลีอย่างย่อพอเข้าใจ
และตอบค าถาม
เกี่ยวกับตัวละคร 

 

เตรียมลูกเสือส ารอง ระเบียบแถว 
เบื้องต้น 

5. ระเบียบแถวท่าพัก 5. ปฏิบัติระเบียบแถว
ท่าพักในลักษณะต่างๆ 

 

  6. รูปแถวต่างๆ 6. ปฏิบัติในท่ารูปแถว
ต่างๆ ตามก าหนด 

 

เตรียมลูกเสือส ารอง การท าความเคารพ 7. การท าความเคารพ
รายบุคคล 

7. แสดงวิธีการเคารพ
ประเภทลูกเสือส ารอง
รายบุคคล 

 

  8. การท าความเคารพ
เป็นหมู ่

8. แสดงวิธีการเคารพ
ประเภทลูกเสือส ารอง
เป็นหมู ่

 

เตรียมลูกเสือส ารอง การจับมือซ้าย 9. ประวัติการจับมือ
ซ้าย 

9. เล่าถึงประวัติการจับ
มือซ้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
หลักสูตร เนื้อหาใน 

หลักสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวังข้อ 
หมายเหตุ 

เตรียมลูกเสือส ารอง ค าปฏิญาณกฎและ
คติพจน์ 

10. ค าปฏิญาณของ
ลูกเสือส ารองกฎและ
คติพจน์ 

10. กล่าวค าปฏิญาณ
ท่องกฎบอกคติพจน์
บอกลูกเสือส ารอง 

 

ดาวดวงที่ 1 อนามัย 11. การรักษาความ
สะอาด ฟัน มือ เท้า 
และเล็บ 

11. บอกวิธีการรักษา
ความสะอาด ฟัน มือ 
เท้า และเล็บ 

 

  12. การหายใจอย่าง
ถูกวิธี 

12. บอกวิธีการหายใจ
อย่างถูกวิธี 

 

 ดาวดวงที่ 1 ความสามารถในเชิง
ทักษะ 

14. กิจกรรมการขว้าง
และรับลูกบอล 
การม้วนหน้า 
การกระโดดกบ 
การปีนต้นไม้ 
การไต่เชือก 

14. แสดงวิธีขว้างและ
รับลูกบอล, ม้วนหน้า, 
กระโดดกบ,ปีนต้นไม้
,ไต่เชือก 

 

ดาวดวงที่ 1 การส ารวจ 15. การส ารวจและ
การเยือนสถานที่
ใกล้เคียง 

15. เล่าถึงสถานที่
ส ารวจและการไปเยือน
สถานที่ใกล้เคียง 

 

  16. การขอความ
ช่วยเหลือ 

16. บอกวิธีการขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุ 

 

ดาวดวงที่ 1 การค้นหาธรรมชาติ 17. การเรียนรู้ 
ธรรมชาติของชีวิต
สัตว์ 

17. บอกถึงธรรมชาติ
ของชีวิตสัตว์ตามความ
สนใจ 

 

ดาวดวงที่ 1 ความปลอดภัย 18. สาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ 

18. บอกถึงสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
หลักสูตร เนื้อหาใน 

หลักสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวังข้อ 
หมายเหตุ 

  19. อันตรายที่เกิด
จากไฟและวิธีป้องกัน 

19. บอกถึงอันตรายที่
เกิดจากไฟและบอก
วิธีป้องกัน 

 

    20. ความปลอดภัยใน
การเดินถนนและข้าม
ถนน 

20. บอกถึงวิธีที่จะท า
ให้เกิดความปลอดภัย
ในการเดินถนนและ
ข้ามถนน 

 

ดาวดวงที่ 1 บริการ 21. การเก็บเสื้อผ้า
รองเท้า 
การจัดและเก็บท่ีนอน 

21. บอกวิธีการเก็บ
เสื้อผ้ารองเท้าท่ีถูกต้อง
มีระเบียบ 

 

  การต้มน้ าร้อน 
การท าความสะอาด
เครื่องใช้ 

บอกวิธีจัดและเก็บ     
ที่นอน 
บอกวิธีต้มน้ าร้อนอย่าง
ปลอดภัย 

 

   บอกวิธีท าความสะอาด
เครื่องใช้ 

 

ดาวดวงที่ 1 ธงและประเทศต่างๆ 22. พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
พระราชกรณียกิจและ
พระราชกรณียกิจที่
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
23. เพลงชาติ         
เพลงสรรเสริญ         
พระบารมี 

22. บอกเล่าพระราช
ประวัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราช
กรณียกิจและพระราช
กรณียกิจที่เก่ียวกับ
กิจการลูกเสือ 
23. ร้องเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ        
พระบารมี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
หลักสูตร เนื้อหาใน 

หลักสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวังข้อ 
หมายเหตุ 

  24. ธงชาติไทย 
      ธงลูกเสือโลก 
      ธงชาติอังกฤษ 
      ธงชาติฟิลิปปินส์ 

24. บอกลักษณะ     
ของธงชาติไทย 
ธงลูกเสือโลก     
ธงชาติอังกฤษ 
ธงชาติฟิลิปปินส์ 

 

 ดาวดวงที่ 1 การฝีมือ 25. การประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุ 

25. ประดิษฐ์สิ่งของ
จากเศษวัสดุตาม
ความสนใจ 

 

ดาวดวงที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง 26. การเดินสะกด
รอย 

26. บอกรายต่างๆ 
ของเท้าสัตว์ และ      
เดินสะกดรอย 

 

ดาวดวงที่ 1 การบันเทิง 27. การแสดงเงียบ 27. ร่วมกิจกรรม 
แสดงเงียบ 

 

ดาวดวงที่ 1 การผูกเงื่อน 28. การผูกเงื่อนพิรอด 
เงื่อนขัดสมาธิและ
ประโยชน์  ของเงื่อน  
การเก็บเชือก 

28. แสดงวิธีการ      
ผูกเงื่อนพิรอด      
เงื่อนขัดสมาธิ เก็บ
เชือก บอกประโยชน์      
ของเงื่อน 

 

ดาวดวงที่ 1 ค าปฏิญาณและกฎ 
ของลูกเสือส ารอง 

29. การปฏิบัติตนตาม
ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

29. ปฏิบัติตนตาม      
ค าปฏิญาณและกฎ 
ของลูกเสือส ารอง 

 

  23. เพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี 

30. ร้องเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญ      
พระบารมี 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
หลักสูตร เนื้อหาใน 

หลักสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวังข้อ 
หมายเหตุ 

ดาวดวงที่ 1 
 
 
 
 
ดาวดวงที่ 1 
 

วิชาพิเศษ (เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชา 
หรือใช้วิธีบูรณาการ
เข้ากับลุ่มสาระ 
เรียนรู้) 
การเดินทางไกล 

  แล้วแต ่
ผู้สอนจะเลือก
จัด 
กิจกรรม 
ผู้สอนเลือกจัด
กิจกรรม
ก าหนด 
เวลาความ 
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ใช้เวลาในการจัด กิจกรรมรวม  40  ชั่วโมงต่อ  1  ปี 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหตุ 

1 หน่วย เตรียมลูกเสือส ารอง 10  
 1. กิจการลูกเสือ 2  
 - ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง   
 - ประโยชน์การเป็นลูกเสือส ารอง   
 - เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง   
 2. นิยายเรื่องเมาคลี 2  
 3. ระเบียบแถวเบื้องต้น 2  
 - ระเบียบแถวท่าพัก   
 - รูปแถวต่าง ๆ   
 4. การท าความเคารพ 2  
 - การเคารพรายบุคคล   
 - การเคารพเป็นหมู่   
 5. การจับมือซ้าย 1  
 - ประวัติการจับมือซ้าย   
 6. ค าปฏิญาณกฎและคติพจน์ 1  
 - ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง   
 - กฎของลูกเสือส ารอง   
 - คติพจน์ของลูกเสือส ารอง   
  
2 

หน่วย  ดาวดวงที่ 1 20  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ใช้เวลาในการจัด กิจกรรมรวม  40  ชั่วโมงต่อ  1  ปี 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

 2. ความสามารถในเชิงทักษะ 3  
 - การขว้างและรับลูกบอล   
 - การม้วนหน้า   
 - การกระโดดกบ   
 - การปีนต้นไม้   
 - การไต่เชือก   
 3. การส ารวจ 2  
 - การส ารวจและการเยือนสถานที่ใกล้เคียง   
 - การขอความช่วยเหลือ   
 4. การค้นหาธรรมชาติ 3  
 - การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตสัตว์   
 5. ความปลอดภัย 1  
 - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ   
 - อันตรายที่เกิดจากไฟและวิธีป้องกัน   
 - ความปลอดภัยในการเดินถนนและข้ามถนน   
 6. บริการ 2  
 - การเก็บรักษาเสื้อผ้า รองเท้า    
 - การจัดและเก็บที่นอน    
 - การต้มน้ าร้อน   
 - การท าความสะอาดเครื่องใช้   

 7. ธงและประเทศต่าง ๆ 1  
 - พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

พระราชกรณียกิจ 
  

 - พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ   
 - เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสือ 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ใช้เวลาในการจัด กิจกรรมรวม  40  ชั่วโมงต่อ  1  ปี 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วย เวลา 

(ชั่วโมง) 
หมายเหตุ 

 - ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ   
ธงชาติฟิลิปปินส์ 

  

 8. การฝีมือ 1  
 - การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ   
 9. กิจกรรมกลางแจ้ง 1  
 - การเดินสะกดรอย   
 10. การบันเทิง 1  
 - การแสดงเงียบ   
 11. การผูกเงื่อน 2  
 - การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ และประโยชน์ของ

เงื่อน 
   

 - การเก็บเชือก   
 12. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 1  
 - การปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง   
3 หน่วย วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรือใช้วิธี

บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
2 ผู้เรียนเลือก        

เรียนเอง 
4 หน่วย  การเดินทางไกล 8 ผู้สอนเลือก

กิจกรรม
ก าหนดเวลาตาม
ความเหมาะสม 

 รวม 40 ชม./1 ปี  
    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิชาลูกเสือหลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติในเรื่องของประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารองประโยชน์     
การเป็นลูกเสือส ารอง เครื่องแบบและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง นิยายเรื่องเมาคลี ระเบียบแถวท่าพัก               
รูปแถวต่าง ๆ การท าความเคารพรายบุคคลและเป็นหมู่ ประวัติการจับมือซ้าย ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์   
ของลูกเสือส ารอง การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บ การหายใจอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลแผล
ขนาดเล็ก การขว้างและรับลูกบอล การม้วนหน้า การกระโดดกบ การปีนต้นไม้ การไต่เชือก การส ารวจ            
และการเยือนสถานที่ใกล้เคียง การขอความช่วยเหลือการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตสัตว์ สาเหตุของการ             
เกิดอุบัติ เหตุ  อันตรายที่ เกิดจากไฟ และวิธีป้องกัน ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน                 
การเก็บรักษาเสื้อผ้า รองเท้า การจัดและเก็บที่นอน การต้มน้ าร้อน การท าความสะอาดเครื่องใช้                  
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ ธงชาติฟิลิปปินส์ การประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุ การเดินสะกดรอย การแสดงเงียบ การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิและประโยชน์           
ของเงื่อน การเก็บเชือก การปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  
 มีทักษะในการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือการแก้ปัญหาและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
 มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความเสี ยสละ                   
บ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้อง              
ปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร 

หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนื้อหาใน
หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข้อ 

หมายเหตุ 

1 
 
2 

1 
 
2 

1 
 
1 

กิจกรรมลูกเสือ
(เตรียมลูกเสือ
ส ารอง) 

1. เล่าประวัติกิจการ   
ลูกเสือส ารอง 
2. บอกถึงประโยชน์ของ
การเป็นลูกเสือส ารอง 
3. บอกถึงลักษณะการ
แต่งกายและ
เครื่องหมายลูกเสือ
ส ารอง 

 

3 
4 

3 
4 

1 
1 

นิยายเรื่องเมา
คลี (เตรียม
ลูกเสือส ารอง) 

4. เล่านิยายเรื่องเมาคลี
อย่างย่อพอเข้าใจและ
ตอบค าถามเกี่ยวกับ    
ตัวละคร 

 

5 
 
6 

5 
 
6 

1 
 
1 

ระเบียบแถว
เบื้องต้น 
(เตรียมลูกเสือ
ส ารอง) 

5. ปฏิบัติระเบียบแถว 
ท่าพักในลักษณะต่างๆ 
6. ปฏิบัติในท่ารูป    
แถวต่างๆ ตามก าหนด 

 

7 7 1 การท าความ
เคารพ (เตรียม
ลูกเสือส ารอง) 

7. แสดงวิธีการเคารพ
ประเภทลูกเสือส ารอง
รายบุคคล 

 

8 8 1  8. แสดงวิธีการเคารพ
ประเภทลูกเสือส ารอง
เป็นหมู ่

 

9 9 1 การจับมือซ้าย
(เตรียมลูกเสือ
ส ารอง) 

9. เล่าถึงประวัติการ    
จับมือซา้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนื้อหาใน

หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ข้อ 
หมายเหตุ 

10 10 1 ค าปฏิญาณกฎ
และคติพจน์
(เตรียมลูกเสือ
ส ารอง) 

10. กล่าวค าปฏิญาณ
ท่องกฎ บอกคติพจน์
ของลูกเสือส ารอง 

 

11 11 1 ดาวดวงที่ 1 
อนามัย 

11. บอกวิธีการรักษา
ความสะอาดฟัน มือ เท้า 
และเล็บ 

 

12 12 1 ดาวดวงที่ 1 
อนามัย 

12. บอกวิธีการหายใจ
อย่างถูกวิธี 
13. บอกวิธีการปฐม
พยาบาล แผลขนาดเล็ก 

 

13 
14 
15 

13 
14 
15 

1 
1 
1 
 

ดาวดวงที่ 1 
ความสามารถ
ในเชิงทักษะ 

14. แสดงวิธีขว้างและ
รับลูกบอลม้วนหน้า 
กระโดดกบ ปีนต้นไม้  
ไต่เชือก 

 

16 
 
 

17 

16 
 
 

17 

1 
 
 
1 

ดาวดวงที่ 1 
การส ารวจ 

15. เล่าถึงสถานที่
ส ารวจและการไปเยือน
สถานที่ใกล้เคียง 
16. บอกวิธีการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ 

 

18 
19 
20 

18 
19 
20 

1 
1 
1 

ดาวดวงที่ 1 
การค้นหา
ธรรมชาติ 

17. บอกถึงธรรมชาติ
ของชีวิตสัตว์ตามความ
สนใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนื้อหาใน

หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ข้อ 
หมายเหตุ 

21 21 1 ดาวดวงที่ 1 
ความปลอดภัย 

18. บอกถึงสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ 
19. บอกถึงอันตรายที่เกิด
จากไฟและวิธีป้องกัน 
20. บอกถึงวิธีที่จะท าให้
เกิดความปลอดภัยในการ
เดินถนนและข้ามถนน 

 

22 
 
 
 

23 

22 
 
 
 

23 
 

1 
 
 
 
1 
 

ดาวดวงที่ 1 
บริการ 

21. บอกวิธีการเก็บ
เสื้อผ้า รองเท้าที่ถูกต้อง
มีระเบียบ 
บอกวิธีจัดและเก็บท่ี
นอนอย่างถูกวิธี 
บอกวิธีต้มน้ าร้อน  
อย่างปลอดภัย 
บอกวิธีท าความสะอาด
เครือ่งใช้ 

 

24 24 1 ดาวดวงที่ 1  
ธงและประเทศ
ต่าง ๆ 

22. บอกเล่าพระราช
ประวัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราช
กรณียกิจและพระราช
กรณียกิจที่เก่ียวกับ 
กิจการลูกเสือ 
23. ร้องเพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนื้อหาใน

หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ข้อ 
หมายเหตุ 

    24. บอกลักษณะของธง
ชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธง
ชาติอังกฤษ ธงชาติ    
ฟิลิปปินส์ 

 

25 25 
 

1 
 

ดาวดวงที่ 1 
การฝีมือ 

25. ประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุ ตามความ   
สนใจ 

 

26 26 1 ดาวดวงที่ 1  
กิจกรรม   
กลางแจ้ง 

26. บอกรอยต่าง ๆ ของ
เท้าสัตว์และเดิน   
สะกดรอย 

 

27 27 1 ดาวดวงที่ 1  
การบันเทิง 

27. ร่วมกิจกรรม    
แสดงเงียบ 

 

28 
29 

28 
29 

1 
1 

ดาวดวงที่ 1 
การผูกเงื่อน 

28. แสดงวิธีการผูกเงื่อน
พิรอด เงื่อนขัดสมาธิเก็บ
เชือก บอกประโยชน์
ของเงื่อน 

 

30 30 1 ดาวดวงที่ 1 
ค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
ส ารอง 
 
 
 

29. ปฏิบัติตนตามค า
ปฏิญาณและกฎของ   
ลูกเสือส ารอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เวลา / เนื้อหาในหลักสูตร 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนื้อหาใน

หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ข้อ 
หมายเหตุ 

   2 วิชาพิเศษ 
(เรียนในเวลา
ชั้นละ 2 วิชา 
หรือใช้วิธีบูรณา
การเข้ากับกลุ่ม
สาระการ 
เรียนรู้) 

  

  8 การเดินทาง 
ไกลผู้สอนเลือก
กิจกรรม/
ก าหนดเวลา  
ตามความ
เหมาะสม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประเภทลูกเสือส ารอง  หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง 

ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
 

ข้อที่ รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หมายเหตุ 
1 เล่าประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง  
2 บอกถึงประโยชน์การเป็นลูกเสือส ารอง  
3 บอกถึงลักษณะการแต่งกายและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง  
4 เล่านิยายเรื่องเมาคลีอย่างย่อพอเข้าใจและตอบค าถามเก่ียวกับ       

ตัวละคร 
 

5 ปฏิบัติระเบียบแถว ท่าพักในลักษณะต่าง ๆ   
6 ปฏิบัติในท่ารูปแถวต่าง ๆ ตามก าหนด  
7 แสดงวิธีการเคารพประเภทลูกเสือส ารองรายบุคคล  
8 แสดงวิธีการเคารพประเภทลูกเสือส ารองเป็นหมู่  
9 เล่าถึงประวัติการจับมือซ้าย  
10 กล่าวค าปฏิญาณ ท่องกฎ บอกคติพจน์ของลูกเสือส ารอง  
11 บอกวิธีการรักษาความสะอาด ฟัน มือ เท้า และเล็บ  
12 บอกวิธีการหายใจอย่างถูกวิธี  
13 บอกวิธีการปฐมพยาบาล แผลขนาดเล็ก  
14 แสดงวิธีขว้างและรับลูกบอล ม้วนหน้า กระโดดกบ ปีนต้นไม้               

ไต่เชือก 
 

15 เล่าถึงสถานที่ส ารวจและการไปเยือนสถานที่ใกล้เคียง  
16 บอกวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ  
17 บอกถึงธรรมชาติของชีวิตสัตว์ตามความสนใจ  
18 บอกถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
19 บอกถึงอันตรายที่เกิดจากไฟและบอกวิธีป้องกัน  
20 บอกถึงวิธีที่จะท าให้เกิดความปลอดภัยในการเดินถนน              

และข้ามถนน 
 

21 บอกถึงวิธีการเก็บเสื้อผ้ารองเท้าท่ีถูกต้องมีระเบียบ 
บอกวิธีจัดและเก็บท่ีนอนอย่างถูกวิธี 
บอกวิธีต้มน้ าร้อนอย่างปลอดภัย บอกวิธีท าความสะอาดเครื่องใช้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประเภทลูกเสือส ารอง  หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง 

ดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
 

ข้อที่ รายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หมายเหตุ 
22 บอกเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จ  
  พระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจและพระราชกรณียกิจที่เก่ียวกับ 

กิจการลูกเสือ 
 

23 ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  
24 บอกลักษณะของธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก ธงชาติอังกฤษ ธงชาติ

ฟิลิปปินส์ 
 

25 ประดิษฐ์ สิ่งของจากเศษวัสดุตามความสนใจ  
26 บอกรอยต่าง ๆ ของเท้าสัตว์ และเดินสะกดรอย  
27 ร่วมกิจกรรมแสดงเงียบ  
28 แสดงวิธีการผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เก็บเชือกบอกประโยชน์ 

ของเงื่อน 
 

29 ปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ปฏิทินการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหลักสูตรลูกเสือส ารอง 
หลักสูตร เตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา เนื้อหาในหลักสูตร เนื้อหาย่อย แผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ 
หมายเหตุ 

 
__________ 

2 กิจการลูกเสือ - ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ
ส ารอง 

1,2  

__________   - ประโยชน์การเป็นลูกเสือ
ส ารอง 

  

   - เครื่องแบบและเครื่องหมาย
ลูกเสือส ารอง 

  

__________ 
__________ 

2 นิยายเรื่องเมาคลี - นิยายเรื่องเมาคลี 3,4  

__________ 
__________ 

2 ระเบียบแถวเบื้องต้น - ระเบียบแถว ท่าพัก 
- รูปแถวต่าง ๆ 

5,6  

__________ 
__________ 

2 การท าความเคารพ - การท าความเคารพรายบุคคล 
- การท าความเคารพเป็นหมู่ 

7,8  

__________ 1 การจับมือซ้าย - ประวัติการจับมือซ้าย 9  
__________ 1 ค าปฏิญาณกฎและคติ

พจน์ 
- ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
กฎและคติพจน์ 

10  

__________ 
__________ 

2 อนามัย  - การรักษาความสะอาดฟัน มือ 
เท้า และเล็บ 
- การหายใจอย่างถูกวิธี 
- การปฐมพยาบาลแผล 
ขนาดเล็ก 

11,12  

__________ 
__________ 
__________ 

3 ความสามารถใน 
เชิงทักษะ 

- กิจกรรมการขว้าง และรับ   
ลูกบอล การมว้นหน้า การ
กระโดดกบ การปีนต้นไม้ การ
ไต่เชือก 

13,14,15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ปฏิทินการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหลักสูตรลูกเสือส ารอง 

หลักสูตร เตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา เนื้อหาในหลักสูตร เนื้อหาย่อย แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 

หมายเหตุ 

__________ 2 การส ารวจ - การส ารวจและการเยือน
สถานที่ใกล้เคียง 
- การขอความช่วยเหลือ 

16,17  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การค้นหาธรรมชาติ - การเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต
สัตว์ 

18,19,20  

__________ 1 ความปลอดภัย - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
- อันตรายที่เกิดจากไฟและวิธี
ป้องกัน 

21  

   - ความปลอดภัยในการเดิน
ถนนและข้ามถนน 

  

__________ 
__________ 

2 บริการ - การเก็บเสื้อผ้า รองเท้า การ
จัดและเก็บที่นอน การต้มน้ า
ร้อน การท าความสะอาด
เครื่องใช้ 

22,23  

__________ 
__________ 

1 ธงและประเทศต่าง ๆ  - พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชกรณียกิจพระราช
กรณียกิจที่เก่ียวกับกิจการ
ลูกเสือ 
- เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระ
บารมี 
- ธงชาติไทย ธงลูกเสือโลก   ธง
ชาติอังกฤษ ธงชาติฟิลิปปินส์ 

24  

__________ 1 การฝีมือ - การประดิษฐ์สิ่งของจาก    
เศษวัสดุ 

25  

__________ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง - การเดินสะกดรอย 26  
__________ 1 การบันเทิง - การแสดงเงียบ 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ปฏิทินการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหลักสูตรลูกเสือส ารอง 

หลักสูตร เตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา เนื้อหาในหลักสูตร เนื้อหาย่อย แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 

หมายเหตุ 

__________ 
__________ 

2 การผูกเงื่อน - การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อน
ขัดสมาธิ และประโยชน์ของ
เงื่อน การเก็บเชือก 

28,29  

__________ 
 

1 ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

- การปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือส ารอง 

30  

__________ 
 

2 วิชาพิเศษ วิชาพิเศษ (เลือกเรียนในชั้นละ 
2 วิชา หรือใช้วิธีบูรณาการเข้า
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   

__________ 
 

8 การเดินทางไกล ผู้สอนก าหนดกิจกรรม/เวลา
ตามความเหมาะสม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

ค าชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
 
 แผนการเรียนรู้ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามข้อก าหนด
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้
ก าหนดให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา    
 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  ผู้ก ากับลูกเสือควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. ศึกษาเนื้อหา  สาระส าคัญ  ผลการเรียนรู้ให้เข้าใจ 
 2.ให้ผู้ก ากับลูกเสือประเมินทักษะกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม  หากมีอะไรเพ่ิมเติม 
    ให้บันทึกไว้ในหัวข้อกิจกรรมเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3.ให้ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนตามค า 
     ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 4.การประเมินผลให้กระท าในภาพรวมของลูกเสือทั้งชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แผนการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
 
หน่วยที่ เรื่อง จ านวนครั้ง จ านวนชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ความรู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเมาคลี 
ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือส ารอง 
การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย 
การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) 
ระเบียบแถวเบื้องต้น 
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

10 
4 
4 
6 
10 
6 

10 
4 
4 
6 
10 
6 

                                               รวม 40 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. มีวินัย 
3. ประหยัด 
4. ซื่อสัตย์สุจริต 
5. พ่ึงตนเอง อุตสาหะ รักการท างาน 
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. สาระส าคัญ   

การรักและเห็นคุณค่าตนเอง      และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทุกคนย่อมต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหมู่คณะ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. รักและเห็นคุณค่าตนเอง 
2. มีวินัยอดทน อดกลั้น 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีเข้าฝูง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
          1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ     (15 นาท)ี 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 1 เมาคลีเข้าฝูง    (30 นาท)ี 

2.1 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 1  เมาคลีเข้าฝูง 
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่อง  เมาคลีลูกหมาป่า 
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.4 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์     (5 นาที) 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์     (5 นาที) 
5. นัดหมาย        (5 นาที) 

5. ส่ือ/แหลง่การเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. บัตรค าชื่อ 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. สาระส าคัญ   

ลูกเสือต้องเชื่อฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.อดทน อดกลั้น 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีถูกลักพาตัว 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ     (15 นาท)ี 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 2 เมาคลีถูกลักพาตัว  (30 นาท)ี 

2.1 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 2  เมาคลีถูกลักพาตัว 
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.4 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์     (5 นาที) 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์     (5 นาที) 
5. นัดหมาย        (5 นาที) 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. บัตรค าชื่อ เมาคลี สัตว์ 
 3. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………........................... ........................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
 
 



 

 
 

 4 
หน่วยที ่1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 3                                           สัปดาห์ท่ี  3                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. พ่ึงตนเอง อุตสาหะ รักการท างาน 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ     (15 นาท)ี 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 3 เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน (30 นาท)ี 

 
2.1  ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 3  เมาคลีเรียนรู้เรื่องคน 
2.2  ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.3  ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.4  ช่วยกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์       (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์       (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย          (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. บัตรค าชื่อ เมาคลี สัตว์ 
 3. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………........................... ........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
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หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 4                                           สัปดาห์ที่  4                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติช่วยพัฒนาสติปัญญา 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาท)ี 
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 4 เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า (30 นาท)ี 

2.1 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 4  เมาคลีถูกขับจากฝูงหมาป่า 
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.4 ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.5 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.เพลง 
 2.บัตรค าชื่อ เมาคลี สัตว์ 
 3.วีซีดี 
 4.หุ่นมือ 
6. การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตความสนใจการฟัง   

2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………........................... ........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
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หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 5                                           สัปดาห์ที่  5                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ความสามัคคีของหมู่คณะย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. กตัญญูกตเวที 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาท)ี 
2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 5 เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน  (30 นาท)ี 

2.1  ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 5  เมาคลีถูกขับจากหมู่บ้าน 
2.2  ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.3  ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.4  ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.5  ช่วยกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. บัตรค าชื่อ เมาคลี สัตว์ 
 3. วีซีดี 
 4. หุ่นมือ 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
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……………………………………………………………........................... ........................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
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หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ ชาวบ้านตามจับเมาคลี ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 6                                           สัปดาห์ที่  6                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่คณะ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ชาวบ้านตามจับเมาคลี 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2.  สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 6 ชาวบ้านตามจับเมาคลี  (30 นาที) 

2.1 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 6  ชาวบ้านตามจับเมาคลี 
2.2 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.3 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.4 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.5 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครนู าเล่นเกม เก่ียวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี   
 3. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ 

7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
-     แบบบันทึกคะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
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………………………………………………………………........................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 7                                           สัปดาห์ที่  7                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือต้องมีเมตตากรุณา 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. มีเมตตากรุณา 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 7 เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน  (30 นาที) 

2.6 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 7 เมาคลีปล่อยป่ารุกบ้าน 
2.7 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.8 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.9 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.10 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี   
 3. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ 

7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
-     แบบบันทึกคะแนน 

 
 
 
 



 

 
 

13 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………….………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

14 
หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ เมาคลีพบถ้ ามหาสมบัติ ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 8                                           สัปดาห์ที่  8                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ความโลภย่อมน ามาซึ่งความหายนะ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. มีความซือ่สัตย์สุจริต 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีพบถ้ ามหาสมบัติ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 8 เมาคลีพบถ้ ามหาสมบัติ  (30 นาที) 

2.11 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 8 เมาคลีพบถ้ ามหาสมบัติ 
2.12 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.13 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.14 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.15 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี   
 3. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ 

7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 



 

 
 

15 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………........................... ........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

16 
หน่วยที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับนิยาย  เรื่องเมาคลี                                                                         
เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง  เมาคลี    ตอน    “ เมาคลีต่อสู้หมาแดง ”         
แผนการเรียนรู้ที่ 9                                           สัปดาห์ที่  9                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. มีความอดทน อดกลั้น 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีต่อสู้กับหมาแดง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 9 เมาคลีต่อสู้กับหมาแดง  (30 นาที) 

2.16 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 9 เมาคลีต่อสู้กับหมาแดง 
2.17 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.18 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.19 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.20 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี   
 3. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ 
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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                                        สัปดาห์ท่ี  10                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. มีความอดทน อดกลั้น 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เมาคลีกลับเข้าบ้าน 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า ตอน ที่ 10 เมาคลีกลับเข้าบ้าน  (30นาที) 

2.21 ผู้ก ากับเล่าเรื่องย่อ เมาคลีลูกหมาป่า  ตอนที่ 10 เมาคลีกลับเข้าบ้าน 
2.22 ลูกเสือดู วีซีดี  เรื่องเมาคลีลูกหมาป่า 
2.23 ลูกเสือเลียนแบบท่าทางและเสียงของสัตว์ 
2.24 ลูกเสือวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องเมาคลีบางตอน 
2.25 ช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้จากนิยาย เรื่องเมาคลี 

3. ครูน าเล่นเกม เกี่ยวกับเสียงของสัตว์      (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพตัวละคร เรื่อง เมาคลี   
 2. วีซีดี 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการวาดภาพ 

7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
-     แบบบันทึกคะแนน 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………........................………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................………................................................................... 
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือส ารอง                                                                           
เวลา  4 ชั่วโมง 
เรื่อง รู้จักลูกเสือส ารอง         
แผนการเรียนรู้ที่ 11                                        สัปดาห์ท่ี  11                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

กิจการลูกเสือมุ่งสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. มีความเป็นประชาธิปไตย 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 รู้จักลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2.ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นลูกเสือส ารอง    (30นาที) 

2.1 ลูกเสือดูภาพกิจกรรมลูกเสือ แล้วร่วมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับภาพ 
2.2 ลูกเสือเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 
2.3 ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพกิจกรรมลูกเสือ  
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................ 
.…………………………………………................................………......................................................................... ......... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………................................................................................... 
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือส ารอง                                                                           
เวลา  4 ช่ัวโมง 
เรื่อง      เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง         
แผนการเรียนรู้ที่ 12                                        สัปดาห์ท่ี  12                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

เครื่องแบบลูกเสือช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยและให้เกิดความภาคภูมิใจ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. มีความอดทน อดกลั้น 
3. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

3. สาระการเรียนรู้ 
 เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นลูกเสือส ารอง    (30 นาที) 

2.1  ลูกเสือดูภาพการแต่งเครื่องแบบลูกเสือส ารอง  
2.2  ลูกเสือส ารวจการแต่งกายของลูกเสือส ารอง 
2.3  ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการแต่งเครื่องแบบลูกเสือส ารอง 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพการแต่งเครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................  
.…………………………………………................................………......................................................................... ......... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………................................................................................... 
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หน่วยที่ 2 ประวัติการเริ่มการลูกเสือส ารอง                                                                           
เวลา  4 ช่ัวโมง 
เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของลูกเสือส ารอง         
แผนการเรียนรู้ที่ 13                                        สัปดาห์ท่ี  13                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

กิจการลูกเสือมุ่งสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. มีความเป็นประชาธิปไตย 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติความเป็นมาของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก     (30 นาที) 

2.1 ลูกเสือดูภาพลอร์ด เบเดน เพาเวลล์  แล้วเล่าถึงความเป็นมาของลูกเสือโลกให้ฟัง  
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็น 
2.3 ลูกเสือวาดภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาที) 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/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 ประวัติการเริ่มการลูกเสือส ารอง                                                                           
เวลา  4 ชั่วโมง 
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของลูกเสือส ารอง  (ต่อ)        
แผนการเรียนรู้ที่ 14                                        สัปดาห์ท่ี  14                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

กิจการลูกเสือมุ่งสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.มีความเป็นประชาธิปไตย 
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติความเป็นมาของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย     (30นาที) 

2.1 ลูกเสือดูภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเล่าถึงความเป็นมาของลูกเสือ    
      ไทยให้ฟัง  
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็น 
2.3 ลูกเสือบอกประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ  

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/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  การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย                                           
เวลา  4  ชั่วโมง                           
เรื่อง      การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
แผนการเรียนรู้ที่ 15                                        สัปดาห์ที่  15                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การท าความเคารพแสดงถึงความเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. กตัญญูกตเวที 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1  ลูกเสือดูภาพการแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
2.2  ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความเคารพทั่ว ๆ ไป 
2.3  ลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................ 
.…………………………………………................................………......................................................................... ......... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………................................................................................... 
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หน่วยที ่3  การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย                                           
เวลา  4  ชั่วโมง                           
เรื่อง      การท าความเคารพเป็นรายบุคคล (ต่อ) 
แผนการเรียนรู้ที่ 16                                        สัปดาห์ท่ี  16                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การท าความเคารพแสดงถึงความเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. กตัญญูกตเวที 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30นาที) 

2.1 ลูกเสือดูภาพการแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
2.2 ลูกเสือร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความเคารพท่ัว ๆ ไป 
2.3 ลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………………
………………………………………………………...........................................................................................………………
……………………………………………........................................................................................................................ 
.…………………………………………................................………......................................................................... ......... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………................................………................................................................................... 
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หน่วยที ่3  การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย                                           
เวลา  4  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ประวัติการจับมือซ้าย 
แผนการเรียนรู้ที่ 17                                        สัปดาห์ท่ี  17                                                   
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลุกเสือเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.กตัญญูกตเวที 
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ประวัติการจับมือซ้าย 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากบัน าร้องเพลง เกี่ยวกับลูกเสือ      (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30นาที) 

2.1 ลูกเสือแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
2.2 ผู้ก ากับเล่าประวัติการจับมือซ้าย 
2.3 ลูกเสือช่วยกันสรุปถึงเหตุผลในการจับมือซ้าย 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
…………………………………………………………….............................................................................................
............................…………………………………………................................………............................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………………..………............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 3  การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจับมือซ้าย                                           
เวลา  4  ชั่วโมง                           
เรื่อง      การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
แผนการเรียนรู้ที่ 18                                        สัปดาห์ท่ี  18                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือเป็นผู้อ่อนน้อมและเป็นมิตรกับคนทุกคน 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. กตัญญูกตเวที 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง “ สวัสดี ”       (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1 ลูกเสือสนทนาถึงความส าคัญในการท าความเคารพและการจับมือทักทาย 
2.2 ลูกเสือแสดงความเคารพเป็นรายบุคคลพร้อมกับจับมือ  โดยให้ลุกเสือยืนเป็นวงกลม           

ให้คนที่ 1 จับมือคนที่ 2 และคนต่อ ๆ ไป  พร้อมกับร้องเพลง “ สวัสดี ” 
2.3 ลูกเสือช่วยกันสรุปถึงความส าคัญในการแสดงความเคารพ 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
............................…………………………………………................................………............................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………..………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 4  การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)                                                          
เวลา  6  ชั่วโมง                           
เรื่อง      การเรียกแถวเพื่อท าความเคารพเป็นหมู่ 
แผนการเรียนรู้ที่ 19                                        สัปดาห์ท่ี  19                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง “ สวัสดี ”       (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1 ผู้ก ากับเล่าเรื่อง เมาคลี ตอน ผาประชุม โดยเน้นให้ลูกเสือแสดงความเคารพต่อหัวหน้าฝูง
หมาป่า 
2.2 ผู้ก ากับอธิบายและแสดงการท าความเคารพเป็นหมู่แบบลูกเสือ 
2.3 ลูกเสือฝึกแสดงความเคารพเป็นหมู่ 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์) 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 

 
 

29 
หน่วยที่ 4  การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)                                                          
เวลา  6  ชั่วโมง                           
เรื่อง      การเรียกแถวเพื่อท าความเคารพเป็นหมู่ 
แผนการเรียนรู้ที่ 20                                        สัปดาห์ท่ี  20                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากบัน าร้องเพลง “สวัสดี”       (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1 ผู้ก ากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพ่ือเตรียม
ท าความเคารพเป็นหมู่ 
2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์) 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 4  การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)                                                          
เวลา  6  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ขั้นตอนการท าความเคารพเป็นหมู่  
แผนการเรียนรู้ที่ 21                                        สัปดาห์ท่ี  21                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.อดทน อดกลั้น 
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.ผู้ก ากับน าร้องเพลง “สวัสด ี”       (15 นาที) 
 2.ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1     ผู้ก ากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพ่ือเตรียม
ท าความเคารพเป็นหมู่ 
2.2     แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.3     ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3.ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4.ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5.นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.เพลง 
 2.ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์) 
6. การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตความสนใจการฟัง   

2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 

 
 

31 
หน่วยที่ 4  การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)                                                          
เวลา  6  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ขั้นตอนการท าความเคารพเป็นหมู่ (ต่อ) 
แผนการเรียนรู้ที่ 22                                        สัปดาห์ท่ี  22                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.อดทน อดกลั้น 
3.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง “ สวัสดี ”       (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1 ผู้ก ากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพ่ือเตรียม 
ท าความเคารพเป็นหมู่ 

2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี  
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์) 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 4  การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)                                                          
เวลา  6  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ขั้นตอนการท าความเคารพเป็นหมู่ (ต่อ) 
แผนการเรียนรู้ที่ 23                                        สัปดาห์ท่ี  23                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การแสดงความเคารพเป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัย 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ผู้ก ากับน าร้องเพลง “ สวัสดี ”       (15 นาที) 
 2. ผู้ก ากับน าสนทนาเกี่ยวกับความส าคัญในการแสดงความเคารพ   (30 นาที) 

2.1 ผู้ก ากับอธิบายและสาธิตการเรียก การใช้สัญญาณมือและการเข้าแถวรูปวงกลมเพ่ือเตรียม
ท าความเคารพเป็นหมู่ 
2.2 แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม          (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. นัดหมาย         (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงความเคารพแบบลูกเสือ (แกรนด์ฮาวลล์) 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 

 
 

33 
หน่วยที่ 4  การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์)                                                          
เวลา  6  ชั่วโมง                           
เรื่อง      พิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือส ารอง 
แผนการเรียนรู้ที่ 24                                        สัปดาห์ท่ี  24                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 พิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์  ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1 ฐานที่ 1  สาธิตวิธีปฏิบัตตินในการเปิดประชุมกอง 
2.2 ฐานที่ 2  แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.3  ฐานที่ 3 ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เพลง 
 2. ภาพ การแสดงพิธีเปิดประชุมกอง 
6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 
 
 



 

 
 

 
  

34 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก 
แผนการเรียนรู้ที่ 25                                        สัปดาห์ท่ี  25                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1 ฐานที่ 1  อธิบายและสาธิตการฝึกระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก 
2.2 ฐานที่ 2  แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.3 ฐานที่ 3  ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาที) 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาที) 

5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้ ภาพ 
2. ภาพ การแสดงพิธีเปิดประชุมกอง 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

36 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ท่าหันอยู่กับที่  (ท่าขวาหันและซ้ายหัน) 
แผนการเรียนรู้ที่ 26                                        สัปดาห์ท่ี  26                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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.ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4.ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5.พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตความสนใจการฟัง   

2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 
 



 

 
 

 
 

37 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      ท่าหันอยู่กับที่  (ท่ากลับหลังหัน) 
แผนการเรียนรู้ที่ 27                                        สัปดาห์ท่ี  27                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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)  (15 นาที) 
 2.สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1   ฐานที่ 1  ทบทวนระเบียบแถวท่าตรงและท่าพัก 
2.2   ฐานที ่2  ทบทวนระเบียบแถวท่าขวาหันและซ้ายหัน   
2.3   ฐานที่  3  อธิบายและสาธิตการฝึกระเบียบแถวท่ากลับหลังหัน 
2.4    ฐานที่ 4  แบ่งลูกเสือฝึกปฏิบัติจริง 
2.5    ฐานที่ 5  ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3.ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4.ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5.พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1.  เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตความสนใจการฟัง   

2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

39 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานแถวเดียว 
แผนการเรียนรู้ที่ 28                                        สัปดาห์ท่ี  28                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 

 
 

40 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณมือและรูปแถวตอนลึก 
แผนการเรียนรู้ที่ 29                                        สัปดาห์ท่ี  29                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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  ลกูเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
3. เพลง  
4. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
แผนการเรียนรู้ที่ 30                                        สัปดาห์ท่ี  30                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 



 

 
 

42 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณมือและรูปแถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
แผนการเรียนรู้ที่ 31                                        สัปดาห์ท่ี  31                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี  

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 

 
 

43 
หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณมือและรูปแถวครึ่งวงกลม 
แผนการเรียนรู้ที่ 32                                        สัปดาห์ท่ี  32                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณมือและรูปแถววงกลม 
แผนการเรียนรู้ที่ 33                                        สัปดาห์ท่ี  33                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

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. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เพลง  
2. ใบความรู้  ภาพ 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 5  ระเบียบแถวเบื้องต้น                                                                                          
เวลา  10  ชั่วโมง                           
เรื่อง      สัญญาณนกหวีด 
แผนการเรียนรู้ที่ 34                                        สัปดาห์ท่ี  34                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การจดจ าและปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อลูกเสือ 
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  อธิบายถึงความส าคัญของการใช้สัญญาณนกหวีด 
2.3  ฐานที่ 3  ลูกเสือฟังสัญญาณนกหวีดแล้วปฏิบัติตาม 
2.4  ฐานที่ 5  ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (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  ค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง                                                    
เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                  
เรื่อง      ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
แผนการเรียนรู้ที่ 35                                        สัปดาห์ท่ี  35                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาเป็นสิ่งที่ลูกเสือควรปฏิบัติ   
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.อดทน อดกลั้น 
3.มีความเป็นประชาธิปไตย 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์ ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2.สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1  ฐานที่ 1  ผู้ก ากับอธิบายความส าคัญของค าปฏิญาณลูกเสือส ารอง 
2.2  ฐานที่ 2  ลูกเสืออ่านค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
2.3 ฐานที่ 3  อธิบายถึงความหมายค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
2.4 ฐานที่ 4  ลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
2.4 ฐานที่ 5  ลูกเสือรวมกลุ่มทบทวน 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เกม เพลง  
2. แผนภูมิค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
48 

หน่วยที่ 6  ค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง                                                    
เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                  
เรื่อง      ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง (ต่อ) 
แผนการเรียนรู้ที่ 36                                       สัปดาห์ท่ี  36                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. มีความเป็นประชาธิปไตย 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์  ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1 ฐานที่ 1 ลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณพร้อมแสดงรหัส 
2.2 ฐานที่ 2 ลูกเสือร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การดูแลความสะอาดโรงเรียน ห้องเรียน                 

รดน้ าต้นไม้ ปลูกต้นไม้ 
2.3 ฐานที่ 3 ลูกเสือใช้ และเก็บอุปกรณ์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
2.4 ฐานที่ 4 ลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
2.4 ฐานที่ 5 ลูกเสือรวมกลุ่มบอกประโยชน์กิจกรรม 

3.ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4.ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5.พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เกม เพลง  
2.  แผนภูมิค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

6. การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตความสนใจการฟัง   

2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
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หน่วยที่ 6  ค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง                                                    
เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                  
เรื่อง      ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง (ต่อ) 
แผนการเรียนรู้ที่ 37                                       สัปดาห์ท่ี  37                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. มีความเป็นประชาธิปไตย 

3. สาระการเรียนรู้ 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์  ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1  ฐานที่ 1  ลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณพร้อมแสดงรหัส 
2.2  ฐานที่  2  ลูกเสือคัดค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เกม เพลง  
2. แผนภูมิค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 



 

 
 

51 
หน่วยที่ 6  ค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง                                                    
เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                  
เรื่อง      กฎของลูกเสือส ารอง  
แผนการเรียนรู้ที่ 38                                       สัปดาห์ท่ี  38                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

การปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเป็นสิ่งที่ลูกเสือควรปฏิบัติ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. มีความเป็นประชาธิปไตย 

3. สาระการเรียนรู้ 
 กฎของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์  ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1  ฐานที่ 1    ลูกเสือรู้ความหมายของกฎลูกเสือส ารอง 
2.2 ฐานที่  2    ลูกเสืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือส ารอง 

             2.3 ฐานที่  3    ลกูเสือสรุปผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ 
     2.4 ฐานที่  4    ลูกเสือท่องกฎของลูกเสือส ารอง 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5.  พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เกม เพลง  
2. แผนภูมิกฎของลูกเสือส ารอง 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………...........................................................................................
……………………………………………………………............................................................................................. 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 

 
 

 
 

52 
หน่วยที่ 6  ค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง                                                    
เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                  
เรื่อง      กฎของลูกเสือส ารอง  
แผนการเรียนรู้ที่ 39                                       สัปดาห์ที่  39                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีวินัย 
2. อดทน อดกลั้น 
3. มีความเป็นประชาธิปไตย 

3. สาระการเรียนรู้ 
 กฎของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์  ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1  ฐานที่  1  ลูกเสือท่องกฎของลูกเสือส ารอง 
2.2  ฐานที่  2  ลูกเสือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือส ารอง 

             2.3  ฐานที่  3  ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติการปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ 
     2.4  ฐานที่  4  ลูกเสือสรุปและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือส ารอง 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาที) 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาที) 
5.  พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาที) 

5. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เกม เพลง  
2.  แผนภูมิกฎของลูกเสือส ารอง 

6. การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตความสนใจการฟัง   

2.ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7. เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................................... 
……………………………………………………………............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 



 

 
 

 
53 

หน่วยที่ 6  ค าปฏิญาณ  กฎและคติพจน์ของลูกเสือส ารอง                                                    
เวลา  6  ชั่วโมง                                                                                                                  
เรื่อง      คติพจน์ของลูกเสือส ารอง  
แผนการเรียนรู้ที่ 40                                       สัปดาห์ท่ี  40                                                 
เวลา  1  ชั่วโมง 

******************************************************** 
1. สาระส าคัญ   

ลูกเสือพึงท าทุกสิ่งอย่างเต็มความสามารถ 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีวินัย 
2.อดทน อดกลั้น 
3.มีพลานามัยสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 

3. สาระการเรียนรู้ 
 คติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวลล์  ธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  (15 นาที) 
 2. สอนตามเนื้อหา        (30 นาที) 

2.1  ฐานที่  1  ลูกเสือรู้ความหมายคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
2.2  ฐานที่  2  ลูกเสือรู้วิธีการปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

             2.3  ฐานที่  3  ลูกเสือเล่าประสบการณ์เก่ียวกับการท าความดีให้เพ่ือนฟัง 
     2.4  ฐานที่  4  ลูกเสือสรุปและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 

3. ครูน าเล่นเกม เพลง        (5 นาท)ี 
4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์      (5 นาท)ี 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์ฮาวลล์  ธงลง  เลิก)   (5 นาท)ี 

5. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เกม เพลง  
2. แผ่นป้าย  “ ท า  ดี  ที่  สดุ ” 

6. การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการฟัง   

2. ความตั้งใจการร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง 
7.เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
บันทึกหลังการสอน 
…………………………………………………………............................................……………………………………………… 
……………………………………………………………............................................................................................. 
…………………………………………………………............................................……………………………………………… 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………................................………................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
                                ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
                                        ดาวดวงที่ 2  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

                                                                                                               หนา้ 
ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
หน่วยที ่ 1           

อนามยั          1 
หน่วยที ่ 2           

ความสามารถในเชิงทกัษะ       7 
หน่วยที ่ 3 

การส ารวจ         9 
หน่วยที ่ 4 

การคน้หาธรรมชาติ        11 
หน่วยที ่ 5 

ความปลอดภยั         13 
หน่วยที ่ 6 

การบริการ         17 
หน่วยที ่7 

ธงและประเทศต่างๆ        20 
หน่วยที ่8 

การฝีมือ          28 
หน่วยที ่9 

กิจกรรมกลางแจง้        30 
หน่วยที ่10 

การบนัเทิง         32 
หน่วยที ่11 

การผกูเง่ือน         34 
หน่วยที ่12 

ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารอง      38 
หน่วยที ่13 

วชิาพิเศษ           
หน่วยที ่14 

การเดินทางไกล         



ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 

หลกัสูตร 
เนือ้หาใน 
หลกัสูตร 

สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 
ทีค่าดหวงัข้อ 

หมายเหตุ 

ดาวดวงท่ี 2 อนามยั 1. ความส าคญัของ
การนอนหลบั  
2. การปฐมพยาบาล
เม่ือมีเลือดก าเดาออก 

1. บอกความส าคญั
ของการนอนหลบั 
2. บอกวธีิการปฐม
พยาบาลเม่ือมีเลือด
ก าเดาออก 

 

ดาวดวงท่ี 2 ความสามารถในเชิง
ทกัษะ 

3. การวา่ยน ้า การ
กระโดดเชือก การ
เดินทรงตวั การมว้น
ตวั การข้ึนบนัได การ
เล้ียงลูกบอล 

3. แสดงวธีิการวา่ยน ้า 
กระโดดเชือก เดิน
ทรงตวั มว้นตวั ข้ึน
บนัได เล้ียงลูกบอล 

 

ดาวดวงท่ี 2 การส ารวจ 4. การส ารวจและการ
เยอืนสถานท่ี 

4. บอกวธีิการส ารวจ
และเยอืนสถานท่ี ท่ี
สนใจ 

 

ดาวดวงท่ี 2 การคน้หาธรรมชาติ 5. การเพาะเมล็ด 
พนัธ์ุพืช 

5. บอกวธีิเพาะเมล็ด
พนัธ์ุพืช 

 

 
 

6. การเรียนรู้พืชท่ี
เป็นอาหารของสัตว ์

6. บอกชนิดของพืชท่ี
เป็นอาหารของสัตว ์

 

ดาวดวงท่ี 2 
ความปลอดภยั 

7. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุทางน ้า การ
ปฏิบติัตนในการ
เดินทางทางน ้า 

7. บอกสาเหตุ และวธีิ
ปฏิบติัตนเพื่อไม่ให้
เกิดอุบติัเหตุในการ
เดินทาง ทางน ้า 

 

ดาวดวงท่ี 2 
บริการ 

8. การบริการเก่ียวกบั
เหตุฉุกเฉิน 

8. บริการเก่ียวกบั 
เหตุฉุกเฉิน 

 

 
 
 

 
   



ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 

หลกัสูตร 
เนือ้หาใน 
หลกัสูตร 

สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 
ทีค่าดหวงัข้อ 

หมายเหตุ 

ดาวดวงท่ี 2 
ธงและประเทศต่าง 
ๆ 

9. การชกัธงชาติและ
การเก็บรักษาธงชาติ 

9. บอกวธีิปฏิบติัใน
การชกัธงชาติ และวธีิ
เก็บรักษาธงชาติ 

 

  10. ธงคณะลูกเสือ
โลก ธงชาติญ่ีปุ่น   
มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย 

10. บอกลกัษณะธง
คณะลูกเสือโลก ธง
ชาติญ่ีปุ่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

 

ดาวดวงท่ี 2 การฝีมือ 11. การท าวา่ว การพบั
กระดาษ การท าไมสู้ง
ส าหรับเดิน การท า
นาฬิกาแดด การท าเขม็
ทิศจ าลอง 

11. บอกวธีิท าวา่ว 
พบักระดาษท าไมสู้ง 
ส าหรับเดิน ท า
นาฬิกาแดด ท าเขม็
ทิศจ าลอง 

 

 ดาวดวงท่ี 2 กิจกรรมกลางแจง้ 12. การก่อไฟ การ
ปรุงอาหาร การดบั
ไฟและการท าความ
สะอาดสถานท่ี 

12. แสดงวธีิก่อไฟ 
ปรุงอาหาร ดบัไฟ 
และท าความสะอาด 

 

ดาวดวงท่ี 2 
การบนัเทิง 

13. การแสดงกล การ
เล่านิทาน การร้อง
เพลง การเล่นดนตรี 
การมว้นตวัท่าต่างๆ 
 
 
 
 

13. ปฏิบติักิจกรรม 
แสดงกล เล่านิทาน 
ร้องเพลง เล่นดนตรี 
มว้นตวั ในท่าต่าง ๆ  

 



ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 

หลกัสูตร 
เนือ้หาใน 
หลกัสูตร 

สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 
ทีค่าดหวงัข้อ 

หมายเหตุ 

ดาวดวงท่ี 2 
การผกูเง่ือน 

14. การผกูเง่ือน บ่วง
สายธนู เง่ือน
กระหวดัไม ้และ
ประโยชน์ของเง่ือน 
การเก็บเชือก 

14. บอกวธีิผกูเง่ือน
บ่วงสายธนู เง่ือน
กระหวดัไม ้บอก
ประโยชน์ของเง่ือน
และวธีิการเก็บเชือก 

 

ดาวดวงท่ี 2 ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

15. การปฏิบติัตนตาม
ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

15. ปฏิบติัตนตามค า
ปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง 

 

ดาวดวงท่ี 2 
วชิาพิเศษ (เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วชิา 
หรือใชว้ธีิบูรณาการ
เขา้กบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้) 

  แลว้แต่ผูส้อน
จะเลือกจดั 
กิจกรรม 

ดาวดวงท่ี 2 
การเดินทางไกล 

  ผูส้อนเลือก
ก าหนด
กิจกรรม/เวลา 
ตามความ
เหมาะสม 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
   



หน่วยการเรียนรู้ วชิาลูกเสือ 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ใช้เวลาในการจัด กจิกรรมรวม  40  ช่ัวโมงต่อ  1  ปี 

 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1 หน่วย อนามยั 2  

 - ความส าคญัของการนอนหลบั   

 - การปฐมพยาบาลเม่ือมีเลือดก าเดาออก   

2 หน่วย ความสามารถในเชิงทกัษะ 3  

 - การวา่ยน ้า   

 - การกระโดดเชือก   

 - การเดินทรงตวั   

 - การมว้นตวั   

 - การข้ึนบนัได   

 - การเล้ียงลูกบอล   

3 หน่วย การส ารวจ 

- การส ารวจและการเยอืนสถานท่ี 

2   

4 หน่วย  การคน้หาธรรมชาติ 3   

 - การเพาะเมล็ดพนัธ์ุพืช   
 - การเรียนรู้พืชท่ีเป็นอาหารของสัตว ์   

5 หน่วย  ความปลอดภยั 2  

 - สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุทางน ้า   

 - การปฏิบติัตนในการเดินทางทางน ้า   

6 หน่วย  บริการ 2  

 - การบริการเก่ียวกบัเหตุฉุกเฉิน   

 
   



หน่วยการเรียนรู้ วชิาลูกเสือ 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ใช้เวลาในการจัด กจิกรรมรวม  40  ช่ัวโมงต่อ  1  ปี 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ 

7 หน่วย  ธงและประเทศต่าง  ๆ 2  

 - การชกัธงชาติ   

 - การเก็บรักษาธงชาติ   

  - ธงคณะลูกเสือโลก    

 - ธงชาติญ่ีปุ่น   

 - ธงชาติมาเลเซีย   

 - ธงชาติสิงคโ์ปร์   

 - ธงชาติอินโดนีเซีย   

8 หน่วย  การฝีมือ 3  

 - การท าวา่ว   

 - การพบักระดาษ   

 - การท าไมสู้งส าหรับเดิน   

 - การท านาฬิกาแดด   

 - การท าเขม็ทิศจ าลอง   

9 หน่วย  กิจกรรมกลางแจง้ 3  

 - การก่อไฟ   

 - การปรุงอาหาร   

 - การดบัไฟและการท าความสะอาดสถานท่ี   

10 หน่วย  การบนัเทิง 3  

 - การแสดงผล   

 - การเล่านิทาน   

 - การร้องเพลง   

 - การเล่นดนตรี   

 - การมว้นตวัท่าต่าง ๆ    



หน่วยการเรียนรู้ วชิาลูกเสือ 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ใช้เวลาในการจัด กจิกรรมรวม  40  ช่ัวโมงต่อ  1  ปี 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ 

11 หน่วย  การผกูเง่ือน 3  

 - การผกูเง่ือน บ่วงสายธนู   

 - การผกูเง่ือนกระหวดัไม ้   

  - ประโยชน์ของเง่ือน    

 - การเก็บเชือก   

12 หน่วย  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 2  

 - การปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ส ารอง 

  

13 หน่วย  วชิาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วชิา หรือใช้
วธีิบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้) 

2 ผูส้อนเลือก
เรียนเอง 

14 หน่วย  การเดินทางไกล 8 ผูส้อน
ก าหนดเวลา
และ 
กิจกรรม 
ตามความ 
เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา 

วชิาลูกเสือหลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติในเร่ืองของ ความส าคัญของการนอนหลับ                            
การปฐมพยาบาลเม่ือมีเลือดก าเดาออก การว่ายน ้ า การกระโดดเชือก การเดินทรงตัว การม้วนตัว                  
การข้ึนบนัได การเล้ียงลูกบอล การส ารวจและการเยือนสถานท่ีการเพาะเมล็ดพนัธ์ุพืช การเรียนรู้พืช                
ท่ี เป็นอาหารของสัตว์ สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุ ทางน ้ า การปฏิบัติตนในการเดินทางทางน ้ า                    
การบริการเก่ียวกบัเหตุฉุกเฉิน การชักธงชาติ การเก็บรักษาธงชาติ ธงคณะลูกเสือโลก ธงชาติญ่ีปุ่น 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย การท าวา่ว การพบักระดาษ การท าไมสู้งส าหรับเดิน การท านาฬิกา
แดด การท าเข็มทิศจ าลอง การก่อไฟ การปรุงอาหาร การดับไฟและการท าความสะอาดสถานท่ี                 
การแสดงกล การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นดนตรี การมว้นตวัท่าต่าง ๆ การผูกเง่ือนบ่วงสายธนู
และเง่ือนกระหวดัไม้และประโยชน์ของเง่ือน การเก็บเชือก การปฏิบติัตน ตามค าปฏิญาณและกฎ               
ของลูกเสือส ารอง 
 มีทักษะในการสังเกต จดจ า การใช้มือ เคร่ืองมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างาน        
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความสามคัคี เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละ 
บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
 เพื่อให้ผู ้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความ       
รับผิดชอบ ช่วยส ร้างสรรค์สั งคม  ให้ มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขและความมั่นคง                            
ของประเทศชาติ จึงตอ้งปลูกฝังใหมี้คุณลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั / เวลา / เนือ้หาในหลกัสูตร 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่ 2      ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 

สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนือ้หาใน
หลกัสูตร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง
ข้อ 

หมายเหตุ 

1 1 1 อนามยั 1. บอกความส าคญัของ
การนอนหลบั 

 

2 2 1 อนามยั 2. บอกวธีิการปฐม
พยาบาลเม่ือมีเลือด
ก าเดาออก 

 

3 
 
4 
5 

3 
 
4 
5 

1 
 
1 
1 

ความสามารถ
ในเชิงทกัษะ 
 

3. แสดงวธีิการวา่ยน ้า 
กระโดดเชือก 
เดินทรงตวั มว้นตวั ข้ึน
บนัได เล้ียงลูกบอล 

 

6 
7 
 

6 
7 

1 
1 

การส ารวจ 4. บอกวธีิการส ารวจ
และเยอืนสถานท่ีท่ี   
สนใจ 

 

8 
9 
10 

8 
9 
10 

1 
1 
1 

การคน้หา
ธรรมชาติ 

5. บอกวธีิเพาะเมล็ด
พนัธ์ุพืช  
6. บอกชนิดของพืชท่ี
เป็นอาหารของสัตว ์

 

11 
12 

11 
12 

1 
1 

ความปลอดภยั 7. บอกสาเหตุและวธีิ
ปฏิบติัตนเพื่อไม่ใหเ้กิด
อุบติัเหตุในการเดินทาง
ทางน ้า 

 

13 
14 

13 
14 

1 
1 

บริการ 8. บริการเก่ียวกบัเหตุ
ฉุกเฉิน 

 

 
 
 
 
 
 



ตารางวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั / เวลา / เนือ้หาในหลกัสูตร 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่ 2      ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 
สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนือ้หาใน

หลกัสูตร 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง

ข้อ 
หมายเหตุ 

15 
 
 
 
 
 
 
 
16 

15 
 
 
 
 
 
 
16 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ธงและประเทศ
ต่าง ๆ 

9. บอกวธีิปฏิบติัในการ
ชกัธงชาติ และวธีิการ
เก็บรักษาธงชาติ 
10. บอกลกัษะธงคณะ
ลูกเสือโลก ธงชาติญ่ีปุ่น 
มาเลเซีย สิงคโ์ปร์ และ
อินโดนีเซีย 

 

17 
18 
19 

17 
18 
19 

1 
1 
1 

การฝีมือ 11. บอกวธีิท าวา่วพบั
กระดาษ ท าไมสู้ง 
ส าหรับเดินท านาฬิกา
แดด ท าเขม็ทิศจ าลอง 

 

20 
21 
22 

20 
21 
22 

1 
1 
1 

กิจกรรม
กลางแจง้ 

12. แสดงวธีิก่อไฟปรุง
อาหาร ดบัไฟ และท า
ความสะอาด 

 

23 
24 
25 

23 
24 
25 

1 
1 
1 

การบนัเทิง 13. ปฏิบติักิจกรรม
แสดงกล เล่านิทาน  
ร้องเพลง เล่นดนตรี
มว้นตวั ในท่าต่าง ๆ  

 

26 
27 
28 

26 
27 
28 

1 
1 
1 

การผกูเง่ือน 14. บอกวธีิผกูเง่ือนบ่วง
สายธนู เง่ือนกระหวดั
ไม ้บอกประโยชน์ของ
เง่ือนและวธีิการ 
เก็บเชือก 

 

 
 
 



ตารางวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั / เวลา / เนือ้หาในหลกัสูตร 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่ 2      ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

 

สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนือ้หาใน
หลกัสูตร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง
ข้อ 

หมายเหตุ 

29 
30 

29 
30 

1 
1 
 

ค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
ส ารอง 

15. ปฏิบติัตนตามค า
ปฏิญาณและกฎของ    
ลูกเสือส ารอง 

 

    
 

2 
 

วชิาพิเศษ ช่ือวชิาพิเศษ (เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วชิา หรือ
ใชว้ธีิบูรณาการเขา้กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

 

    8 การเดิน 
ทางไกล 

ผูส้อนก าหนดเวลา/   
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังประเภทลูกเสือส ารอง  หลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
ดาวดวงที ่2 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

ข้อที่ 
รายละเอยีดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั หมายเหตุ 

1 บอกความส าคญัของการนอนหลบั  
2 บอกวธีิการปฐมพยาบาลเม่ือมีเลือดก าเดาออก  
3 แสดงวธีิการวา่ยน ้า กระโดดเชือด เดินทรงตวั มว้นตวั ข้ึนบนัได 

เล้ียงลูกบอล 
 

4 บอกวธีิการส ารวจ และเยอืนสถานท่ีท่ีสนใจ  
5 บอกวธีิเพาะเมล็ดพนัธ์ุพืช  
6 บอกชนิดของพืชท่ีเป็นอาหารของสัตว ์  
7 บอกสาเหตุ และวธีิปฏิบติัตน เพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุในการ

เดินทางทางน ้า 
 

8 บริการเก่ียวกบัเหตุฉุกเฉิน  
9 บอกวธีิปฏิบติั ในการชกัธงชาติ และวธีิเก็บรักษาธงชาติ  
10 บอกลกัษณะธงคณะลูกเสือโลก ธงชาติญ่ีปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 

และอินโดนีเซีย 
 

11 บอกวธีิท าวา่ว พบักระดาษท าไมสู้งส าหรับเดิน ท านาฬิกาแดด 
ท าเขม็ทิศจ าลอง 

 

12 แสดงวธีิก่อไฟ ปรุงอาหาร ดบัไฟและท าความสะอาด  
13 ปฏิบติักิจกรรมแสดงกล เล่านิทาน ร้องเพลง เล่นดนตรี มว้นตวั

ในท่าต่าง ๆ  
 

14 บอกวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู เง่ือนกระหวดัไม ้ 
บอกประโยชน์ของเง่ือน และวธีิการเก็บเชือก 

 

15 ปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ปฏิทนิการเรียนการสอนเนือ้หาสาระหลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

วนั/เดือน/ปี 
เวลา เนือ้หาในหลกัสูตร เนือ้หาย่อย แผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ 
หมายเหตุ 

__________ 
__________ 

2 อนามยั - ความส าคญัของการนอนหลบั 
- การพยาบาลเม่ือมีเลือดก าเดา
ออก 

1,2  

__________ 
__________ 
__________ 

3 ความสามารถในเชิง
ทกัษะ 

- การวา่ยน ้า การกระโดดเชือก 
การเดินทรงตวั การมว้นตวั 
การข้ึนบนัไพ การเล้ียงลูกบอล 

3,4,5  

__________ 
__________ 

2 การส ารวจ - การส ารวจและการเยอืน
สถานท่ี 

6,7  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การคน้หาธรรมชาติ - การเพาะเมล็ดพนัธ์ุพืช 
- การเรียนรู้พืชท่ีเป็นอาหาร
ของสัตว ์

8,9,10  

__________ 
__________ 

2 ความปลอดภยั - สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุ
ทางน ้า 
- การปฏิบติัตนในการเดินทาง 
ทางน ้า 

11,12  

__________ 
__________ 

2 บริการ - การบริการเก่ียวกบัเหตุ
ฉุกเฉิน 

13,14  

__________ 
__________ 

2 ธงและประเทศต่าง ๆ  - การชกัธงชาติและการเก็บ 
รักษาธงชาติ 
- ธงคณะลูกเสือโลก ธงชาติ
ญ่ีปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย 

15,16  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การฝีมือ - การท าวา่ว การพบักระดาษ
การท าไมสู้งส าหรับเดิน การ
ท านาฬิกาแดด การท าเขม็ทิศ
จ าลอง 

17,18,19  

 
 



 
ปฏิทนิการเรียนการสอนเนือ้หาสาระหลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
หลกัสูตร ลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่2   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 

วนั/เดือน/ปี 
เวลา เนือ้หาในหลกัสูตร เนือ้หาย่อย แผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ 
หมายเหตุ 

__________ 
__________ 
__________ 

3 กิจกรรมกลางแจง้ - การก่อไฟ การปรุงอาหาร     
การดบัไฟ และการท าความ 
สะอาดสถานท่ี 

20,21,22  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การบนัเทิง - การแสดงกล การเล่านิทาน 
การร้องเพลง การเล่นดนตรี 
การมว้นตวัท่าต่าง ๆ  

23,24,25  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การผกูเง่ือน - การผกูเง่ือนบ่วงสายธนู การ 
ผกูเง่ือนกระหวดัไม ้ประโยชน์
ของเง่ือนและการเก็บเชือก 

26,27,28  

__________ 
__________ 

2 ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

- การปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือส ารอง 

29,30  

 2 วชิาพิเศษ (เลือกเรียนวชิาพิเศษชั้นละ 2  
วชิา หรือใชว้ธีิบูรณาการเขา้กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   

  8 การเดินทางไกล ผูส้อน ก าหนดเวลา/กิจกรรม 
ตามความเหมาะสม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 

 
 แผนการเรียนรู้ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ตามขอ้ก าหนดของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติรวมทั้ งให้สอดคลอ้งกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  ซ่ึงได้ก าหนดให้เป็น
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา    
 ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง  ผูก้  ากบัลูกเสือควรปฏิบติั  ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเน้ือหา สาระส าคญั  ผลการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
 2. ใหผู้ก้  ากบัลูกเสือประเมินทกัษะกระบวนการท่ีจะเกิดข้ึนในการจดักิจกรรม  หากมีอะไรเพ่ิมเติม 
     ใหบ้นัทึกไวใ้นหวัขอ้กิจกรรมเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3. ใหผู้ก้  ากบัลูกเสือเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือกระตุน้เตือนใหลู้กเสือไดป้ฏิบติัตนตามค า 
     ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 4. การประเมินผลใหก้ระท าในภาพรวมของลูกเสือทั้งชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

 
1.รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
2.มีวนิยั 
3.ประหยดั 
4.ซ่ือสตัยสุ์จริต 
5.พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการท างาน 
6.อดทน  อดกลั้น 
7.กตญัญูกตเวที 
8.กระตือรือร้น ใฝ่รู้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
9.เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม 
10.มีความเป็นประชาธิปไตย 
11.รักสามคัคี รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
12.มีพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ     ดาวดวงที ่2                             (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่1  อนามัย        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่1    การรักษาความสะอาด      เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การมีอนามยัดี  ท าใหไ้ม่มีโรคภยัเบียดเบียนชีวิตมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. บอกเหตุผลในการรักษาความสะอาดฟัน  มือ  เทา้  และเล็บได ้
2. บอกวธีิรักษาฟัน  มือ  เทา้  และเล็บได ้
3. แสดงวธีิรักษาความสะอาดฟัน  มือ  เทา้  และเล็บได ้

สาระการเรียนรู้ 
 การรักษาความสะอาดฟัน  มือ  เทา้  และเล็บได ้
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที)  

แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิต แลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั   
ฐานท่ี  1   วธีิและเหตุผลในการรักษาความสะอาดฟัน 
ฐานท่ี  2   วธีิและเหตุผลในการรักษาความสะอาดมือและเทา้ 
ฐานท่ี  3   วธีิและเหตุผลในการรักษาความสะอาดเล็บ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. หุ่นจ าลอง 
2. แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  สบู่  ขนัน ้า  ผา้ขนหนู  กรรไกรตดัเล็บ 
3. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ  1.2  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2. การซกัถาม  ความส าคญัในรักษาความสะอาฟัน  มือ  เทา้  เล็บ 
3. การทดสอบ  แสดงวธีิรักษาความสะอาดฟัน  มือ  เทา้  และเล็บ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………..….……… 
......................................................................................................................................…................ 

………………………......…………………………………………………………………..…………...
………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………..……..………   
………………………………………………………………..………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 1  อนามัย        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่2      การป้องกนัโรคหวดั     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การมีอนามยัดี  จะท าใหไ้ม่มีโรคภยัเบียดเบียนชีวิตมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. แสดงวธีิหายใจอยา่งถูกวธีิได ้
2. แสดงวธีิป้องกนัโรคหวดัไม่ใหแ้พร่ออกไปได ้

สาระการเรียนรู้ 
1. การหายใจอยา่งถูกวธีิ 
2. วธีิป้องกนัโรคหวดัไม่ใหแ้พร่ออกไป 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) (10 นาที)  
2. เกม – เพลง           (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 

แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิต แลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั   
ดงัน้ี 
ฐานท่ี  1   วธีิหายใจอยา่งถูกวธีิ 
ฐานท่ี  2   วธีิป้องกนั  โรคหวดัไม่ใหแ้พร่ออกไป 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพแสดงการแพร่กระจายของโรคหวดั 
2. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1  ความสนใจและความตั้งใจ 1.2  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2. การซกัถาม 
2.1 การหายใจอยา่งถูกวธีิ   
2.2  การป้องกนัโรคหวดัไม่ใหแ้พร่ออกไป 

3. การทดสอบ 
3.1 แสดงวธีิหายใจอยา่งถูกวธีิ  
3.2  แสดงวธีิป้องกนัโรคหวดัไม่ใหแ้พร่ออกไป 

บันทกึหลงัการสอน…………………………………………………………...………………………… 

............................................................................................................….......................................... 
………………………......………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่1  อนามัย        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่3  การปฐมพยาบาล       เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การมีอนามยัดี  ท าใหไ้ม่มีโรคภยัเบียดเบียนชีวิตมีความสุข 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. แสดงวธีิปฏิบติัเม่ือมีบาดแผลถลอกเล็กนอ้ยได ้
2. บอกความส าคญัของการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่  เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนได ้

สาระการเรียนรู้ 
 การปฐมพยาบาลบาดแผลขนาดเล็ก 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) (10 นาที) 
2. เกม – เพลง         (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัของการปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลขนาดเล็ก 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวธีิปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลถลอก  แลว้ใหลู้กเสือฝึก

ปฏิบติั 
3.3 อภิปรายเก่ียวกบัการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและเวชภณัฑ์   
2. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1  ความสนใจ   1.2  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม   

2.1 ความส าคญัในการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 
2.2 การปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลขนาดเล็ก 
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3. การทดสอบ   
แสดงวธีิปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลถลอกเล็กนอ้ย 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………..………………… 
......................................................................................................................................................... 
………………………......……………………………………………………………….……………...
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 2   ความสามารถในเชิงทกัษะ    เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่4    การเล่นกระโดดกบ    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การเล่นกระโดดกบเป็นการฝึกความคล่องแคล่ว  สามารถน าไปใชใ้นการกระโดดขา้มเคร่ือง
กีดขวางได ้
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 กระโดดกบขา้มลูกเสือท่ีมีขนาดเดียวกนัได ้
สาระการเรียนรู้ 
 กระโดดกบ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) (10 นาที)  
2. เกม – เพลง           (  5 นาที)  
3. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัใหลู้กเสือจบัคู่ท่ีตวัขนาดเดียวกนั 
3.2 ใหเ้พื่อนท่ีเป็นหลกักม้หลงัลง  กม้ศรีษะใหต้ ่า  ยนืถ่างขาเล็กนอ้ย  เอามือทั้งสองจบัท่ี

เข่าเพื่อให้แขง็แรง 
3.3 ผูก้ระโดดวิง่เหยาะ ๆ มาทางดา้นหลงัของผูท่ี้ยนืเป็นหลกัมาถึงใชมื้อทั้งสองแตะยนั

หลงัแลว้สปริงกระโดดขา้ม 
3.4 ใหลู้กเสือทดลองท าทุกคน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
-    ลูกเสือ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
-    สังเกตจากการปฏิบติัจริง 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   



8 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 2   ความสามารถในเชิงทกัษะ    เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่5  การไต่เชือก     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การไต่เชือกเป็นการใชก้ าลงัขอ้มือ  แขน  เพื่อดึงตวัข้ึนตามเส้นเชือกในแนวด่ิง  โดยใชเ้ทา้ถีบ
เก่ียวเชือกในการทรงตวั 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 สามารถไต่เชือกไดสู้งอยา่งนอ้ย  3  เมตร 
สาระการเรียนรู้ 
 การไต่เชือก 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัใหลู้กเสือฟังเร่ืองการไต่เชือก  อาจจะสาธิตก็ได ้
3.2 ใหลู้กเสือชิดเชือก  มือทั้งสองจบัเชือกในระดบัท่ีสูงสุดแลว้ใชมื้อร้ังเชือกโหนตวัข้ึน

ไป 
3.3 ลูกเสือขยบัมือทีละขา้งข้ึนไป 
3.4 ถา้จะลงใหรู้ดมือลงชา้ ๆ ผูก้  ากบัใหลู้กสือลองท าทุกคน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)   (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
เชือกเส้นใหญ่ ๆ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
สังเกตจากการปฏิบติัจริงของลูกเสือ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 



9 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 3    การส ารวจ     เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่6    การส ารวจ     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การส ารวจเป็นการท าใหท้ราบสภาพของทอ้งถ่ิน  และลกัษณะส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ี 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 ส ารวจสถานท่ีต่าง ๆ  บริเวณในโรงเรียนได ้
สาระการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที)  
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัทบทวนค าปฏิญาณ  และกฎของลูกเสือ 
3.2 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัวธีิการส ารวจ 
3.3 ใหลู้กเสือไปส ารวจสถานท่ีต่าง ๆ  บริเวณโรงเรียนแลว้เขียน 
3.4 รายงาน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
แบบรายงานการส ารวจ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

บันทกึหลงัการสอน……………………………………………………………………………………… 

..............................................................................................................…........................................ 
………………………......…………………………………………………..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   



10 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 3    การส ารวจ     เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่7    สถานทีท่ีค่วรส ารวจ    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การสังเกตส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราเป็นการส่งเสริมและพฒันาสติปัญญา 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 บอกช่ือท่ีตั้ง  ลกัษณะ  และความส าคญัของสถานท่ีท่ีไปส ารวจและเยอืนได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 สถานท่ีท่ีควรส ารวจ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (10 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัความส าคญัของการส ารวจ 
3.2 ผูก้  ากบัน าลูกเสือออกไปส ารวจและเยอืนสถานท่ีส าคญัใกลเ้คียง 
3.3 แลว้ใหลู้กเสือกลบัมารายงาน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที)  

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
แผนผงัแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีควรส ารวจ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
2.1 จากรายงานการส ารวจและการเยอืนสถานท่ี 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….…………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   



11 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 4    การค้นหาธรรมชาติ    เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่8    ธรรมชาติของพชืและสัตว์   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การศึกษาสภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา  ท าใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและดินฟ้าอากาศดีข้ึน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. บอกช่ือพืชหรือสัตวท่ี์พบเห็นอยา่งนอ้ย  4  อยา่งได ้
2. บอกลกัษณะประโยชน์และโทษของพืชหรือสัตวท่ี์พบเห็นได้ 

สาระการเรียนรู้ 
 ธรรมชาติของพืชและสัตว ์
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัพืชหรือสัตวต่์าง ๆ  ท่ีลูกเสือเคยพบเห็นมา 
3.2 ผูก้  ากบัใหลู้กเสือน าใบไมม้าคนละประเภท  แลว้ร่วมกนัพิจารณาเก่ียวกบัลกัษณะ 

ประโยชน์  หรือโทษ 
3.3 ผูก้  ากบัพาลูกเสือไปศึกษาเก่ียวกบัพืชหรือสัตวท่ี์ลูกเสือพบในบริเวณหรือรอบ ๆ    

โรงเรียน  โดยศึกษารูปร่าง  ท่ีอยูอ่าศยั  แลว้บนัทึกไว ้
3.4 ผูก้  ากบัสรุปเร่ืองราวของพืชหรือสัตวท่ี์ไปคน้หา  

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ตวัอยา่งหรือภาพพืชและสัตวช์นิดต่าง ๆ 
2. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2. การซกัถาม 
ช่ือ  ลกัษณะ  ประโยชน์หรือโทษของพืชหรือสัตวท่ี์พบเห็น 
 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 5    ความปลอดภัย      เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่9    สาเหตุและการป้องกนัอุบัติเหตุ   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การรู้จกัระมดัระวงัอุบติัเหตุตลอดจนรู้จกัวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุ  จะท าใหป้ลอดภยัทั้ง        
ร่างกายและทรัพยสิ์นของตนเองและผูอ่ื้น 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 บอกสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบติัเหตุในบา้นและอนัตรายท่ีเกิดจากไฟไหม ้
สาระการเรียนรู้ 

1. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในบา้นและวธีิป้องกนั 
2. อนัตรายท่ีเกิดจากไฟ  และวธีิป้องกนั 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  )       (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในบา้น  แลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงวธีิ
ป้องกบัอุบติัเหตุ 

3.2 ผูก้  ากบัอธิบายและยกตวัอยา่งอนัตรายท่ีเกิดจากไฟ  แลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงวธีิป้องกนั 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น เพลง เกม      (  5 นาที)   
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง 
2. ภาพเก่ียวกบัอนัตรายท่ีเกิดจากไฟ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ  และความตั้งใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การซกัถาม 
2.1 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุภายในบา้นและวธีิป้องกนั 
2.2 อนัตรายท่ีเกิดจากไฟและวธีิป้องกนั 
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บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 

………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 5    ความปลอดภัย      เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่10    ความปลอดภัยในการเดินถนน   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การรู้จกัระมดัระวงัอุบติัเหตุตลอดจนรู้จกัวธีิการป้องกนัอุบติัเหตุ  จะท าใหป้ลอดภยัทั้ง        
ร่างกายและทรัพยสิ์นของตนเองและผูอ่ื้น 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 แสดงวธีิปฏิบติัตนในการเดินถนนและขา้มถนนอยา่งปลอดภยั 
สาระการเรียนรู้ 
 ความปลอดภยัในการเดินถนนและขา้มถนน 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง            (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (-0 นาที) 

สร้างสถานการณ์สมมติ  ให้ลูกเสือปฏิบติัตามกฎจราจร  แลว้ร่วมกนัอภิปรายและสรุป
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการเดินถนนและขา้มถนน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที)  
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที)  

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เคร่ืองหมายจราจรจ าลอง 
2. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การทดสอบ 
แสดงวธีิปฏิบติัตนในการเดินถนนและขา้มถนนอยา่งปลอดภยั 
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บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 
………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 6    การบริการ     เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่11    การเกบ็รักษาเส้ือผ้า    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การเก็บรักษาเคร่ืองใชใ้ห้เป็นระเบียบ  เป็นการฝึกฝนให้เกิดการมีวนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 แสดงวธีิเก็บรักษาเส้ือผา้ของตนใหส้ะอาดเรียบร้อยได ้
สาระการเรียนรู้ 
 การเก็บรักษาเส้ือผา้ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนากบัลูกเสือเก่ียวกบัเส้ือผา้  การซกั  การเก็บรักษาใหส้ะอาดมีวธีิการ
อยา่งไร 

3.2 ใหลู้กเสือเล่าประสบการณ์ในการซกัผา้  การเก็บเส้ือผา้ 
3.3 ลูกเสือแสดงการซกัเส้ือผา้ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)   (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 กะละมงัซกัผา้  (ผงซกัฟอก  ไมแ้ขวนเส้ือ) 
กระบวนการวดัผลประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ  และความตั้งใจ 
2. สังเกตการซกัผา้ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 6    การบริการ     เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่12    การเกบ็รักษารองเท้า     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 รองเทา้ช่วยป้องกนัเช้ือโรค  ส่ิงสกปรกเป้ือนเทา้และป้องกนัของมีคม  จึงควรท าความสะอาด
อยูเ่สมอ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 สามารถเก็บรักษารองเทา้ให้สะอาดเรียบร้อยได ้
สาระการเรียนรู้ 
 การเก็บรักษารองเทา้ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที)  

3.1 ผูก้  ากบัสนทนากบัลูกเสือเร่ืองการท าความสะอาดรองเทา้  แลว้ใหลู้กเสือบอกวธีิการ
ท าความสะอาดรองเทา้ของลูกเสือวา่ท าอยา่งไร 

3.2 ผูก้  ากบับอกวธีิการท าความสะอาดรองเทา้หนงั  รองเทา้ผา้ใบ 
3.3 ลูกเสือทดลองปฏิบติัการท าความสะอาดรองเทา้ 
3.4 อภิปรายผลการปฏิบติั 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ยาขดัรองเทา้  แปรงขดัรองเทา้ 
กระบวนการวดัผลประเมินผล 

สังเกตความสนใจ  และความตั้งใจ 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 6    การบริการ     เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่13    การจัดเกบ็ทีน่อก      เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 เคร่ืองนอนท่ีสะอาดจะช่วยใหห้ลบัสบาย  ดงันั้นตอ้งเก็บใหเ้รียบร้อยและสะอาด 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 สามารถแสดงวธีิจดัและเก็บท่ีนอนให้เรียบร้อยได ้
สาระการเรียนรู้ 
 การจดัและเก็บท่ีนอน 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที)  

3.1 ผูก้  ากบัสนทนากบัลูกเสือเก่ียวกบัการจดัเก็บท่ีนอน 
3.2 น าลูกเสือไปหอ้งพยาบาล  ใหลู้กเสือปฏิบติัเป็นหมู่ในการจดัเก็บท่ีนอนและปูอยา่งไร

จึงจะตึง 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 เตียงพยาบาล  ผา้ปูท่ีนอน 
กระบวนการวดัผลประเมินผล 

สังเกตการจดัและเก็บท่ีนอนใหเ้รียบร้อย 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 
....................................................................................................................................................... 
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 7    ธงและประเทศต่างๆ    เวลา 5 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่14    พระราชประวตัิฯ     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเป็นท่ีเคารพของปวงชนชาวไทยทุกคนมีความจงรักภกัดีและ
เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. บอกพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รัชกาลปัจจุบนั 
2. บอกพระราชกรณียกิจท่ีส าคญั ๆ  ไดอ้ยา่งนอ้ย  2  อยา่ง 

สาระการเรียนรู้ 
1. พระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รัชกาลปัจจุบนั 
2. พระราชกรณียกิจท่ีส าคญั 
3. พระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที)  
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา          (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัสนทนาเก่ียวกบัพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจท่ีส าคญั และพระราชกรณียกิจท่ีเก่ียวกบั

กิจการลูกเสือ 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
2. ภาพพระราชกรณียกิจ 
3. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

ความสนใจ  และความตั้งใจ 
2. การซกัถาม 
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2.1 พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รัชกาลปัจจุบนั 
2.2 พระราชกรณียกิจท่ีส าคญั 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

....................................................................................................................................................... 
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 7    ธงและประเทศต่างๆ    เวลา 5 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่15    เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารามี  เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การแสดงความเคารพเม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นส่ิงพึง
ปฏิบติั 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีได้ 
2. ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

สาระการเรียนรู้ 
1. เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
2. โอกาสในการบรรเลงเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัความส าคญัและโอกาสในการบรรเลงเพลงชาติและเพลง
สรรเสริญพระบารมี 

3.2 แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  กลุ่ม  ผลดักนัร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  
พร้อมทั้งแสดงท่าท าความเคารพในท่าบุคคลและท่าระเบียบแถว 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ธงชาติไทย 
2. แผนภมิูเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1  ความสนใจ  และความตั้งใจ  1.2  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม 

โอกาสในการบรรเลงเพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
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3. การทดสอบ 

ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

....................................................................................................................................................... 
………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2) 
หน่วยที ่ 7    ธงและประเทศต่างๆ    เวลา 5 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่16    ประวตัิธงชาติไทย    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 ธงชาติไทยเป็นเคร่ืองหมายแทนชาติ  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดอยา่งหน่ึงท่ีทุกคนตอ้งเคารพ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. บอกประวติัธงชาติไทยได ้
2. บอกลกัษณะ  ส่วนประกอบ  และความหมายของธงชาติไทยได ้

สาระการเรียนรู้ 
1. ประวติัธงชาติไทย 
2. ลกัษณะ  ส่วนประกอบของชาติไทย 
3. วธีิชกัธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัเล่าประวติัความเป็นมาของธงชาติไทย  โดยใชธ้งจริงหรือภาพประกอบแต่ละ
ตอน 

3.2 สนทนาเก่ียวกบัลกัษณะ  ส่วนประกอบ  และความหมายของธงชาติไทย 
3.3 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตวธีิชกัธงชาติข้ึนสู่ยอดเขา  พร้อมทั้งใหลู้กเสือแสดงความ

เคารพและร้องเพลงชาติ 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1.    ธงชาติ  เชือก  เสาธง   4.   เอกสารและหนงัสือเก่ียวกบัธงชาติ 
2.    ภาพธงชาติไทยแต่ละสมยั  5.   แผนภูมิเพลง 
3.    กระดาษสี  กรรไกร  มีด  กาว  สี 
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กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

บันทกึหลงัการสอน………………………….……………………………….………………………… 
………………………………………………................................................................................. 

………………………......……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 7    ธงและประเทศต่างๆ    เวลา 5 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่17    ธงคณะลูกเสือโลก    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 ธงคณะลูกเสือโลก  เป็นเคร่ืองหมายแทนสมาชิกลูกเสือโลก 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 บอกลกัษณะธงคณะลูกเสือโลกได ้
สาระการเรียนรู้ 

ธงคณะลูกเสือโลก 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของส านกังานลูกเสือโลก 
3.2 น าภาพธงคณะลูกเสือโลกใหลู้กเสือดู 
3.3 ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของธงคณะลูกเสือโลก 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพธงคณะลูกเสือโลก 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

ความสนใจ  และความตั้งใจ 
2. ซกัถามลกัษณะส่วนประกอบของธงคณะลูกเสือ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….…………………..……… 

………………………......…………………………………………………………………..…………...
…………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 8    ธงและประเทศต่างๆ    เวลา 5 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่18    ธรงองักฤษและฟิลปิปินส์    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 ธงชาติเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของแต่ละประเทศ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 บอกลกัษณะของธงชาติองักฤษ  และธงชาติฟิลิปปินส์ได ้
สาระการเรียนรู้ 

1. ธงชาติองักฤษ 
2. ธงชาติฟิลิปปินส์ 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัทบทวนความหมายของธงคณะลูกเสือโลก 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายความหมายธงชาติองักฤษ  และธงชาติฟิลิปปินส์ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที)  
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)   (10 นาที)  

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
ภาพธงชาติองักฤษและธงชาติฟิลิปปินส์ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

ความสนใจ  และความตั้งใจ 
2. ซกัถามท่ีตั้งของประเทศองักฤษ  และประเทศฟิลิปปินส์ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 9    การฝีมือ     เวลา 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่19    การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การท าการฝีมือช่วยพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 น าเศษวสัดุมาประดิษฐเ์ป็นหุ่นจ าลองหรือส่ิงของอยา่งง่าย ๆ  ได ้
สาระการเรียนรู้ 

การประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ใหลู้กเสือดูตวัอยา่งส่ิงของท่ีประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ  แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการ
ใชเ้ศษวสัดุท าหุ่นจ าลองหรือส่ิงของง่าย  ๆ 

3.2 ใหลู้กเสือประดิษฐเ์ศษวสัดุท่ีเตรียมมาตามความคิดของตนเอง 
3.3 ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัผลงานของลูกเสือ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)   (10 นาที)  

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เศษวสัดุ  เช่น  เศษกระดาษ  ไม ้ หรือกา้นมะพร้าว  กระป๋องหรือหลอดดา้ย 
2. อุปกรณ์  เช่น  สี  กรรไกร  หรือมีดตดักระดาษ  กาว 
3. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวัดผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ  และความตั้งใจ 
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบและการให้สี 
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บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 

………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
……………………………………………………………………….………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 10    กจิกรรมกลางแจ้ง    เวลา 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่20    การเดินสะกดรอย    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 ถา้เราสามารถจ าส่ิงต่าง ๆ ในระหวา่งทางได ้ จะช่วยให้เราเดินทางถึงท่ีหมายไดร้วดเร็วและไม่
หลงทาง 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. บอกเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการเดินสะกดรอยได ้ 3  เคร่ืองหมาย 
2. เดินสะกดรอยตามเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

สาระการเรียนรู้ 
1. การเดินสะกดรอย 
2. เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการเดินสะกดรอย 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัสนทนาเก่ียวกบัการเดินสะกดรอย 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายถึงสัญลกัษณ์ของเคร่ืองหมายต่าง ๆ ในการเดินสะกดรอย 
3.3 ผูก้  ากบัสาธิตวธีิเดินสะกดรอยอยา่งต่าง ๆ  โดยเนน้ใหลู้กเสือรู้จกัสังเกตการท า

เคร่ืองหมาย  วสัดุท่ีท า  และความเก่าใหม่ของเคร่ืองหมาย 
3.4 ใหลู้กเสือรุ่นพี่ (สามญั)  มาน าสะกดรอย  แลว้ใหลู้กเสือส ารองเดินสะกดรอยตาม 
3.5 ใหลู้กเสือเดินสะกดรอยเป็นหมู่ตามเคร่ืองหมายท่ีก าหนดให ้และกลบัมาอภิปราย

พร้อมกนั 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเคร่ืองหมายในการเดินสะกดรอย 
2. อุปกรณ์ในการท าเคร่ืองหมาย  เช่น  ก่ิงไม ้ กอ้นหิน  กระดาษ  มีด  กรรไกร  ดินสอสี 
3. แผนภูมิเพลง 
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กระบวนการวดัผลประเมินผล 

1. การสังเกต  ความสนใจ  และความตั้งใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม  เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการเดินสะกดรอย 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 
………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 11    การบันเทงิ     เวลา 1 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่21    การแสดงเงียบ     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การบนัเทิงเป็นการแสดงออกอยา่งสนุกสนาน  เพลิดเพลินตามลกัษณะของกิจกรรม 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 
 แสดงเงียบตามล าพงัหรือร่วมกบัเพื่อนได ้
สาระการเรียนรู้ 

การแสดงเงียบ 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัการแสดงต่าง ๆ  
3.2 ใหลู้กเสือเล่าประสบการณ์ท่ีตนเคยไปดูการแสดงมา  แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบั

ประเภทของการแสดงเหล่านั้น 
3.3 ผูก้  ากบัอธิบายความหมายและลกัษณะของการแสดงเงียบ  พร้อมทั้งสาธิตวธีิแสดงเงียบ 
3.4 ผูก้  ากบัท าใบค าสั่ง  ก าหนดตวัแสดงและใหลู้กเสือจบัฉลากและออกมาแสดงตาม

ค าสั่งและเปิดโอกาสใหลู้กเสืออ่ืน ๆ  ทายวา่ตนแสดงเป็นอะไร 
3.5 แบ่งหมู่ลูกเสือใหคิ้ดเร่ืองแลว้น ามาแสดง 
3.6 ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการแสดงของแต่ละคน  และแต่ละหมู่ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์ในการแต่งตวั  เช่น  ผา้  กระดาษ  ก่ิงไม ้ฯลฯ 
2. แผนภูมิเพลง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ  และความตั้งใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2. การทดสอบ 

แสดงเงียบตามล าพงัหรือร่วมกบัเพื่อน 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 

………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 12    การผูกเง่ือน     เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่22    เงื่อนพริอด     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การผกูเง่ือนไดถู้กตอ้ง  ช่วยใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. ผกูเง่ือนพิรอดได ้
2. บอกวธีิน าเง่ือนพิรอดไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

สาระการเรียนรู้ 
เง่ือนพิรอดและประโยชน์ 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที)  

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัของการผกูเง่ือน  จะนดัหมายใหลู้กเสือน าเชือก
ขนาด  ½ x 150  ซม.  มาคนละ  1  เส้น 

3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือ  ผูก้  ากบัอธิบายการผกูเง่ือนพิรอดพร้อมทั้งสาธิตและสนทนา
ประโยชน์เง่ือนพิรอด 

3.3 ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เชือก 
2. แผนภูมิขั้นตอนการผกูเง่ือนพิรอด 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
 สังเกตการแสดงวธีิผกูเง่ือนพิรอด  และการซกัถามประโยชน์ของเง่ือนพิรอด 
บันทกึหลงัการสอน……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   



35 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 12    การผูกเง่ือน     เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่23    เงื่อนสมาธิ     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การผกูเง่ือนไดถู้กตอ้ง  ช่วยใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. ผกูเง่ือนสมาธิได ้
2. บอกวธีิน าเง่ือนสมาธิไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 

สาระการเรียนรู้ 
เง่ือนขดัสมาธิและประโยชน์ 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที)   

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัของการผกูเง่ือน  จะนดัหมายใหลู้กเสือน าเชือก
ขนาด  ½ x 150  ซม.  มาคนละ  1  เส้น 

3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือ  ผูก้  ากบัอธิบายการผกูเง่ือนขดัสมาธิ  พร้อมทั้งสาธิตและสนทนา
ประโยชน์เง่ือนขดัสมาธิ 

3.3 ลูกเสือฝึกปฏิบติั      
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เชือก 
2. แผนภูมิขั้นตอนการผกูเง่ือนขดัสมาธิ 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจ  และความตั้งใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การทดสอบ 
แสดงวธีิผกูเง่ือนขดัสมาธิ 



36 
 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 

………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

 ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 12    การผูกเง่ือน     เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่24    การเกบ็เชือก     เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การผกูเง่ือนไดถู้กตอ้ง  ช่วยใหส้ามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

แสดงวธีิเก็บเชือกอยา่งง่าย ๆ  ได ้
สาระการเรียนรู้ 

การเก็บเชือก 
กระบวนการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ผูก้  ากบัทบทวนความส าคญัของการผกูเง่ือน  และนดัหมายใหลู้กเสือน าเชือกมาคนละ  
1  เส้น 

3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือ  ผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิตการเก็บเชือกและใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั 
และฝึกทบทวนเง่ือนพิรอดและเง่ือนขดัสมาธิดว้ย 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)   (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
เชือก 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1 ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………...………… 

………………………......………………………………………………………………..……………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ดาวดวงที ่2 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่2) 
หน่วยที ่ 13    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่25    ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง   เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 ลูกเสือส ารองตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. ท่องค าปฏิญาณลูกเสือส ารองได ้
2. ปฏิบติัตามค าปฏิญาณได ้

สาระการเรียนรู้ 
ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1 ใหลู้กเสือท่องค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
3.2 ผูก้  ากบัทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
3.3 ใหลู้กเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติตามค าปฏิญาณ 
3.4 ผูก้  ากบัติดตามการปฏิบติัตนของลูกเสือใหเ้ป็นไปตามค าปฏิญาณ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)   (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
แผนภูมิค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ  และความตั้งใจ 
2. ทดสอบท่องค าปฏิญาณ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….………………….……..… 

………………………......……………………………………………………………………….…….... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

หน่วยที ่ 14    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่26    กฎของลูกเสือส ารอง    เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 
 ลูกเสือส ารองตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1. ท่องกฎของลูกเสือส ารองได ้
2. บอกวธีิปฏิบติัตนตามกฎของลูกเสือส ารองได้ 

สาระการเรียนรู้ 
กฎของลูกเสือส ารอง 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พธีิเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  (10 นาที) 
2. เกม – เพลง          (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา         (30 นาที)  

3.1 ใหลู้กเสือท่องกฎลูกเสือส ารอง 
3.2 ใหลู้กเสือเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัการท าความดี  หรือท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ

แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
3.3 ใหลู้กเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติตามกฎของลูกเสือส ารอง 
3.4 มอบหมายใหลู้กเสือไปท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และบนัทึกลงสมุด และน ามาส่ง

ผูก้  ากบัเป็นระยะ ๆ 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  แกรนดฮ์าวล ์ ธงลง  เลิก)  (10 นาที) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
แผนภูมิกฎของลูกเสือส ารอง 

กระบวนการวดัผลประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ  และความตั้งใจ 
2. ทดสอบท่องกฎของลูกเสือส ารอง 
3. ตรวจผลงานแบบบนัทึกพฤติกรรมและการบ าเพญ็ประโยชน์ 
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บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……..…………………… 
……………………………………………….................................................…............................. 
………………………......…………………………………………………………..…………………...
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...……………………………………………………   
……………………………………………………………………….………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
ดาวดวงที่ 3 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                                                                                     หน้า 
ค าชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
หน่วยที่  1           

อนามัย          1 
หน่วยที่  2           

ความสามารถในเชิงทักษะ        9 
หน่วยที่  3 

ส ารวจ          16 
หน่วยที่  4 

การค้นหาธรรมชาต ิ        22 
หน่วยที่  5 

ความปลอดภัย         28 
หน่วยที่  6 

บริการ          32 
หน่วยที่ 7 

ธงและประเทศต่างๆ        40 
หน่วยที่ 8 

การฝีมือ          46 
หน่วยที่ 9 

กิจกรรมกลางแจ้ง         49 
หน่วยที่ 10 

การบันเทิง         53 
หน่วยที่ 11 

การผูกเงื่อน         59 
หน่วยที่ 12 

ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารอง       65 
หน่วยที่ 13 

วิชาพิเศษ   
หน่วยที่ 14  

การเดินทางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

 

หลกัสูตร เนือ้หาใน 

หลกัสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ทีค่าดหวงัข้อ 
หมายเหตุ 

ดาวดวงท่ี 3 อนามยั 1. การจดัท าถุงหรือท่ี
เก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล 
2. การขอความ
ช่วยเหลือเม่ือมี
อุบติัเหตุ 

3. การปฐมพยาบาล
เม่ือถูกแมลงกดัต่อย 
เม่ือถูกไฟไหมห้รือ
น ้าร้อนลวก 

1. จดัท าถุงหรือท่ีเก็บ
อุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล 
2. ขอความช่วยเหลือ
เม่ือมีอุบติัเหตุ 

3. ปฐมพยาบาลเม่ือ
ถูกแมลงกดัต่อยไฟ
ไหมห้รือน ้าร้อนลวก 

 

ดาวดวงท่ี 3 ความสามารถในเชิง
ทกัษะ 

4. การวิง่ การ
กระโดดไกล การ
ขวา้งลูกบอล การ
กระโดดขา้มเคร่ือง
กีดขวาง 

4. สามารถวิง่
กระโดดไกล ขวา้งลูก
บอล กระโดดขา้ม
เคร่ืองกีดขวาง 

 

ดาวดวงท่ี 3 การส ารวจ 5. การนบัเวลาตาม
เขม็นาฬิกา 

5. นบัเวลาตามเขม็
นาฬิกา 

 

  6. การวางแผนการ
เดินทาง 

6. วางแผนการเดินทาง  

ดาวดวงท่ี 3 การคน้หาธรรมชาติ 7. การเรียนรู้สภาพ
ดิน ฟ้า อากาศ 

7. เรียนรู้สภาพ ดิน ฟ้า 
อากาศ 

 

  8. การจดัท าสมุดภาพ
หรือสะสมเก่ียวกบั
แมลงหรือส่ิงมีชีวิต
ในสระน ้า 

8. จดัท าสมุดภาพหรือ
สะสมเก่ียวกบัแมลง
หรือส่ิงมีชีวิตในสระ
น ้า 

 

 
 

 

 



 

ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

 

หลกัสูตร เนือ้หาใน 

หลกัสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ทีค่าดหวงัข้อ 
หมายเหตุ 

ดาวดวงท่ี 3 ความปลอดภยั 9. การปฏิบติัตามกฎ 
จราจร 

9. ปฏิบติัตามกฎจราจร  

  10. การเรียนรู้ความ
ปลอดภยัในบา้น 

10. เรียนรู้ความ
ปลอดภยัในบา้น 

 

ดาวดวงท่ี 3 บริการ 11. การวางแผนและ
ด าเนินการใหบ้ริการ 
แก่ผูอ่ื้น 

11. วางแผนในการ
ด าเนินการใหบ้ริการ
แก่ผูอ่ื้น 

 

 ดาวดวงท่ี 3 ธงและประเทศ
ต่างๆ 

12. ธงลูกเสือประจ า
จงัหวดั 

ธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ธงประเทศ
ต่างๆ 

12. บอกลกัษณะของ
ธงลูกเสือประจ า
จงัหวดั ธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ธงประเทศ
ต่าง ๆ 

 

ดาวดวงท่ี 3 การฝีมือ 13. การประดิษฐ์
ส่ิงของจากเศษวสัดุ 
วธีิใชแ้ละการเก็บ
รักษาเคร่ืองมือ 

13. ประดิษฐส่ิ์งของ
จากเศษวสัดุ บอก
วธีิใชแ้ละเก็บรักษา
เคร่ืองมือ 

 

ดาวดวงท่ี 3 กิจกรรมกลางแจง้ 14. ทิศ เขม็ทิศ การ
หาระยะทาง 

14. บอกทิศ วธีิการใช้
เขม็ทิศ หาระยะทาง 

 

ดาวดวงท่ี 3 การบนัเทิง 15. การแสดงละคร 
การร้องเพลง หรือ
ฟ้อนร า การท าหุ่น 
และเชิดหุ่น 

15. แสดงละคร ร้อง
เพลง ฟ้อนร า ท าหุ่น 
และเชิดหุ่น 

 

 

 
    

 
 

 

 

 



 

 

ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ลูกเสือส ารองและผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

 

หลกัสูตร เนือ้หาใน 

หลกัสูตร 
สาระย่อย ผลการเรียนรู้ 

ทีค่าดหวงัข้อ 
หมายเหตุ 

ดาวดวงท่ี 3 การผกูเง่ือน 16. การผกูเง่ือนบ่วง
สายธนู 

การผกูเง่ือนกระหวดั
ไม ้2 ชั้น 

การขดเชือกหรือ 
สายยาง 

16. ผกูเง่ือนบ่วงสาย
ธนู ผกูเง่ือนกระหวดั
ไม ้2 ชั้น ขดเชือก
หรือสายยาง 

 

ดาวดวงท่ี 3 ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

15. การปฏิบติัตนตาม
ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

17. ปฏิบติัตนตาม   
ค  าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

 

ดาวดวงท่ี 3 วชิาพิเศษ (เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วชิา 
หรือใชว้ธีิบูรณาการ
เขา้กบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 

  แลว้แต่          
ผูจ้ะเลือก     
จดักิจกรรม 

ดาวดวงท่ี 3 การเดินทางไกล   ผูส้อน
วางแผน
ก าหนด เวลา 
กิจกรรมตาม
ความ
เหมาะสม 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้ วชิาลูกเสือ 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ใช้เวลาในการจัด กจิกรรมรวม  40  ช่ัวโมงต่อ  1  ปี 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1 หน่วย อนามยั 3  

 - การจดัท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล   

 - การขอความช่วยเหลือเม่ือมีอุบติัเหตุ 

      - การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย เม่ือ    
ถูกไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก 

  

2 หน่วย ความสามารถในเชิงทกัษะ 3  

 - การวิง่   

 - การกระโดดไกล   

 - การขวา้งลูกบอล   

 - การกระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวาง   

3 หน่วย การส ารวจ 
- การนบัเวลาเขม็นาฬิกา 

      - การวางแผนการเดินทาง 

3   

4 หน่วย  การคน้หาธรรมชาติ 3   
 - การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ   

 - การจดัท าสมุดภาพหรือสะสมเก่ียวกบัแมลง
หรือส่ิงมีชีวิตในสระน ้า 

  

5 หน่วย  ความปลอดภยั 2  

 - การปฏิบติัตามกฎจราจร   

 - การเรียนรู้ความปลอดภยัในบา้น   

6 หน่วย  บริการ 3  

 - การวางแผนและด าเนินการใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น   

 
 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ วชิาลูกเสือ 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ใช้เวลาในการจัด กจิกรรมรวม  40  ช่ัวโมงต่อ  1  ปี 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

7 หน่วย  ธงและประเทศต่าง  ๆ 2  

 - ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั   

 - ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ   

  - ธงประเทศต่าง ๆ    

8 หน่วย  การฝีมือ 2  

 - การประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุ   

 - วธีิใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ   

9 หน่วย  กิจกรรมกลางแจง้ 2  

 - ทิศ   

 - เขม็ทิศ   

 - การหาระยะทาง   

10 หน่วย  การบนัเทิง 2  

 - การแสดงละคร   

 - การร้องเพลงหรือฟ้อนร า   

 - การท าหุ่น และเชิดหุ่น   

11 หน่วย  การผกูเง่ือน 3  

 - การผกูเง่ือน บ่วงสายธนู   

 - การผกูเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น   

  - การขดเชือกหรือสายยาง    

12 หน่วย  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 2  

 - การท่อง การบอก ความหมาย และการปฏิบติั
ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

  

13 หน่วย  วชิาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วชิา หรือใช้
วธีิบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้) 

2 ผูส้อนเลือก
วชิาเรียน 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ วชิาลูกเสือ 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ใช้เวลาในการจัด กจิกรรมรวม  40  ช่ัวโมงต่อ  1  ปี 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

14 หน่วย  การเดินทางไกล 8 ผูส้อน
ก าหนดเวลา/
กิจกรรมตาม
ความ
เหมาะสม 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
วชิาลูกเสือหลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

 

 มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัในเร่ืองของ การจดัท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
การขอความช่วยเหลือเม่ือมีอุบติัเหตุ การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย เม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 
การวิ่ง การกระโดดเชือก การขวา้งลูกบอล การกระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวาง การนบัเวลาตามเข็มนาฬิกา การ
วางแผนการเดินทาง การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ การจดัท าสมุดภาพ หรือสะสมเก่ียวกบัแมลง หรือส่ิงมีชีวิต
ในสระน ้ า การปฏิบติัตามกฎจราจร การเรียนรู้ความปลอดภยัในบา้น การวางแผนและด าเนินการให้บริการ             
แก่ผูอ่ื้น ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงประเทศต่าง ๆ การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ 
วธีิใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ ทิศ เขม็ทิศ การหาระยะทาง การแสดงละคร การร้องเพลงหรือฟ้อนร า การท าหุ่น
และเชิดหุ่น การผกูเง่ือนบ่วงสายธนู และเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น การขดเชือกหรือสายยาง การท่องการบอก
ความหมายและการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
 มีทกัษะในการสังเกต จดจ าการใช้มือ เคร่ืองมือการแก้ปัญหาและทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
 มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบ วินยั มีความสามคัคี เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละ บ าเพ็ญตน
เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ           
ช่วยสร้างสรรคส์ังคม ให้มีความเจริญกา้วหน้า ความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ จึงตอ้งปลูกฝัง
ใหมี้คุณลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ตารางวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั / เวลา / เนือ้หาในหลกัสูตร 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่ 3      ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

 

สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนือ้หาใน
หลกัสูตร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั
ข้อ 

หมายเหตุ 

1 
 

 

2 
 

3 
 

1 
 

 

2 
 

3 

1 
 

 

1 
 

1 

อนามยั 1. จดัท าถุงหรือท่ีเก็บ
อุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล 
2. ขอความช่วยเหลือ
เม่ือมีอุบติัเหตุ 

3. ปฐมพยาบาลเม่ือ 
ถูกแมลงกดัต่อย ไฟ
ไหม ้หรือน ้าร้อนลวก 

 

4 
5 
6 

4 
5 
6 

1 
1 
1 

ความสามารถ
ในเชิงทกัษะ 

4. สามารถวิง่กระโดด
ไกลขวา้งลูกบอล 
กระโดดขา้มเคร่ืองกีด
ขวาง 

 

7 
8 
9 

7 
8 
9 

1 
1 
1 

การส ารวจ 
 

5. นบัเวลาตาม 

เขม็นาฬิกา 
6. การวางแผนการ 
เดินทาง 

 

10 
11 
12 

 

10 
11 
12 

1 
1 
1 

การคน้หา
ธรรมชาติ 

7. เรียนรู้ สภาพ ดิน ฟ้า 
อากาศ 
8. จดัท าสมุดภาพหรือ
สะสมเก่ียวกบัแมลง
หรือส่ิงมีชีวิตในสระน ้า  

 

13 13 1 ความปลอดภยั 9. ปฏิบติัตามกฎจราจร  

14 14 1  10. เรียนรู้ความ
ปลอดภยัในบา้น 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั / เวลา / เนือ้หาในหลกัสูตร 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่ 3      ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

 

สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนือ้หาใน
หลกัสูตร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั
ข้อ 

หมายเหตุ 

15 
16 
17 

15 
16 
17 

 

1 
1 
1 

บริการ 11. วางแผนในการ
ด าเนินการใหบ้ริการแก่
ผูอ่ื้น 

 

18 
19 

18 
19 

1 
1 

ธงและประเทศ
ต่าง ๆ  

12. บอกลกัษณะของธง
ลูกเสือประจ าจงัหวดั 
ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ธงประเทศต่าง ๆ  

 

20 
21 

20 
21 

1 
1 

การฝีมือ 13. ประดิษฐส่ิ์งของจาก
เศษวสัดุ บอกวธีิใชแ้ละ
เก็บรักษาเคร่ืองมือ 

 

22 
23 

22 
23 

1 
1 

กิจกรรม
กลางแจง้ 

14. บอกทิศ วธีิการใช้
เขม็ทิศ หาระยะทาง 

 

24 
25 

24 
25 

1 
1 
 

การบนัเทิง 15. แสดงละคร         
ร้องเพลง ฟ้อนร า ท า
หุ่น และเชิดหุ่น 

 

26 
27 
28 

26 
27 
28 

1 
1 
1 

การผกูเง่ือน 16. ผกูเง่ือนบ่วงสายธนู
ผกูเง่ือนกระหวดัไม ้2 
ชั้น ขดเชือกหรือ      
สายยาง 

 

29 
30 

29 
30 

1 
1 

ค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
ส ารอง 

17. ท่อง บอก
ความหมายปฏิบติัตาม
ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารอง 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั / เวลา / เนือ้หาในหลกัสูตร 

หลกัสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่ 3      ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 

สัปดาห์ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เวลา เนือ้หาใน
หลกัสูตร 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั
ข้อ 

หมายเหตุ 

  2 วชิาพิเศษ ช่ือวชิาพิเศษ(เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วชิาหรือ
บูรณาการเขา้กบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้) 

 

  8 วชิาการเดิน
ทางไกล 

ผูส้อนก าหนดเวลา/   
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั ประเภทลูกเสือส ารอง  หลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
ดาวดวงที ่3 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

ข้อที่ รายละเอยีดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั หมายเหตุ 
1 จดัท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล  
2 ขอความช่วยเหลือเม่ือมีอุบติัเหตุ  
3 ปฐมพยาบาล เม่ือถูกแมลงกดัต่อยไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก  
4 สามารถวิง่ กระโดดไกล ขวา้งลูกบอล กระโดด 

ขา้มเคร่ืองกีดขวาง 
 

5 นบัเวลาตามเขม็นาฬิกา  
6 วางแผนการเดินทาง  
7 เรียนรู้ สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
8 จดัท าสมุดภาพหรือสะสม เก่ียวกบัแมลงหรือส่ิงมีชีวติ  

ในสระน ้า 
 

9 ปฏิบติัตามกฎจราจร  
10 เรียนรู้ความปลอดภยัในบา้น  
11 วางแผนในการด าเนินการให้บริการแก่ผูอ่ื้น  
12 บอกลกัษณะของธงลูกเสือประจ าจงัหวดั ธงคณะลูกเสือ 

แห่งชาติ ธงประเทศต่าง ๆ  
 

13 ประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุ บอกวธีิใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ  
14 บอกทิศ วธีิการใชเ้ขม็ทิศ หาระยะทาง  
15 แสดงละคร ร้องเพลง ฟ้อนร า ท าหุ่น และเชิดหุ่น   
16 ผกูเง่ือนบ่วงสายธนู ผกูเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น ขดเชือกหรือ 

สายยาง 
 

17 ท่อง บอกความหมาย ปฏิบติัตามค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
ส ารอง 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทนิการเรียนการสอนเนือ้หาสาระหลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
หลกัสูตร ลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

วนั/เดือน/ปี เวลา เนือ้หาในหลกัสูตร เนือ้หาย่อย แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 

หมายเหตุ 

__________ 
__________ 
__________ 

3 อนามยั - การจดัท าถุงหรือท่ีเก็บ
อุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล  
- การขอความช่วยเหลือเม่ือมี
อุบติัเหตุ 

1,2,3  

__________ 
__________ 
__________ 

3 ความสามารถในเชิง 
ทกัษะ 

- การวิง่ การกระโดดไกล การ
ขวา้งลูกบอล การกระโดด  
ขา้มเคร่ืองกีดขวาง 

4,5,6  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การส ารวจ - การนบัเวลาตามเขม็นาฬิกา 
- การวางแผนการเดินทาง 

7,8,9  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การคน้หาธรรมชาติ - การเรียนรู้สภาพดิน ฟ้า 
อากาศ 
- การจดัท าสมุดภาพหรือสะสม
เก่ียวกบัแมลงหรือส่ิงมีชีวิต 
ในสระน ้า 

10,11,12  

__________ 
__________ 
__________ 

2 ความปลอดภยั - การปฏิบติัตามกฎจราจร 
- การเรียนรู้ความปลอดภยั 
ในบา้น 

13,14  

__________ 
__________ 
__________ 

3 บริการ - การวางแผนและด าเนินการ
ใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น 

15,16,17  

__________ 
__________ 

2 ธงและประเทศต่าง ๆ  - ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
- ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  
- ธงประเทศต่าง ๆ 

18,19  

 
 
 
 
 



 
ปฏิทนิการเรียนการสอนเนือ้หาสาระหลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
หลกัสูตร ลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 3 

วนั/เดือน/ปี เวลา เนือ้หาในหลกัสูตร เนือ้หาย่อย แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 

หมายเหตุ 

__________ 
__________ 

2 การฝีมือ - การประดิษฐส่ิ์งของจากเศษ
วสัดุ วธีิใชแ้ละการเก็บรักษา
เคร่ืองมือ 

20,21  

__________ 
__________ 

3 กิจกรรมกลางแจง้ - ทิศ เขม็ทิศ  
- การหาระยะทาง 

22,23  

__________ 
__________ 

2 การบนัเทิง - การแสดงละคร 
- การร้องเพลง หรือฟ้อนร า  
- การท าหุ่นและเชิดหุ่น 

24,25  

__________ 
__________ 
__________ 

3 การผกูเง่ือน - การผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  
- การผกูเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น 
- การขดเชือกหรือสายยาง 

26,27,28  

__________ 
__________ 

2 ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง 

- การท่อง การบอกความหมาย
และการปฏิบติัตามค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือส ารอง 

29,30  

 2 วชิาพิเศษ (วชิาพิเศษเรียนในเวลาชั้นละ 2  
วชิา หรือใชว้ธีิบูรณาการเขา้กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

   

  8 การเดินทางไกล ผูส้อนวางแผน ก าหนดเวลา/ 
กิจกรรม ตามความเหมาะสม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือวชิาชีพพเิศษเคร่ืองหมายวชิาพเิศษลูกเสือ 
วชิาพเิศษ  ประเภทลูกเสือส ารอง  มี  18  วชิา  

 

ล าดับที ่ รายช่ือวชิาพเิศษประเภทลูกเสือส ารอง หมายเหตุ 
1 จิตรกร  
2 นกักรีฑา  
3 นกัอ่านหนงัสือ  
4 นกัจกัรยานสองลอ้  
5 นกัแสดงการบนัเทิง  
6 นกัส ารวจ  
7 นกัปฐมพยาบาล  
8 นกัสารพดัช่าง  
9 งานอดิเรก  
10 การช่วยเหลืองานบา้น  
11 นกัอ่านแผนท่ี  
12 นกัธรรมชาติศึกษา  
13 นกัถ่ายภาพ  
14 นกัวา่ยน ้า  
15 ผูช่้วยคนตกน ้า  
16 นกัวทิยาศาสตร์  
17 นกักีฬา  
18 การอนุรักษธ์รรมชาติ เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพนัธ์  

 * ขอ้สังเกต  
 เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 18 วชิา เรียนในเวลาชั้นละ 2 วชิา 

หรือใชว้ธีิบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้  วชิาลูกเสือ 
หลกัสูตร  ลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ใช้เวลาในการจัดกจิกรรมรวม 40 ช่ัวโมง ต่อ 1 ปี 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา 
(ชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

 

1 หน่วย อนามยั 
- การจดัท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนั

พยาบาล 
- การขอความช่วยเหลือเม่ือมีอุบติัเหตุ 

- การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย เม่ือถูก
ไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก 

3  

2 หน่วย ความสามารถในเชิงทกัษะ 
- การวิง่ 
- การกระโดดไกล 

- การขวา้งลูกบอล 
- การกระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวาง 

3  

3 หน่วยการส ารวจ 
- การนบัเวลาตามเขม็นาฬิกา 
- การวางแผนการเดินทาง 

3  

4 หน่วย การคน้หาธรรมชาติ 

- การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ 

- การจดัท าสมุดภาพหรือสะสมเก่ียวกบัแมลง
หรือส่ิงมีชีวิตในสระน ้า 

3  

5 หน่วย ความปลอดภยั 
- การปฏิบติัตามกฎจราจร 
- การเรียนรู้ความปลอดภยัในบา้น 

2  

6 หน่วย บริการ 
- การวางแผนและด าเนินการใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น 

4  

 

7 หน่วย ธงและประเทศต่างๆ 

- ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 

- ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 

- ธงประเทศต่างๆ 

3  



 

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย เวลา 
(ชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

 

8 หน่วย การฝีมือ 
- การประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุ 
- วธีิใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ 

2  

9 หน่วย กิจกรรมกลางแจง้ 
- ทิศ  
- เขม็ทิศ 
- การหาระยะทาง 

2  

10 หน่วย การบนัเทิง 
- การแสดงละคร 
- การร้องเพลงหรือฟ้อนร า 
- การท าหุ่น และเชิดหุ่น 

3  

11 หน่วย การผกูเง่ือน 
- การผกูเง่ือนบ่วงสายธนู 
- การผกูเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น 

3  

12 หน่วย ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารอง 
- การท่องและ การบอกความหมาย และการ

ปฏิบติัตามค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
ส ารอง 

2  

13 หน่วย วชิาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วชิาหรือใชว้ธีิ
บูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้) 

2 ผูส้อนเลือกวชิา
เรียน 

14 หน่วย การเดินทางไกล 5 ผูส้อนแผนเวลา/
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม 

 
 

 

 

 

       
          

 



1 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่1 อนามัย          เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่1 การท าถุงหรือทีเ่กบ็อุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล    เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

อุบติัเหตุเกิดข้ึนไดโ้ดยท่ีเราไม่คาดคิดมาก่อน โดยทัว่ไปแลว้    เม่ือเกิดอุบติัเหตุ คนท่ีพบเหตุการณ์ 
มกัจะตกใจ และจะใหค้วามช่วยเหลือไดไ้ม่เตม็ท่ี    เพราะมกัจะหลงลืมส่ิงของ หรือลืมอุปกรณ์ส าหรับ    
น าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลหาก  ไม่ไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้ มกัจะหาได ้ 
ไม่ครบ ท าใหช่้วยเหลือผูบ้าดเจบ็ไดน้อ้ย ฉะนั้น ลูกเสือ    ควรรู้วธีิท าถุงส าหรับใส่อุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลและสามารถน าออกไปใชน้อกสถานท่ีไดด้ว้ย 

จุดประสงค์ 
1. จดัท าถุง หรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาลส าหรับตนเองได ้
2. บอกประโยชน์ของถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาลส าหรับตนเองได ้
สาระการเรียนรู้ 

การท าถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวด์-ชกัธงข้ึน-สวดมนต ์–สงบน่ิง-ตรวจสุขภาพ-แยก)  (10 นาที)  
2. เพลงวนัน้ียนิดี            (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรมการสอนตามเน้ือหา         (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัอุปกรณ์พยาบาลและความจ าเป็นในการน าอุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาลติดตวัไปเม่ือมีการเดินทางไปนอกสถานท่ี 

3.2. ผูก้  ากบัอธิบายวธีิจดัท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล พร้อมทั้งสาธิตวธีิการท าถุง             
และวธีิเก็บบรรจุแลว้ใหลู้กเสือและเนตรนารีส ารอง แยกกลุ่มไปจดัท าแลว้น ามาส่ง 

3.3. ผูก้  ากบัตรวจดูความเรียบร้อยของถุงอุปกรณ์พยาบาลแลว้ส่งคืนใหแ้ต่ละกลุ่มน าไปใส่              
อุปกรณ์พยาบาล 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์        (  5 นาที)  
5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย- ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธงลง-เลิก)    (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
2. อุปกรณ์ในการท าถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล(ผา้ กรรไกร ดา้ย เขม็ เชือก) 
3. แผนภูมิเพลง 
 



2 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม 

2.1. ความส าคญัของอุปกรณ์พยาบาลและความจ าเป็นในการน าอุปกรณ์พยาบาลติดตวัไปเม่ือมีการ
เดินทางไปนอกสถานท่ี 

2.2. ประโยชน์ของถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล 
3. การตรวจผลงาน 

3.1. ตรวจถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….…………………………. 

 ………………………......…………………………………..…………. 

………………………......……………………………………………… 

…………………….…..………………………………………………… 
………………………......………………………………………………

………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่1 อนามัย                            เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่2  การขอความช่วยเหลอืเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

เม่ือลูกเสือพบเห็นผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุส่ิงท่ีจะตอ้งท าประการแรกก็คือ การใหก้ารปฐม
พยาบาล แต่ถา้เหตุการณ์นั้นเกินความสามารถของตนใหรี้บขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ทนัที 
จุดประสงค์ 

บอกความส าคญัและแสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนได ้
สาระการเรียนรู้  การขอความช่วยเหลือเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวด์-ชกัธงข้ึน-สวดมนต ์–สงบน่ิง-ตรวจสุขภาพ-แยก) (10 นาที)

เพลงต ารวจดบัเพลิง           (  5 นาที) 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน          (30 นาที) 

2.1. ใหลู้กเสืออภิปรายถึงความส าคญัของการใหค้วามช่วยเหลือ เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน และระดม
ความคิดเห็นร่วมกนัวา่ ถา้อุบติัเหตุหรืออนัตรายท่ีเกินความสามารถของตนท่ีจะชวยเหลือได้
จะท าอยา่งไร 

2.2. ลูกเสือ ร่วมกนัสรุปถึงการให้ความช่วยเหลือถา้เกินความสามารถตอ้งรีบบอกผูใ้หญ่ทนัที 
และใหป้ฏิบติัตามแนวทางดงัน้ี 

2.2.1. ตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เกิดเหตุอะไรข้ึน ผูป่้วยไดรั้บอุบติัเหตุหรืออนัตรายอะไร 
2.2.2. เหตุเกิดท่ีไหน 
2.2.3. ผูป่้วยมีอาการอยา่งไร 
2.2.4. แจง้ใหผู้ใ้หญ่ทราบดว้ยวา่ จะตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใดบา้งทีจ าเป็น 
2.2.5.    การพดูขอความช่วยเหลือตอ้งพดูสั้นๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อท่ีจะใหผู้ใ้หค้วาม

ช่วยเหลือ  มาทนัเวลา 
2.2.6. แสดงสถานการณ์สมมุติใหลู้กเสือฝึกปฏิบติัการขอความช่วยเหลือ 

2.3. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์       (  5 นาที) 
2.4. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย-ตรวจ-แกรนดฮ์าวด์-เชิญธงลง-เลิก)    (10 นาที) 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
แผนภูมิเพลงและเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 

 
 



4 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม 

2.1. วธีิการขอความช่วยเหลือเม่ือมีอุบติัเหตุหรืออนัตรายเกิดข้ึนควรท าอยา่งไร 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่1  อนามัย        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่3  การปฐมพยาบาล      เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การปฐมพยาบาล เป็นส่ิงท่ีลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนตอ้งเรียนรู้และฝึกปฏิบติั เพื่อจะไดป้ฐม 
พยาบาลตนเองหรือผูอ่ื้นในเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกวธีิและรวดเร็ว 
จุดประสงค์ 
1. แสดงวธีิปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัหรือต่อยได ้
2. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวกได ้
สาระการเรียนรู้      

การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย   การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก 
กระบวนการเรียนรู้ 

1.   พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวด์-ชกัธงข้ึน-สวดมนต–์สงบน่ิง-ตรวจสุขภาพ-แยก) (10 นาที) 
2.   เกม-เพลง งานส่ิงใด (หนา้ 96)                    (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรม                 (30 นาที)    
    3.1  ใหลู้กเสือระดมความคิดเห็นร่วมกนัเพื่ออภิปรายถึงความส าคญัของการขอความช่วยเหลือ 
            เม่ือถูกแมลงกดัต่อย ไฟไหม ้หรือน ้าร้อนลวก แลว้สรุปร่วมกนั 
    3.2  ผูก้  ากบัอธิบายประกอบการสาธิตวธีิการปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย ใหลู้กเสือดู 
    3.3  ผูก้  ากบัอธิบายประกอบการสาธิตวธีิการปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหม ้น ้าร้อนลวกใหลู้กเสือดู 
    3.4  แบ่งหมู่ลูกเสือศึกษาตามฐานและฝึกปฏิบติัดงัน้ี 

ฐานท่ี 1  การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย 
ฐานท่ี 2 การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก 

4.   ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์แลว้วดัและประเมินผล            (  5 นาที) 
5.   พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย-ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธง-เลิก)           (10 นาที) 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แหนบ 
2. ลูกกุญแจท่ีมีรู 
3. แอมโมเนีย 
4. ยาหม่อง 
5. ทิงเจอร์ไอโอดีน 
 



6 
การวดั/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. วามสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม  

2.1. ความส าคญัของการขอความช่วยเหลือเม่ือถูกแมลงกดัต่อย ไฟไหม ้น ้าร้อนลวก  
2.2. วธีิปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย ไฟไหม ้น ้าร้อนลวก 

3. การทดสอบ 
3.1. ใหแ้สดงวธีิปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงกดัต่อย 
3.2. ใหแ้สดงวธีิปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้าร้อนลวก 
3.3. ใหท้ าแบบทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………......………………………………………………

………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
รายละเอยีดเนือ้หา 

 
การจัดท าถุงหรือทีเ่กบ็อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล 
1. น าแผนภูมิใบงานและตวัอยา่งถุงท่ีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาลมาแนะน าวธีิท าพร้อมทั้งสาธิต

วธีิเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
2. แผนใหลู้กเสือไปท าเป็นกิจกรรมยามวา่ง แลว้ให้น าผลวานส่งผูก้  ากบัโดยใหบ้รรจุอุปกรณ์

ปัจจุบนัพยาบาลพร้อมเสร็จ 
ใบงานเสนอแนะการท าถุงทเีกบ็อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ให้เยบ็ดว้ยมือ โดยการเยบ็ทั้ง 2 ชั้น ประกบกนัธรรมดา 
 
การขอความช่วยเหลอืเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

เม่ือลูกเสือพบเห็นผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุ ส่ิงท่ีจะตอ้งท าประการแรกคือการใหก้ารปฐม
พยาบาล แต่ถา้เหตุการณ์นั้นเกินความสามารถของตน ให้รีบขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่โดยแจง้ให้
ทราบเก่ียวกบั 

1. อะไรคือเหตุท่ีเกิดข้ึน เช่น ถูกแมลงประเภทใดกดัต่อย  หรือถูกไฟไหมน้ ้าร้อนลวก 
2. เหตุเกิดข้ึนท่ีไหน 
3. อาการเป็นอยา่งไร 
4. แจง้ถึงวธีิขอความช่วยเหลือ เช่น ขอใหเ้ตรียมอุปกรณ์ใดบา้งท่ีจ  าเป็น 

 
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกดัต่อย 

แมลง เวลากดัต่อยจะปล่อยเข้ียวหรือเหล็กในพร้อมกบัพิษ ฝังเขา้ไปในเน้ือของคนท าให้เกิด
อาการเจบ็ปวดบริเวณท่ีต่อยมากนอ้ยแลว้แต่พิษของแมลงนั้น ลางคนอาจเป็นลมหรือ ช็อก ได ้บางคน
ถึงกบัเสียชีวติเพราะพิษก็มี 
ลกัษณะอาการ 

1. เจบ็ปวดตรงบริเวณท่ีถูกกดัต่อย 
2. ปวด แดงตรงบริเวณท่ีถูกกดัต่อย 
3. ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน น ้าลายฟูมปาก 



8 
การปฐมพยาบาลหรือวธีิปฏิบัติมีดังนี้ 

1. ใชส้ายรัดหรือขนัชะเนาะเหนือแผลเล็กนอ้ย เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ิษแพร่กระจายและบริเวณ
ปวดขยายใหญ่มากข้ึน 

2. ใชกุ้ญแจท่ีมีรูหรือปลายปากกา วางครอบบาดแผลแลว้กดแรงๆ เพื่อให้เลือดไหลพาเอา
พิษออกมาและเอาปากคีบคีบเหล็กในออก 

3. ใชแ้อมโมเนียหรือโซดาไบคาร์บอเนตหรือน ้าเกลือ หรือน ้ าปูนใสหรือด่างทบัทิมหรือ
ทิงเจอร์ไอโอดีนทาบริเวณแผลใหท้ัว่ 

4. ใชน้ ้าแขง็ประคบตรงบริเวณแผลจะช่วยบรรเทาอาการปวดได ้
5. ถา้อาการปวดยงัไม่ลดลง ควรน าส่งแพทย ์

 
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ น า้ร้อนลวก 

ลกัษณะอาการ 
1. บาดแผลไหมเ้กรียมหรือหนงัและเน้ือพอง 
2. เจบ็ปวดแสบปวดร้อนบริเวณบาดแผล 
3. วธีิปฐมพยาบาล 
4. ใชข้ี้ผึ้งหรือ วาสลิน บริสุทธ์ิ หรือน ้ามนัพืชทาท่ีบาดแผล แลว้ปิดดว้ยผา้พนัแผล 2 ชั้น 

เพื่อป้องกนัถูกอากาศรอบนอก 
5. ถา้แผลไหมเ้กรียมด าหรือหนงัและเน้ือพองให้รีบน าส่งแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่2  ความสามารถในเชิงทกัษะ      เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่4 การวิง่เร็ว        เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การวิง่เป็นการออกก าลงักายท่ีท าใหทุ้กส่วนของร่างกายไดเ้คล่ือนไหว  
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือสามารถวิง่ออกก าลงักายดว้ยการวิง่เร็วหรือกระโดดไกลได ้
สาระการเรียนรู้   

1. การวิง่ระยะทาง 50 เมตร     
2. การวิง่หรือการยืนกระโดดไกล 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. เปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง         (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรม        (30 นาที) 

3.1. ลูกเสือและผูก้  ากบัร่วมสนทนาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
3.2. ผูก้  ากบัอธิบายประกอบการสาธิต แลว้ใหลู้กเสือปฏิบติักิจกรรมตามดงัน้ี 

3.2.1. การวิง่ 50 เมตร 
3.2.2. การวิง่หรือการยืนกระโดดไกล 

3.3. ใหลู้กเสือไปฝึกฝนการปฏิบติักิจกรรมใหเ้กิดความช านาญ 
3.4. แข่งขนัการกระโดดไกล และแข่งขนัการวิง่เร็วเพื่อหาผูช้นะและรองชนะเลิศ 
3.5. ประกาศผลและมอบรางวลั 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์      (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง 
2. นกหวดี 
การวดัและประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การทดสอบ 

2.1. ปฏิบติักิจกรรมทั้ง 2 อยา่ง 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่2    ความสามารถในเชิงทกัษะ                           เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่5    การขว้างลูกบอล                   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การฝึกทกัษะขวา้งลูกบอล ช่วยใหเ้กิดความแม่นย  า ความคล่องแคล่ว ไดอ้อกก าลงักลา้มเน้ือ
แขจนและมือ ช่วยให้ร่างกายแขง็แรง 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือสามารถขวา้งลูกบอลไดไ้กลท่ีสุด 
สาระการเรียนรู้   

การขวา้งลูกบอล 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. เปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
2. เพลง        (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรม       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาทบทวนวกีารขวา้งลูกบอลและการรับลูกบอลจากท่ีเคยเรียนมาแลว้ 
3.2. ผูก้  ากบัอธิบายการขวา้งลูกบอลใหไ้ดร้ะยะไกลพร้อมทั้งสาธิตใหดู้ ตั้งแต่การยนื การจบัลูก

บอลการขวา้ง 
3.3. แบ่งลูกเสือเป็นกลุ่มฝึกการขวา้งลูกบอลใหไ้กลท่ีสุด 
3.4. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาแข่งขนัการขวา้งบอลเพื่อหาผูช้นะเลิศ 
3.5. ประกาศช่ือผูช้นะและมอบรางวลั 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

ลูกบอลและนกหวดี 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

- ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม   

- ปฏิบติัการขวา้งลูกบอล 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่2  ความสามารถในเชิงทกัษะ      เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่6  กระโดดข้ามส่ิงกดีขวาง      เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การกระโดดขา้มส่ิงกีดขวางจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติัมีความเช่ือมัน่ในตนเองและเคล่ือนท่ีผา่นส่ิงกีด
ขวางไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
จุดประสงค์ 

กระโดดขา้มร้ัวหรือเคร่ืองกีดขวางสูงไม่เกินบั้นเองของตนเองได ้
สาระการเรียนรู้   

การกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. เปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
2. เพลง        (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรม       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม 
3.2. ผูก้  ากบัอธิบายขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตการกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
3.3. จบัคู่ผลดัเปล่ียนกนัเป็นส่ิงกีดขวาง และคนท่ีจะกระโดดขา้ม 
3.4. ลูกเสือร่วมกนัสรุปขั้นตอนและวธีิการกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. เคร่ืองกีดขวาง 
2. สนาม 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การทดสอบ 

2.1. ปฏิบติักิจกรรม การกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
2.2. ท าแบบทดสอบ 
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รายละเอยีดเนือ้หา 
 

การวิง่หรือยืนกระโดดไกล 
การวิง่หรือยนืกระโดดไกล เป็นการทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ การฝึกลูกเสือขั้นตน้

ใหฝึ้กยนืกระโดดโดยยนืเทา้ทั้งสองขา้งห่างกนัเล็กนอ้ย ยอ่เข่า สูดหายใจเขา้ลึกๆ จากนั้นกระโดดไป
ขา้งหนา้โดยสปริงเทา้ทั้งสองไปพร้อมกนัให้อยูใ่นท่ายนืท่ีมัน่คง 
 
ขว้างลูกบอล 

ในขั้นตน้ลูกเสือไดเ้คยฝึกขวา้งและรับลูกบอลจนเกิดทกัษะแลว้ ดงันั้นในการฝึกขั้นน้ี ลูกเสือ
จะตอ้งพยายามขวา้งลูกบอลใหไ้ดไ้กลพอสมควร ตามท่ีตนถนดัดว้ยมือซา้ยหรือขวาก็ได ้
 
กระโดดข้ามส่ิงกดีขวาง 
1. ใหค้นหน่ึงเป็นส่ิงกีดขวาง โดยการยนืแยกเทา้ขาตึงกม้ตวัลง มือทั้งสองขา้งจบัเข่า กม้ศีรษะและ

เก็บคาง 
2. คนท่ีจะกระโดดขา้มให้อยูด่า้นขา้งของผูเ้ป็นส่ิงกีดขวางห่างออกไปอยา่งนอ้ย 3 กา้ว 
3. วิง่เขา้หาส่ิงกีดขวาง กระโดดแยกเทา้ เงยหนา้ มือแตะหลงัผูเ้ป็นส่ิงกีดขวาง ส่งล าตวัขา้มไปลงสู่

พื้นพร้อมกบัเอามือลงแนบล าตวัสู่ท่าตรงแลว้เดินออกไป 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่3  การส ารวจ                เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่7 การดูนาฬิกาและการนับเวลา              เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

เวลาเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษา เพื่อประโยชน์ในการนดัหมาย และฝึกใหเ้ป็นผูมี้ระเบียนวนิยั 
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดต้ามเวลาท่ีแผน 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือดูนาฬิกาและนกัเวลาได ้
สาระการเรียนรู้  

การนบัเวลาตามเขม็นาฬิกา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
2. เพลง ตรงต่อเวลา(หนา้ 288)      (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรม       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัการดูนาฬิกาและการนบัเวลา 
3.2. ผูก้  ากบัอธิบายวธีิดูนาฬิกาและนบัเวลาเฉพาะกลางวนั( 12 ชัว่โมง) แลว้ใหลู้กเสือบอกเวลา

ตามท่ีผูก้  ากบัช้ีตามเขม็นาฬิกา 
3.3. แบ่งกลุ่มฝึกการดูนาฬิกาและนบัเวลา และใหอ่้านเวลาทีละคนจนครบ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. นาฬิกาจ าลอง 
2. นาฬิกาจริง 
3. แผนภูมิเพลง 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

- ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การทดสอบ 

- ดูนาฬิกาแลว้นบัเวลา 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่3  การส ารวจ                          เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่8   “ การนับเวลา “                                   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การดูนาฬิกาและการท ากิจกรรมต่างๆไดต้ามเวลาท่ีแผน 
จุดประสงค์ 

ดูนาฬิกาและนบัเวลาได ้24 ชัว่โมง 
สาระการเรียนรู้  . 

การนบัเวลาตามเขม็นาฬิกา 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองการดูเวลาท่ีเรียนในชัว่โมงท่ีแลว้ สอบถามเก่ียวกบัเวลาและให้
ลูกเสือร่วมกนัตอบ 

3.2. ผูก้  ากบัอธิบายวธีิดูนาฬิกาและนบัเวลา(ในเวลากลางคืน )จนครบ 24ชัว่โมง 
3.3. ลูกเสือ แบ่งกลุ่มแลว้ออกมาดูเวลา นบัเวลา และบอกเวลา ตามท่ีเพื่อนช้ีใหต้อบตามเข็ม

นาฬิกา 
3.4. ลูกเสือร่วมกนัสรุปการดูนาฬิกาและการนบัชัว่โมงวา่หน่ึงวนัจะมี 24 ชัว่โมง แบ่งเป็น

กลางวนั 12 ชัว่โมง และกลางคืน 12 ชัว่โมง 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

นาฬิกาจ าลอง  นาฬิกาจริง และแผนภูมิเพลง 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

- ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การทดสอบ 

- ดูนาฬิกาแลว้บอกเวลา 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่ 3  การส ารวจ                                                                         เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 9  การวางแผนการ                                                                   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การเดินทางไปส ารวจหรือเยือนสถานท่ีต่างๆนอกโรงเรียนนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ น่าต่ืนเตน้ 
ใหท้งัความรู้ และความสนุกสนาน ก่อนท่ีลูกเสือจะเดินทางตอ้งมีการวางแผนร่วมกนั 
จุดประสงค์ 
1. วางแผนและเตรียมการเดินทางไปนอกสถานท่ีพร้อมผูก้  ากบัได ้
2. ปฏิบติัการตามขั้นตอนการวางแผนการเดินทางส ารวจโดยเคร่งครัด 
สาระการเรียนรู้ 

การวางแผนการเดินทางและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัสอบถามความรู้สึกของลูกเสือวา่มีใครอยากออกไปศึกษาสถานท่ีต่างๆนอกโรงเรียน
หรือไม่ 

3.1.1. สถานท่ีท่ีอยากไปนั้นอยูท่ี่ไหน 
3.1.2. มีความส าคญัอยา่งไรบา้ง 

3.2. ผูก้  ากบักระตุน้ใหลู้กเสือร่วมกนัตอบวา่การท่ีเราจะเดินทางไปท่ีไหนนั้น ท าอยา่งไรจึงจะไม่
วุน่วาย 

3.3. ลูกเสือร่วมกนัสรุปวา่การเดินทางไปเยอืนท่ีสถานท่ีต่างๆนั้น เราจะตอ้งมีการวางแผนให้
รอบคอบดงัน้ี 

3.3.1. แผนจุดประสงค ์หรือจุดมุ่งหมาย  เพื่ออะไร 
3.3.2. แผนสถานท่ี ท่ีใดบา้ง 

- แผนระยะเวลา วนั เดือน ปี เวลาไปและกลบั 
- วธีิการเดินทาง เดินหรือข้ึนรถ 
- ค่าใชจ่้าย ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั 
- กิจกรรมช่วยกนัแผนกิจกรรมใหช้ดัเจน 
- รายงานผล  เม่ือกลบัมาแลว้ตอ้งรายงานผลใหผู้ก้  ากบัทราบดว้ยวา่ไดค้วามรู้เร่ืองอะไร 
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3.3.3. ใหลู้กเสือบนัทึกผลท่ีสรุปร่วมกนัลงในสมุด 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     ท าขอ้ทดสอบ    (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 
2. แบบทดสอบ 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

- ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การทดสอบ 

- ใหท้  าแบบทดสอบเม่ือเรียนจบหน่วยท่ี 3 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่4  การค้นหาธรรมชาติ                                                        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่10  การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ                       เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

สภาพดินฟ้าอากาศเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติของ
เรา เราไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือบงัคบัธรรมชาติใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ฉะนั้นลูกเสือ
จึงควรมีความสนใจเร่ืองกาลอากาศ โดยเฉพาะทอ้งถ่ินของตน เพื่อท่ีจะไดส้อดคลอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติต่อไป 
จุดประสงค์ 

บอกสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลได ้
สาระการเรียนรู้  

สภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง         (10 นาที) 
2. เกม-เพลง กบ          (  5 นาที) 
3. การด าเนินกิจกรรม        (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัสภาพธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆของประเทศไทย 
3.2. ใหลู้กเสือเล่าประสบการณ์ท่ีเคยเห็นเก่ียวกบัลกัษณะธรรมชาติต่างๆ กนั เช่น ทุ่งนา ป่าเขา 

ชายทะเล หรือสภาพทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน  แบ่งกลุ่มลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่ม
จบัฉลากคน้ควา้เก่ียวกบัสภาพของธรรมชาติตามฤดูกาลท่ีจบัฉลากได ้

3.2.1. ฤดูฝน 
3.2.2. ฤดูหนาว 
3.2.3. ฤดูร้อน 

3.3. ผูก้  ากบัแผนใหไ้ปคน้หาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้แลว้ใหเ้ขียนรายงานส่ง โดยให้เวลา 20 นาที 
3.4. ส่งตวัแทนออกมารายงานทีละกลุ่ม 
3.5. ผูก้  ากบัพร้อมลูกเสือร่วมกนัสรุปวา่ ฤดูกาลของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 

3.5.1. ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณเดือน พฤษภาคม 
3.5.2. ฤดูหนาว เร่ิมตน้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
3.5.3. ฤดูร้อน เร่ิมตน้ประมาณเดือนมีนาคม 
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4. ลูกเสือออกมาเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. แผนภูมิเพลง “กบ” 
2. หอ้งสมุด 
3. ภาพธรรมชาติในฤดูต่างๆ 

การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การทดสอบ 

2.1. ตรวจรายงานผลการคน้ควา้ของทุกกลุ่ม 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่4  การค้นหาธรรมชาติ                                                          เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่11 แมลงชนิดต่างๆ                                                             เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ธรรมชาติรอบตวัเราประกอบดว้ยสัตวแ์ละพืช มีความแตกต่างกนัตามท่ีอยูอ่าศยั มีประโยชน์
และโทษต่อมนุษย ์
จุดประสงค์ 
1. รู้จกัประเภทและลกัษณะของแมลง 
2. รู้จกัโทษและประโยชน์ของแมลง 
3. สามารถท าสมุดภาพหรือสะสมส่ิงของเก่ียวกบัแมลงชนิดต่างๆได ้
สาระการเรียนรู้   

แมลงชนิดต่างๆ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัใหลู้กเสือดูภาพแมลงแลว้บอกช่ือแมลงชนิดนั้น  
3.2. แบ่งกลุ่มลูกเสือใหไ้ปส ารวจแมลงในบริเวณโรงเรียน ลา้มาสรุปร่วมกนั 
3.3. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ร่วมอภิปรายประโยชน์และโทษของแมลงท่ีมีต่อมนุษยแ์ละพืช 
3.4. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ไปจดัท าสมุดภาพหรือสะสมส่ิงของเก่ียวกบัแมลงชนิดต่างๆในเวลาวา่ง 

(เลือกท าอยา่งเดียว) และส่งในการประชุมกองคร้ังต่อไป 
4. ผูก้  ากบัเล่านิทาน หรือ เร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ เก่ียวกบัแมลง  (  5 นาที) 
5. พิธีปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. รูปภาพแมลง 
2. บริเวณโรงเรียน 

การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การสอบถาม 

2.1. ช่ือแมลง 
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2.2. โทษ ประโยชน์ของแมลงชนิดต่างๆ 

3. การตรวจสอบผลงาน 
3.1. สมุดภาพแมลงหรือส่ิงของเก่ียวกบัแมลง 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



26 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่4       การค้นหาธรรมชาติ                                                                                  เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่12     ส่ิงมีชีวติในน า้                                                                             เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูใ่นน ้ามีมากมายหลายชีวติ มีทั้งส่ิงท่ีเปน นประโยชน์และมีโทษต่อมนุษย ์
จุดประสงค์ 
1. รู้จกัประเภทของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นสระน ้า 
2. รู้จกัโทษและประโยชน์ของส่ิงมีชีวติในสระน ้า 
3. จดัท าสมุดภาพหรือสะสมส่ิงของเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติในสระน ้าได ้
สาระการเรียนรู้  

ส่ิงมีชีวติในสระน ้า 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัใหลู้กเสือบอกช่ือสัตว ์ท่ีมีอยูใ่นสระน ้า 
3.2. ผูก้  ากบัน ารูปภาพของส่ิงท่ีมีชีวติในสระน ้ามาใหลู้กเสือดู 
3.3. แบ่งกลุ่มลูกเสือใหแ้ต่ละกลุ่มวาดภาพส่ิงท่ีมีชีวติในสระน ้ามากลุ่มละ 2 ชนิด พร้อมทั้งบอก

ช่ือ บอกประโยชน์ และบอกโทษของสัตวช์นิดนั้น (เวลา 20 นาที) 
4. ผูก้  ากบัเล่านิทาน  เร่ืองสั้น หรือเร่ืองท่ีเปน นประโยชน์เก่ียวกบัสัตวน์ ้า (  5 นาที)  
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. รูปภาพสัตวท่ี์มีชีวิตในสระน ้ า 
2. กระดาษวาดภาพ และสี 
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การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.2. การรายงาน 

2. การสอบถาม 
2.1. ช่ือสัตวน์ ้า 
2.2. โทษ-ประโยชน์ 

3. การตรวจผลงาน 
3.1. การวาดภาพ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......……………………………………………… 

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่5  ความปลอดภัย        เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่13  การปฏิบัติตามกฎจราจร    เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การรู้จกัสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร ท าใหส้ามารถใชร้ถใชถ้นนไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่
เกิดอุบติัเหตุ  
จุดประสงค์ 

ปฏิบติัตามกฎจราจรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
สาระการเรียนรู้  

กฎ และ เคร่ืองหมายจราจร 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง “ขา้มถนน”      (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติัตามกฎจราจร 
3.2. ผูก้  ากบัน าแผน่ภาพเคร่ืองหมายจราจรมาใหลู้กเสือดูและสอบถามความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองหมาย

ต่างๆพร้อมทั้งอธิบายกฎ และสัญญาณจราจร 
3.3. ใหลู้กเสือแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกบัการใชส้ัญญาณและการใชเ้คร่ืองหมายจราจร 

4. ผูก้  ากบัเล่านิทาน เร่ืองสั้น      (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. สนามโรงเรียน หรือถนนในโรงเรียน 
2. ป้ายหรือสัญญาณจราจร 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจ 
1.2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2. การซกัถาม 

2.1. กฎ เคร่ืองหมาย สัญญาณจราจร 
2.2. ขอ้ควรปฏิบติัตามกฎจราจร 

3. การทดสอบ 
3.1. แสดงวธีิเดินขา้มถนนและเดินทางเทา้ตามกฎจราจรอยา่งปลอดภยั 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......……………………………………………… 

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 

………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่5  ความปลอดภัย       เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่14  ความปลอดภัยในบ้าน     เวลา1 ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………… 
สาระส าคัญ 

บา้นท่ีเราอาศยัอยู ่อาจเกิดอุบติัเหตุหรืออนัตรายต่างๆได ้เราจะตอ้งหาทางป้องกนัและดูแล
บา้นของเราเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของเรา 
จุดประสงค์ 

บอกขอ้ควรปฏิบติัในการป้องกนัภยัเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้นได ้
สาระการเรียนรู้  

ความปลอดภยัในบา้น 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง “ต ารวจดบัเพลิง”      (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัภยัต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นบา้นเม่ือไม่มีคนอยู ่
3.2. ใหลู้กเสือเล่าประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็น หรือไดย้นิเก่ียวกบัภยัซ่ึงเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีคนอยูบ่า้น 
3.3. แบ่งใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายในหวัขอ้ “เราจะปฏิบติัอยา่งไรเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้น” 
3.4. แต่ละหมู่ออกมาน าเสนอผลการอภิปรายของหมู่ตนต่อท่ีประชุม 
3.5. ลูกเสือร่วมกนัสรุปถึงวธีิการปฏิบติัเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้น 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

แผนภูมิเพลง 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจ 
1.2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การซกัถาม 
2.1. ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือทิ้งบา้นไวไ้ม่มีคนอยู ่

3. การตรวจผลงาน 
3.1. ตรวจสมุดจดบนัทึก 



31 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่6  การบริการ         เวลา 4 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่15  การวางแผนและด าเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น  เวลา 1 ช่ัวโมง 

สาระส าคัญ 
การบริการเป็นภารกิจท่ีส าคญัของลูกเสือท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม

หรือสังคม 
จุดประสงค์ 
1. เพื่อใหลู้กเสืออธิบายความหมายของค าวา่ “บริการ”ได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัวางแผนในการใหบ้ริการแก่สังคม 
สาระการเรียนรู้  
1. ความหมายของการใหบ้ริการ 
2. การวางแผนเพื่อใหบ้ริการแก่สังคม 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. ร้องเพลง “บริการ”       (  5 นาที) 
3. สอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัความหมายของค า “บริการ” ใหลู้กเสือฟัง 
3.2. ผูก้  ากบัอธิบายถึงข้ึนตอนในการวางแผนเพื่อใหบ้ริการแก่สังคม 
3.3. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดวางแผนการใหบ้ริการแก่สังคม 
3.4. ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการวางแผนการใหบ้ริการแก่สังคมของกลุ่มตน พร้อมทั้ง      

ส่งรายงานท่ีผูก้  ากบั 
3.5. ผูก้  ากบัน าผลของการวางแผนการใหบ้ริการแก่สังคมของลูกเสือแต่ละหมู่มาคดัเลือกแยก

ประเภทของงาน พร้อมกบัปรึกษากบัลูกเสือในการแผนวนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะปฏิบติัจริง 
แลว้จดบนัทึกหรือท าเป็นตารางไว ้

4. ใหลู้กเสือเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

แผนภูมิเพลง บริการ 
 
 
 



33 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม 

2.1. การวางแผนการใหบ้ริการและสถานท่ีท่ีควรใหบ้ริการ 
3. การตรวจผลงาน 

3.1. การวางแผนการใหบ้ริการ 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่6  การบริการ         เวลา 4 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่16  การให้บริการแก่สังคม     เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การบริการเป็นภารกิจท่ีส าคญัของลูกเสือท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม
หรือสังคม 

จุดประสงค์ 
เพื่อใหลู้กเสือสามารถช่วยท างานในหนา้ท่ีต่างๆในงานของส่วนรวมได ้

สาระการเรียนรู้ 
การใหบ้ริการแก่สังคมโดยการช่วยท างานในหนา้ท่ีต่างๆ (งานส่วนรวม เช่น งานโรงเรียน 
งานวดั งานเทศบาล ฯลฯ) 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. ร้องเพลง “งานส่ิงใด”      (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัแบ่งงานและแผนหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหลู้กเสือทุกคน 
3.2. ใหลู้กเสือเล่นบทบาทสมมุติในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.3. ใหลู้กเสือร่วมกนัสมมุติปัญหา และหาวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะท างาน 
3.4. ใหลู้กเสือร่วมกนัอภิปรายถึงผลท่ีไดรั้บจากการใหบ้ริการแก่สังคมในคร้ังน้ี 
3.5. ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมกนัสรุปถึงขอ้บกพร่องในการปฏิบติั และวธีิการแกไ้ขเพื่อใหพ้ร้อมใน

การปฏิบติัจริง 
4. ผูก้  ากบั เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์     (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการเล่นบทบาทสมมุติ 
 
 
 
 
 



35 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. การเล่นบทบาทสมมุติของลูกเสือ 
2. สอบถาม 

2.1. ผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัจริง 
2.2. วธีิแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………......………………………………………………

………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่6  บริการ         เวลา 4 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่17 การให้บริการแก่สังคม     เวลา 1 ช่ัวโมง 
…………………………………………………………………………………………….. 
สาระส าคัญ 

การบริการเป็นภารกิจท่ีส าคญัของลูกเสือท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือ
สังคม 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือไดรู้้จกัการบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ช่วยท าความสะอาดแหล่งบริการต่างๆ
ได ้
สาระการเรียนรู้ 

การใหบ้ริการแก่สังคมโดยการท าความสะอาดแหล่งบริการ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. ร้องเพลง “อยา่เกียจคร้าน”      (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัแบ่งหนา้ท่ีใหลู้กเสือรับผดิชอบในการท าความสะอาด โดยแบ่งเป็นหมู่สี 
3.2. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่สีลงมือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.3. เม่ือครบแผนเวลาใหลู้กเสือมารายงานผลต่อนายหมู่ 
3.4. นายหมู่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแลว้มารายงานผลต่อผูก้  ากบั 
3.5. ลูกเสือแต่ละหมู่สรุปผลการปฏิบติังานพร้อมกบัเสนอปัญหาและอุปสรรคท่ีพบแก่ท่ีประชุม 

4. ผูก้  ากบัแนะน าวธีิการแกปั้ญหา     (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง 
2. เคร่ืองมือในการท าความสะอาด 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. พิจารณาจากการปฏิบติังานของลูกเสือแต่ละหมู่วา่ท างานไดส้ะอาดเรียบร้อยเพียงใด 
2. พิจารณาจากการสรุปผลการปฏิบติังานของลูกเสือแต่ละหมู่ 
 
 
 



37 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่6  บริการ          เวลา 4 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่18  การให้บริการแก่สังคมด้านสาธารณกุศล   เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การใหบ้ริการ 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือสามารถช่วยท างานหาทุนมาสนบัสนุนโครงการสาธารณกุศลต่างๆได ้
สาระการเรียนรู้ 

การใหบ้ริการแก่สังคมดา้นสาธารณกุศล 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. ร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสือ”      (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ใหลู้กเสือแบ่งหมู่ 
3.2. ใหน้ายหมู่มารับอุปกรณ์งานประดิษฐท่ี์ผูก้  ากบัจดัเตรียมมา 
3.3. ใหแ้ต่ละหมู่วางแผนแบ่งงานกนัวา่ใครจะท าอะไร อยา่งไร 
3.4. ใหแ้ต่ละหมู่ลงมือปฏิบติังานตามท่ีไดว้างแผนไว ้
3.5. ใหน้ าผลงานมาส่งท่ีผูก้  ากบั(หมู่ใดยงัท างานไม่เสร็จ ให้น ากลบัไปท าท่ีบา้นใหเ้สร็จ) 
3.6. ผูก้  ากบัใหลู้กเสือแต่ละหมู่สรุปผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งเสนอปัญหาต่อท่ีประชุม 

4. เนตรนารีส ารองกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ใหเ้พื่อนฟัง (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. เพลงในหมู่ลูกเสือ 
2. อุปกรณ์ท่ีใชท้  างานประดิษฐ์ 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. ความสนใจและความตั้งใจในการท างาน 
2. ตรวจผลงานประดิษฐ์ 
 
 
 
 



39 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่7  ธงและประเทศต่างๆ        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่19  ธงลูกเสือประจ าจังหวดัและธงคณะลูกเสือแห่งชาติ    เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การรู้จกัธงลูกเสือต่างๆ ท าใหเ้รารู้จกัคณะหรือประเภทของลูกเสือนั้นๆ 
จุดประสงค์ 

บอกลกัษณะของธงลูกเสือประจ าจงัหวดัและธงคณะลูกเสือแห่งชาติได ้
สาระการเรียนรู้ 
1. ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
2. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ใหลู้กเสือดูภาพธงลูกเสือประจ าจงัหวดั ผูก้  ากบัอธิบายถึงประวติั ลกัษณะ และโอกาสท่ีเร่ิม
ใชธ้งลูกเสือใหลู้กเสือฟัง 

3.2. ผูก้  ากบัน าภาพธงคณะลูกเสือแห่งชาติมาติดบนกระดานแลว้อธิบายถึงประวติั ลกัษณะ และ
โอกาสท่ีจะใชธ้งคณะลูกเสือแห่งชาติ 

3.3. ใหลู้กเสือวาดภาพธงลูกเสือทั้งสองชนิดลงในสมุดเสร็จแลว้น ามาส่งครู 
3.4. ลูกเสือช่วยกนัสรุปประวติั ลกัษณะ และโอกาสท่ีจะใชธ้งของลูกเสือทั้งสองชนิด 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. รูปภาพธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
2. รูปภาพธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 



41 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
2. ซกัถาม 

2.1. ลกัษณะธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
2.2. ลกัษณะธงคณะลูกเสือโลก 

3. ตรวจผลงาน 
3.1. การวาดภาพธงทั้งสองชนิด 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่7  ธงและประเทศต่างๆ        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่20   ธงชาติประเทศต่างๆ       เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ธงชาติเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาตินั้นๆ การรู้จกัธงชาติของประเทศ
เพื่อนบา้น ท าใหเ้ราเขา้ใจถึงความเป็นมาของประเทศนั้นๆดีข้ึน 
จุดประสงค์ 

บอกลกัษณะและเขียนภาพธงประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ได ้
สาระการเรียนรู้ 

ธงชาติประเทศต่างๆ 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที)  
2. ร้องเพลง “มาสบินลี” (หนา้ 329)     (  5 นาที)  
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาจบัฉลากเลือกหวัขอ้ท่ีจะไปศึกษาคน้ควา้
เร่ืองธงชาติของประเทศต่อไปน้ี 

3.1.1. กลุ่มท่ี 1  ธงชาติประเทศ สิงคโปร์ 
3.1.2. กลุ่มท่ี 2   ธงชาติประเทศ ฟิลิปปินส์ 
3.1.3. กลุ่มท่ี 3   ธงชาติประเทศ อินโดนีเซีย 
3.1.4. กลุ่มท่ี 4   ธงชาติประเทศ มาเลเซีย 

3.2. ในการศึกษาคน้ควา้ใหบ้อกตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
3.2.1. สถานท่ีตั้งของประเทศ 
3.2.2. ลกัษณะและขนาดของธงชาติ 
3.2.3. ความหมายของธงชาติ 

3.3. ใหแ้ต่ละกลุ่มวาดรูปธงชาติ ระบายสีประกอบในรายงานดว้ย 
3.4. ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 
3.5. ใหส่้งรายงานการคน้ควา้และผลงานท่ีผูก้  ากบั 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
 
 



43 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง “มาสบินลี” 
2. ภาพธงชาติประเทศ สิงคโปร์ 
3. ภาพธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ 
4. ภาพธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 
5. ภาพธงชาติประเทศมาเลเซีย 
6. หอ้งสมุด 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจในการศึกษาคน้ควา้ 
1.2. การรายงานผลการคน้ควา้ 

2. ซกัถาม 
2.1. ลกัษณะของธงแต่ละประเทศ 

3. ตรวจผลงาน 
3.1. การเขียนรายงาน 
3.2. การวาดภาพ ระบายสี 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่7 ธงและประเทศต่างๆ        เวลา 3 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่21  ธงชาติประเทศต่างๆ       เวลา 1 ช่ัวโมง 
………………………………………………………………………………………….. 
สาระส าคัญ 

การรู้จกัธงชาติของประเทศต่างๆ ท าใหเ้ราเขา้ใจถึงความเป็นมาของประเทศนั้นๆไดดี้ยิง่ข้ึน 
จุดประสงค์ 

บอกลกัษณะและเขียนภาพของธงประเทศ ญ่ีปุ่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน 
สาระการเรียนรู้ 

ธงชาติประเทศญ่ีปุ่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน 
กระบวนการเรียนรู้ 
1. เปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
2. เกม คาด๊านซ์ (การแสดงท่าเตน้ร าของคา)    (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาจบัฉลากเลือกหวัขอ้ไปศึกษาคน้ควา้            
เร่ืองธงชาติของประเทศต่อไปน้ี 

3.1.1. กลุ่มท่ี 1  ธงชาติประเทศ ญ่ีปุ่น 
3.1.2. กลุ่มท่ี 2  ธงชาติประเทศ จีน 
3.1.3. กลุ่มท่ี 3  ธงชาติประเทศ องักฤษ 
3.1.4. กลุ่มท่ี 4  ธงชาติประเทศ สหรัฐอเมริกา 

3.2. ในการศึกษาคน้ควา้ใหบ้อกตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
3.2.1. สถานท่ีตั้งของประเทศ 
3.2.2. ลกัษณะและขนาดของธงชาติ 
3.2.3. ความหมายของธงชาติ 

3.3. ใหแ้ต่ละกลุ่มวาดรูปธงชาติ ระบายสีประกอบในรายงานดว้ย 
3.4. ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาคน้ควา้ต่อท่ีประชุม 
3.5. ใหส่้งรายงานการคน้ควา้และผลงานท่ีผูก้  ากบั 
3.6. ลูกเสือท าแบบฝึกหดัหลงัหน่วยการเรียน 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
 
 



45 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. ภาพธงชาติทั้ง 4 ประเทศ 
2. หอ้งสมุด 
วดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การร่วมกิจกรรม 

2. การซกัถาม 
2.1. บอกช่ือประเทศต่างๆ 

3. ตรวจผลงาน 
3.1. สมุดภาพธงชาติ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่8   การฝีมือ        เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่22   การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ      เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุเป็นของใชห้รือของเล่นเป็นการฝึกใหลู้กเสือรู้จกั
ประหยดั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีนิสัยรักงานประดิษฐแ์ละตกแต่ง 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
เพื่อใหป้ระดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมได ้

สาระการเรียนรู้ 
การประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุ 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การด าเนินการเรียนการสอน      (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงประโยชน์ของการประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุ 
3.2. ผูก้  ากบัเสนอแนะแนวทางในการประดิษฐข์องเล่น ของใช ้
3.3. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกแบบส่ิงของท่ีประดิษฐเ์ป็นของเล่นหรือของใช ้
3.4. ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกเศษวสัดุท่ีจะน ามาใชป้ระดิษฐส่ิ์งของ 
3.5. ใหแ้ต่ละกลุ่มประดิษฐส่ิ์งของตามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ละตกแต่งใหเ้รียบร้อยสวยงาม เสร็จแลว้

น าส่งผูก้  ากบั 
3.6. ผูก้  ากบัน าผลงานของทุกกลุ่มมาแสดงผลงานและแลกเปล่ียนความเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. เศษวสัดุต่างๆ 
2. แผนภูมิเพลง 
3. ตวัอยา่งส่ิงของท่ีประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ 

 
 
 
 



47 
วดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การร่วมกิจกรรม 

2. การซกัถาม 
2.1. ขั้นตอนและวธีิการประดิษฐ์ส่ิงของ 

3. ตรวจผลงาน 
3.1. ตรวจผลงานการประดิษฐ์ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่8  การฝีมือ         เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่23  เคร่ืองมือทีใ่ช้ประดิษฐ์ส่ิงและวธีิการเกบ็รักษา    เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ในการประดิษฐส่ิ์งของจ าเป็นตอ้งรู้จกัใชเ้คร่ืองมือต่างๆใหถู้กกบัประเภทของงานและตอ้ง
รู้จกัเก็บรักษาเคร่ืองมือเหล่านั้นใหถู้กวธีิดว้ย 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหส้ามารถใชเ้คร่ืองมือไดถู้กประเภทของงานและรู้จกัเก็บรักษาเคร่ืองมือไดถู้กวธีิ 
สาระการเรียนรู้ 

วธีิใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เกม-เพลง        (  5 นาที) 
3. การสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

3.1. ผูก้  ากบัแนะน าใหรู้้จกัเคร่ืองมือชนิดต่างๆ เช่น มีดพบั เล่ือย กรรไกร คอ้น ไขควง ฯลฯ 
3.2. ใหลู้กเสืออภิปรายเก่ียวกบัวธีิใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ืองมือชนิดต่างๆวา่แต่ละชนิดใช้

อยา่งไร และจะดูแลเก็บรักษาอยา่งไร 
3.3. ร่วมกนัสรุปวธีิใชแ้ละการดูแลเก็บรักษาเคร่ืองมือแต่ละชนิดเป็นขอ้ๆ แลว้ใหลู้กเสือจด

บนัทึก 
4. ลูกเสือเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

เคร่ืองมือต่างๆท่ีใชป้ระดิษฐ์ส่ิงของ เช่น มีดพบั เล่ือย กรรไกร คอ้น ไขควง ฯลฯ 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. จากการอภิปรายเก่ียวกบัวธีิใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ืองมือต่างๆ 
1.2. ตรวจสมุด 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่9    กจิกรรมกลางแจ้ง       เวลา 2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่24  การหาทศิ       เวลา 1 ช่ัวโมง 
……………………………………………………………………………………………… 
สาระส าคัญ 

การรู้จกัทิศช่วยให้เราสามารถเดินทางไดถู้กตอ้งไม่หลงทาง และสามารถบอก
ต าแหน่งสถานท่ีต่างๆได ้

จุดประสงค์ 
เพื่อใหลู้กเสือสามารถบอกถึงวธีิการหาทิศ โดยสังเกตจากธรรมชาติได้ 

สาระการเรียนรู้  
การหาทิศโดยสังเกตจากธรรมชาติ 

กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดกอง        (10 นาที) 
2. เพลง “ทิศทั้ง8”       (  5 นาที) 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน      (30 นาที) 

3.1. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายถึงวธีิหาทิศ โดยวธีิสังเกตจากธรรมชาติ 
3.2. ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลการอภิปรายหนา้ท่ีประชุม 
3.3. ลูกเสือร่วมกนัสรุปผลของการอภิปรายหาทิศโดยวธีิสังเกตจากธรรมชาติ 
3.4. ลูกเสือน าผลของการอภิปรายการหาทิศไปปฏิบติัแลว้เขียนรายงานส่งผูก้  ากบั 
3.5. ผูก้  ากบัตรวจรายงานแลว้สรุปผลของการอภิปรายคน้หาทิศโดยวธีิสังเกตจากธรรมชาติ 

4. ลูกเสือเล่าเร่ืองสั้น       (  5 นาที) 
5. ปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

ธรรมชาติต่างๆ เช่น ตน้ไม ้
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. จากการอภิปรายเร่ืองการคน้หาทิศของลูกเสือ 
2. สอบถาม 

2.1. เร่ืองทิศทั้งแปด 
3. ตรวจผลงาน  การรายงานผลการคน้หาทิศทั้งแปด 
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บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่9   กจิกรรมกลางแจ้ง                                                          เวลา   2 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่25   การหาทศิ                                                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การรู้จกัทิศช่วยให้เราสารถเดินทางไดถู้กตอ้งไม่หลงทาง และสามารถบอกต าแห่งสถานท่ีต่างๆได ้
จุดประสงค์ 

สามารถคน้หาทิศไดโ้ดยใชเ้ขม็ทิศได ้
สาระการเรียนรู้ 
 การหาระยะทางโดยใชเ้ขม็ทิศ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)  (10 นาที)  
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย  
3. ร้องเพลง “เดินวนหาทิศ”      (  5 นาที) 
4. กิจกรรมการสอนตามเน้ือหา      (30 นาที) 

4.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัทิศทั้ง 8 
4.2. ลูกเสืออภิปรายถึงลกัษณะรูปร่างวธีิอ่าน และปะโยชน์ของเขม็ทิศ 
4.3. ใหลู้กเสือ ฝึกอ่านเขม็ทิศ 
4.4. ผูก้  ากบัอธิบายวธีิหาทิศและระยะทางโดยใชเ้ขม็ทิศ 
4.5. ผูก้  ากบัแจกบตัรค าสั่ง แลว้แบ่งลูกเสือปฏิบติัการหาเส้นทางตามท่ีแผนโดยใชเ้ขม็ทิศ 
4.6. ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุปถึงวธีิการหาทิศโดยใชเ้ขม็ทิศ 

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น แลว้วดัและประเมินผล    (  5 นาที) 
6. พิธีปิดประชุมกอง       (10 นาที) 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. แผนภูมิเพลง เดินวนหาทิศ 
2. เขม็ทิศ 
3. บตัรค าสั่ง 
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การวดัผล/ประเมินผล 
1. การสังเกต 

1.1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การซกัถาม 

2.1. ทิศทั้ง 8  และวธีิอ่านเขม็ทิศ 
3. การทดสอบ           

3.1. หาเส้นทาง 400  เมตร โดยใชเ้ขม็ทิศ 
บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่ 10   การบันเทงิ                                                                          เวลา 3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่26  การแสดงละคร                                                               เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การแสดงละครนอกจากจะใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งแก่ผูแ้สดงและผูช้มแลว้ยงัเป็นการ      
ส่งเสริมใหผู้แ้สดงมีความ กลา้แสดงออก  ในส่งท่ีดีงามตามโอกาสท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือ-เนตรนารีส ารอง สามารถแสดงละครใหเ้พื่อนๆ ชมไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
สาระการเรียนรู้ 

การแสดงละคร 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย    
3. ร้องเพลง “แวว่เสียงแคน”       (  5 นาที) 
4. กิจกรรมการสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 

4.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัการแสดงต่างๆ แลว้อภิปรายถึงการแสดงละครแบบต่างๆ ใหน้กัเรียนฟัง 
เช่นละครใบล้ะครพดู 

4.2. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่ไปคิดเร่ืองแผนตวัละครฝึกซอ้มการแสดง     ใหก้ล่อง แลว้มาแสดง
ใหเ้พื่อนชม ตามเวลาท่ีแผน 

4.3. ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุปความรู้หรือขอ้คิดท่ีไดรั้บจากการชมละครของแต่ละหมู่ 
5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น        (  5 นาที) 
6. ปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
แผนภูมิเพลง แวว่เสียงแคน 
อุปกรณ์การแสดงละคร 
เคร่ืองเสียง 
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การวดัผล/ ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การแสดงละคร 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่10    การบันเทงิ                                          เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่27  การร้องเพลงหรือฟ้อนร าโดยมีดนตรีประกอบ                  เวลา   1  ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การร้องเพลงนอกจากจะใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผูฟั้งและ ผูข้บัร้องแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมให้
เป็นคนกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดีงามตามโอกาสท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือ -  เนตรนารี ส ารอง  สามารถออกมาร้องเพลงหรือฟ้อนร าใหเ้พื่อฟังไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
สาระการเรียนรู้ 
 การร้องเพลงโดยมีดนตรีประกอบ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย         
3. ร้องเพลง “ออกก าลงั”       (  5 นาที) 

“ออกก าลงั ดว้ยการร้องร าท าเพลง   ใหค้ร้ืนเครงเสียงเพลงบรรเลงจบัใจ 
ร าร้องกนัไป ไม่มีหม่นหมองฤทยั แลว้เราเพลินใจ   ดว้ยการร้องร าท าเพลง” 

4. กิจกรรมการสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัการแสดงต่าง ๆ แลว้ใหลู้กเสือร่วมกนัอภิปรายประโยชน์และ

วธีิการร้องเพลงท่ีดี 
4.2. แบ่งลูกเสืออกเปน นหมู่ ๆ  ใหแ้ต่ละหมู่ไปเตรียมหาเพลงมาร้องให้เพื่อน ๆ ฟัง        หมู่ละ 1 

เพลง  ในการร้องนั้นจะตอ้งมีเคร่ืองดนตรีประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน อาจเปน นเคร่ืองดนตรี
ง่ายๆ ท่ีคิดท าข้ึนเองกนได ้

4.3. เม่ือไดเ้พลงและไดเ้คร่ืองดนตรีมาแลว้ให้แต่ละหมู่ไปฝึกซอ้มการร้องเพลงกนัเองใหค้ล่อง 
ในการร้องอาจท าท่าทางประกอบเพลงไดอ้ยา่งอิสระ 

4.4. ใหแ้ต่ละหมู่จบัฉลากผลดักั้นออกมาร้องเพลงใหท่ี้ประชุมฟัง 
4.5.  ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุปผลของการร้องเพลงของลูกเสือ แต่ละหมู่วา่ดี ไม่ดีอยา่งไร 

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น        (  5 นาที) 
6. ปิดประชุมกอง         (10 นาที) 
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ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง “ออกก าลงั” 
2. เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ท่ีลูกเสือน ามาประกอบการร้องเพลง 
การวดัผล/ ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การแสดงการร้องเพลง 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่10  การบันเทงิ                                                  เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่28  การแสดงหุ่นมือ                                                  เวลา   1  ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การแสดงหุ่นนอกจากจะใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมให้เป็นคน
กลา้แสดงออกในส่งท่ีดีงาม ตามโอกาสท่ีเหมาะอีกดว้ย 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือ -  เนตรนารี ส ารอง แสดงหุ่นมือใหเ้พื่อนๆ  ชมไดอ้ยา่งมัน่ใจ และสนุกสนาน 
สาระการเรียนรู้ 
 การแสดงหุ่นมือ 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย         
3. ร้องเพลง “วนัน้ียนิดี”       (  5 นาที) 

“ วนัน้ียนิดี ท่ีเราไดม้าพบกนั (ซ ้ า)   
ยนิดี ยนิดี ยนิดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก ปลดเปล้ืองความทุกขใ์หม้นั ส้ินไป  
มาเถิดเรา  เรามาร่วมจิต ดว้ยการคิดท าใหก้ารลูกเสือเจริญ”    

4. กิจกรรมการสอนตามเน้ือหา       (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัการแสดงต่างๆ แลว้พดูถึงการแสดงหุ่นมือ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้ระกอบ

ในการเล่านิทานได ้
4.2. ผูก้  ากบัน าหุ่นมือท่ีเปน นรูปคน รูปสัตวช์นิดต่าง ๆ มาใหลู้กเสือดูพร้อมสาธิตการเชิดหุ่นมือเหล่านั้น

ใหดู้ดว้ย 
4.3. แบ่งลูกเสือเปน นหมู่ ๆ ใหแ้ต่ละหมู่ไปคิดเร่ืองและมาเลือกหุ่นมือท่ีเปน นตวัละครในเร่ืองจากท่ีผูก้  ากบัมี

อยู ่ แลว้ไปฝึกเชิดหุ่นมือกนัเองใหค้ล่อง เพื่อน ามาแสดงให ้เพื่อน ๆ ชม 
4.4. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ออกมาจบัฉลากเพื่อจดัล าดบัการแสดงแลว้ออกมาแสดงหุ่นมือตามเร่ืองท่ีเตรียม

ไวใ้หเ้พื่อนๆ หนา้ท่ีประชุม 
4.5. ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุปผลการแสดงหุ่นของลูกเสือแต่ละหมู่วา่ ดี หรือไม่ดีอยา่งไร   

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น        (  5 นาที) 
6. พิธีปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
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ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง “วนัน้ียนิดี” 
2. หุ่นมือต่างๆ  
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การเขา้ร่วมกิจกรรม 
1.3. การคิดเร่ืองการเลือกตวัละครและการฝึกซอ้มการเชิดหุ่นมือของลูกเสือ 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การแสดงการร้องเพลง 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
59 

แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 
ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 

หน่วยที ่11   การผูกเง่ือน                                                         เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่29      “เง่ือนบ่วงสายธนู”                            เวลา 1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

เง่ือนบ่วงสายธนูสามารถน า/ไปใชใ้น ชีวติประจ าวนัได ้
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือสามารถผกูเง่ือนบ่วงสายธนูได ้
สาระการเรียนรู้ 
 การผกูเง่ือนบ่วงสายธนู และประโยชน์ของการผกูเง่ือนบ่วงสายธนู 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย 
3. ร้องเพลง “ดอกไมแ้ดนไทย”       (  5 นาที) 

“แดนป่าเขา หนูนอ้ยเริงใจ            เด็ดดอกไมส้อดใส่แซมผม 
ดอกมะลิวลัย ์ กรรณิการ์ลัน่ทม เฝ้าเด็ดดมนิยมแดนไพร 
ชวนกนัร้องเพลงเพลิน เดินไป น่าช่ืนใจดอกไมใ้นป่า” 

4. การสอนเน้ือหา        (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัอธิบายถึงวธีิการผกูเง่ือนบ่วงสายธนูใหลู้กเสือฟังทีละขั้นตอน 
4.2. น านกัเรียนศึกษาวธีิการผกูเง่ือนบ่วงสายธนูจาก อินเตอร์เนต  ฝึกการผกูใหค้ล่องทุกกลุ่ม 
4.3. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ผกูเง่ือนบ่วงสายธนูพร้อม ๆ กนัทีละหมู่ใหผู้ก้  ากบัดู 
4.4. ผูก้  ากบัใหลู้กเสือทุกคนช่วยกนัสรุปถึงประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู 

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ือสั้น        (  5 นาที) 
6. พิธีปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือการสอน/ แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิเพลง”ดอกไมแ้ดนไทย”  
2. เชือก 
3. วสัดุส าหรับการผกูเชือก 
4. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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การวดั ผล/ ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การฝึกหดัผกูเง่ือนของแต่ละหมู่ 
1.3. พิจารณาการผกูเง่ือนของแต่ละคน 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การแสดงการร้องเพลง 
2.2. ผลงานจาการผกูเง่ือน 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่11   การผูกเง่ือน                 เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่30    “การผูกเง่ือนกระหวดัไม้”                 เวลา  1  ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

เง่ือนกระหวดัไมส้ามารถน าไปใชใ้น ชีวติประจ าวนัได้ 
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือสามารถผกูเง่ือนกระหวดัไมไ้ด ้
สาระการเรียนรู้ 

การผกูเง่ือนกระหวดัไมแ้ละประโยชน์ของเง่ือนกระหวดัไม ้
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย 
3. ร้องเพลง “เป็ด”        (  5 นาที) 

“ยามเม่ือเป็ดมนัเดินไป  มองแลว้ไม่น่าดูเลย 
จ าไวเ้ถิดเพื่อน เอ่ย เอ๋ย    จงอยา่เดินใหเ้หมือนเปน ด” 

4. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัอธิบายถึงวธีิการผกูเง่ือนกระหวดัไมใ้หฟั้งทีละขั้นตอน 
4.2. น าลูกเสือ – เนตรนารีไปศึกษาวธีิการผกูเง่ือนกระหวดัไมใ้นอินเตอร์เนนต แลว้ฝึกการผกูเง่ือน

กระหวดัไมจ้นคล่อง 
4.3. ใหลู้กเสือแต่หมู่มาผกูเง่ือนกระหวดัไมพ้ร้อม ๆ กนัทีละหมู่ ใหผู้ก้  ากบัดู 
4.4. ผูก้  ากบัใหลู้กเสือทุกคนช่วยกนัสรุปถึงประโยชน์ของเง่ือนกระหวดัไม ้

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นใหฟั้ง       (  5 นาที) 
6. พิธีปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
การวดัผล/ ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. การฝึกหดัผกูเง่ือนของแต่ละหมู่ 
2. ตรวจผลงาน 

2.1. การแสดงการร้องเพลง  
2.2. ผลงานจากการผกูเง่ือน 
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บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 

………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3) 
หน่วยที ่11   การผูกเง่ือน                                              เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่31      “การขดเชือกหรือสายยาง”      เวลา   1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การขดเชือกและสายยางเปน นส่ิงจ าเปน นอยา่งหน่ึงท่ีลูกเสือควรรู้และสามารถน าไปใชใ้น ชีวติประจ าวนัได ้
จุดประสงค์ 

เพื่อใหลู้กเสือสามารถขดเชือกหรือสายยางไดอ้ยา่งเรียบร้อย 
สาระการเรียนรู้ 
 การขดเชือกหรือสายยาง 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย 
3. ร้องเพลง “ลูกเสือเร็วไว”       (  5 นาที) 

“มาเถิดอยา่รอรา  ขอจงมาเถิดไว ๆ   
พวกเราลูกเสือไทย ท างานอะไรใหต้รงเวลา 
 ตรง ตรง เตรงเวลา นอย นอย นอย นอย นอย” 

4. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัอธิบายเร่ืองการขดเชือกหรือสายยางในลกัษณะต่างๆ  ใหลู้กเสือฟัง พร้อมทั้งสาธิต

การขดเชือกและสายยางขนาดต่าง ๆ ใหลู้กเสือดู 
4.2. น าลูกเสือ-เนตรนารี ไปศึกษาและฝึกการขดเชือกจากคอมพิวเตอร์  แลว้ใหฝึ้กปฏิบติัให้คล่องทุกคน 
4.3. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ๆ  ฝึกเก็บเชือกและสายยางขนาดต่าง ๆ กนัเอง จนสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

เรียบร้อย 
4.4. ผูก้  ากบัใหลู้กเสือแต่ละหมู่ส่งตวัแทนมาชดเชือกหรือสายยางใหเ้พื่อนๆ ดูหนา้ท่ีประชุม 

5. ลูกเสือเล่าเร่ืองสั้นใหเ้พื่อนฟัง       (  5 นาที) 
6. ปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้  
1. แผนภูมิเพลง “ลูกเสือเรนวไว” 
2. เชือก 
3. วสัดุส าหรับผกูเชือก 
4. หอ้งคอมพิวเตอร์ 
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การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. การฝึกหดัผกูเง่ือนของแต่ละหมู่ 
1.3. พิจารณาการผกูเง่ือนของแต่ละคน 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การแสดงการร้องเพลง 
2.2. ผลงานจาการผกูเง่ือน 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 
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แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่12   กฎและค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง                          เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่32      “กฎของลูกเสือส ารอง”      เวลา   1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

กฎของลูกเสือส ารอง ลูกเสือจะตอ้งจ าให้ข้ึนใจและตอ้งถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
จุดประสงค์ 
1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถท่องกฎของลูกเสือส ารองได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือบอกวธีิท่ีจะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือส ารองได ้
สาระการเรียนรู้ 
 กฎของลูกเสือส ารอง 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย 
3. ร้องเพลง “กฎของลูกเสือส ารอง”      (  5 นาที) 

“ไหน ไหน ไหน  ไหนวา่เธอเป็นลูกเสือ 
ฉนัไม่อยากเช่ือ เธอคือลูกเสือส ารอง 
ฉนัจ ากฎได ้  ไหนลองท่องใหฉ้นัฟัง 
บอกพี่ไดไ้หมนอ้ง ส ารองกฎวา่อยา่งไร 
ลูกเสือส ารอง ท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
ลูกเสือส ารอง ไม่ท าตามใจตนเอง” 

4. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัอธิบายน าแผนภูมิกฎลูกเสือส ารองมาติดบนกระดานด าแลว้ใหลู้กเสือส ารองอ่านกฎ

นั้นพร้อมๆกนั ต่อจากนั้นใหลู้กเสือร่วมกนัอภิปรายความหมายของกฎลูกเสือส ารองทั้งสอง
ขอ้ 

4.2. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่ไปฝึกท่องกฎของลูกเสือส ารองใหค้ล่องทุกคน แลว้ร่วมกนัอภิปราย
เพื่อหาแนวทางในการท่ีจะปฏิบติัตามกฎทั้งสองขอ้นั้น 

4.3. ใหแ้ต่ละหมู่ออกมารายงานผลการอภิปรายถึงวธีิการท่ีจะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือส ารองทั้งสองขอ้
ใหท่ี้ประชุมฟัง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของท่ีประชุมดว้ย 

4.4. ใหลู้กเสือส ารองท่องกฎของลูกเสือส ารองพร้อมๆกนั ทีละหมู่และช่วยกนัสรุปวธีิการปฏิบติัตามกฎ
ของลูกเสือทั้งสองขอ้นั้น  
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5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น        (  5 นาที) 
6. ปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้  
1. แผนภูมิเพลง “กฎของลูกเสือส ารอง” 
2. แผนภูมิกฎของลูกเสือส ารอง 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. ความร่วมมือกนัอภิปรายถึงวิธีการปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การท่องกฎของลูกเสือส ารองใหผู้ก้  ากบัฟังพร้อมๆกนัทีละหมู่ 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
แผนการเรียนรู้ กจิกรรมลูกเสือ 

ช่วงช้ันที ่1 ดาวดวงที ่3 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่3) 
หน่วยที ่12   กฎและค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง                          เวลา  3  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่33      “ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง”     เวลา   1 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง ลูกเสือจะตอ้งจ าใหข้ึ้นใจและตอ้งถือปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
จุดประสงค์ 
1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถท่องค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือบอกวธีีท่ีจะปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได้ 
สาระการเรียนรู้ 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
กระบวนการเรียนการสอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนดฮ์าวด ์– เชิญธง-สวดมนต-์ สงบน่ิง)   (10 นาที) 
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย 
3. ร้องเพลง “ตะลุงลูกเสือส ารอง”      (  5 นาที) 

“ ลูกเสือส ารอง ตอ้งท าหนา้ท่ี จงรักภกัดี ต่อชาติ ศาสนา   
ทั้งองคก์ษตัริย ์รักยิง่ชีวา เราตอ้งรักษา หนา้ท่ีของตน  
ยดึมัน่ในกฎ เพื่อความรุ่งโรจน์ บ าเพญ็ประโยชน์ แก่เหล่าปวงชน 
ท าตามรุ่นพี่ ไม่ตามใจตน ลูกเสือทุกคน ท าดีท่ีสุด ” 

4. การสอนตามเน้ือหา        (30 นาที) 
4.1. ผูก้  ากบัท าแผนภูมิค าปฎิญาณลูกเสือส ารองมาติดบนกระดานด าแลว้ใหลู้กเสือส ารองอ่านค า

ปฏิญาณพร้อมๆกนั แลว้ใหลู้กเสือร่วมกนัอภิปรายความหมายของค าปฏิญาณทั้งสองขอ้นั้น
วา่มีความหมายอยา่งไร 

4.2. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ๆ ใหแ้ต่ละหมู่ไปฝึกค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองให้คล่องทุกคน แลว้
ร่วมกนัอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการท่ีจะปฏิบติัตนตามต าปฏิญาณทั้งสองขอ้นั้น 

4.3. ใหแ้ต่ละหมู่ออกมารายงานผลงานอภิปรายถึงวธีิการท่ีจะปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือทั้ง
สองขอ้ ใหท่ี้ประชุมฟัง 

4.4. ใหลู้กเสือมาท่องค าปฏิญาณพร้อมๆกนัทีละหมู่ และช่วยกนัสรุปวธีิการปฏิบติัตามค า
ปฏิญาณของลูกเสือส ารองทั้งสองขอ้นั้น 

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้น        (  5 นาที) 
6. ปิดประชุมกอง        (10 นาที) 
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ส่ือการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้  
1. แผนภูมิเพลง “ตะลุงลูกเสือส ารอง” 
2. แผนภูมิค าปฏิญาณลูกเสือส ารอง 
การวดัผล/ประเมินผล 
1. สังเกต 

1.1. ความสนใจและความตั้งใจ 
1.2. ความร่วมมือกนัอภิปรายถึงวิธีการปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือ 

2. ตรวจผลงาน 
2.1. การท่องค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองให้ผูก้  ากบัฟังพร้อมๆกนัทีละหมู ่

 

บันทกึหลงัการสอน………………………………….………………………… 

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
………………………......………………………………………………

…………………………….…..………………………………………… 
………………………………………………………………………..… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………   

………………………………………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คติพจน์ลูกเสือส ารอง 
เราลูกเสือส ารอง    เราตอ้งท าความดี 

คติพจน์เรามี        ท าใหดี้ท่ีสุด 
======================== 

 
ท าดี 

ลูกเสือส ารอง    ตอ้งท าใหดี้ท่ีสุด 
ดีท่ีสุด  ดีท่ีสุด     ลูกเสือส ารอง  ลูกเสือส ารอง 

======================== 
 

ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมู่ลูกเสือ     เม่ือเรามาร่วมอยู ่

ต่างคนต่างรู้กนัดี      วา่หนา้ท่ีทุกอยา่ง 
ตอ้งช่วยกนัท า      ท าใหเ้วน้วา่ง 

งานทุกอยา่ง  งานทุกอยา่ง    จะเสร็จโดยง่ายดาย 
======================== 

 
แพค็ 

แพค็ แพค็ แพค็ เด็ก ๆ เขาชอบกนันกั 
ทุกคนรู้จกั ค  าวา่ แพค็ ๆ  ๆ 

แพค็ แพค็ แพค็ ไดย้นิแลว้ ขานแพค็ รับ 
รีบวิง่เอามือมาจบั แลว้ท าเป็นวงกลมเล็ก 

======================== 
 

แกรนด์ฮาวล์ 
แพค็ แพค็ แพค็ ขานแพค็ แลว้ท าวงกลม 

ผายมือขยายวงกลม งอมือช่ืนชม ลงนัง่ยอง ๆ  หงายมือแลว้ก็ร้อง 
อาเคล่า  เราจะท าดีท่ีสุด 

กระโดดข้ึนยนืตรง   มือจงแตะขา้งศีรษะ บอกนะวา่ 
จงท าดี น่ีคือหนา้ท่ี หมู่บริการ ทุกคนก็ขาน เราจะท าดี 

เสร็จส้ินพิธี แกรนดฮ์าวล ์
======================== 

 



ลูกเสือจับมือ 
  ลูกเสือเขาไม่จบัมือขวา    ยืน่ซา้ยมาจบัมือกนัมัน่ 
 มือขวาใชเ้คารพกนั (ซ ้ า)     ยืน่ซา้ยออกมาพลนัจบัมือ ๆ  
  จบัมือหมายถึงมิตร    เหมือนญาติสนิทควรคิดยดึถือ 
 ยิม้ดว้ยเวลาจบัมือ  (ซ ้ า)     เพราะพวกเราคือลูกเสือดว้ยกนั 

======================== 
 

ลมิโบ้ลูกเสือ 
  สนุกกนัไปพาใจใหร่ื้นเริง   ร่วมบนัเทิงกบัลูกเสือดีกวา่ (ซ ้ า) 
 กายและใจจะคลายเหน่ือยลา้    ยงัรักษาอายยุนืนาน 
 กิจการงานเราลูกเสือไม่หว ัน่    เพราะทุกวนั  ใจเราร่ืนเริง 

======================== 
 

ดอกไม้แดนไพร 
  แดนป่าเขา  หนูนอ้ยเริงใจ   เด็ดดอกไมส้อดใส่แซมผม 
 ดอกมลิวลัยก์รรณิกาลัน่ทม    เฝ้าเด็ดดมนิยมแดนไพร 
 ชวนกนัร้องเพลงเพลินเดินไป    น่าช่ืนใจดอกไมใ้นป่า 

======================== 
 

เมคลล่ีาสัตว์ 
  เมาคลีล่าสัตว ์     เมาคลีล่าสัตว ์
  ฆ่าแชร์คาน     ฆ่าแชร์คาน 
  ถลกหนงัมนัออกมาหมด    ถลกหนงัมนัออกมาหมด 
  มนัฆ่าววั     มนัฆ่าควาย 

======================== 
 

กระต่ายน้อย 
ฉนัเป็นกระต่าย    ตวันอ้ยมีหางเดียว 
สองหูยาว  สั่นกระดุก  กระดุก  กระดุก 
กระโดดส่ีขา  ท าท่า  กระตุก  กระติก 

เพื่อนท่ีรักของฉนันั้นคือเธอ 
======================== 

 



เป็ด 
  ยามเม่ือเป็ดมนัเดินไป    มองแลว้ไม่น่าดูเลย 
  จ าไวเ้ถิดเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย    จงอยา่เดินใหเ้หมือนเป็ด 

======================== 
 

ลงิ 
  เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ียก     เป็นเสียงเรียกของลิง 
  ลิงมนัไม่อยูน่ิ่ง     มนัชอบวิง่กนัอยูไ่ปมา 
  เจ๊ียก เจ๊ียก เจ๊ียก     มนัร้องเรียกคู่มา 
  คร้ันพอถึงเวลา     ออกเท่ียวหาผลไมกิ้น 

======================== 
 

นกพริาบ 
พรับพรึบพรับ  พรึบพรับขยบับิน   (ซ ้ า) 
ฝงูนกพิราบด าและเทา  น่ารักจริงนา 

บินเวยีนวนอยูบ่นหลงัคา 
บินไปเกาะตามก่ิงพฤกษา 

ไซร้ปีกหางกนัอยูไ่ปมา (ซ ้ า) 
แสงแดดจา้พากนัคือรัง 

======================== 
 

ระบ านางช้าง 
  นางชา้งตวัหน่ึง     ออกไปเท่ียวเดิน 
  บนใยแมลงมุม     เล่นจนเพลิดเพลิน 
  มนัเห็นเป็นการ     สนุกเหลือใจ 
  มนัจึงร้องเรียกให ้    นางชา้งอีกตวัหน่ึงข้ึนมา 
  นางชา้งสองตวั.................. ฯลฯ  ................... 
  นางชา้งสามตวั..................  ฯลฯ  .................. 
  นางชา้งหลายตวั................  ฯลฯ  .................. 

======================== 
 
 
 



ช้าง 
  ชา้ง   ชา้ง   ชา้ง      นอ้งเคยเห็นชา้งหรือเปล่า 
  ชา้งมนัตวัโตไม่เบา    จมูกมนัยาวเรียกวา่งวง 
  สองเข้ียวขา้งงวงเรียกวา่งา   มีหูมีตาหางยาว 

======================== 
 

ควาย 
  ควาย   ควาย   ควาย    เราแลเห็นควายอยูก่ลางทุ่งนา 
 อาหารของควายคือหญา้  (ซ ้ า)    เราไวไ้ถนาเก่ียวขา้วให้เรากิน 

======================== 
 

เป็ด 
  ก๊าบ  ก๊าบ  ก๊าบ     เป็ดอาบน ้าในคลอง 
 ตาก็จอ้งแลมอง      เพราะในคลองมีหอยปูปลา 

======================== 
 

จับปูด า 
  จบัปูด า  ขย  าปูนา     จบัปูมา้  ควา้ปูทะเล 
 สนุกจริงเอย  แลว้เลยนอนเปล    ชะโอ่ละเห่  นอนเปลแลว้หลบัไป 

======================== 
 

อย่าเกยีจคร้าน 
    อยา่เกียจคร้านการท างานนะพวกเรา 
   งานหนกังานเบา  เหน่ือยแลว้เรา  พกัผอ่นก็หาย 
   ไม่ท างาน  หลบหลีกงาน  เฝ้าเกียจคร้าน  เอาแต่สบาย 
   แก่จนตาย  ขอท านายวา่  ไม่เจริญ  (ซ ้ า) 

======================== 
ตรงต่อเวลา 

  ตรงต่อเวลา     พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา 
 ตรง ตรง ตรงเวลา     พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา 
 เราเกิดมาเป็นคน      ตอ้งหมัน่ฝึกตนให้ตรงเวลา 
 วนัคือไม่คอยท่า      วนัเวลาไม่เคยคอยใคร 

======================== 



ความซ่ือสัตย์ 
  ความซ่ือสัตย ์     เป็นสมบติัของผูดี้ 
 หากวา่ใครไม่มี      ชาติน้ีเอาดีไม่ได ้
 มีความรู้ท่วมหวั      เอาตวัไม่รอดถมไป 
 คดโกงแลว้ใคร      จะรับไวใ้หร่้วมการงาน 

======================== 
 

ความเกรงใจ 
  ความเกรงใจ     เป็นสมบติัของผูดี้ 
 ตรองดูซิ      ทุกคนก็มีหวัใจ 
 เกิดเป็นคน      ถา้หากไม่เกรงใจใคร 
 คนนั้นไซร้      ไร้คุณธรรมประจ าตน 

======================== 
 

ช่วยกนัท างาน 
     งานส่ิงใด   งานส่ิงใด 
    แมใ้ครละเลย ทิ้งปล่อย 
    มวัแต่คอย  เฝ้าแต่คอย 
    หวงัคอยแต่เก่ียงโยนกลอง 
    ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จ  รับรอง 
    จ าไวทุ้กคนตอ้ง 
    ท างาน  เราตอ้งช่วยกนั 
    ช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั 

======================== 
 

ออกก าลงั 
       ออกก าลงั  ดว้ยการร้องร าท าเพลง 
    ใหค้ร้ืนเครง  เสียงเพลงบรรเลงจบัใจ 
    ร ่ าร้องกนัไป  ไม่มีหม่นหมองฤทยั 
     แลว้เราเพลินใจ  ดว้ยการร้องร าท าเพลง 

======================== 
 
 



ฝึกการบริหาร 
    ฝึกกายบริหาร  ทุกวนั  ร่างกายแขง็แรง  (ซ ้ า) 
   รูปทรงสมส่วน  แคล่วคล่อง  วอ่งไว  (ซ ้ า) 

======================== 
 

โฮ้กกีโ้พกกี ้
  ยืน่แขนขา้งซา้ยของเราออกไป   ยืน่แขนขา้งซา้ยของเราเขา้มา 
 ยืน่แขนขา้งซา้ยของเราออกไป    แลว้สั่นใหม้นัแรง ๆ  
 (สร้อย)  เราเตน้โฮก้ก้ีโพกก้ี    แลว้เราก็หมุนตวัไปรอบ ๆ  
        ท าใหเ้ราสบายใจ 
  ยืน่แขนขา้งขวาออกเราออกไป   ยืน่แขนขา้งขวาของเราเขา้มา 
 ยืน่แขนขา้งขวาของเราออกไป    แลว้สั่นใหม้นัแรง ๆ  
 (สร้อย) 
  ยืน่เทา้ขา้งซา้ย ฯลฯ 
  ยืน่เทา้ขา้งขวา ฯลฯ 
  ยืน่เอว  ฯลฯ 
  ยืน่ไหล่  ฯลฯ 
  ยืน่ศีรษะ ฯลฯ 

======================== 
 

มือซ้าย –  มือขวาอยู่ไหน 
  มือซา้ย (ขวา)  อยูไ่หน    มือซา้ย (ขวา)  อยูไ่หน 
 อยูน่ี่จะ๊  อยูน่ี่จะ๊      สุขสบายดีหรือไร 
 สุขสบายทั้งกายใจ     ไปก่อนละ  สวสัดี 

======================== 
ต ารวจดับเพลงิ 

  โอ  เม่ือมีไฟ  ไฟ ไฟ     ลุกข้ึนแดงจา้ 
 พวกเราพากนัไปดบัไฟมิชา้ที    รถดบัเพลิงทุกคนัห้อตะบนัมิไดร้อรี 
 รีบเร็ววิง่จ๋ี   รีบไปดบัไป 
  ไฟมนัลุกมีความร้อน    ไม่อาทรความร้อนของไฟ 
 ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน    น ้ามีไวก้ลวัไฟท าไมกนั 

======================== 
 



ข้ามถนน 
  อยา่เหม่อมอง     ตอ้งดูขา้หนา้ 
  อีกซา้ยและขวา     เม่ือจะขา้มถนน 
  หากยวดยานหลาย    ก็ตอ้งอดใจทน 
  อยา่ตดัหนา้รถยนต ์    ทุก ๆ คนจงระวงัเอย 
  มง  แซะ  มง   แซะ    แซะ    มง  ตะลุ่ม  ตุม้  มง 

======================== 
ทศิทั้ง   ๘ 

  ทิศทั้งแปดทิศ     ขอใหคิ้ดจ าให้เคยชิน 
  อุดรตรงขา้มทกัษิณ    บูรพา  ประจิมจ าไว ้
  อีสานตรงหรดี     ท่องอีกทีจ าใหข้ึ้นใจ 
  พายพัน้ีอยูท่างไหน    ตรงขา้มไปคืออาคเนย ์

======================== 
 

เดินวนหาทศิ 
  เดินเอ๋ยเดินวน ส่ีคนส่ีทิศ    ขอถามสักนิดเธออยูทิ่ศอะไร 
 ทุกคนโปรดไดเ้ขา้ใจ     ใครอยูทิ่ศอะไรก็จงบอกมา 
  หน่ึง   สมพร  เธออยูทิ่ศเหนือ   สอง  บุญเหลือ  นั้นอยูทิ่ศใต ้
 สามตะวนัออก  สมใจ  จ าไว ้    ส่ี     บุญให ้ อยูทิ่ศตะวนัตกเอย 

======================== 
 

พรวนดินกนัเสียให้หมด 
  พรวนดินกนัเสียใหห้มด    จะปลูกขา้วโพดสาลี  (ซ ้ า) 
 โอเ้จา้ดวงดารา      เจา้ไม่เมตตาตวัพี่ 
 ขา้วโพดสาลี   ขา้วโพดสาลี    ป่านฉะน้ีจะโรยรา   (ซ ้ า) 

======================== 
บริการ 

(สร้อย) บริการ  บริการ  งานท่ีพวกเราท า  เป็นประจ า เราท าไปไม่เคยคิดรวนเร  เฮ ้ (ซ ้ าตน้) 
 เก็บกวาดเราท าทุกส่ิง    ไม่เคยคิดท่ีจะเบ่ือ 
 เพราะเราน้ีเป็นลูกเสือ    ช่วยเหลือหนา้ท่ีบริการ  (สร้อย) 
 เก็บกวาดเราท าทุกอยา่ง    สะอาดทุกทางท่ีผา่น 
 หนา้ท่ีทุก ๆ สถาน    เรานั้นบริการทัว่ไป  (สร้อย) 
 



 
สวสัดึ 

    เด๋ียวเดียว  เจอะกนัประเด๋ียวเดียว  (ซ ้ า) 
    สนิทสนมกลมเกลียว  เด๋ียวเดียวก็รักกนัได ้
    แปลกใจ  เรารักกนัไดอ้ยา่งไร  (ซ ้ า) 
    เรารักกนัได ้ เพราะลูกเสืออยา่งเดียว 

======================== 
 

ยนิดีที่รู้จัก 
   ยนิดีท่ีรู้จกั    เพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต 
  เรารักกนัฉนัมิตร     รักสนิทเหมือนพี่นอ้งกนั 
  ยนิดีท่ีรู้จกั     เพื่อนรักขอร่วมใจมัน่ 
  ขอใหผ้กูสัมพนัธ์    ร่วมรักกนัให้นานเถิดเอย 

======================== 
 

วนันีย้นิดี 
    วนัน้ียนิดี  ท่ีเราไดม้าพบกนั  (ซ ้ า) 
   ยนิดี  ยนิดี  ยนิดี  มาเถิดเรา  เรามาร่วมสนุก 
   ปลดเปล้ืองความทุกข ์ ใหม้นัส้ินไป 
   มาเถิดมา  เรามาร่วมจิต   ช่วยกนัคิดท าใหก้ารลูกเสือเจริญ 

======================== 
 

ยิม้  ยิม้  ยิม้ 
    ยิม้  ยิม้  ยิม้ 
   ยิม้มาหนา้ตาหวานช่ืน 
   ยิม้นิดชีวติย ัง่ยนื 
   สดช่ืนอุรา  อยา่มวัรอ  (ซ ้ า) 
   มายิม้กนัหนอเพื่อนเอย 

======================== 
 
 

 
 



ลูกเสือธีรราช 
     เหล่าลูกเสือของธีรราช 
   ทะนงองอาจสืบชาติเช้ือพงศพ์นัธ์ 
   สมคัรสมานโดยมีสามคัคีมัน่ 
   พวกเราจะรักร่วมกนั  จะผกูสัมพนัธ์ตลอดกาล 
   มีจรรยา   รักษาช่ือ 
   สร้างเกียรติระบือ  เล่ืองลือต่อไปชา้นาน 
   ร่าเริงแจ่มใส  ใฝ่ใจรักใหย้นืนาน 
   พวกเราลว้นช่ืนบาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 

======================== 
 

วชิราวุธร าลกึ 
    วชิราวธุ  พระมงกุฎเกลา้ฯ   เจา้ประชา 
   ก่อก าเนิดลูกเสือมา   ขา้เล่ือมใส 
   พวกเราลูกเสือ   เช้ือชาติไทย 
   เทอดเกียรติพระองคไ์ว ้ ดว้ยภกัดี 
   ลูกเสือร าลึกนึกถึงพระคุณเทอดบูชา 
   ปฏิญาณรักกษตัริย ์ ชาติ  ศาสน์ศรี 
   มาเถิดลูกเสือ  สร้างความดี 
   เพื่อศกัด์ิศรีลูกเสือไทยดัง่ใจปอง 

======================== 
 

สดุดีมหาราชา 
 ขอเดชะองคพ์ระประมุขภูมิพล    ม่ิงขวญัปวงชนประชาชาติไทย 
มหาราชขตัติยะภูวไนย      ดุจร่มโพธ์ิร่มไทรของปวงประชา 
 ขอเดชะองคส์มเด็จพระราชินี    คู่บุญบารมีจกัรีเกริกฟ้า 
องคส์มเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาราชา     ขา้พระพุทธเจา้ขอสดุดี 
 อา้องคพ์ระสยมบรมราชนัยข์วญัหลา้   เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี 
ผองขา้พระพุทธเจา้นอ้มเกลา้ขออญัชุลี    สดุดีมหาราชา  สดุดีมหาราชินี 

======================== 
 
 
 



ไตรรงค์ธงไทย 
   ไตรรงคธ์งไทย    ปลิวไสวงามสง่า 
  สีแดงหมายถึงชาติ    สีขาว  ศาสนา 
  น ้าเงิน  หมายความวา่    พระมากษตัริยไ์ทย  พระมหากษตัริยไ์ทย 

======================== 
 

ราชสดุดี 
   ขา้ลูกเสือเช้ือไทยใจเคารพ 
    ขอนอ้มนบบาทบงส์ุพระทรงศรี 
   พระบาทมงกุฎเกลา้ฯ    จอมเมาลี 
    ทรงปรานีก่อเก้ือลูกเสือมา 
   ทรงอุตาส่าห์อบรมบ่มนิสัย 
    ใหมี้ใจรักชาติศาสนา 
   ทรงสั่งสอนสรรพกิจวทิยา 
    เป็นอาภาผองพุทธ์ิวฒิุไกร 
   ดงัดวงจนัทาทิตยป์ระสิทธ์ิแสง 
    กระจ่างแจง้แจ่มภพสบสมยั 
   พระคุณน้ีจะสถิตสนิทใน 
    ดวงหทยัทวยราษฎร์ไม่คลายเอย 

======================== 
 

สามัคคีชุมนุม 
   พวกเราเหล่ามาชุมนุม   ต่างภูมิใจรักสมคัสาน 
  ลว้นจิตมิตรช่ืนบาน    สราญเริงอยูทุ่กผูทุ้กนาม 
(สร้อย)   อนัความกลมเกลียว   กนัเป็นใจเดียวประเสริฐศรี 
  ทุกส่ิงประสงคจ์งใจ    จกัเสร็จสมไดด้ว้ยสามคัคี 
   กิจใด  ประสงคมี์   ร่วมใจภกัดีแด่พระจอมสยาม 
  พร้อมพรึบดงัมือเดียวยาม    ยากเยน็เห็นง่าย บ่หน่ายบ่วาง 
(สร้อย)   ท่ีหนกัก็จะเบาคลาย   ท่ีอนัตรายขจดัขดัขวาง 
  ฉลองพระเดชบ่จาง    กตเวทิคุณพระกรุณา 
(สร้อย)   สามคัคีแหละล ้าเลิศ   จกัชูชาติเชิดพระศาสนา 
  สยามรัฐจกัวฒันา    ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟ่ืองกระเด่ืองแดนดิน 
   



ดุจบิดามารดร 
 รักชาติยอมสละแมชี้ว ี รักเกียรติจงเจตน์พลีชีพได ้ รักราชมุ่งภกัดีรองบาท  รักศาสน์  ราญเศิกไซร์ 
เพื่อเก้ือพระศาสนา 
 อนัสยามเป็นบา้นเกิดเมืองนอน  ดุจบิดามารดรเปรียบได ้ ยามสุขสโมสรทุกเม่ือ  ยามศึกทุกขย์ากไร้ 
ประหลาดเวน้ฤาควร 

======================== 
 

เราสู้ 
  บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ   ปกบา้นป้องเมืองคุม้เหยา้ 
 เสียเลือดเสียเน้ือมิใช่เบา     หนา้ท่ีเรารักษาสืบไป 
  ลูกหลานเหลนโหลนภายหนา้   จะไดมี้พสุธาอาศยั 
 อนาคตจะตอ้งมีประเทศไทย    มิยอมใหผู้ใ้ดมาท าลาย 
  ถึงขู่ฆ่าลา้งโคตรก็ไม่หว ัน่   จะสู้กนัไม่หลบหนีหาย 
 สู้ตรงน้ีสู้ท่ีน่ีสู้จนตาย     ถึงเป็นคนสุดทา้ยก็ลองดู 
  บา้นเมืองเราเราตอ้งรักษา    อยากท าลายเชิญมาเราสู้ 
 เกียรติศกัด์ิของเราเราเชิดชู    เราสู้ไม่ถอยจนกา้วเดียว 

======================== 
 

เยาวชนชาติไทย 
(สร้อย)  เยาวชนชาติไทย  ตอ้งหยิง่ในความเป็นไทย  ชีวติจิตใจอยา่ใหใ้ครดูหม่ิน 

เยาวชนชาติไทย  นั้นเป็นไทยทุกเม่ือ  จะอยูเ่หนือ อยูก่ลาง  หรือใต ้แมจ้ะถือศาสนาใดใด  เกิด
เป็นไทย  ตอ้งเป็นไทย  อยูช่ัว่กลัป์  (สร้อย) 

เด็กวนัน้ี  คือผูใ้หญ่ในวนัหนา้ ชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์ซ่ือสัตยม์ัน่ จงท าดีไวช้ัว่ชีวนั  
ส่ิงส าคญั  เพื่อมุ่งให ้ชาติไทยเจริญ  (สร้อย) 

======================== 
 
 
 
 
 
 
 
 



สยามานุสติ 
     หากสยามยงัอยูย่ ั้ง  ยนืยง 
   เราก็เหมือนอยูค่ง   ชีพดว้ย 
   หากสยามพินาศลง   ไทยอยู ่ไดฤ้า 
   เราก็เหมือนหมอดมว้ย   หมดส้ินสกุลไทย 
    ใครรานใครรุกดา้ว  แดนไทย 
   ไทยรบจนสุดใจ    ขาดด้ิน 
   เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล   ยอมสละ  ส้ินแล 
   เสียชีพไป่เสียส้ิน    ช่ือกอ้ง  เกียรติงาม 

======================== 
 

รักเมืองไทย 
  รักเมืองไทย  ชูชาติไทย  ทะนุบ ารุงให้รุ่งเรือง  สมเป็นเมืองของไทย 
  เราชาวไทย  เกิดเป็นไทย  ตามเพื่อไทย  (ซ ้ า) 
  ไม่เคยอ่อนนอ้ม  เราไม่ยอมแพใ้คร  ศตัรูใจกลา้มาแต่ทิศใด  ถา้ข่มเหงไทย  คงจะไดเ้ห็นดี 
  รักเมืองไทย  ชูชาติไทย ทะนุบ ารุงใหรุ่้งเรือง  สมเป็นเมืองของไทย 
  เราชาวไทย  เกิดเป็นไทย  ตายเพื่อไทย  (ซ ้ า) 

======================== 
 

รักชาติยิง่ชีพ 
ความรักอนัใด  แมรั้กเท่าไหน  ก็ไม่ย ัง่ยนื  เช่นรักคู่รัก  แมรั้กดงักลืน  ยงัอาจขมข่ืน ข้ึน ได้

ภายหลงั 
แต่ความรักชาติ  รักแสนพิศวาส  รักสุดก าลงั  ก่อเกิดมานะ  ยอมสละชีวนั  รักจนกระทัง่ หมด

เลือดเน้ือเรา 
ชีวติร่างกาย  เราไม่เสียดาย  ตายแลว้ก็เผา  ทุกส่ิงยอมพลาด  เวน้แต่ชาติของเรา  ไม่ใหใ้ครเขา้   

เหยยีบย  ่าท าลาย 
======================== 

 
 
 
 
 

 



รักกนัไว้เถิด 
(สร้อย)  รักกนัไวเ้ถิด  เราเกิดร่วมแดนไทย  จะเกิดภาคไหนไหน  ก็ไทยดว้ยกนั  เช้ือสาประเพณีไม่มีกีด

กั้น  เกิดใตธ้งไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย 
ทอ้งถ่ินแหลมทอง  คือทอ้งของแม่  เกิดถ่ินเดียวกนัแทเ้หมือนแม่เดียวกนัใช่ไหม  ยามฉนัมองตา

คุณ  อบอุ่นดวงใจ   เหมือนสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพนัธ์  (สร้อย) 
ทะเลแสนงาม  ในน ้ามีปลา  พืชพนัธ์ด่ืนดาษตาไร่นารวงทองไสว  สินทรัพยมี์เกล่ือนกล่น  บรรพ

ชนใหไ้ว ้ เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาใหม้ัน่  (สร้อย) 
แหลมทองโสภา  ดว้ยบารมี  ปกเกลา้เราไทยน้ีร่มเยน็เป็นศรีผอ่งใส  ใครคิดบงัอาจหม่ิน  ถ่ินทอง

องคใ์ท ้ เราพร้อมพลีกายป้องถ่ินไทยและองคร์าชนัย ์ (สร้อย) 
======================== 

 
    กฎของลูกเสือ 
 ไหน       ไหน      ไหน       เธอวา่เป็นลูกเสือ 
 ฉนัยงัไม่เช่ือ   เธอคือลูกเสือส ารอง 
 ฉนัจ ากฎได ้ ไหนท่องใหฉ้นัฟังลอง 
 บอกพี่ไดไ้หมนอ้ง  ส ารองกฎวา่อยา่งไร 
 ลูกเสือส ารอง  ท าตามกฎลูกเสือรุ่นพี่ 
 ลูกเสือส ารอง  ไม่ท าตามใจตนเอง 

======================== 
 
   ตะลุงลูกเสือส ารอง 
ลูกเสือส ารอง  ตอ้งท าหนา้ท่ี   จงรักภกัดี  ต่อชาติ  ศาสนา 

ทั้งองคก์ษตัริย ์ รักยิง่ชีวา     เราตอ้งรักษา  หนา้ท่ีของตน 
ยดึมัน่ในกฎ  เพื่อความรุ่งโรจน์   บ าเพญ็ประโยชน์แก่เหล่าประชาชน 

 ท าตามรุ่นพี่  ไม่ตามใจตน    ลูกเสือทุกคน  ท าดีท่ีสุด 
======================== 

 
 
 
 
 
 

 



“แชร์คานตะครุบเหยือ่” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  แถว  แถวหน่ึงเป็นหมาป่า  (เหยือ่)  อีกแถวหน่ึงเป็นเสือโคร่ง  (แชร์คาน)  
ทั้ง 2  แถว  หนัหนา้เขาหากนัประมาณ  1  เมตร  มีเส้นแบ่งแดนใหทุ้กคนนัง่ในท่าตะครุบและวิง่หนี  เม่ือไดย้นิ
สัญญาณ  ให้เสือโคร่งกระโดดตะครุบหมาป่า  (เหยื่อ)  หมาป่าตอ้งรีบกระโดดหนี  ถา้กระโดดไม่ทนัถือวา่ตาย  
ผูต้ายตอ้งออกจากการเล่น  การเล่นต่อไปใหเ้ปล่ียนกลุ่มหมาป่าเป็นเสือ กลุ่มเสือเป็นหมาป่าสลบักนัไป  จนแถวใด
เหลือนอ้ยท่ีสุดจะเป็นผูช้นะ 
  เกมน้ีควรเล่นในสนาม และระมดัระวงัอนัตรายจากการวิง่  อาจหกลม้หรือชนส่ิงกีดขวางได ้

======================== 
 

“วิง่จับกลุ่ม” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ  ประมาณกลุ่มละ  10-15  คน แต่ละกลุ่มใหมี้หวัหนา้ 1  คน               
จดใหห้วัหนา้กลุ่มยนือยูใ่นแดนท่ีห่างไกลจากสมาชิกของตนประมาณ  10  เมตร 
  ผูก้  ากบัอยูก่ลางระหวา่งเด็ก  เร่ิมเล่นโดยผูก้  ากบัออกเสียง  “แพค็  แพค็  แพค็”  ใหลู้กเสือแต่ละ
กลุ่มตอบค าวา่ “แพค็”  พร้อมกนั  แลว้วิง่ไปลอ้มรอบหวัหนา้ของตนเอง  จบัมือกนัเป็นวงกลม  ใหห้วัหนา้กลุ่ม  
อยูต่รงกลางแลว้รับนัง่ลงกลุ่มใดเรียบร้อยก่อนเป็นผูช้นะ 
  หมายเหตุ   คร้ังแรกอาจยงัไม่จบัมือกนัก็ได ้ เพราะลูกเสือยงัไม่พร้อม  แต่คร้ัง ต่อ ๆ ไป ใหจ้บัมือ
กนั  การเล่นเกมน้ีควรเล่นในสนาม  เพราะเป็นเกมฝึกความวอ่งไวและเป็นการน าไปสู่การท า  “แกรนด์ฮาวล์”           
ในกองลูกเสือส ารอง  หรือเป็นการเปรียบเทียบการประชุมของฝงูหมาป่าในนิยายเร่ืองเมาคลี 

======================== 
“บนดาโล๊ก  (ลงิ)  แย่งเมาคลี” 

วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มหน่ึงเป็นเมาคลี  บาเคียร่า  บาลู  และคา  อีกกลุ่มหน่ึงเป็นพวก
บนัดาโล๊ก  (ลิง)  เมาคลีอยูก่ลางระหวา่งบาเคียร่า  บาลู  และคา  (อาจจะใชห้ลายคนได)้  จบัมือเป็นวงกลม การเร่ิม
เล่นใหก้ลุ่มท่ีเป็นลิงพยายามเขา้ไปแยง่เมาคลีใหไ้ด ้ เมาคลีพยายามหนีไปรอบ ๆ ในวงกลม  บาลู  คา  บาเคียร่า 
ตอ้งพยายามไม่ใหลิ้งเขา้ไปในวงกลมหรือวงกลมขาด  ถา้ลิงเขา้ไปได ้ เมาคลีก็ตอ้งรีบออกนอกวงกลม  ลิงท่ีเขา้ใน
วงกลมถือวา่ตาย (บาเคียร่า บาลู  และคาฆ่าตาย)  การเล่นควรใหเ้ล่นทีละคนหรือ  2  คน  (เมาคลี  1  ลิง  2 คน) 

======================== 
 
 

 
 



“บาเคียร่า  บาลู  และคา  แย่งเมาคล”ี 
วธีิเล่น 
  ด าเนินการเหมือนกบัเกมบนัดาโล๊ก  (ลิง)  แยง่เมาคลี  แต่เปล่ียนผูเ้ล่นเป็นตรงกนัขา้ม เกมน้ี
ประกอบการเล่านิทานตอนการต่อสู้ระหวา่ง บาลู  บาเคียร่า  และคา  กบับนัดาโล๊กท่ีวงัเยน็ 

“หู   ตา   คอ  จมูก” 
======================== 

วธีิเล่น 
  ผูเ้ล่นทุกคนนัง่เป็นวงกลม  เลือกผูเ้ล่นเป็นผูน้ าคนหน่ึงอยูใ่นวงกลม  ผูน้ าจะเดินไปรอบ ๆ เอามือ
จบัหูไว ้ พดูวา่  “หู    หู    หู”   3  คร้ัง  ผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นวงกลมก็เอามือจบัหูไวด้ว้ยตามผูน้ า  คร้ังท่ี 4  ผูน้  าพดูวา่  
“จมูก”  และ เปล่ียนเอามือจบัปากไว ้ แต่ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งเปล่ียนมือไปจบัจมูกอยา่งรวดเร็ว  การเล่นจะด าเนินใหม่  
โดยเปล่ียนการเรียกอวยัวะไปเร่ือย  การตัดสิน  ผูเ้ล่นคนใดจบัอวยัวะผิดจากท่ีผูน้ าพดู  จะตอ้งออกจากการแข่งขนั 
หรือ จบัซ ้ าไป  จะตอ้งออกจากการแข่งขนั  หรือมาเป็นผูน้ าในเกม 

======================== 
 

“หัวหน้า  จ๊ะเอ๋” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือเป็น 2 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาขา้งละ  1  คน  ยนืหนัหลงัใหก้นั   เม่ือผู ้
ก  ากบัร้องค าวา่  “จ๊ะเอ๋”  ใหท้ั้งสองฝ่ายหนัหนา้เขา้หากนั  โดยมีกติกา  ดงัน้ี 

1. ถา้หนัหนา้ไปทางดา้นเดียวกนั  ใหค้นท่ีอยูก่ลุ่ม  1  แพ ้
2. ถา้หนัหนา้ไปคนละดา้น  ให้คนท่ีอยูก่ลุ่ม  2  แพ ้

กรณีท่ีกลุ่มใดแพ ้ ใหค้นแพอ้อกไป  แลว้กลุ่มส่งตวัแทนมาเล่นกบัคนชนะ  เล่นแบบน้ีไปเร่ือย ๆ  จนกวา่ กลุ่มใด
หมดก่อนใหถื้อวา่แพ ้

======================== 
“หาคู่” 

วธีิเล่น 
1. ใหลู้กเสือยนืเป็นวงกลม  2  วงซอ้นกนั  โดยยนืหนัหนา้เขา้หากนั  แลว้จ าไวว้า่คู่ของตยคือ

ใคร 
2. ใหว้งกลมทั้งสองท าขวาหนั  แลว้เดินสวนกนัในวงกลมตามเพลง  (เปิดเพลงวทิยหุรือให้

ลูกเสือร้องเพลงง่าย ๆ  ตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด) 
3. เม่ือผูก้  ากบัเป่านกหวดี  ใหลู้กเสือเขา้หาคู่ของตนเอง  เม่ือเจอแลว้ใหจ้บัมือนัง่ลง  คู่ท่ีหาคู่ชา้

ท่ีสุดจะตอ้งออกจากการแข่งขนั  เสร็จแลว้เร่ิมใหม่ 
4. คู่ท่ีเหลือเป็นคู่สุดทา้ยจะเป็นผูช้นะ 

 



“ลอดอุโมงค์” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ยนืเขา้แถวตอนเรียงหน่ึงท่ีเส้นเร่ิมการเล่น  ใหลู้กเสือคนแรกของแต่ละ
หมู่ไปแตะเส้นกลบัตวั  ซ่ึงอยูห่่างจากเส้นเร่ิมประมาณ  20  เมตร  แลว้วิง่กลบัมาท่ีเส้นเร่ิม  เม่ือถึงหมู่ของตวัเองให้
คุกเข่าลงแลว้คลานไปในระหวา่งขาของหมู่ของตนเอง  เม่ือพน้แลว้รีบยนืและยกมือข้ึน  ลูกเสือคนต่อไปก็ออกวิง่
ไปท่ีเส้นกลบัตวัทนัที  แลว้ท าเหมือนคนท่ี 1  จนครบในหมู่ การตัดสิน  หมู่ใดท าครบทุกคนก่อนเป็นผูช้นะ 

======================== 
 

“รถไฟด่วน” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เขา้แถวตอนเรียงหน่ึง  มือแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้  เร่ิมเล่นให้
ทุกคนวิง่ไปขา้งหนา้ในลกัษณะแถวตอนเรียงหน่ึง  โดยมือตอ้งไม่หลุดจากบ่าคนขา้งหนา้  วิง่ไปจนคนสุดทา้ยผา่น
เส้นชยั      การตัดสิน  หมู่ใดผา่นเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 

======================== 
 

“วิง่เปร้ียววงกลม” 
วธีิเล่น 
  เขียนวงกลมใหใ้หญ่และลากเส้นผา่นศูนยก์ลางใหเ้ลยออกนอกวง  แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น  2  พวก  
เท่า ๆ กนั  ใหย้นืรอบวง กลมพวกละคร่ึงวง   หนัหนา้ออกนอกวง  เร่ิมเล่นโดยใหผู้เ้ล่นคนแรกซ่ึงอยูท่ี่เส้นของแต่
ละหมู่  ออกวิง่ไปรอบ ๆ วงกลม  หนัดา้นซา้ยใหว้งกลม มือถือผา้ หรือคทา  เม่ือครบรอบใหส่้งผา้ใหค้นท่ี  2  ซ่ึง
จะตอ้งท าเช่นเดียวกนัคือ  วิง่รอบและส่งใหค้นท่ี  3  ในขณะท่ีวิง่ทุกคนตอ้งอยูป่ระจ าท่ีของตน 

======================== 
 

“ผู้วเิศษ” 
วธีิเล่น 
  เลือกลูกเสือออกมา  3-4  คน  สมมติวา่เป็นผูว้ิเศษเม่ือแตะถูกผูใ้ดแลว้  คนนั้นจะตอ้งกลายเป็น
หินยนือยูก่บัท่ีส าหรับคนอ่ืน ๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตท่ีก าหนดไวอ้ยา่ใหถู้กแตะตวัได ้
การตัดสิน 1.  เม่ือหมดเวลาผูท่ี้ไม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหิน  เป็นผูช้นะ 
  2.  การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่หมู่ใดเหลือผูเ้ล่นท่ีไม่โดนแตะมากท่ีสุดเป็นทีมชนะ 

======================== 
 
 
 



“นักโทษแหกคุก” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงเป็นนกัโทษท่ีหลบหนี  อีกฝ่ายหน่ึงเป็นต ารวจ  ขีดวงกลมท า
เป็นคุก เร่ิมเล่นต ารวจไล่จบันกัโทษมาเขา้คุก  แลว้มีคนมาเฝ้า  นกัโทษก็สามารถช่วยเพื่อนได ้ โดยฉุดออกจาก
วงกลม การเล่นผลดักนัเล่น  ใครจบันกัโทษไดม้ากกวา่เป็นฝ่ายชนะ  ตามก าหนดเวลา 

======================== 
 

“เรียงตัวอกัษร” 
วธีิเล่น 

1. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  แจกบตัรอกัษรใหห้มู่ละ  1  ชุด 
2. ใหลู้กเสือแข่งขนักนัเรียงบตัรอกัษร ให้เป็นขอ้ความวา่  “ท าดีท่ีสุด”  หมู่ใดเรียงเสร็จก่อน

และถูกตอ้งถือวา่ชนะ 
======================== 

 
“บนบกบนน า้” 

วธีิเล่น 
  ใหลู้กเสือเขา้แถวเป็นวงกลม  ผูก้  ากบัยนืตรงกลาง  เม่ือผูก้  ากบัพดูดงั ๆ  วา่  “บนบก”  ใหลู้กเสือ
ทุกคนกระโดดมาขา้งหนา้  ถา้ผูก้  ากบัพดูวา่ “บนน า้”   ใหลู้กเสือกระโดดถอยหลงักลบัท่ีเดิม  ถา้ใครกระโดดผิด  ผู ้
นั้นตาย  ตอ้งมาอยูก่ลางวง  แต่ถา้ผูก้  ากบัพดูซ ้ ากบัท่ีพดูก่อน  ลูกเสือทุกคนตอ้งยนืน่ิง ๆ จะกระโดดอยา่งใดไม่ได้
ทั้งส้ิน  ถา้ใครขยบัตวัก็ตายเช่นกนั  ท าเช่นน้ีจนผูก้  ากบัเห็นสมควรหรือ ท าจนเหลือคนสุดทา้ยแสดงวา่ คนนั้นเก่งมี
ประสาทดี ทุกคน กล่าวชมเชยใหเ้ป็นผูช้นะ 

======================== 
 

“ตามผู้น า” 
วธีิเล่น 
  ใหลู้กเสือเขา้แถวหนา้กระดานหรือแถวตอนเรียงหน่ึง เลือกหวัหนา้คนหน่ึง  ผูเ้ป็นหวัหนา้จะท า
กิริยาท่าทางต่าง ๆ เช่น  วิง่  เดิน  กระโดด  หวัเราะ  ร้องไห ้ ฯลฯ  จะตอ้งท าตามทุกอยา่ง 
 การตัดสิน    1.  ผูท่ี้ไม่สามารถท าตามหวัหนา้ได ้ ตอ้งออกจากการแข่งขนั 
   2.  ผูช้นะคือผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นแถวนานท่ีสุด 

======================== 
 
 
 



“เช้ือโรคติดต่อ” 
วธีิเล่น 

1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรใหค้นอยูใ่นวงกลมหลบคนท่ีวิง่รอบ ๆ วงได ้
2. ใหลู้กเสือคนหน่ึงเป็นเช้ือโรค  วิง่รอบ ๆ วงกลม 
3. ลูกเสือท่ีอยูใ่นวงกลมอยา่ใหเ้ช้ือโรคแตะถูกตวัได ้ ใครถูกแตะตอ้งออกไปเป็นเช้ือโรค 

======================== 
 
                                                 “ท าตรงกนัข้าม” 

วธีิเล่น 
  เลือกผูน้ ามา  1  คน  โดยใหผู้น้  าท าท่าทางต่าง ๆ ผูเ้ล่นคนอ่ืนนั้นจะตอ้งท าตรงกนัขา้มท่ีผูน้ าท า
เช่น ผูน้ าหวัเราะ- ลูกเสือทุกคนตอ้งร้องไห ้ผูน้ านัง่ลง – ลูกเสือตอ้งยนืข้ึน  ผูน้  ากา้วเทา้ซา้ย – ลูกเสือกา้วเทา้ขวา 
ฯลฯ การท าจะเร็วข้ึนไปเร่ือย ๆ  
 การตัดสิน  ลูกเสือท่ีท าตามผูน้ าหรือท าชา้  จะตอ้งออกจากการแข่งขนั  หรือเปล่ียนมาเป็นผูน้ า 

======================== 
 

“วิง่แตะเสา” 
วธีิเล่น 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มเขา้แถวตอนเรียงหน่ึง  และใหต้วัแทน  1  คนไปยนื
ตรงขา้มกบัคนแรกของกลุ่ม  และห่างกนั  15  เมตร 

2. เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมใหค้นแรกรีบไปแตะตวัแทนซ่ึงสมมติวา่เป็นเสา  แลว้รีบวิง่กลบัมา
แตะมือคนต่อไป 

3. คนต่อไปจะเร่ิมออกวิง่เม่ือไดแ้ตะมือกบัผูท่ี้วิง่กลบัมา 
การตัดสิน แถวใดท าเสร็จก่อนเป็นผูช้นะ 

======================== 
 

“มังกรกนิหาง” 
วธีิเล่น 
  แบ่งลูกเสือออกเป็น  3-4  แถว  จบัเอวต่อกนัเป็นแถว  คนท่ียนือยูห่วัแถวเป็นปากมงักร  คนท่ีปาก
มงักรพยายามไล่จบัคนทา้ยแถวของมงักรตวัอ่ืน ๆ ถา้แถวใดถูกจบไดก้็ตอ้งต่อกนั  ในท่ีสุดจะมีแถวเดียวเป็นมงักร
หางยาวและหวัมงักรไล่จบัหางมงักรของตนเอง 
การตัดสิน หวัมงักรจะตอ้งไล่จบัหางของตนเองใหไ้ด ้การเล่นเกมน้ีจึงส้ินสุดลง 

======================== 
 



“น าทาง” 
วธีิเล่น 
  ใหลู้กเสือคนหน่ึงปิดตาไวแ้ลว้น าของท่ีเตรียมไวไ้ปซ่อนยงัจุด  ๆ  หน่ึงต่อจากนั้นใหค้นท่ีปิดตา
เปิดตาและออกคน้หาวา่ของนั้นซ่อนอยูท่ี่ไหน  ลูกเสือคนอ่ืนจะบอกทิศทางของส่ิงนั้นไดโ้ดยพดูเพียงวา่  ซา้ย  
ขวา  หนา้  หลงั  ของส่ิงของนั้นใหก้บัผูค้น้หา 
การตัดสิน ผูค้น้หาจะตอ้งเดินไปตามทิศทางท่ีลูกเสือบอกจนกวา่จะคน้พบส่ิงของนั้นก็เปล่ียนคนอ่ืนเขา้มา
หาของบา้ง 

======================== 
 

“เดินกระดาษ” 
วธีิเล่น 
  ท่ีสนามมีเส้นเร่ิมและเส้นกลบัหวั  ห่างกนัประมาณ  15  เมตร  ลูกเสือจบัคู่ไวย้นืท่ีเส้นเร่ิมแต่ละคู่
จะถือกระดาษหนงัสือพิมพไ์ว ้ 2  แผน่  ซ่ึงมีขนาดกวา้งท่ีจะใชเ้ทา้วางไดอ้ยา่งสบายขนาด 1 ตารางฟุต  การแข่งขนั
การเร่ิมโดยใหลู้กเสือเดินไปท่ีเส้นชยัโดไม่มีการเหยยีบดิน  ใหเ้ดินไปบนกระดาษท่ีลูกเสือถือกระดาษเป็นคน
น าไปวางไว ้ กระดาษแผน่หน่ึงจะวางเทา้ไดเ้ทา้เดียวเท่านั้น  เม่ือถึงเส้นให้เดินกลบัตวัเปล่ียนกนับา้ง โดยคนท่ีเดิน
คร้ังแรกเปล่ียนมาเป็นผูว้างกระดาษ คนท่ีวางกระดาษคร้ังแรกจะเป็นผูเ้ดิน  โดยเดินกลบัมาท่ีเส้นเร่ิม 
การตดัสิน  1.  ลูกเสือท่ีท าหนา้ท่ีเดินจะเหยยีบดินไม่ได ้ถา้เหยยีบถือวา่แพท้นัที 
                   2. ในกรณีท่ีกระดาษขาดจะไม่มีการเปล่ียนให ้
                   3.  คู่ท่ีกลบัมาถึงเส้นเร่ิมก่นถือเป็นผูช้นะ 

======================== 
 

“สวสัดี” 
วธีิเล่น 
                    วธีิท่ี 1.  แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละเท่า ๆ กนั ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนืเป็นแถวตอนลึก หนัหนา้ไป
ทางผูก้  ากบั เม่ือเร่ิมเล่นใหลู้กเสือของแต่ละหมู่กลบัหลงัหนั พบกบคนท่ีสองแลว้กล่าวค าวา่สวสัดี ท าความเคารพ
และจบัมือกนั คนท่ี 2 เม่ือท ากบัคนท่ี 1 แลว้ก็หนั กลบัมาพบกบคนท่ี 3 แลว้กล่าวค าวา่สวสัดี ท าเช่นน้ีจนหมดแถว 
หากใครเสร็จก่อนทั้งแถวเป็นผูช้นะ 
                     วธีิท่ี 2.  ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนืเป็นแถวตอน  หนัหนา้ไปทางเดียวกนั โดยใหค้นหวัแถวเป็นหวัหนา้
จากหวัหนา้ตรงไปขา้งหนา้ประมาณ 8 หลา ท าเคร่ืองหมายไวใ้หต้รงกบัหมู่ของตน เม่ือเร่ิมเล่นให ้หวัหนา้เร่ิมเล่น
วิง่ไปท าเคร่ืองหมายนั้น แลว้กลบัหลงัหนักล่าวค าวา่สวสัดี และท าความเคารพแบบลูกเสือ  ท าเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จน
หมดแถว หมู่ใดเสร็จก่นหมู่นั้นเป็นผูช้นะ 
 



                       วธีิท่ี 3.  ใหลู้กเสือเขา้แถวเป็นวงกลม  หนัหนา้เขา้ศูนยก์ลางทุกคน ใหลู้กเสือคนหน่ึงเป็นคนเร่ิมตน้
วิง่รอบวงกลมไปแตะหลงัผูท่ี้ยนืเป็นวงกลมคนใดคนหน่ึง คนท่ีถูกแตะตอ้งออกวิง่สวนทิศทางกบัคนแรก เม่ือวิง่
ไปพบกนท่ีใด ใหท้  าวนัทยหตัถแ์ละจบัมือเขยา่พร้อมกบักล่าวค าวา่สวสัดี ดงั ๆ แลว้ปล่อยมือชิงกนวิง่เขา้ท่ี ผูใ้ดท่ี
เขา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นเป็นผูเ้ร่ิมตน้ใหม่ 
 

**************************** 
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