คู่มอื การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาลูกเสื อ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
ลูกเสื อโลก/ลูกเสื อชั้นพิเศษ/ลูกเสื อหลวง

โดย
กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานลูกเสื อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารหมายเลข 11 /2564

คานา
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุ กคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติ
ให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุ ณธรรมมีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึดมัน่ ในการปกครอง ตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ว่า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้เต็ ม ตามศัก ยภาพกิ จ กรรม
ลูกเสื อ-เนตรนารี เป็ นองค์ป ระกอบสาคัญหนึ่ งที่ จดั อยู่ในส่ วนของกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยน
ปฏิ บ ตั ิ กิจกรรมต่ างๆ ด้วยตนเองโดยเริ่ มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิ งาน และปรับปรุ ง การทางาน
โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
กอปรกับนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การให้มีการขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานของกิ จการลูกเสื อ
และการจัดกิ จกรรมลู กเสื อในรู ป แบบต่างๆ อย่างเข้มข้น เพราะกิ จกรรมลู กเสื อเป็ นการสร้ างความตระหนัก
สร้างจิตสานึกและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริ ยธรรม การรักษาระเบียบวินยั มีจิตอาสา บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์
ต่อผูอ้ ื่นและส่ วนรวม
สานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรมนี้
จึ งได้จดั ท าคู่ มื อการจัดกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยน วิชาลู ก เสื อ -เนตรนารี เพื่ อเป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรมที่ เน้น
ให้ ผู ้เรี ย น ได้ป ฏิ บ ัติ จ ริ ง ตามเนื้ อ หาของหลัก สู ต ร และหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์
แก่กลุ่ม กองลูกเสื อโรงเรี ยน ผูบ้ งั คับบัญชา และลูกเสื อ-เนตรนารี

กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
สานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
มิถุนายน 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เครื่องหมายลูกเสื อโลก

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรี ยนรู้
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยที่ 1
การปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 2
ความเข้าใจแผนการจัดที่
หน่ วยที่ 3
ระเบียบแถวลูกเสื อ
หน่ วยที่ 4
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
หน่ วยที่ 5
การกางและรื้ อเต็นท์พกั แรม
หน่ วยที่ 6
สาธิ ตการบรรจุเครื่ องหลักอย่างถูกต้องสาหรับการเดินทางไกล
หน่ วยที่ 7
การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุ งอาหาร
หน่ วยที่ 8
แผนที่ เข็มทิศ
หน่ วยที่ 9
เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก
หน่ วยที่ 10
การปฐมพยาบาล
หน่ วยที่ 11
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
หน่ วยที่ 12
กิจกรรมทบทวน และทดสอบ

1
2
3
13
15
16
17
19
26
32
36

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยที่ 21
การปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 22-26
วิชานักผจญภัย
หน่ วยที่ 27-30
วิชาลมฟ้ าอากาศและฤดูกาล
หน่ วยที่ 31-33
วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
หน่ วยที่ 34-36
วิชาผูพ้ ิทกั ษ์ป่า
หน่ วยที่ 37-38
หัวหน้าคนครัว
หน่ วยที่ 39
กิจกรรมทบทวน และทดสอบ

45
46
52
60
66
75
77

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1) ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์ ที่
1

2-3

4-6

7-8

9

10
11-12

หน่ วยการจัดกิจกรรม
1. การปฐมนิเทศ
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การแต่งกาย
2. ความเข้าใจแผนการจัดที่ เรื่ องราวกิจการลูกเสื อ
- กิจการของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
- กิจการคณะลูกเสื อโลก
- บทบาทและหน้าที่ตนเองตามสิ ทธิ์ และหน้าที่
3. ระเบียบแถวลูกเสื อ
- ฝึ กบุคคลท่ามือเปล่า
- ฝึ กบุคคลท่ามีอาวุธ
- การใช้สัญญาณมือ
- การใช้สัญญาณนกหวีด
4. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
- คาปฏิญาณ
- กฎ
- คติพจน์
5. การกางและรื้ อเต็นท์พกั แรม
- การกาง-รื้ อเต็นท์
- การเก็บและรักษา
6. สาธิ ตการบรรจุเครื่ องหลังอย่างถูกต้องสาหรับการ
เดินทางไกล
7. การก่อไฟกลางแจ้งและการปรุ งอาหาร
- การเลือกสถานที่
- การทาเชื้อเพลิง
- การจุดไม้ขีด
- การก่อไฟ
- การประกอบอาหาร

เวลา(ชั่วโมง)
1

2

3

2

1

1
2

หมายเหตุ

สั ปดาห์ ที่
13-15

8.

16-17

9.

18

10.

19

11.

20

12.

หน่ วยการจัดกิจกรรม
แผนที่ - เข็มทิศ
- ความหมายและชนิดของแผนที่
- การอ่านแผนที่
- ส่ วนประกอบของเข็มทิศ
- การหาทิศ
เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก
- เงื่อน 9 เงือน
- การผูกแน่น
การปฐมพยาบาล
- ความหมายการปฐมพยาบาล
- หลักการปฐมพยาบาล
- ความรู ้เกี่ยวกับการประถมพยาบาล
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
- กิจกรรมบุกเบิก
- กิจกรรมผจญภัย
- กิจกรรมเดินทางไกล
ประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโลก

เวลา(ชั่วโมง)
3

2

1

1

1

หมายเหตุ

แผนหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
(ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1) ภาคเรียนที่ 2
สั ปดาห์ ที่
21

22-26

27-30
31-33
34-36
37-38
39-40

หน่ วยการจัดกิจกรรม
13. การปฐมนิเทศ
- การปฏิบตั ิตนในระบบหมู่
- การเรี ยนเครื่ องหมายพิเศษ
14. วิชานักผจญภัย
- การเดินทางไกล
- การตั้งค่ายพักแรม
- เหตุการณ์ในการเดินทางไกล
15. วิชาลม ฟ้ า อากาศและฤดูกาล
16. วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
17. วิชาผูพ้ ิทกั ษ์ป่า
18. การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโลก
19. ทบทวนกิจกรรมและทดสอบ
รวม

เวลา(ชั่วโมง)
2

5

3
3
3
2
2
40

หมายเหตุ

พิธีลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
พิธีเปิ ดประชุมกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
เปิ ด – เชิญธงขึ้น – สวดมนต์ – สงบนิ่ง – ตรวจ – แยก
1. เปิ ด ผูก้ ากับยืนอยูห่ น้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรี ยกลูกเสื อเข้าแถวรู ปครึ่ งวงกลม
2. เชิญธงขึน้ เมื่อลูกเสื อเข้าแถวเรี ยบร้อยแล้ว ผูก้ ากับสั่งลูกเสื อ “ กอง – ตรง ” แล้วลูกเสื อที่เป็ นหมู่บริ การ
หรื อทาหน้าที่หมู่บริ การ 2 คน เข้าไปเชิญธง ถ้าลูกเสื อมีไม้ง่าม ก็ให้เปลี่ยนจากคาว่า “ กอง – วันทยหัตถ์
” เป็ น “ กอง – วันทยา – วุธ ” และคาว่า “ มือลง ” เป็ น “ เรี ยบ – อาวุธ ”
3. สวดมนต์ พอลดมือลง ( หรื อเรี ยบอาวุธ ) แล้วทุกคนอยูใ่ นท่าตรงแล้ว ถอดหมวกเตรี ยมตัวสวดมนต์
หมู่บริ การนาสวดมนต์แต่ถา้ ลูกเสื อมีไม้ง่าม ให้ยกไม้ง่ามมาวางไว้ก่ ึงกลางระหว่างเท้าทั้งสอง ไม้ง่าม
ส่ วนบนพิงแขนซ้ายซึ่ งงอเป็ นมุมฉากรอรับอยูแ่ ล้ว
4. สงบนิ่ง เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง
5. ตรวจ การตรวจให้ปฏิบตั ิดงั เช่นการเปิ ดประชุมกองลูกเสื อสารอง
แต่ถา้ ลูกเสื อมีไม้ง่ามให้สงั่ ทาวันทยาวุธ แล้วนายหมู่กา้ วออกมาข้างหน้า 1 ก้าว เมื่อรายงานว่า
่ …พร้อมที่จะรับตรวจแล้ว ” ให้ถอยหลังเข้าที่แล้วสั่ง “ เรี ยบอาวุธ ” และลูกเสื อทุกคนยังคงอยูใ่ น
“ หมู…
ท่าตรง เสร็ จจากการตรวจแล้ว ให้นายหมู่สั่ง “ วันทยาวุธ ” อีกครั้ง และ “ เรี ยบอาวุธ ” จากนั้นให้
นายหมู่สั่งพัก

1
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 1 หน่ วย ปฐมนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การแต่ งกาย
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. ชี้แจงการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา
1. หมู่และระบบหมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ การแต่งกาย
2. การปฏิบตั ิตนการเข้าร่ วมกิจกรรม
กิจกรรม
1. แบ่งหมู่ลูกเสื อสามัญตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. สนทนาถึงระบบหมู่ การปฏิบตั ิกิจกรรม
3. อธิ บายถึงการแต่งเครื่ องแบบ การแต่งกายและการเตรี ยมอุปกรณ์
สื่ อ
ภาพลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบ
วิธีวดั ผล
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ซักถามการแต่งเครื่ องแบบ
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 2 หน่ วย ความเข้ าใจแผนการจัดที่ เรื่องราวเกีย่ วกับกิจการลูกเสื อ เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อได้
เนือ้ หา
ความเข้าใจแผนการจัดที่ เรื่ องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
- กิจการคณะลูกเสื อแห่งชาติ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ ลูกเสื อธีรราช ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ความเข้าใจแผนการจัดที่ เรื่ องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
- กิจการคณะลูกเสื อแห่งชาติ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ซักถาม
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 3 หน่ วย ระเบียบแถวลูกเสื อ เรื่องราวเกีย่ วกับกิจการลูกเสื อ (ต่ อ)

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้ง่ามตามระเบียบแถวได้
เนือ้ หา
ความเข้าใจเรื่ อง เรื่ องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
- กิจการคณะลูกเสื อโลก
- บทบาทตนเองตามสิ ทธิและหน้าที่
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “เพลง เกียรติศักดิ์ลูกเสื อไทย”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ความเข้าใจ เรื่ องราวเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
- กิจการคณะลูกเสื อโลก
- บทบาทตนเองตามสิ ทธิและหน้าที่
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ซักถาม
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

แผนการจัดที่ 4 เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสื อ
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้ง่ามตามระเบียบแถวได้
เนือ้ หา
ท่าตรงและท่าพักแบบต่าง ๆ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ ลูกเสื อธีรราช ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ท่าเคารพ
3.2 ท่าพักแบบต่างๆ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

5
รายละเอียดเนื้อหา
ระเบียบแถว
1. ท่าตรงและท่าพักแบบต่ าง ๆ
1.1 คาบอก “ กอง – ตรง ”
การปฏิบตั ิ ยืนให้ส้นเท้าชิด และอยูใ่ นแนวเดียวกัน ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ กัน ห่าง
กันประมาณ 1 คือ ( ทามุม 45 องศา ) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากันลาตัวยืดตรง อกผาย ไหล่เสมอ
กัน แขนทั้งสองห้อยอยูข่ า้ งตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย จนไหล่ตึง นิ้วมือเหยียด
และชิดกัน นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลาง ประมาณแนวตะเข็บกางเกงเปิ ดฝ่ ามือออกเล็กน้อย ลาคอยืดตรง
ไม่ยนื่ คาง ตาแลตรงไปข้างหน้า ได้ระดับน้ าหนักตัวอยูบ่ นเท้าทั้งสองเท่า ๆ กันและนิ่ ง
หมายเหตุ
1. ท่าตรงเป็ นท่าเบื้องต้นและเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิท่าอื่น ๆ
2. ให้เป็ นท่าสาหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
1.2 ท่าเคารพ
1. วันทยหัตถ์
ก. การฝึ กขั้นต้น
คาบอก “ วันทยหัตถ์ ” และ “ มือลง ”
การปฏิบตั ิ ยกมือขวาขึ้นโดยเร็ วและแข็งแรง จัดนิ้วอย่างเดียวกับท่ารหัส
ลู กเสื อ ให้ป ลายนิ้ วแตะขอบล่ างของหมวก ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวามื อเหยียดตามแนว
แขนขวาก่อนนิ้วเหยียดตรงและเรี ยงชิดกัน ข้อมือไม่หกั เปิ ดฝ่ ามือขึ้นประมาณ 30 องศา แขนขวาท่อนบนยื่น
ไปทางข้าง อยูป่ ระมาณแนวไหล่ เมื่ออยูใ่ นที่แคบ ให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่ างกายส่ วนอื่นต้อง
ไม่เสี ยลักษณะท่า เมื่อได้ยนิ คาบอก “ มือลง ” ให้ลอดมือลงอยูใ่ นท่าตรงโดยเร็ วและแข็งแรง
หมายเหตุ
1. ท่าวันทยหัตถ์ โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็ นท่าเคารพเมื่อยูต่ ามลาพังนอกแถวของลูกเสื อทุกประการ
2. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ เข้าแถวแสดงการเคารพ ท่าวันทยหัตถ์ ( สวมหมวก )
3. ลูกเสื อจะสวมหมวกหรื อมิได้สวมหมวก ให้ทาวันทยหัตถ์ได้ ถ้าไม่ได้สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้ที่หาง
คิ้วขวา
ข. เมื่อมีผรู้ ับการเคารพ
คาบอก “ ทางขวา ( ทางซ้าย ตรงหน้า ) วันทยหัตถ์ ”
การปฏิบตั ิ สะบัดหน้าไปยังผูร้ ับการเคารพ พร้อมกับยกมือทาวันทยหัตถ์
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ก่อนถึงผูร้ ับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับผูร้ ับการเคารพและหันหน้าตามจนผูร้ ับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว
2 ก้าว ให้สะบัดหน้าพร้อมกับลดมือลงเอง ถ้าผูร้ ับการเคารพ อยูต่ รงหน้าก็ปฏิบตั ิโดยไม่ตอ้ งสะบัดหน้า
ในการฝึ ก เมื่อผูร้ ับการเคารพเคลื่อนที่ผา่ นก็ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือตามคาบอก “ มือลง ”
2. แลขวา ( แลซ้าย ) ทา
คาบอก “ แลขวา ( ซ้าย ) – ทา ”
การปฏิบตั ิ สะบัดหน้าไปทางขวา ( ซ้าย ) ประมาณกึ่งขวา ( ซ้าย ) ก่อนถึงผูร้ ับการ
เคารพ 3 ก้าว ตามองจับตาผูร้ ับการเคารพ หันหน้าตามจนผูร้ ับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว แล้วสะบัด
หน้ากลับที่เดิม
ในการฝึ ก เมื่อผูร้ ับการเคารพเคลื่อนที่ผา่ นก็สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามคาบอกว่า
“ แลตรง ”
หมายเหตุ
ท่าแลขวา ( ซ้าย ) เป็ นท่าแสดงความเคารพ เมื่อลูกเสื ออยูใ่ นแถวมือเปล่าหรื อถืออาวุธ ที่ทาท่า
วันทยาวุธไม่ได้และเป็ นท่าแสดงการเคารพตามลาดับ บอกแถวของลูกเสื อในเมื่อไม่สามารถแสดงการเคารพ
ด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับท่าเคารพ
1. การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนไม่ตอ้ งแกว่ง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว และห้อยอยู่
ข้างตัว ไม่งอไม่ติดขาเหมือนอย่างอยูก่ บั ที่
2. รัศมีแสดงการเคารพ ถือระยะที่มองเห็นเครื่ องหมายหรื อจาได้เป็ นเกณฑ์
3. ถ้าเข้าแถวรวมกับลูกเสื อ ถืออาวุธ เมื่อได้ยนิ คาบอกว่า “ ทางขวา ( ทางซ้าย ) ระวัง วันทยา–วุธ ”
ให้ทาท่าแลขวา ( ซ้าย ) พร้อมกับผูท้ ี่ทาท่าวันทยาวุธ และทาท่า “ แลตรง ” เมื่อขาดคาบอกว่า “
เรี ยบ – อาวุธ ” พร้อมกับทาท่าเรี ยบอาวุธ
4. ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะต้องทาการเคารพโดยวิธีหยุด ก่อนที่ผรู ้ ับการเคารพจะมาถึงระยะการแสดง
การเคารพให้ทากันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผรู ้ ับการเคารพจะผ่านมาโดยหยุดชิดในท่าตรงแล้ว
แสดงการเคารพไป
ท่าพักแบบต่ าง ๆ
1. พักตามปกติ
คาบอก “ กอง – พัก ”
การปฏิบตั ิ หย่อนเข่าขวาก่อน ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
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และเปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยูก่ บั ที่ ห้ามพูด เมื่อได้ยนิ คาบอกว่า “ แถว ” ให้ยดื ตัวขึ้น
และจัดทุกส่ วนของร่ างกายอยูใ่ นท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยนิ คาบอกว่า “ ตรง ” ให้กระตุกเข่าขวา
โดยเร็ วและแข็งแรงกลับไปอยูใ่ นลักษณะของท่าตรง ท่าพักตามปกติ ( เมื่อบอก “ แถว ” )
2. พักตามระเบียบ
คาบอก “ กอง – ตามระเบียบ – พัก ”
การปฏิบตั ิ แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. ( หรื อประมาณเกือบครึ่ งก้าวปกติ )
อย่างแข็งแรงและองอาจ พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว มือขวาทับมือซ้าย นิ้วหัวแม่มือขวาจับ
นิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดลาตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยูใ่ ต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง น้ าหนัก
ตัวอยูบ่ นเท้าทั้งสองเท่า ๆ กันและนิ่ง
เมื่อได้ยนิ คาบอกว่า “ แถว – ตรง ” ให้ชกั เท้าซ้ายชิดขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือทั้งสอง
กลับไปอยูใ่ นลักษณะท่าตรงตามเดิม
3. พักตามสบาย
คาบอก “ กอง – ตามสบาย – พัก ”
การปฏิบตั ิ หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกัน “ พัก ” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างสบาย
และพูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยูก่ บั ที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นงั่ จะนัง่ ไม่ได้
เมื่อได้ยนิ คาว่า “ แถว – ตรง ” ให้ปฏิบตั ิอย่างเดียวกับท่าพักตามปกติ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสื อ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้ง่ามตามระเบียบแถวได้
เนือ้ หา
ท่าแบกอาวุธ – เรี ยบอาวุธ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ ลูกเสื ออดทน ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ท่าแบบอาวุธ
3.2 ท่าเรี ยบอาวุธ
3.3 รวมอาวุธ และขยายอาวุธ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
ท่ าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ
1. ท่าแบกอาวุธ
ใช้คาบอก “ แบก – อาวุธ ” ให้ลูกเสื อทาเป็ น 2 จังหวะ
จังหวะ 1 ยกไม้ง่ามมือขวาผ่านหน้าเฉี ยดลาตัวไปข้างซ้ายให้ตน้ ไม้ง่ามอยูใ่ นอุง้ มือซ้าย
กาไม้ง่ามตั้งอยูต่ รงร่ องไหล่ซา้ ย มือขวาคงจับไม้ง่ามอยูท่ ี่เดิมศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่
จังหวะ 2 ต้นไม้ง่าม มือซ้ายพร้อมกับส่ งไม้ง่ามด้วยมือขวา ให้ไม้ง่ามพาดขึ้นไปบนบ่าซ้าย
แขนซ้ายท่อนบนชิ ดลาตัว ศอกซ้ายงอ หน้าแขนตั้งได้ฉากกับลาตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรง
โดยเร็ ว
ข้อควรระวัง ขณะที่ลูกเสื อทาท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้ง่าม
ศีรษะให้คงที่เหมือนอยูใ่ นท่าตรงเสมอให้แขนซ้ายอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องและไม่เคลื่อนไหว ปลายไม้ง่ามจึงจะ
ได้ระดับและไม่เฉไปมา
2. เรี ยบอาวุธ
ใช้คาบอก “ เรี ยบ – อาวุธ ” ให้ลูกเสื อทาเป็ น 3 จังหวะ
จังหวะ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม้ง่ามศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ พร้อมกับเหยียด
แขนซ้าย โดยลดไม้ง่ามลงชิดกับลาตัว
จังหวะ 2 นาไม้ง่ามด้วยมือขวา มาไว้ขา้ งลาตัวในร่ องไหล่ขวา ( แขนขวาเหยียดเกือบสุ ด
ระยะที่มือขวาจับไม้ง่ามในท่าเรี ยบอาวุธขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้ง่ามไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าใน
แนวเดียวกับไหล่ )
จังหวะ 3 ลดแขนซ้ายอยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธตามเดิม ( ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุ ดระยะที่
มือขวาจับไม้ง่ามอยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต้นไม้ง่ามอยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต้นไม้ง่ามจรดพื้น )
ข้อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้ง่าม ในท่าเรี ยบอาวุธ
ในจังหวะ 3 จะรู ้สึกว่าต้นไม้ง่ามจรดพื้น
3. รวมอาวุธและขยายอาวุธ
ในแถวหน้ากระดาน ลูกเสื อรวมอาวุธเมื่ออยูใ่ นรู ปแถวหน้ากระดาน โดยแต่ละหมู่รวมอาวุธ
ไว้ขา้ งหน้าหมู่ของตน
เมื่อมีคาสั่งว่า “ รวมอาวุธ ” ให้ลูกเสื อคนที่ 2 กับคนที่ 3 ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว แล้ว
ร้อยหูไม้ง่ามเข้าด้วยกันหน้าหมู่ของตน ลูกเสื อคนที่ 4 เอาไม้ง่ามสอด ลูกเสื ออื่น ๆ ในหมู่พิง ไม้ง่ามฝาก

10
นายหมู่ ลู ก เสื อหรื อ รองนายหมู่ ลุ ก เสื อที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ แ ทน พิ ง ไม้ง่ า มฝากเป็ นคนสุ ด ท้าย
กับกระโจมของหมู่ตน
หมายเหตุ
ในกรณี ที่กองจัดแถวหน้ากระดานตั้งแต่ 2 แถวขึ้นไป เมื่อจะสั่งให้รวมอาวุธ ขอให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าเห็นว่าที่ต้ งั กระโจมอาวุธแคบเกินไป อาจสัง่ ให้ขยายแถวที่ 2 , 3 ฯลฯ ไปทางหลังเสี ยก่อนก็
ได้ เมื่อขยายอาวุธแล้วก็เข้าประจาที่เดิม เมื่อมีคาบอก “ ขยายอาวุธ ” ลูกเสื อแต่ละหมู่ต่างนาไม้ง่ามออกจาก
กระโจมมาประจาที่ อยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต่อไป
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสื อ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้ง่ามตามระเบียบแถวได้
เนือ้ หา
1. สัญญาณมือ
2. สัญญาณนกหวีด
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ นักโทษแหกคุก ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 สัญญาณมือ
3.2 สัญญาณนกหวีด
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
1. สัญญาณมือ
1.1 เตรี ยม คอย ฟังคาสั่ง หรื อหยุด เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบ ห้านิ้วชิดกัน หันฝ่ ามือไป
ข้า งหน้ า ลู ก เสื อหยุ ด การเคลื่ อ นไหวหรื อ กระท าการใด ๆ ทั้ง สิ้ น นิ่ ง คอยฟั ง ค าสั่ ง โดยหั น หน้ า ไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าอยูใ่ นแถวยืนอยูใ่ นท่าตรง
1.2 รวม หรื อกลับมา เหยียดแขนขวา มือหมุนเป็ นวงกลมเหนือศีรษะจากซ้ายไปขวา
1.3 จัดแถวหน้ากระดาน เหยียดแขนทั้งสองไปข้างเสมอแนวไหล่ ฝ่ ามือแบไปข้างหน้า จัดแถวหน้า
กระดานให้ทิศหน้าแถวหันตรงหน้าผูใ้ ห้สัญญาณ
1.4 จัดแถวตอน เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าในแถวเดียวกับไหล่ แขนขนานหันฝ่ ามือแบเข้าหากัน
1.5 เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ทางขวา ( ซ้าย ) กึ่งขวา ( ซ้าย ) ไปทางหลังผูใ้ ห้สัญญาณ หันหน้าไปยังทิศ
ทางที่ตอ้ งการชูแขนขึ้นเหนือศีรษะ ฝ่ ามือแบไปข้างหน้าแล้วลดแขนลงข้างหน้าเสมอแนวบ่า
1.6 นอนลงหรื อเข้าที่กาลัง แขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ ฝ่ ามือแบคว่า ลดลงข้างหน้า
กลับที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง
1.7 เร่ งจังหวะหรื อเร็ วขึ้น แขนขวางอมือมาเสมอบ่าชูข้ ึนตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายครั้ง
หมายเหตุ
ก่ อนจะให้ สั ญ ญาณแต่ ล ะท่ านั้น ให้ ท าสั ญ ญาณ ข้อ 1.1 ก่ อ นทุ ก ครั้ ง ไป เพื่ อ เป็ นการเตื อ นให้ รู้
ว่าจะให้สัญญาณอะไร การใช้สัญญาณมือ เป็ นคาสั่งให้แถว “ พัก ” และ “ ตรง ”
2. สัญญาณนกหวีด
2.1 หวีดยาว 1 ครั้ง ( ______ ) ถ้าเคลื่อนที่ให้หยุด ถ้าหยุดอยูเ่ ตือน เตรี ยมตัว หรื อคอยฟั งคาสั่ง
2.2 หวีดยาว 2 ครั้ง ( ______ ______ ) เดินต่อไป เคลื่อนที่ต่อไป ทางานต่อไป
2.3 หวีดสั้นหนึ่งครั้ง หวีดยาวหนึ่งครั้ง สลับกันไป ( ______ __ ______ __ ) เกิดเหตุ
2.4 หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไป ( __ __ __ ______ __ __ __ ______ ) เรี ยกนาย
หมู่ ฯ มารับคาสั่ง
2.5 หวีดสั้นติดกันหลาย ๆ ครั้ง ( __ __ __ __ __ ) เรี ยกประชุม รวม
หมายเหตุ
เมื่อจะใช้สัญญาณ 2.2 2.3 2.4 หรื อ 2.5 ให้ใช้สัญญาณ 2.1 ก่อนทุกครั้ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
- ท่องคาปฏิญาณ กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และคติพจน์ได้
เนือ้ หา
- คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ จาสิ่ งของ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 คาปฏิญาณ
3.2 กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ท่องคาปฏิญาณ กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และคติพจน์ได้
เนือ้ หา
1. คาปฏิญาณ
2. กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3. คติพจน์
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ ไก่ยา่ ง ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3,1 คาปฏิญาณ
3.2 กฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3.3 คติพจน์
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง กางและรื้อเต็นท์พกั แรม
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
สาธิตการกาง-รื้ อเต็นท์พกั แรม-เก็บและระมัดระวังรักษาเต็นท์ได้
เนือ้ หา
การกาง-รื้ อเต็นท์พกั แรม
เก็บและระมัดระวังรักษาเต็นท์ได้
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ นักโทษแหกคุก ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 การกาง-รื้ อเต็นท์พกั แรม
3.2 เก็บและระมัดระวังรักษาเต็นท์ได้
3.3 เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
4. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

แผนการจัดที่ 10 เรื่อง การสาธิตเครื่องบรรจุเครื่องหลังอย่ างถูกต้ องสาหรับเดินทางไกล เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
สาธิ ตเครื่ องบรรจุเครื่ องหลังอย่างถูกต้องสาหรับเดินทางไกล
เนือ้ หา
การสาธิ ตเครื่ องบรรจุเครื่ องหลังอย่างถูกต้องสาหรับเดินทางไกล
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ งานสิ่ งใด ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
การสาธิ ตเครื่ องบรรจุเครื่ องหลังอย่างถูกต้องสาหรับเดินทางไกล
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง การก่ อกองไฟกลางแจ้ งและการปรุ งอาหาร
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
สามารถก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุ งอาหารได้
เนือ้ หา
การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุ งอาหาร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ จับข้ ามแม่ นา้ ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
1. การเลือกสถานที่จุดไฟ
2. การก่อไฟ
3. การทาเชื้อเพลิง
4. การจุดไม้ขีดไฟ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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18
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง การก่ อกองไฟกลางแจ้ งและการปรุ งอาหาร(ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
สามารถก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุ งอาหารได้
เนือ้ หา
การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุ งอาหาร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ยินดีที่รู้จกั ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
1. การประกอบอาหาร
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง แผนทีเ่ ข็มทิศ
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. อธิ บายระบบ เส้นชั้นความสู งในแผนที่ทหารได้
2. บอกและอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ดในแผนที่ได้
3. บอกส่ วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้
4. แสดงวิธีหาทิศ โดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งได้
เนือ้ หา
แผนที่เข็มทิศ
1. การใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งและการหาทิศ
2. ระบบ เส้นชั้นความสู ง
3. ระบบพิกดั กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เพลง “ ทิศทั้งแปด ”
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายเส้นชั้นความสู งและวิธีการหาตาแหน่งที่ต้ งั
โดยอาศัยระบบพิกดั กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
3.2 ผูก้ ากับลูกเสื อและลูกเสื อช่วยกันสรุ ป
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. แผนที่ทหาร – เข็มทิศ
2. แผนภูมิระบบชั้นความสู งและวิธีอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ด
3. แผนภูมิส่วนประกอบ วิธีการใช้เก็บรักษาเข็มทิศ
4. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ซักถามเกี่ยวกับระบบเส้นชั้นความสู งในแผนที่และส่ วนประกอบของเข็มทิศ

10
5
30

นาที
นาที
นาที

5
10

นาที
นาที
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บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
เข็มทิศ
หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการหาแนวทิศเหนือ (ทิศเหนือแม่เหล็ก) เข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลกเสื อ คือ
เข็มทิศของซิ ลวา ของสวีเดน เป็ นเข็มทิศและไม้โปรแทรคเตอร์ รวมอยูด่ ว้ ยกัน ใช้ง่ายและสะดวก
ส่ วนประกอบของเข็มทิศ
1. แผ่นฐาน เป็ นวัตถุโปร่ งใส
2. มีขอบมีมาตราส่ วนเป็ นนิ้ว
3. มีลูกศรชี้ทิศทางที่จะไป
4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็ นวงกลมหมุนได้
6. ปลายเข็มทิศเป็ นแม่เหล็กสี แดง จะชี้ไปทางทิศเหนื อเสมอ
7. ตาแหน่งสาหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม อยูต่ รงปลายลูกศรชี้ทิศทาง
การใช้ เข็มทิศ
ก. กรณี ที่เราทราบค่าหรื อบอกมุมอะซิ มุทมาให้และจะต้อง เดินทางไปทิศทางใด (สมมุติวา่ บอก
มุมอะซิมุทมาให้ 60 องศา )
1. ถือเป็ นเข็มทิศไว้บนฝ่ ามือในแนวราบ โดยให้แม่เหล็กแกว่งไปมาได้อิสระ
2. หมุนกรอบหน้าปัทม์ขแงตลับเข็มทิศให้เลข 60 องศา อยูต่ รงปลายศรชี้
3. จงหันตัวเข็มทิศทั้งฐาน จนกว่าเข็มแมเหล็กแถวชี้ตรงอักษรตัว N
4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทาง ไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น (การเดินทางไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้
นั้นให้มองหาจุดเด่น เช่น ต้นไม้ ก้อนหิ น โบสถ์ ฯลฯ เป็ นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่ งนั้น)
ข.
1.
2.
3.
4.

กรณี ที่หาค่าของมุมอะซิ มุท จากตาบลที่เรายืนอยู่ ไปยังตาบลที่เราจะเดินทางไป
ถือเข็มทิศบนฝ่ ามือในแนวระดับ
หันลูกศรชี้ทิศทาง ไปยังจุดที่เราจะเดินทางไป
หมุนกรอบหน้าปั ดเข็มทิศไปจนถึงครึ่ งอักษร N จะอยูต่ รงปลายเข็มแม่เหล็ก
ตัวเลขบนกรอบหน้าปั ดที่ปลายศรแดง คือค่ามุมที่เราต้องการทราบ

22
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง แผนทีเ่ ข็มทิศ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. อธิบายระบบ เส้นชั้นความสู งในแผนที่ทหารได้
2. บอกและอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ดในแผนที่ได้
3. บอกส่ วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้
4. แสดงวิธีหาทิศ โดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งได้
เนือ้ หา
แผนที่เข็มทิศ
1. การใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งและการหาทิศ
2. ระบบ เส้นชั้นความสู ง
3. ระบบพิกดั กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เพลง “ ริ มโบ้ลูกเสื อ”
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายเส้นชั้นความสู งและวิธีการหาตาแหน่งที่ต้ งั
โดยอาศัยระบบพิกดั กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายการใช้เข็มทิศ
3.3 ผูก้ ากับลูกเสื อและลูกเสื อช่วยกันสรุ ป
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. แผนที่ทหาร – เข็มทิศ
2. แผนภูมิระบบชั้นความสู งและวิธีอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ด
3. แผนภูมิส่วนประกอบ วิธีการใช้เก็บรักษาเข็มทิศ
4. กลอง

10
5
30

นาที
นาที
นาที

5
10

นาที
นาที
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วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ซักถามเกี่ยวกับระบบเส้นชั้นความสู งในแผนที่และส่ วนประกอบของเข็มทิศ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง แผนทีเ่ ข็มทิศ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. อธิ บายระบบ เส้นชั้นความสู งในแผนที่ทหารได้
2. บอกและอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ดในแผนที่ได้
3. บอกส่ วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้
4. แสดงวิธีหาทิศ โดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งได้
เนือ้ หา
แผนที่เข็มทิศ
1. การใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งและการหาทิศ
2. ระบบ เส้นชั้นความสู ง
3. ระบบพิกดั กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เกม “ เกมหาทิศ ”
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 ผูก้ ากับทบทวนแผนการจัดที่ เรื่ องพิกดั กริ ด
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต
3.3 ผูก้ ากับและลูกเสื อช่วยกันสรุ ป
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. แผนที่ทหาร – เข็มทิศ
2. แผนภูมิระบบชั้นความสู งและวิธีอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ด
3. แผนภูมิส่วนประกอบ วิธีการใช้เก็บรักษาเข็มทิศ
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ซักถามเกี่ยวกับระบบเส้นชั้นความสู งในแผนที่และส่ วนประกอบของเข็มทิศ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง เงื่อนทีใ่ ช้ ในการบุกเบิก
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
แสดงการผูกเงื่อนสาหรับช่วยชีวติ คนได้
เนือ้ หา
เงื่อน
1. เงื่อนบ่วงสายธนู
2. เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
3. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น ได้
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
2. เกม “ แข่งขันเรื อบก ”
5
3. สอนตามเนื้อหา
30
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงเหตุการณ์ อันตรายที่เกิดขึ้นและอาจมีคนต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น ตกน้ า ตกเหว
3.2 ร่ วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจทาได้โดยการใช้เชือกและเงื่อนต่าง ๆ
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนผูกเงื่อนตามฐาน โดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตแล้วให้
ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธนู
ฐานที่ 2 เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
ฐานที่ 3 เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
3.4 ทดสอบการผูกเงื่อน
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
สื่ อ
1. แผนภูมิเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
2. เชือก
3. นกหวีด

นาที
นาที
นาที

นาที
นาที
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วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ทดสอบ
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รายละเอียดเนื้อหา
การผูกเงื่อน
1. เงื่อนบ่วงสายธนู
เป็ นเงื่อนที่ใช้ประโยชน์ในชี วติ ประจาวัน เพราะไม่หลุดหรื อเลื่อนได้ง่าย มีความสัมพันธ์กบั เงื่อน
ขัดสมาธิ SHEET BEND
ประโยชน์
- ใช้ในการผูกเชื อกเพื่อทาเป็ นบ่วงคล้องวัตถุต่าง ๆ
- ใช้ผกู สัตว์ไว้กบั หลักหรื อต้นไม้ สัตว์สามารถเดินรอบหลักโดยเชือกไม่พนั หรื อรัดคอสัตว์
จนเกินไป
- ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้ สาหรับให้คนนัง่ หย่อนลงในที่ต่าหรื อยกขึ้นไปที่สูง
- ใช้คล้องคันธนู
- ผูกเรื อกับหลักเมื่อเวลาน้ าขึ้นหรื อน้ าลงก็ไม่มีปัญหา เพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้
2. เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับเงื่อนเก้าอี้ ( FIRESEN’S SHAIR KNOT ) สามารถเลื่อนบ่วงได้ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้และมีความแน่นหนาเพราะบ่วงมีถึง 2 ชั้น
ประโยชน์
- ใช้ในการช่วยคนไข้ที่หมดสติ ให้วดั ตัวของคนไข้กางแขนของคนไข้ออกทั้ง 2 ข้าง วาง
เงื่อนไว้ที่ราวนมซ้าย เลื่อนบ่วงแรกไปถึงปลายนิ้วกลางซ้ายของคนไข้ บ่วงนี้ จะมีขนาดพอดีที่จะใช้คล้องจาก
หลังผ่านรักแร้ท้ งั 2 ข้าง เลื่อนบ่วงที่ 2 ไปถึงปลายนิ้วกลางข้างขวาของคนไข้ บ่วงนี้ จะมีขนาดพอดีที่จะ
คล้องที่ขาพับทั้ง 2 ข้าง
- ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การช่วยคนขึ้นจากที่ต่า และช่วยคนลงจากที่สูง เช่น ช่วยคนที่ติด
ไฟไหม้อยูบ่ นอาคารสู ง ๆ
- ใช้คล้องกับเหล็ก เสา และต้นไม้ จะทาให้แข็งแรง ทนทาน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง เงื่อนทีใ่ ช้ ในการบุกเบิก ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น ได้
2. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลักได้
3. แสดงวิธีผกู เงื่อนเก้าอี้ได้
เนือ้ หา
เงื่อน
1. เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
2. เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
3. เงื่อนเก้าอี้
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เกม “ วิบาก ”
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงเหตุการณ์ อันตรายที่เกิดขึ้นและอาจมีคนต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น การตกน้ า การตกเหว การไต่จากที่สูง
3.2 ร่ วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจทาได้โดยการใช้เชือกและเงื่อนต่าง ๆ
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนผูกเงื่อนตามฐาน โดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตแล้วให้
ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
ฐานที่ 2 เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
ฐานที่ 3 เงื่อนเก้าอี้
3.4 ทดสอบการผูกเงื่อน
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. แผนภูมิเงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
2. เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก

10
5
30

นาที
นาที
นาที

5
10

นาที
นาที
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3. เงื่อนเก้าอี้
4. เชือก
5. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ทดสอบ
3.
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
การผูกเงื่อน
1. เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
ทบเชือกโดยให้ปลายเชื่อกอยูด่ ว้ ยกันเพื่อให้แข็งแรง แน่นหนา และตวัดเชื อกให้เป็ นบ่วงเพื่อ
ประโยชน์ในการคล้อง
ประโยชน์
- ใช้ผกู ขอเหล็กได้ทีละหลายขอ เพื่อเกี่ยวและยกสิ่ งของหรื อหย่อนลงในที่ต่าง ๆ
- ใช้กบั ปั้ นจัน่ ยกสิ่ งของ
- ใช้แทนบ่วงเก้าอี้ได้
2. เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
บ่วงสายธนูพนั หลัก เพื่อประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น คล้องสัตว์ คล้องเรื อ เป็ นต้น
3. เงื่อนเก้าอี้
วิธีผกู
ขั้นที่ 1 ทาเชือกให้เป็ นบ่วงสลับกัน คล้ายขั้นแรกของเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
ขั้นที่ 2 ผลักให้บ่วงเข้าไปซ้อนกัน
ขั้นที่ 3 ดึงขอบบ่วง 1 ข้าม ขอบ 2 ลอด ( ดึงพร้อม ๆ กัน )
ขั้นที่ 4 ขดปลายเชือกให้เป็ นบ่วง A , B เพื่อจะได้สอดบ่วง 1 เข้าในบ่วง A และบ่วง 2
เข้าในบ่วง B เพื่อล็อคไม่ให้เงื่อนรู ดได้
ขั้นที่ 5 และวิธีใช้ สอดบ่วง 1 เข้าในบ่วง A และบ่วง 2 เข้าไปในบ่วง B ( พลิกดูที่บ่วง
A , B ถ้าถูกต้องจะเป็ นตะกรุ ดเบ็ด )
เมื่อจะใช้ก็สอดเท้าเข้าไปในบ่วง 1 ใช้ผา้ รองตรงขาพับ บ่วง 2 สวมลงทางศีรษะลงไปคล้อง
รักแร้ ปลาย X , Y ดึงไว้ค่อย ๆ โรยเชื อกลง หรื อดึงขึ้น
ประโยชน์ ใช้เป็ นเงื่อนกูภ้ ยั ช่วยคนที่ติดอยูบ่ นอาคาร หรื อต้นไม้ โดยหย่อนลงสู่ พ้นื หรื อช่วย
ลากขึ้นจากบ่อใช้เช่นเดียวกับบ่วงสายธนู

32
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง การปฐมพยาบาล
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้ถูกวิธีและปลอดภัย
2. บอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
เนือ้ หา
1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
2. การขอความช่วยเหลือ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 สนทนาและร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคล
หรื อหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อออกเป็ น 2 กลุ่ม เรี ยนเป็ นฐานโดยมีผกู ้ ากับอธิ บาย สาธิ ต
แล้วให้ลูกเสื อปฏิบตั ิตาม ดังนี้
ฐานที่ 1 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ฐานที่ 2 การช่วยคนหายใจ
3.3 เกมทดสอบ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ที่เลือกช่วยเหลือ เช่น เก้าอี้ เสื่ อ เสื้ อ กางเกง ฯลฯ
2. ไม้ง่าม
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ทดสอบ
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รายละเอียดเนื้อหา
การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในสถานที่ที่เกิดอุบตั ิเหตุน้ นั อาจทาได้หลายวิธี แล้วแต่จานวนของผูป้ ฐมพยาบาล
และเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นขณะนั้น วิธีต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
ก. อุม้ เดี่ยว เมื่อมีผพู้ ยาบาลเพียงคนเดียว
หมายถึง การอุม้ ผูป้ ่ วยโดยผูป้ ฐมพยาบาลคนเดียว ใช้ในโอกาสฉุ กเฉิ น ไม่มีผชู ้ ่วย
และหาเปลไม่ได้ การอุม้ แบบนี้ สาหรับการเคลื่อนย้ายในระยะใกล้ ๆ
1. อุม้ แบก ( FIREMAN’S CARRY ) เป็ นท่าอุม้ ที่เหมาะสาหรับคนหมดสติ
2. อุม้ พยุงเดิน ( HUMAN CRUTCH ) เหมาะสาหรับคนไข้ที่ขาข้างหนึ่งได้รับ
บาดเจ็บ เช่น ข้อเท้าเคล็ด
3. อุม้ กอดด้านหน้า ( SHOULDER – KNEE ARMS CARRY ) เหมาะสาหรับ
ผูป้ ่ วยที่ตวั เล็กกว่าผูพ้ ยาบาล
4. อุม้ กอดด้านหลัง ( BACK CARRY ) ในรายที่ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัว และตัวโตเท่า ๆ
กับผูพ้ ยาบาล
5. อุม้ ทาบหลัง ( PACK STRAP CARRY ) ในขณะที่คนไข้นอนหรื อนัง่
ผูพ้ ยาบาลหันหลังให้ผปู ้ ่ วย จับแขนทั้งสองของผูป้ ่ วยคล่อมไหล่ผพู ้ ยาบาล และดึงมือทั้งสองของผูป้ ่ วยที่อยู่
ด้านหน้าของผูพ้ ยาบาลให้ต่าลงมากที่สุด ผูพ้ ยาบาลเดินโดยหลังโค้งมาทางหน้าเล็กน้อย
6. อุม้ ลากด้วยคอ ( FIREMAN’S DRAG ) เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัวและ
ผูพ้ ยาบาลไม่สามารถยืนได้ ให้ผกู ข้อมือทั้งสองของผูป้ ่ วย และผูพ้ ยาบาลสอดศีรษะให้ขอ้ มือทั้งสองของผูป้ ่ วย
อยูบ่ นคอผูพ้ ยาบาล ผูพ้ ยาบาลอาจยกศีรษะผูป้ ่ วยให้สูงขึ้นมากหรื อน้อยได้โดยการยกไหล่และคอขึ้นลง ของผู ้
พยาบาล
ข. อุม้ คู่ เมื่อมีผพู ้ ยาบาลสองคน
ถ้ามีผพู้ ยาบาล 2 คน การอุม้ จะทาให้ผปู ้ ่ วยสบายขึ้น ได้รับความกระทบกระเทือน
น้อยลง และสามารถอุม้ ได้ไกล
1. อุม้ เคียง ( TWO – MAN ARMS CARRY ) ผูพ้ ยาบาลทั้งสองอยูด่ า้ นเดียวกัน
คนแรกมือหนึ่งยกศีรษะและไหล่ อีกมือยกหลัง คนที่สอง มือหนึ่งยกสะโพก อีกมือยกปลายต้นขา
2. อุม้ พยุงด้วยคนสองคน การอุม้ ชนิดนี้ มีโอกาสใช้ได้บ่อย แต่หา้ มใช้ในรายที่มี
กระดูกแขน ขา กระดูกสันหลังหัก วิธีการคล้ายการอุม้ พยุงเดิน แต่ใช้คนพยุง 2 คน
3. อุม้ คนละด้าน ( HUMAN STRETCHER ) เหมาะสาหรับยกผูป้ ่ วยที่นอน และ
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ในคนหมดสติก็ใช้ได้ ผูพ้ ยาบาลอยูค่ นละด้านของผูป้ ่ วย ทั้งสองคนใช้มือซ้ายรองที่กน้ และมือซ้ายของ
ผูพ้ ยาบาลทั้งสองจับกันเป็ นรู ปเกี่ยวขอ มือขวาของผูพ้ ยาบาลคนหนึ่งจับที่ศีรษะ คอและไหล่ ส่ วนอีกคนใช้
มือขวาจับที่น่อง
4. อุม้ คู่กอดหลัง ( FORE – ART CARRY ) ใช้สาหรับเวลาอุม้ ผ่านประตู หรื อ
ทางแคบ ๆ ถ้าคนไข้ไม่รู้สึกตัว การอุม้ วิธีน้ ี ตอ้ งคอยระวังการอุดตันของทางเดินหายใจ
5. อุม้ คู่ประสานแคร่ ผูพ้ ยาบาล 2 คน อาจใข้มือทั้งสองของแต่ละคนจับกันเพื่อให้
ผูป้ ่ วยนั่งบนมื อทั้ง 4 นั้น เหมาะสาหรั บผูป้ ่ วยที่ สามารถใช้มื อข้างเดี ยว หรื อทั้งสองข้างกอดคอผูพ้ ยาบาล
ในรายที่ ผู ้ป่ วยไม่ ส ามารถใช้ แ ขนกอดคอผู ้พ ยาบาลได้ ให้ ผู ้พ ยาบาลใช้ มื อ ข้า งเดี ย วจับ กัน เป็ นรู ป ขอ
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยนัง่ และมือแต่ละข้างที่เหลือของผูพ้ ยาบาลโอบหลังคนป่ วยไว้
ค. การใช้เปล เมื่อมีผพู ้ ยาบาลตั้งแต่สองคนขึ้นไป และมีเปล หรื อเครื่ องมืออื่นที่ใช้แทนเปล
1. การเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้ ( CHAIR LITTER ) การอุม้ คู่ โดยใช้เก้าอี้ช่วยจะ
ทาให้คนไข้นงั่ สบายขึ้น เหมาะสาหรับคนไข้ที่รู้สึกตัวดี การยกเก้าอี้ควรให้เก้าอี้เอียงไปด้านหลังราว 30 องศา
2. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยใช้เปล ( STRETCHER ) เป็ นการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่ดี
ที่สุด และผูป้ ่ วยได้รับความสบายมากกว่าวิธีอื่น ๆ
ก. การใช้เปลโดยผูพ้ ยาบาล 2 คน สาหรับใช้ในสถานที่แคบ ๆ
ข. การใช้เปลโดยผูพ้ ยาบาล 3 คน การยกคนไข้ ต้องระมัดระวัง
ค. การใช้เปลโดยผูพ้ ยาบาล 4 คน เป็ นวิธีที่ถูกต้องที่สุด เวลาเดินผู้
พยาบาลทั้ง 4 จะจับขอบเปลคนละมุม ทาให้เคลื่อนย้ายได้ไกล ๆ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิ กรรม
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนให้ปลอดภัยจากการปฏิบตั ิกิจกรรมได้
เนือ้ หา
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
1. กิจกรรมบุกเบิก
2. กิจกรรมผจญภัย
3. กิจกรรมเดินทางไกล
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. “เพลง ริ บโบ้ลูกเสื อ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
3.1 กิจกรรมบุกเบิก
3.2 กิจกรรมผจญภัย
3.3 กิจกรรมเดินทางไกล
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. อุปกรณ์กิจกรรมต่างๆ
2. ไม้ง่าม
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 20 เรื่อง ประดับเครื่องหมายลูกเสื อโลก
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจในแผนการจัดที่เรื่ องการประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโลก
เนือ้ หา
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโลก
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ มาร่ วมใจ ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโลก
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นเป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ไม้ง่าม
2. นกหวีด
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ซักถาม
3. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
การประดับเครื่องหมายลูกเสื อโลก
หลักสู ตรลู กเสื อโลกมี วิชาพื้ นฐาน 8 วิชา เครื่ องหมายลูกเสื อโลก เป็ นเครื่ องหมายขั้นต้นสาหรั บ
ผู ้ที่ เป็ นลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป วงกลม ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลาง 4.3 เซนติ เมตร มี ต รา
เครื่ องหมายหัวลูกศรสี ขาวบนพื้นสี ม่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสี ขาวเป็ นรู ปวงกลม ผูกเป็ นเงื่อนพิรอดอยูเ่ บื้องล่าง
ติดที่ก่ ึ งกลางกระเป๋ าเสื้ อด้ายซ้าย และจะติดเครื่ องหมายลูกเสื อโลก เมื่อทาพิธีเข้าประจากองแล้วพร้อมติดอิน
ธนู ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ที่ บ่ าทั้ง 2 ข้าง ( ลู กเสื อกาลังเรี ยนในชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ) ลู กเสื อควรสอบได้
เครื่ องหมายลู กเสื อโลกภายหลังจากที่สมัครเข้าเป็ นลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ภายในระยะเวลา ๖ เดือน จึงจะเป็ น
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยสมบูรณ์ และพยายามฝึ กฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจ และสอบวิชาลูกเสื อ
ชั้นพิเศษ ลูกเสื อหลวง ต่อไป
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เครื่องหมายลูกเสื อโลก

ALGERIA/
ALGERIE

ARGENTINA/
ARGENTINE

ARMENIAN
SCOUTS

AUSTRALIA/
AUSTRALIE

AUSTRIA/
AUTRICHE

BAHAMAS

BAHRAIN/
BAHREIN

BANGLADESH

BARBADOS/
BARBADE

BELGIUM/
BELGIQUE 1

BELGIUM/
BELGIQUE

BELGIUM/
BELGIQUE3

BELGIUM/BELGI
QUE 4

BENIN

BRAZIL/BRESIL

BRUNEI

BURUDI

CAMEROON/CA
MEROUN

BOLIVIA/BOLI
BOTSWANA
VIE

CANADA 1

CANADA 2

CENTRAL AFRICAN
CHAD/TCHAD
REP.
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BOY SCOUTS
OF CHINA

COLOMBIA/
COLOMBIES

DENMARK/
DANEMARK 2

DENMARK/
DANEMARK 3

FAROE
GREENLAND/
ISLANDS/
GROENLAND
ILES FEROE 1

ECUADOR/
EQQUATEUR

EGYPT/EGYPTE EI SALVADOR

CHILE/CHILI

FRANCE 1

FRANCE 2

FRANCE 3

COSTA RICA

CYPRUS/CHYPRE

DENMARK/
DANEMARK 1

DOMINICAN
FAROE ISLANDS/ REPUBLIC/
ILES FEROE 2
REPUBLIQUE
DOMINICAINE

ETHIOPIA/
ETHIOPIE

FIJI/FIDJI

FINLAND/
FINLANDE

FRANCE 4

FRANCE 5

GABON
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THE GAMBIA/
GAMBIE

GHANA

GRENADA/
GRENADE

GUATEMALA

GUYANA/
GUYANE

ICELAND/
ISLANDE

INDIA/INDE

INDONESIA/
INDONESIE

IRELAND/
IRLANDE 2

ISRAEL

IVORY COAST/
COTE-D'IVOIRE 3

JAMAICA/
JAMAIQUE

GREECE/GREC GERMANY/
E
ALLEMAGNE 1

GERMANY/
ALLEMAGNE 2

GERMANY/
ALLEMAGNE 3

HAITI

HONDURAS

HONG KONG

IRAN

IRAQ/IRAK

IRELAND/
IRLANDE 1

IVORY COAST/
COTE-D'IVOIRE 1

IVORY COAST/
COTED'IVOIRE 2

KENYA

KOREA/CORE
E

ITALY/ITALIE ITALY/ITALIE
1
2

JAPAN/JAPON

JORDAN/
JORDANIE
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KUWAIT/KOWEIT LEBANON/LIBAN

LUXEMBOURG 1 LUXEMBOURG 2

LESOTHO

LIBRIA

MADAGASCAR MADAGASCA
1
R2

LIBYA/LIBYE

LIECHTENSTE
IN

MADAGASCAR 3

MALAYSIA/
MALAYSIE

MALTA/MALTE

MAURITANIA/ MAURITIUS/IL
MAURITANIE E MAURICE

MEXICO/
MEXIQUE

MOROCCO/
MAROC

NEPEL

NETHERLANDS/
PAYS-BAS

NEW ZEALAND
NOUVELLE
NICARAGUA
ZELANDE

NIGERIA

NORWAY/
NORVEGE

OMAN
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PAKISTAN

PORTUGAL 1

PAPUA NEW
PANAMA
GUINEA/PAPO
REPUBLIC
UAPARAGUAY
/REPUBLIQUE DE
NOUVELLEPANAMA
GUINEE

PORTUGAL 2

SUADI ARABIA SIERRA LEONE

SPAIN/ESPAGNE 3

SRI LANKA

SWEDEN/
SUEDE 2

SWEDEN/
SUEDE 3

QATAR

RWANDA

SOUTH
SINGAPORE/
AFRICA /
SINGAPOUR AFRIQUE DU
SUD

SUDAN/SOUDA
SURINAM
N

SWEDEN/
SUEDE 4

SWEDEN/
SUEDE 5

PHILIPPINES
PERU/PEROU

SENEGAL 1

SENEGAL 2

SPAIN/ESPAGNE 1

SPAIN/ESPAG
NE 2

SWAZILAND

SWEDEN/SUE
DE 1

SWEDEN/
SUEDE 6

TANZANIA/
TANZANIE
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SWITZERLAND/
SUISSE

SYRIA/SYRIE

THAILAND/
THAILANDE

TOGO

TRINIDAD&TOBAGO/ TUNISIA/TUNI
TRINITE ET TOBAGO
SIE

UPPER
UNITED ARAB UNITED
UNITED STATEA OF VOLTA/HAUT
TURKEY/TURQUI UGANDA/OUGAN EMIRATES/EMI KINGDOM
AMERICA ETATSEE
DA
RATS ARABES ROYAUMEUNIS D'AMERIQUE VOLTA=BURK
UNIS
UNI
INA 1

UPPER
VOLTA/HAUTEVOLTA=BURKIN
A2

URUGUAY

VENEZUELA

YEMEN

ZAIRE

ZAMBIA/ZAM
BIE
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 21 เรื่อง ปฐมนิเทศ
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. ชี้แจงการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
3. บอกเครื่ องหมายวิชาพิเศษได้
เนือ้ หา
1. การปฏิบตั ิตนการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การเรี ยนเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
กิจกรรม
1. สนทนาถึงระบบหมู่ การปฏิบตั ิกิจกรรม
2. อธิ บายถึงการแต่งเครื่ องแบบ การแต่งกายและการเตรี ยมอุปกรณ์
3. การเรี ยนเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
สื่ อ
ภาพลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบ
ภาพเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
วิธีวดั ผล
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ซักถาม
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 22 เรื่อง วิชาผจญภัย
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
สามารถบรรจุเครื่ องหลังสาหรับเดินทางไกล 24 กิโลเมตร
เนือ้ หา
การบรรจุเครื่ องหลัง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง จอห์นบราว
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 การบรรจุเครื่ องหลัง
3.2 การเลือกอุปกรณ์
4. เล่า เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
เพลง ใบความรู้ อุปกรณ์
วิธีวดั ผล
สัมภาษณ์ ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 23 เรื่อง วิชาผจญภัย (ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
สามารถเดินทางไกลระยะทาง 16 กิโลเมตรได้
เนือ้ หา
การเดินทางไกล
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม เพลง
5
นาที
3. เนื้อหาตามหลักสู ตร
30
นาที
3.1 เครื่ องหมายสะกดรอย
3.2 การเดินทางไกล
4. เล่า เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
เพลง เครื่ องหมาย ใบความรู้ อุปกรณ์
วิธีวดั ผล
ตรวจผลการปฏิบตั ิงาน
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 24 เรื่อง วิชาผจญภัย (ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
เดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรมได้
เนือ้ หา
วิชาผจญภัย
การเดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรม
การตั้งค่ายพักแรมในถิ่นที่ไม่คุน้ เคย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ป่ าดงพงพี ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงแผนการจัดที่ เรื่ องการเดินทางไกล
3.2 ลูกเสื อวางแผนการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพักแรม
แล้วรายงานหน้าชั้นเรี ยน
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ตัวอย่างแผนที่การเดินทางไกล
2. ภาพการปฏิบตั ิกิจกรรมการเดินทางไกล
3. ภาพการอยูค่ ่ายพักแรม
วิธีวดั ผล
1. สังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 25 เรื่อง วิชาผจญภัย (ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
เดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรมได้
เนือ้ หา
วิชาผจญภัย
การเดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรม
การตั้งค่ายพักแรมในถิ่นที่ไม่คุน้ เคย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “วิง่ เปรี้ ยววงกลม
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงแผนการจัดที่ เรื่ องการเดินทางไกล
3.2 การเดินทางไกลลูกเสื อต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1.1 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
3.1.2 การใช้เข็มทิศ
3.1.3 เหตุฉุกเฉิ นทางน้ า
3.1.4 การปฏิบตั ิงานในเวลากลางคืน
แล้วรายงานหน้าชั้นเรี ยน
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ตัวอย่างแผนที่การเดินทางไกล
2. ภาพการปฏิบตั ิกิจกรรมการเดินทางไกล
3. ภาพการอยูค่ ่ายพักแรม

50
วิธีวดั ผล
1. สังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 26 เรื่อง วิชาผจญภัย (ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
เดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรมได้
เนือ้ หา
วิชาผจญภัย
การเดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรม
การผจญภัย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกมแข่งเรื อบก
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงแผนการจัดที่ เรื่ องการเดินทางไกล
3.2 ลูกเสื อวางแผนการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพักแรม
แล้วรายงานหน้าชั้นเรี ยน
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ตัวอย่างแผนที่การเดินทางไกล
2. ภาพการปฏิบตั ิกิจกรรมการเดินทางไกล
3. ภาพการอยูค่ ่ายพักแรม
วิธีวดั ผล
1. สังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 27 เรื่อง ลม ฟ้ า อากาศ
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. บอกลมที่เกิดในท้องถิ่นของตนได้
2. บอกลักษณะของลมประเภทต่างๆได้
เนือ้ หา
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย
2. ลมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ John Brown ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนากับลูกเสื อถึงลักษณะลมที่เกิดในประเทศไทย
3.2 ผูก้ ากับลูกเสื อ อธิ บายเนื้อหาลมต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- ลมมรสุ ม
- ลมบกลมทะเล
- ลมประจาถิ่น
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล
2. กลอง
วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
ลมต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
1. ลมมรสุ ม คือ ลมที่เกิดจากความกดดันอากาศ เหนื อพื้นดินกับพื้นมหาสมุทรแตกต่างกันในฤดู
ร้อน ลมนี้พดั จากมหาสมุทรเข้าแผ่นดิน ทาให้เกิดฝนตกและนาความชุ่มชื้นสู่ แผ่นดินในฤดูหนาว ลมนี้จะพัด
จากพื้นดินไปสู่ มหาสมุทร นาความแห้งแล้งและความหนาวมาสู่ แผ่นดิน
2. ลมบกลมทะเล
ลมบก เกิดในเวลากลางคืน คือ เป็ นลมที่พดั จากฝั่งสู่ ทะเล เพราะในเวลากลางคืนพื้นดินคายความร้อน
ได้เร็ วกว่าพื้นน้ า จึงทาให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ า ความกดดัน
ของพื้นดินสู งกว่าพื้นน้ า อากาศจึงเคลื่อนที่จากฝั่งสู่ ทะเล
ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน เป็ นลมที่พดั จากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง เพราะในเวลากลางวันแผ่นดินร้อนกว่าน้ า
ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ากว่า ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ าอากาศจึงเคลื่อนที่จากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง
3. ลมประจาถิ่น คือลมที่พดั ขึ้นเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่างๆ เกิดขึ้น เนื่ องจากความกดดันของอากาศ
ของอากาศในภูมิภาคนั้นๆแตกต่างกัน ลมประจาถิ่นประเทศไทย คือ “ลมว่าว” ซึ่ งพัดอยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคม
– เดือนเมษายน เนื่องจากความกดดันอากาศในอ่าวไทยกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อแตกต่างกัน ลมจึงพัดจาก
อ่าวไทยไปสู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 28 เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. บอกลมที่เกิดในท้องถิ่นของตนได้
2. บอกลักษณะของลมประเภทต่างๆได้
เนือ้ หา
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย
2. ลมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ งานสิ่ งใด ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาทบทวนเนื้ อหาลักษณะลมที่เกิดในประเทศไทย
3.2 ผูก้ ากับลูกเสื อ ให้เข้ากิจกรรมตามฐานต่างๆ
ฐานที่ 1 ลมมรสุ ม
ฐานที่ 2 ลมบกลมทะเล
ฐานที่ 3 ลมประจาถิ่น
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล
2. กลอง
วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
ลมต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
1. ลมมรสุ ม คือ ลมที่เกิดจากความกดดันอากาศ เหนื อพื้นดินกับพื้นมหาสมุทรแตกต่างกันในฤดู
ร้อน ลมนี้พดั จากมหาสมุทรเข้าแผ่นดิน ทาให้เกิดฝนตกและนาความชุ่มชื้นสู่ แผ่นดินในฤดูหนาว ลมนี้จะพัด
จากพื้นดินไปสู่ มหาสมุทร นาความแห้งแล้งและความหนาวมาสู่ แผ่นดิน
2. ลมบกลมทะเล
ลมบก เกิดในเวลากลางคืน คือ เป็ นลมที่พดั จากฝั่งสู่ ทะเล เพราะในเวลากลางคืนพื้นดินคายความร้อน
ได้เร็ วกว่าพื้นน้ า จึงทาให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ า ความกดดัน
ของพื้นดินสู งกว่าพื้นน้ า อากาศจึงเคลื่อนที่จากฝั่งสู่ ทะเล
ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน เป็ นลมที่พดั จากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง เพราะในเวลากลางวันแผ่นดินร้อนกว่าน้ า
ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ากว่า ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ าอากาศจึงเคลื่อนที่จากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง
3. ลมประจาถิ่น คือลมที่พดั ขึ้นเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่างๆ เกิดขึ้น เนื่ องจากความกดดันของอากาศ
ของอากาศในภูมิภาคนั้นๆแตกต่างกัน ลมประจาถิ่นประเทศไทย คือ “ลมว่าว” ซึ่ งพัดอยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคม
– เดือนเมษายน เนื่องจากความกดดันอากาศในอ่าวไทยกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อแตกต่างกัน ลมจึงพัดจาก
อ่าวไทยไปสู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 29 เรื่อง ลม ฟ้ า อากาศ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. บอกลมที่เกิดในท้องถิ่นของตนได้
2. บอกลักษณะของลมประเภทต่างๆได้
เนือ้ หา
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย
2. ลมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ จาสิ่ งของ ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาทบทวนเนื้ อหาลักษณะลมที่เกิดในท้องถิ่น
3.2 ผูก้ ากับลูกเสื อให้อภิปรายร่ วมกันถึงปะโยชน์ของลม
3.3 ตัวแทนแต่ละหมู่นาเสนอผลการอภิปราย
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แบบบันทึกกิจกรรม แผนการจัดที่ เรื่อง ประโยชน์ ของลม
สมาชิ กหมู่………………………………………………………….
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………..
8. …………………………………………………………….
ประโยชน์ ของลม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ให้ วาดภาพประกอบกิจกรรมทีเ่ กีย่ วทีข่ ้ องกับลม

58
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 30 เรื่อง ลม ฟ้ า อากาศ ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. บอกฤดูกาลต่างๆในท้องถิ่นของตนได้
2. บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได้
เนือ้ หา
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย
2. สัญญาณหรื อสาเหตุที่ทาให้ลกั ษณะอากาศเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ จับข้ามแม่น้ า ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนากับลูกเสื อถึงลักษณะอากาศประจาวัน
3.2 ผูก้ ากับลูกเสื อมอบหมายให้ลูกเสื อบันทึกลักษณะของอากาศ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. แผนที่ประเทศไทย
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
การจัดทาสถิติกาลอากาศประจาวัน
การจัดทาสถิติกาลอากาศประจาวันนั้น ลูกเสื อสามารถจัดทาขึ้นได้อย่างง่ายๆ โดยการสังเกตสภาพอากาศ
และวัดอุณหภูมิดว้ ยเทอร์ มอมิเตอร์ แล้วจดบันทึกไว้ เราควรทาการสังเกตในตอนเช้าและในตอนบ่ายของทุก
วัน ต่อเนื่ องกัน เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน เมื่อครบแผน แล้วให้ลูกเสื อนาสถิติกาลอากาศประจาวันที่
จดบันทึกมาพิจารณาดู จะพบว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะทาให้เข้าใจถึงสภาพอากาศ
โดยทัว่ ๆไป ของท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างตารางสถิติกาลอากาศประจาวัน
วันที่ ……เดือน………………………….พ.ศ. …………….
เวลา

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

สภาพของอากาศ

เช้า
เย็น

…………………………………..
…………………………………….

………………………..
…………………………..

ผูบ้ นั ทึก…………………………………….

หมายเหตุ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 31 เรื่อง วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างของค่ายพักแรมได้
2. สาธิ ตแผนการจัดที่ เรื่ องที่แผนให้ได้อย่างน้อย 3 อย่าง ใน 5 อย่าง
เนือ้ หา
วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
สาธิ ตแผนการจัดที่ เรื่ องที่แผนให้ได้อย่างน้อย 3 อย่าง
1. การใช้ถ่านสาหรับหุ งต้มอาหาร
2. การก่อไฟสาหรับชุมนุมรอบกองไฟ
3. การกางเต็นท์สาหรับหมู่ลูกเสื อ
4. การตากผ้าและเครื่ องนอนที่เปี ยกชื้นให้แห้ง
5. การป้ องกันไฟไหม้ระหว่างอยูค่ ่ายพักแรม
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เพลง ยินดีที่พบกัน
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
1. การใช้ถ่านสาหรับหุ งต้มอาหาร
2. การก่อไฟสาหรับชุมนุมรอบกองไฟ
3. การกางเต็นท์สาหรับหมู่ลูกเสื อ
4. การตากผ้าและเครื่ องนอนที่เปี ยกชื้นให้แห้ง
5. การป้ องกันไฟไหม้ระหว่างอยูค่ ่ายพักแรม
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. อุปกรณ์การอยูค่ ่ายพักแรม
2. นกหวีด

10
5
30

นาที
นาที
นาที

5
10

นาที
นาที
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วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 32 เรื่อง วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม (ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. อธิ บาย สาธิ ตวิธีต่างๆที่ใช้ในค่ายพักแรมได้
2. มีความรู ้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับการอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อ
เนือ้ หา
วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
1. การระวังรักษาอาหาร
2. การระวังรักษาน้ าดื่ม
3. การระวังรักษาที่หุงต้มอาหาร
4. การกาจัดขยะ
5. การสร้างและระวังรักษาส้วมชัว่ คราว
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เพลง ยินดีที่พบกัน
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
- การระวังรักษาอาหาร
- การระวังรักษาน้ าดื่ม
- การระวังรักษาที่หุงต้มอาหาร
- การกาจัดขยะ
- การสร้างและระวังรักษาส้วมชัว่ คราว
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. อุปกรณ์การอยูค่ ่ายพักแรม
2. นกหวีด

10
5
30

นาที
นาที
นาที

5
10

นาที
นาที
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วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 33 เรื่อง วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม (ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. อธิ บาย สาธิ ตวิธีต่างๆที่ใช้เครื่ องมือต่างๆที่แผนได้
2. ใช้เครื่ องมือที่มีเครื่ องยนต์ได้อย่างปลอดภัย
เนือ้ หา
วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
1. ขวานสาหรับโค่นต้นไม้
2. เลื่อย
3. ค้อนหนัก
4. เครื่ องมือลิดกิ่งไม้
5. เครื่ องมือที่ใช้เครื่ องยนต์ เช่น เครื่ องตัดหญ้า สว่านไฟฟ้ า ฯ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
2. เพลง ยินดีที่พบกัน
3. สอนตามเนื้อหา
3.1 วิชาผูจ้ ดั การอยูค่ ่ายพักแรม
- ขวานสาหรับโค่นต้นไม้
- เลื่อย
- ค้อนหนัก
- เครื่ องมือลิดกิ่งไม้
- เครื่ องมือที่ใช้เครื่ องยนต์ เช่น เครื่ องตัดหญ้า สว่านไฟฟ้ า ฯ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
สื่ อ
1. อุปกรณ์การอยูค่ ่ายพักแรม เช่น ขวาน เลื่อย ค้อน เครื่ องตัดหญ้า
2. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม

10
5
30

นาที
นาที
นาที

5
10

นาที
นาที
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2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมูต่ ามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 34 เรื่อง วิชาผู้พทิ กั ษ์ ป่า
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
บอกชื่อต้นไม้ต่างๆได้อย่างน้อย 20 ชนิด พร้อมบอกประโยชน์ของต้นไม้ชนิ ดต่างๆได้
เนือ้ หา
วิชาผู้พทิ กั ษ์ ป่า
- ต้นไม้ต่างๆได้
- ประโยชน์ของต้นไม้ชนิดต่างๆได้
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ป่ าดงพงพี ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงแผนการจัดที่ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเรา
3.2 ตัวแทนแต่ละหมู่แนะนาชื่อต้นไม้ต่างๆ 20 ชนิดพร้อมบอกประโยชน์
ของพืชแต่ละชนิด
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ตัวอย่างแผนภูมิเครื่ องหมายวิชาพิเศษที่ลูกเสื อๆได้รับ
2. ภาพการปฏิบตั ิกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
3. กลอง ฉิ่ ง กรับ
วิธีวดั ผล
4. สังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
5. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
โครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ละเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ทั้งที่เป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ได้แก่ คน
สัตว์ และพืช รวมทั้งสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ซึ่ งได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศต่างๆ เช่น แม่น้ า ลาคลอง ทะเล ภูเขา เป็ นต้น
ตลอดจนสิ่ งที่มองไม่เห็นซึ่ งได้แก่อากาศ เสี ยง ความร้อน เป็ นต้น
ธรรมชาติเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเรา ซึ่ งมีประโยชน์มากมาย แต่เท่าที่ผา่ นมานั้น คนเรามักใช้
ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูใ่ นธรรมชาติอย่างผิดวิธี ทาให้สภาพธรรมชาติถูกทาลายอย่างมากจะก่อให้เกิด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษนานาประการ เช่น ปั ญหาน้ าเสี ย ปั ญหาอากาศเป็ นพิษ ปั ญหาขยะมูลฝอย เป็ นต้น
ดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เมื่อลูกเสื อมีเวลาว่าง ควรเข้ามามีส่วนร่ วมในโครงการอนุ รักษ์ธรรมชาติในโรงเรี ยน อย่างน้อย 1
โครงการ เช่น การปลูกต้นไม้ การกาจัดขยะมูลฝอย เป็ นต้น เพราะนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
แล้ว ยังทาให้สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนมีบรรยากาศที่น่าอยู่ น่าศึกษาเล่าเรี ยนยิง่ ขึ้น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 35 เรื่อง วิชาผู้พทิ กั ษ์ ป่า ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
1. เขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรี ยนได้
- มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้างของต้นไม้ การกินอาหาร การหายใจ
และการเจริ ญเติบโต
2. รู ้จกั อันตรายที่เกิดแก่ตน้ ไม้และป่ าไม้ เช่นไฟไหม้ แมลงต่างๆ เชื้อโรค และสัตว์ต่างๆ
เนือ้ หา
วิชาผู้พทิ กั ษ์ ป่า
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เกม “ เรื อกรรเชียง ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงแผนการจัดที่ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเรา
3.2 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโครงสร้างของต้นไม้ การกินอาหาร
การหายใจ และการเจริ ญเติบโตรู ้ อันตรายที่เกิดแก่ตน้ ไม้และป่ าไม้ เช่นไฟไหม้ แมลงต่างๆ
เชื้อโรค และสัตว์ต่างๆ
3.3 แต่ละหมู่เขียนโครงการอนุ รักษ์ธรรมชาติในโรงเรี ยนหมู่ละ 1 โครงการ
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ตัวอย่างแผนภูมิเครื่ องหมายวิชาพิเศษที่ลูกเสื อๆได้รับ
2. ภาพพืชชนิดต่างๆ
3. ไม้ง่าม
4. นกหวีด
วิธีวดั ผล
1. สังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
ตัวอย่ างการเขียนโครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติในโรงเรียน
โครงการการปลูกต้ นไม้ ยนื ต้ นในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้มรสภาพเป็ นธรรมชาติมากขึ้น
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกเสื อรักธรรมชาติและให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
การเตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์ต่างๆสาหรับใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ยนื ต้นในโรงเรี ยน มีดงั นี้
1. มีด จอบ เสี ยม
2. บัวรดน้ าต้นไม้
3. หลักไม้
4. เชือก
การเตรียมกล้ าพันธุ์ไม้
เป็ นต้นไม้ที่ไห้ร่มเงาได้ดี เช่น จามจุรี หางนกยูง กระถินณรงค์ ราชพฤกษ์ อินทนิล ชมพูพนั ทิพย์
และต้นหูกวาง เป็ นต้น โดยการตระเตรี ยมกล้าพันธุ์ไม้ยนื ต้น 2 วิธี ดังนี้
1. นาเมล็ดพันธุ์ไม้ยนื ต้นมาเพาะไว้ในโรงเรื อนเพาะชาของโรงเรี ยน
2. ขอพันธุ์ไม้ยนื ต้นจากศูนย์เพาะชากล้าไม้ กรมป่ าไม้ ที่อยูใ่ กล้กบั โรงเรี ยน
สถานทีป่ ลูก
ปลูกตามแนวริ มรั้วโรงเรี ยนและสองข้างถนนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
1. เลือกสถานที่ปลูกให้เหมาะสม จากนั้นนาเชือกมาขึงให้เป็ นแนวเส้นตรง แล้วปักหลักไม้ให้มี
ระยะห่างกัน 6-8 เมตร เนื่องจากเป็ นการปลูกไม้ยนื ต้นที่มีขนาดใหญ่
2. ขุดดินบริ เวณที่ปักหลักไม้เอาไว้ ให้เป็ นหลุมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อวงกลมที่มีขนาดกว้างพอสมควร
ตามขนาดของต้นไม้ที่จะนามาปลูก
3. ปุ๋ ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น มูลวัว มูลควาย เป็ นต้น นามาผสมกับดิน แล้วใส่ รอง
บริ เวณก้นหลุม
4. ค่อยๆ นาต้นกล้าออกจากถุงพลาสติกหรื อภาชนะที่ใช่เพาะชาต้นกล้าออกก่อน โดยระมัดระวังอย่า
ให้รากของต้นกล้าไม้ได้รับความกระทบกระเทือน จากนั้นจึงค่อยๆ วางลงในหลุมแล้วเขี่ยหน้าดินตรงปากหลุม
กลบให้เรี ยบร้อย
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5. นาไม้มาปั กทาเป็ นรั้วล้อมรอบต้นไม้แต่ละต้น เพื่อป้ องกันไม่ไห้คนหรื อสัตว์ต่างๆ มาเหยียบย่า
ต้นไม้ที่ปลูกไว้
6. เมื่อล้อมรั้วเสร็ จแล้ว รดน้ าต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกและช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ โดยหมัน่ รดน้ า พรวน
ดิน กาจัดวัชพืช และใส่ ปุ๋ยเสมอๆ เพื่อไม้ยนื ต้นที่เราปลูกไว้จะได้เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะช่วยให้มี
ต้นไม้เขียวขจีและให้ความร่ วมรื่ นแก่บริ เวณโรงเรี ยน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

แผนการจัดที่ 36 เรื่อง วิชาผู้พทิ กั ษ์ ป่า ( ต่ อ )
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
มีส่วนร่ วมในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรี ยนอย่างน้อย 1 โครงการ
เนือ้ หา
วิชาผู้พทิ กั ษ์ ป่า การปลูกพืชและบารุ งรักษา(การทาแปลง การย้ายต้นอ่อน การบารุ งรักษา
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( พิธีเปิ ด สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ บริ การ ”
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 ผูก้ ากับนาสนทนาถึงแผนการจัดที่ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเรา ( ทบทวน )
3.2 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อเขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรี ยน
3.3 ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3.4 รายงานผล
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. ตัวอย่างแผนภูมิเครื่ องหมายวิชาพิเศษที่ลูกเสื อๆได้รับ
2. ภาพการปลูกพืชและการบารุ งรักษา
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงานการทางานเป็ นหมู่ตามที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกหลังการสอน................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา..........................................................................................................................
. .............................................................................................................................................................................
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รายละเอียดเนื้อหา
ตัวอย่ างการเขียนโครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติในโรงเรียน
โครงการการปลูกต้ นไม้ ยนื ต้ นในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้มรสภาพเป็ นธรรมชาติมากขึ้น
2. เพื่อส่ งเสริ มให้ลูกเสื อรักธรรมชาติและให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
การเตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์ต่างๆสาหรับใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ยนื ต้นในโรงเรี ยน มีดงั นี้
1. มีด จอบ เสี ยม
2. บัวรดน้ าต้นไม้
3. หลักไม้
4. เชือก
การเตรียมกล้ าพันธุ์ไม้
เป็ นต้นไม้ที่ไห้ร่มเงาได้ดี เช่น จามจุรี หางนกยูง กระถินณรงค์ ราชพฤกษ์ อินทนิล ชมพูพนั ทิพย์
และต้นหูกวาง เป็ นต้น โดยการตระเตรี ยมกล้าพันธุ์ไม้ยนื ต้น 2 วิธี ดังนี้
1. นาเมล็ดพันธุ์ไม้ยนื ต้นมาเพาะไว้ในโรงเรื อนเพาะชาของโรงเรี ยน
2. ขอพันธุ์ไม้ยนื ต้นจากศูนย์เพาะชากล้าไม้ กรมป่ าไม้ ที่อยูใ่ กล้กบั โรงเรี ยน
สถานทีป่ ลูก
ปลูกตามแนวริ มรั้วโรงเรี ยนและสองข้างถนนในโรงเรี ยน เป็ นต้น
1. เลือกสถานที่ปลูกให้เหมาะสม จากนั้นนาเชือกมาขึงให้เป็ นแนวเส้นตรง แล้วปักหลักไม้ให้มี
ระยะห่างกัน 6-8 เมตร เนื่องจากเป็ นการปลูกไม้ยนื ต้นที่มีขนาดใหญ่
2. ขุดดินบริ เวณที่ปักหลักไม้เอาไว้ ให้เป็ นหลุมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรื อวงกลมที่มีขนาดกว้างพอสมควร
ตามขนาดของต้นไม้ที่จะนามาปลูก
3. ปุ๋ ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น มูลวัว มูลควาย เป็ นต้น นามาผสมกับดิน แล้วใส่ รอง
บริ เวณก้นหลุม
4. ค่อยๆ นาต้นกล้าออกจากถุงพลาสติกหรื อภาชนะที่ใช่เพาะชาต้นกล้าออกก่อน โดยระมัดระวังอย่า
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ให้รากของต้นกล้าไม้ได้รับความกระทบกระเทือน จากนั้นจึงค่อยๆ วางลงในหลุมแล้วเขี่ยหน้าดินตรงปากหลุม
กลบให้เรี ยบร้อย
5. นาไม้มาปั กทาเป็ นรั้วล้อมรอบต้นไม้แต่ละต้น เพื่อป้ องกันไม่ไห้คนหรื อสัตว์ต่างๆ มาเหยียบย่า
ต้นไม้ที่ปลูกไว้
6. เมื่อล้อมรั้วเสร็ จแล้ว รดน้ าต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกและช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ โดยหมัน่ รดน้ า พรวน
ดิน กาจัดวัชพืช และใส่ ปุ๋ยเสมอๆ เพื่อไม้ยนื ต้นที่เราปลูกไว้จะได้เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะช่วยให้มี
ต้นไม้เขียวขจีและให้ความร่ วมรื่ นแก่บริ เวณโรงเรี ยน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 37 เรื่อง หัวหน้ าคนครัว
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเลือกซื้ อ และจัดหาอาหารที่เป็ นประโยชน์ได้
เนือ้ หา
1. หลักการซื้ ออาหาร
2. หลักการประกอบอาหาร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหลักการเลือกซื้ ออาหาร
3.2 แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าอภิปราย หลักการประกอบอาหาร
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. แผนภูมิอาหารหลัก 5 หมู่
2. กระดาษชาร์ด
วิธีวดั ผล
1. สังเกตการร่ วมกิจกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมภายในกลุ่ม
2. ตรวจสอบผลงาน/ผลการปฏิบตั ิงาน
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 38 เรื่อง หัวหน้ าคนครัว(ต่ อ)
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ลูกเสื อสามารถประกอบอาหารโดยใช้อุปกรณ์หม้อสนามได้
เนือ้ หา
การใช้หม้อสนาม
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง / เกม
5
นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30
นาที
3.1 การประกอบอาหาร
3.2 การใช้หม้อสนาม
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
เพลง / เกม / หม้อสนาม
วิธีวดั ผล
ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา........................................................................................................................
. ...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดที่ 39 เรื่อง ทบทวน ทดสอบ
เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนในห้องสอบได้ถูกต้อง
เนือ้ หา
แผนที่-เข็มทิศ
การประถมพยาบาล
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (สวดมนต์ สงบนิ่ ง ตรวจ แยก )
10
นาที
2. เพลง “ในหมู่ลูกเสื อ”
5
นาที
3. สอบตามเนื้ อหา
30
นาที
แผนที่-เข็มทิศ
การประถมพยาบาล
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. เล่าแผนการจัดที่ เรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5
นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10
นาที
สื่ อ
1. แบบทดสอบ
2. ไม้ง่าม
3. กลอง
วิธีวดั ผล
1. สังเกต
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะผู้บริ หารสถานศึกษา.......................................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เครื่องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ

สารบัญ
หน้ า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรี ยนรู้
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยที่ 1
การปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 2-3
หน้าที่พลเมือง
หน่ วยที่ 4-5
สิ่ งแวดล้อม
หน่ วยที่ 6-7
การเดินทางสารวจ
หน่ วยที่ 8-9
การแสดงออกทางศิลปะ
หน่ วยที่ 10-11
สมรรถภาพทางกาย
หน่ วยที่ 12-13
กิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ
หน่ วยที่ 14-15
อุดมคติ
หน่ วยที่ 16-18
การบริ การ
หน่ วยที่ 19-20
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ

1
3
5
9
13
17
21

25
29
34

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยที่ 1
การจัดการบันเทิง
หน่ วยที่ 2
นักกีฬา

41
42

หน่ วยที่ 3
การจัดการบันเทิง
หน่ วยที่ 4-5

43

นักผจญภัย

44

หน่ วยที่ 6-7
แผนที่ทหาร/เข็มทิศ

หน่ วยที่ 8-10
แผนที่ทหาร / เข็มทิศ
หน่ วยที่ 11-13
นักดาราศาสตร์
หน่ วยที่ 14-15
นักธรรมชาติวทิ ยา
หน่ วยที่ 16-17
นักสะกดรอย
หน่ วยที่ 18
ทดสอบความรู้วชิ าพิเศษ

46
48
49

52
54
56

สั ปดาห์ ที่
1

2-3

4-5

6-7

8-9

การกาหนดการสอนหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่ อยกิจกรรม
1.ปฐมนิเทศ
1.1 การจัดการเรี ยนการสอน
1.2 การแต่งกาย
2.หน้าที่พลเมือง
2.1 ประวัติการลูกเสื อไทย
2.2 วิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสื อ
3.สิ่ งแวดล้อม
3.1 ความหมายและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
3.2 วิธีการอนุรักษ์สัตว์ – พืช
3.3 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
4.การเดินทางสารวจ
4.1 หลักในการเดินทางสารวจด้วยการเดินเท้า
4.2 การจัดอาหารและอุปกรณ์เวชภัณฑ์
4.3 การทาแบบรายงานสารวจ
5.การแสดงออกทางศิลปะ
5.1 ศิลปการแสดง
5.2 ทัศนศิลป์ และการวาดภาพ
5.3 การปั้ น
5.4 การถ่ายภาพ
5.5 การประดิษฐ์ – การแกะสลัก
5.6 การช่าง
5.7 ศิลปทางอักษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์

เวลา/คาบ
1

2

2

2

2

สั ปดาห์ ที่
10-11

12-13

14-15

16-18

19-20

หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่อยกิจกรรม
6. สมรรถภาพทางกาย
6.1 มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
6.2 ความหมายชนิดและโทษของสิ่ งเสพย์ติด
7. กิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ
7.1 แนวทางในการเลือกปฏิบตั ิกิจกรรม
7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม
7.อุดมคติ
7.1 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
7.2 ศีล 5 และศีล 8
7.3 อาราธนาศีล-ธรรม-พระปริ ตร
7.4 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
7.5 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
7.6 กิจกรรมวิทยาการ
8.บริ การ
8.1 ความหมายของชุมชน การบริ การและการพัฒนาชุมชน
8.2 กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
8.3 การบริ การชุมชนตามกฎของลูกเสื อ
8.4 การปฐมพยาบาล
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
รวม

เวลา/คาบ
2

2

2

3

2
20

กาหนดการสอนหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สั ปดาห์ ที่
21

22-23

24 - 25

26 - 27

หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่ อยกิจกรรม
1.ปฐมนิเทศ
1.1 การเรี ยนเพื่อรับเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
1.2 การเรี ยนเพื่อรับเครื่ องหมายสายยศ
2.วิชานักแสดงบันเทิง
2.1 วางแผนจัดการบันเทิง
2.2 เตรี ยมจัดโปรแกรมบันเทิง
3.นักกรี ฑา
3.1 ออกกาลังกาย้วยวิธีต่างๆได้
- วิง่ ระยะสั้น
- วิง่ ระยะกลาง
- วิง่ กระโดดสู ง
4.วิชานักผจญภัย
- การเดินทางไกลแรมคืน
- ว่ายน้ า
- กระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
- การไต่เชือก

เวลา/คาบ
1

2

2

2

สั ปดาห์ ที่
28 - 30

31 - 33

34 - 35

36 - 37

38 - 39

หน่ วยการเรียนรู้ /หน่ วยย่ อยกิจกรรม
แผนที่ทหาร /เข็มทิศ
- ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
- กาหนดที่ต้ งั ลงบนแผนที่ดว้ ยพิกดั
- การใช้เข็มทิศ
5.วิชานักดาราศาสตร์
- ดาวและกลุ่มดาว
- เครื่ องมือ,หอดูดาว
- กิจกรรมมนุษย์ในอวกาศ
นักธรรมชาติวทิ ยา
- ความรู้เรื่ องธรรมชาติ
- โครงงานธรรมชาติศึกษา
นักสะกดรอย
- การสะกดรอย
- นักสะกดรอย
ทดสอบความรู้วชิ าพิเศษ

เวลา/คาบ
3

3

2

2

รวม

2
40

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และคาบเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิชา เครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
ภาคเรี ยนที่ 1
ปฐมนิเทศ(เครื่ องแบบ,การ
ทาความเคารพ ,ระเบียบแถว)
หน้าที่พลเมือง
สิ่ งแวดล้อม
การเดินทางสารวจ
การแสดงออกทางศิลปะ
สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ
อุดมคติ
บริ การ
เครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
รวม

คาบ
1
2-3
4-5
6-7
8- 9
10 - 11
12-13
14 - 15
16 - 18
19 - 20
20

ภาคเรี ยนที่ 2
ปฐมนิเทศ
นักแสดงการบันเทิง *
นักกรี ฑา *
นักผจญภัย *
แผนที่ทหารและเข็มทิศ *
นักดาราศาสตร์ *
นักธรรมชาติวทิ ยา *
นักสะกดรอย *
สอบภาคทฤษฎี

คาบ
1
2–3
4–5
6–7
8 – 10
11 – 13
14 – 15
16 – 17
18

รวม

18

หมายเหตุ 1. การสอบภาคปฏิบตั ิใช้เวลานอกคาบเรี ยน
2. ตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสู ตร และวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ) ข้อ 2 กาหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้าเกณฑ์ได้รับเครื่ องหมาย
ลูกเสื อชั้นพิเศษจะต้องสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสื อชั้นพิเศษได้ 5 วิชา คือ วิชาการเดินทางสารวจ วิชาบริ การ และ
วิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสื อเป็ นผูเ้ ลือก
3. ระเบียบแถวเป็ นการฝึ กความพร้อมของลูกเสื อ ไม่ใช่วชิ าในหมวดวิชาลูกเสื อชั้นพิเศษ
4. * ภาคเรี ยนที่ 2 เป็ นแผนการเรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามข้อบังคับฯ 76 วิชา

ภาคเรียนที่ 1
คาบที่ 1
ปฐมนิเทศ
จุดประสงค์
1. ทบทวนกิจกรรมลูกเสื อในระดับชั้น ม.1
2. ชี้แนวทางกิจกรรมลูกเสื อในระดับชั้น ม.2
คาบที่ 2
เรื่อง ระเบียบแถว
จุดประสงค์
1. .ให้สามารถจัดแถวรู ปแบบต่างๆได้
2. .ให้สามารถสัง่ แถวตามหลักการของคาบอก หรื อสัญญาณได้ถูกต้อง
เนือ้ หาสาระ
1. รู ปแถวแบบต่างๆ
- แถวตอน
- แถวหน้ากระดานปิ ดระยะ เปิ ดระยะ หน้ากระดานแถวเดียว
- ครึ่ งวงกลม
- วงกลม ก,ข
- รัศมี
- สี่ เหลี่ยมเปิ ด
2. สัญญาณและคาบอกคาสั่ง
คาบที่ 3
เรื่อง หน้ าทีพ่ ลเมือง
จุดประสงค์
1. บอกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และแผนการปฏิบตั ิงานได้
2. ชี้แจงหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขได้
3. อธิบายระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลักการและบทบาทของพรรคการเมืองได้

เนือ้ หาสาระ
1. ขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ของกรรมการลูกเสื อ แผนปฏิบตั ิงาน
2. พระมหากษัตริ ยก์ บั การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง
3. บทบาทของพรรคการเมืองในปัจจุบนั
4. นโยบายของรัฐบาลไทย
5. การดาเนินงานของสหประชาชาติ
คาบที่ 4 – 5
เรื่อง สิ่ งแวดล้อม
จุดประสงค์
1. ระบุปัญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นได้
2. ระบุวธิ ี การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการนาไปใช้ได้
3. บอกถึงความจาเป็ นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้
เนือ้ หาสาระ
1. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
2. สาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
3. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประโยชน์
4. การรักษาและปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน
5. บทบาทของลูกเสื อในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
คาบที่ 6
เรื่อง การเดินทางสารวจ
จุดประสงค์
1. อธิ บายขั้นตอนการวางแผนการเดินทางสารวจได้
2. ชี้แจงการจัดอุปกรณ์ อาหาร ฯลฯ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเดินทางสารวจพักแรม
3. อธิ บายวิธีการและหลักแห่งความปลอดภัยในการเดินทางสารวจ
4. เดินทางสารวจด้วยเท้าหรื อจักรยาน หรื อทางเรื อ ตามกฏเกณฑ์ที่กาหนด
เนือ้ หาสาระ
1. การวางแผนการเดินทางสารวจ
- วัตถุประสงค์ สถานที่
- ศึกษาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการเดินทาง
- สารวจความต้องการ
2. กิจกรรมระหว่างเดินทางสารวจ
- การแสดง ประเพณี และวัฒนธรรม

3. การเดินทางสารวจด้วยการเดินเท้า จักรยาน เรื อพาย
คาบที่ 7 – 8
เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ
จุดประสงค์
1. ผลิตผลงานทางศิลปะได้
2. นาผลงานทางศิลปะไปแสดงในที่สาธารณะหรื อต่อหน้าสมาชิกได้
เนือ้ หาสาระ
1. คุณค่าทางศิลปะ
2. ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ การช่าง ศิลปะทางอักษรศาสตร์ ศิลปะการวิจารณ์
3. งานศิลปะประจาท้องถิ่นต่างๆ
4. การจัดงานแสดงศิลปะในที่สาธารณะ
คาบที่ 9 – 11
เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
จุดประสงค์
1. อธิบายถึงประโยชน์ วิธีการ กติกาการแข่งขัน
2. สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
- วิง่ 100 เมตร
- กระโดดไกล
- ทุ่มน้ าหนัก
- เซปั กตะกร้อ
- การวิง่ ผลัด
เนือ้ หาสาระ
1. การวิง่ ท่าตั้งต้น ท่าทางการวิ่งและวิธีการผ่านเส้นชัย
2. การกระโดดไกล การจรดเท้ากระโดด การลอยตัวในอากาศ กาลงสู่ พ้นื
3. การทุ่มน้ าหนัก การเตรี ยมตัว การถือลูกน้ าหนัก การเคลื่อนที่ การทุ่ม การทรงตัว
4. เซปักตะกร้อ จานวนผูเ้ ล่น วิธีเล่น กติกา
5. การวิง่ ผลัด การปฏิบตั ิของผูร้ ับและผูส้ ่ งคทา
คาบที่ 12 – 13
เรื่อง อุดมคติ
จุดประสงค์
1. สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ตนอยูอ่ าศัยได้
2. หลักการศาสนาที่ตนนับถือสามารถนามาแก้ปัญหาในสังคมได้

3. อธิ บายถึงความสอดคล้องของคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อกับหลักธรรมในศาสนาและการนาคา
ปฏิญาณและกฎของลุกเสื อไปแก้ปัญหาในสังคม
เนือ้ หาสาระ
1. หลักการของทุกศาสนา
2. ความสอดคล้องระหว่างหลักการของศาสนากับกฎและคาปฏิญาณลูกเสื อ
3. แนวทางการนาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อไปใช้แก้ปัญหาในสังคม
คาบที่ 14 – 15
เรื่อง กิจกรรมทีส่ นใจเป็ นพิเศษ
จุดประสงค์
1. เลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษ 1 กิจกรรม
2. อธิ บายถึงคุณค่าและกฎเกณฑ์ของกิจกรรมนั้น
3. ปฏิบตั ิได้
เนือ้ หาสาระ
1. แนวทางในการเลือกปฏิบตั ิกิจกรรม
2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม
คาบที่ 16 – 17
เรื่อง บริการ
จุดประสงค์
1. บอกความหมายของการบริ การตามอุดมการณ์ของลูกเสื อได้
2. อธิบายถึงหน้าที่ในการบริ การของลูกเสื อตามความหมายของคาปฏิญาณและกฎ
3. ให้บริ การด้านต่างๆได้
เนือ้ หาสาระ
1. หน้าที่ในการบริ การของลูกเสื อ
2. ขอบข่ายของงานบริ การที่ลูกเสื อสามารถปฏิบตั ิได้
3. วิธีการปฏิบตั ิในงานบริ การของลูกเสื อ
4. เข้าร่ วมในกิจกรรมบริ การของสังคม
คาบที่ 18
สอบภาคทฤษฎี

1
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. การจัดการเรี ยนการสอน
2. การแต่งกาย
เนือ้ หา
1. การจัดการเรี ยนการสอน
2. การแต่งกาย
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1. อธิบายนาเรื่ อง
2. แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 การจัดการเรี ยนการสอน
กลุ่มที่ 2 การแต่งกาย
3. กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4. ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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3
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง หน้ าทีพ่ ลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.ประวัติการลูกเสื อไทย
เนือ้ หา
1.ประวัติการลูกเสื อไทย
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา 10 นาที
เกม เพลง
เวลา 5 นาที
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา 30 นาที
1. อธิบายนาเรื่ อง
2. แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 ประวัติการลูกเสื อไทย
3. กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4. ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา 5 นาที
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา 10 นาที
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
1.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................

4
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 3 เรื่อง หน้ าทีพ่ ลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.วิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสื อ
เนือ้ หา
1. วิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสื อ
2. กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา 10 นาที
เกม เพลง
เวลา 5 นาที
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา 30 นาที
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 วิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสื อ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา 5 นาที
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา 10 นาที
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
1.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................

5
แผนการจัดกิจกร รมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง สิ่ งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ความหมายและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์ธรรมชาติ
เนือ้ หา
1. ความหมายและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
2. การอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
1.2. ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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7
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง สิ่ งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.วิธีการอนุรักษ์สัตว์ - พืช
เนือ้ หา
1.วิธีการอนุรักษ์สัตว์ - พืช
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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9
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง การเดินทางสารวจ
จุดประสงค์
1.หลักในการเดินทางสารวจด้วยทางเท้า
เนือ้ หา
1.หลักในการเดินทางสารวจด้วยทางเท้า
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง การเดินทางสารวจ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. การจัดอาหารและเวชภัณฑ์
2. การทาแบบรายงานสารวจ
เนือ้ หา
1. การจัดอาหารและเวชภัณฑ์
2. การทาแบบรายงานสารวจ
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.

ศิลปการแสดง
ทัศนศิลป์ และการวาดภาพ
การปั้ น
การถ่ายภาพ

1.
2.
3.
4.

ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลป์ และการวาดภาพ
การปั้ น
การถ่ายภาพ

เนือ้ หา

กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.การประดิษฐ์ – การแกะสลัก
2.การช่าง
3.ศิลปทางอักษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์
เนือ้ หา
1.การประดิษฐ์ – การแกะสลัก
2.การช่าง
3.ศิลปทางอักษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

16
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บริ หารร่ างกายตามแบบฝึ กการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
เนือ้ หา
1. มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เกม เพลง
การสอนตามเนื้ อหา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
ฐานที่ 1 วิง่ 50 เมตร
ฐานที่ 2 ยืนกระโดดไกล
ฐานที่ 3 ลุก- นัง่ 30 วินาที
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1. ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2. ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

เวลา 10 นาที
เวลา 5 นาที
เวลา 30 นาที

เวลา 5 นาที
เวลา 10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.บอกความหมายชนิดและโทษของสิ่ งเสพติดได้
เนือ้ หา
1.ความหมาย ชนิดและโทษของสิ่ งเสพติด
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มศึกษาหาความรู ้
ฐานที่ 1 ความหมายและสาเหตุของการติดสิ่ งเสพย์ติด
ฐานที่ 2 ประเภทของสิ่ งเสพย์ติด
ฐานที่ 3 โทษและวิธีป้องกัน
3.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง กิจกรรมทีส่ นใจเป็ นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. เลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษได้ 1 กิจกรรม
เนือ้ หา
1 . แนวทางในการเลือกปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา 10 นาที
เกม เพลง
เวลา 5 นาที
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา 30 นาที
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางการเลือกกิจกรรม
3.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา 5 นาที
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา 10 นาที
สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิ
2. ใบงาน
3. กระดาษชาร์ ด กระดาษบันทึกอภิปรายกลุ่ม
การประเมินผล
1. สังเกตการทางานกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง กิจกรรมทีส่ นใจเป็ นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อภิปรายถึงคุณค่า และกฎเกณฑ์ขงกิจกรรมนั้นและปฏิบิติได้
เนือ้ หา
1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรม
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา 10 นาที
เกม เพลง
เวลา 5 นาที
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา 30 นาที
1.นาเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2.ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่วางแผนไว้
3.สรุ ปผลเพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา 5 นาที
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา 10 นาที
สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิ
2. อุปกรณ์ตามกิจกรรมที่เลือก
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง อุดมคติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
2. บอกศีล 5 และ ศีล 8
3. อาราธนาศีล พระธรรม พระปริ ตร
เนือ้ หา
1. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
2. ศีล 5 และ ศีล 8
3. อาราธนาศีล พระธรรม พระปริ ตร
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
ฐานที่ 1 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
ฐานที่ 2 ศีล 5 และ ศีล 8
ฐานที่ 3 อาราธนาศีล พระธรรม พระปริ ตร
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1.แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2.อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง อุดมคติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกหลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
2. บอกกิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
3. กิจกรรมวิทยาการ
เนือ้ หา
1. หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
2. กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
3. กิจกรรมวิทยาการ
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
ฐานที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
ฐานที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
ฐานที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2. 2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา
บันทึกหลังสอน……………………………………………...........................………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง บริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.ความหมายของชุมชน การบริ การและการพัฒนาชุมชน
2.กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
เนือ้ หา
1.ความหมายของชุมชน การบริ การและการพัฒนาชุมชน
2.กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง บริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1.การบริ การชุมชนตามกฎของลูกเสื อ
เนือ้ หา
1.การบริ การชุมชนตามกฎของลูกเสื อ
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง บริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. การปฐมพยาบาล
เนือ้ หา
1. การปฐมพยาบาล
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เวลา
เกม เพลง
เวลา
การสอนตามเนื้ อหา
เวลา
1.อธิบายนาเรื่ อง
2.แบ่งกลุ่มทางาน
กลุ่มที่ 1 หลักสาคัญในพระพุทธศาสนา
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมที่ใช้สติปัญญา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมวิทยาการ
3.กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม
4.ผูก้ ากับสรุ ปและมอบหมายงาน
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
เวลา
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
เวลา
สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่ งเสพติด
2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น นาฬิกาจับเวลา เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ทานอกเวลา

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง การประดับเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ
จุดประสงค์
1. สามารถสอบผ่านวิชาเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษได้
เนือ้ หา
1. การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
กิจกรรม
การเปิ ดประชุมกอง
พิธีเปิ ด ( ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
เกม เพลง
การสอนตามเนื้ อหา
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
ผูก้ ากับเล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิก )
สื่ อการเรียน
1. เครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่ วมมือขณะปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2. ทดสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

เวลา 10 นาที
เวลา 5 นาที
เวลา 30 นาที
เวลา 5 นาที
เวลา 10 นาที
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ภาคเรี ยนที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
เป็ นแผนการเรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้เป็ นไปตามข้อบังคับฯ
คณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสู ตร และวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (ฉบับที่ 14 )
พ.ศ.2528 หมวด 5
เครื่ องหมายสายยงยศ และเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เครื่ องหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
(1) ได้เป็ นลูกเสื อเอกหรื อสอบได้เครื่ องหมายลูกเสื อโลกมาแล้ว
(2) สอบได้วชิ านักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้ อีก 2 วิชา คือ นักดาราศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรม ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า นักเดินทางไกล หัวหน้าคนครัว นักบุกเบิก นักสะกดรอย นักธรรม
ชาติวทิ ยา
(3) ต้องถักสายหนัง เครื่ องหมายสายยงยศของตนเอง
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ภาคเรี ยนที่ 2
คาบที่ 1
ปฐมนิเทศ
จุดประสงค์
2. ทบทวนกิจกรรมลูกเสื อในระดับชั้น ม.1
3. ชี้แนวทางกิจกรรมลูกเสื อในระดับชั้น ม.2
คาบที่ 2 – 3
เรื่ อง นักแสดงการบันเทิง *
จุดประสงค์
สามารถวางแผนจัดการบันเทิงสาหรับการชุมนุมรอบกองไฟ
เนื้อหาสาระ
1. วางแผนการบันเทิงระยะสั้นสาหรับการชุมนุมรอบกองไฟ
2. เตรี ยมจัดโปรแกรมงานบันเทิง ซึ่งจะต้องให้ลูกเสื อทุกคนมีงานทา
3. ปรึ กษาที่ประชุมนายหมู่ ผูก้ ากับ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาถึงคุณค่าของการแสดง
4. มีส่วนเป็ นผูแ้ สดงในการชุมนุมรอบกองไฟหรื อการแสดงบนเวที
คาบที่ 4 – 5
เรื่ อง นักกรี ฑา *
จุดประสงค์
สามารถออกกลังด้วยวิธีง่ายๆได้
เนื้อหาสาระ
ให้เลือกปฏิบตั ิรวม 4 อย่าง จากกรี ฑาประเภทล่และลานต่อไปนี้ หน่วยละ 1 อย่างและให้ได้มาตรฐาน
อย่างต่า ดังนี้
หมวด ก วิง่ 100 เมตร 15 วินาที
วิง่ 200 เมตร 33 วินาที
วิง่ 400 เมตร 1 นาที 15 วินาที
หมวด ข วิง่ 800 เมตร 3 นาที 8 วินาที
วิง่ 1,500 เมตร 5 นาที 50 วินาที
หมวด ค วิง่ กระโดดสู ง 1.23 เมตร
วิง่ กระโดดไกล 4.00 เมตร
หมวด ง ขว้างจักร(1 ก.ก.) 20. 00 เมตร
ทุ่มน้ าหนัก(4 ก.ก.) 7.84 เมตร
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คาบที่ 6 – 7
เรื่ อง นักผจญภัย *
จุดประสงค์
2. สามารถเดินทางไกลด้วยระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มและการพึ่งตนเอง
3. สามารถปฏิบตั ิตนในการผจญภัยได้
เนื้อหาสาระ
1. เดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรมเป็ นเวลา 1 คืน และมีระยะทางอย่างน้อย 8 กิโลเมตร โดยมีลกั ษณะเป็ น
การทดสอบอย่างจริ งจังในเรื่ องการตัดสิ นใจ ความคิดริ เริ่ มการพึ่งตนเอง
2. สามารถปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ ในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 ขึ้นต้นไม้จากพื้นได้สูงไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
2.2 ขว้างหรื อโยนเชือกช่วยชีวิตยาว 18 เมตร ให้ตกอยูใ่ นระหว่างหลัก 2 หลัก ซึ่ งปั กห่างกัน 1.20 เมตร
โดยผูข้ ว้างยืนอยูห่ ่างหลักทั้งสอง 15 เมตร ให้เชื อกตกอยูร่ ะหว่างหลักกาหนด 2 ครั้ง ใน 3 ครั้ง
2.3 ไต่เชือกจากพื้นได้สูง 4.50 เมตร
2.4 โรยตัวตามเชือกสู ง 6.00 เมตร
2.5 ว่ายน้ าโดยสวมเครื่ องแต่งกายเป็ นระยะทาง 18.00 เมตร
2.6 กระโดดข้ามเครื่ องกีดขวางสู ง 2 ใน 3 ของส่ วนสู งตัวเอง
คาบที่ 8 -10 *
เรื่ อง แผนที่ทหารและเข็มทิศ
จุดประสงค์
1. สามารถและเข้าใจความหมาย ชนิดของแผนที่
2. สามารถแสดงการกาหนด การวางแผนที่ให้ถูกทิศ
3. สามารถเดินทางในภูมิประเทศโดยใช้เข็มทิศ
เนื้อหาสาระ
1. มีความรู ้เบื้อต้นเกี่ยวกับ
1.1 ความหมายและชนิดของแผนที่ระวางต่างๆ
1.2 มาตรส่ วน ข่าวสาร ขอบระวาง สี และเครื่ องหมายที่แสดงในแผนที่น้ นั ๆ
1.3 ทิศทาง ทิศเหนื อจริ ง ทิศเหนื อแม่เหล็ก ทิศเหนือกริ ด มุมเยื้อง
1.4 ความสู ง ทรวดทรง และเส้นลายขอบเขา(ความชันความสู ง)
2. สามารถกาหนดที่ต้ งั ลงบนแผนที่ดว้ ยพิกดั ภูมิศาสตร์ พิกดั ทางทหาร พิกดั โปล่า พิกดั เส้นสมมุติ
3. สามารถพิจารณาลักษณะภูมิประเทศเปรี ยบเทียบกับแผนที่
4. แสดงการหาทิศเหนือด้วยวิธีการต่างๆ โดยไม่ใช้เข็มทิศ 3 วิธี
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5. แสดงการวางแผนที่ให้ถูกทิศ
6. รู ้จกั ชนิด ของเข็มทิศทัว่ ไป และเข็มทิศที่ใช้ทางทหาร
7. สามารถกาหนดจุดลงบนแผนที่ ด้วยการเล็งตรง การเล็งสกัดกลับ เพื่อหาที่อยูข่ องตัวเอง
8. สามารถเดินทางในภูมิประเทศด้วยเข็มทิศ หรื อวิธีอื่นๆ เช่น ดาราศาสตร์
9. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ
คาบที่ 11 – 13
เรื่ อง นักดาราศาสตร์ *
จุดประสงค์
2. สามารถบอกชื่อดาวและกลุ่มดาวที่สาคัญ
3. มีความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือในหอดูดาวและกิจกรรมของมนุ ษย์อวกาศ
เนื้อหาสาระ
1. ดาวและกลุ่มดาวที่สาคัญ
2. การสังเกตดาวเพื่อบอกเวลา
3. ทางช้างเผือก และกลุ่มดาว
4. เครื่ องมือที่ใช้งานและงานที่ปฏิบตั ิในหอดูดาว หอดูดาวที่สาคัญๆของโลกตลอดจนที่ต้ งั และความ
เหมาะสมทางธรรมชาติ รวมทั้งงานพิเศษของที่หอดูดาวนั้นปฏิบตั ิอยู่
5. กิจกรรมเกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ ดาวเทียม
คาบที่ 14 -15
เรื่ อง นักธรรมชาติวทิ ยา
จุดประสงค์
ให้ลูกเสื อมีความรู้ทางธรรมชาติวทิ ยา
เนื้อหาสาระ
1. แสดงหลักฐานว่า มีความรู ้ในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดต่อไปนี้ เป็ นพิเศษ
1.1 ต้นไม้ใหญ่และไม้พมุ่
1.2 ดอกไม้ป่า
1.3 ชีวติ ของนก
1.4 ผีเสื้ อหรื อแมลงอย่างหนึ่งอย่างใด
1.5 สัตว์ป่า(พื้นเมือง)
1.6 ต้นเฟิ น หรื อหญ้าชนิดต่างๆ
1.7 ชีวติ ตามชายทะเล หรื อในสระ
1.8 หิน หรื อซากสัตว์และต้นไม้ที่กลายเป็ นหิน
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ทั้งนี้ ให้มีการสะสม เก็บตัวอย่าง ทาสมุดปูม ฯลฯ เพื่อแสดงว่ามีความสนใจธรรมชาติจริ งๆ
2. อภิปรายถึงผลการสังเกตของตนเอง และแหล่งความรู ้ที่ได้มา
คาบที่ 16 – 17
เรื่ อง นักสะกดรอย *
จุดประสงค์
2. สามารถอธิ บายลักษณะรอยเท้าสัตว์ได้อย่างน้อย 3 รอย
3. สามารถสะกดรอยในระยะทางอย่างน้อย 1 กิโลเมตร
เนื้อหาสาระ
1. ลักษณะที่แตกต่างกัน 2 อย่าง ของรอยเท้าคนที่แตกต่างกัน 3 รอย ทั้งที่สวมรองเท้าและไม่สวมรองเท้า
2. อธิบายเหตุการณ์ 3 เรื่ อง ได้อย่างถูกต้องพอสมควร โดยพิจารณาจากรอยที่ปรากฏบนทราย หรื อวัสดุ
ธรรมชาติอย่างอื่น
3. หล่อรอยเท้านก สัตว์ รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ด้วยปูนปลาสเตอร์ รวม 6 รอย ทุกรอยให้ลูกเสื อทา
ด้วนตัวเอง ให้มีฉลากบอกวันที่และสถานที่ที่หล่อรอยเหล่านั้นด้วย ในจานวนดังกล่าว ต้องมีรอยเท้านก
หรื อสัตว์อย่างน้อย 2 รอย
4. ทาทางสะกดรอย มีระยะทางยาวอย่างน้อย 1 กิโลเมตร โดยให้มีเครื่ องหมายทาจากวัสดุธรรมชาติที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 4 ชนิด จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 เครื่ องหมาย ทางสะกดรอยดังกล่าวให้ทาบน
เส้นทางที่ลูกเสื อไม่คุน้ เคย
คาบที่ 18
ทดสอบภาคทฤษฎี
หมายเหตุ * จานวนคาบเรี ยน 18 คาบ เป็ นวิชาที่วา่ ด้วยเครื่ องหมายสายยงยศ และเครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความสมัครใจ แต่ท้ งั นี้โรงเรี ยนต้องเปิ ดสอนในวิชานั้นๆ โดย
เลือกเรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 1 นักผจญภัย
ข้อ 2 นักดาราศาสตร์
ข้อ 3 นักอุตุนิยมวิทยา
ข้อ 4 ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม
ข้อ 5 ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า
ข้อ 6 นักเดินทางไกล
ข้อ 7 หัวหน้าคนครัว
ข้อ 8 นักบุกเบิก
ข้อ 9 นักสะกดรอย
ข้อ 10 นักธรรมชาติวทิ ยา
ข้อ 11 การสื่ อสารด้วยยานพาหนะ
ข้อ 12 นักดับเพลิง
ข้อ 13 นักสัญญาณ
ข้อ 14 นักสารพัดช่าง
ข้อ 15 นักโบราณคดี
ข้อ 16 นักสะสม
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ข้อ 17 นักดนตรี
ข้อ 19 นักกีฬา
ข้อ 21 นักพิมพ์ดีด
ข้อ 23 นักยิงปื น
ข้อ 25 หน้าที่พลเมือง
ข้อ 27 บรรณารักษ์
ข้อ 29 พลาธิการ
ข้อ 31 ช่างเขียน
ข้อ 33 ช่างวิทยุ
ข้อ 35 ช่างเครื่ องยนต์
ข้อ 37 การหามิตร
ข้อ 39 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ข้อ 41 การพยาบาล
ข้อ 43 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ข้อ 45 การสังคมสงเคราะห์
ข้อ 47 ชาวประมง
ข้อ 49 ผูน้ าร่ อง
ข้อ 51 นักว่ายน้ า
ข้อ 53 นักกรรเชียงเรื อ
ข้อ 55 การควบคุมการจราจรทางน้ า
ข้อ 57 การเรื อ
ข้อ 59 เครื่ องหมายชาวเรื อ
ข้อ 61 นักเครื่ องบินเล็ก
ข้อ 63 ยามอากาศ
ข้อ 65 การควบคุมการจราจรทางอากาศ
ข้อ 67 การฝึ กเป็ นผูน้ า
ข้อ 69 วิชาการขนส่ งทางอากาศ
ข้อ 71 เสนารักษ์
ข้อ 73 นักไต่หน้าผา
ข้อ 75 เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสื อเหล่าอากาศ

ข้อ 18 นักถ่ายภาพ
ข้อ 20 นักกรี ฑา
ข้อ 22 นักแสดงการบันเทิง
ข้อ 24 ล่าม
ข้อ 26 มัคคุเทศก์
ข้อ 28 เลขานุการ
ข้อ 30 ผูช้ ่วยการจราจร
ข้อ 32 ช่างไฟฟ้ า
ข้อ 34 ช่างแผนที่
ข้อ 36 อีเล็กทรอนิกส์
ข้อ 38 การฝี มือ
ข้อ 40 การสาธารณสุ ข
ข้อ 42 การพูดในที่สาธารณะ
ข้อ 44 การประชาสัมพันธ์
ข้อ 46 การพัฒนาชุมชน
ข้อ 48 ต้นเด่น
ข้อ 50 นักแล่นเรื อใบ
ข้อ 52 นักพายเรื อ
ข้อ 54 กลาสี เรื อ
ข้อ 56 การป้ องกันความเสี ยหายและ ดับเพลิงไหม้บนเรื อ
ข้อ 58 การดารงชีพในทะเล
ข้อ 60 เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสื อเหล่าสมุทร
ข้อ 62 ช่างอากาศ
ข้อ 64 การควบคุมจราจรทางอากาศเบื้องต้น
ข้อ 66 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและดับเพลิงอากาศยาน
ข้อ 68 นักปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา
ข้อ 70 แผนที่ทหารและเข็มทิศ
ข้อ 72 การดารงชีพในถิ่นทุรกันดาร
ข้อ 74 เครื่ องหมายการบิน
ข้อ 76 เครื่ องหมายผูฝ้ ึ กสอน

39
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ทบทวนกิจกรรมลูกเสื อในระดับชั้นม. 1
2. ชี้แนวทางกิจกรรมลูกเสื อในชั้นม. 2
เนือ้ หา
1. กิจกรรมลูกเสื อในชั้นม. 1
2. กิจกรรมลูกเสื อในชั้นม. 2
กิจกรรม
1. สนทนาถึงกิจกรรมในชั้น ม. 1 ( ลูกเสื อโลก )
2. กิจกรรมในชั้นม. 2 ( ลูกเสื อชั้นพิเศษ )
3. การเรี ยนเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
สื่ อ
- ภาพเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
- VCD กิจกรรม
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง นักแสดงบันเทิง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถวางแผนการชุมนุมรอบกองไฟได้
เนือ้ หา
1. วางแผนการจัดการชุมนุมระยะสั้นสาหรับการชุมนุมรอบกองไฟ
2. เตรี ยมจัดโปรแกรมบันเทิง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง คืนรอบกองไฟ
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- วางแผนการจัดการบันเทิงระยะสั้น
- เตรี ยมจัดโปรแกรม / รายการแสดง
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
กระดาษชาร์ท , สี เมจิก , เพลง , เครื่ องเคาะจังหวะ
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 3 เรื่อง การจัดการบันเทิง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถวางแผนการจัดการบันเทิงสาหรับชุมนุมรอบกองไฟได้
เนือ้ หา
1. ปรึ กษาที่ประชุมนายหมู่ ผูก้ ากับ เพื่อพิจารณาคุณค่า
2. เป็ นผูแ้ สดง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม ห่วงสัมพันธ์
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- ประชุมกลุ่มย่อย
- เตรี ยมบทและอุปกรณ์การแสดง
- สาธิตการแสดง
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
- แผ่นใส ปากกาเขียน
- เครื่ องเคาะจังหวะ
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / สัมภาษณ์ / ทดสอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................

42
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง นักกรีฑา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถออกกาลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา
1. หมวด ก. วิง่ 100 , 200 , 400 เมตรได้
2. หมวด ข. วิง่ 800 และ 1,500 เมตรได้
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม วิง่ วิบาก
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
หมวด ก วิง่ 100 เมตร 15 วินาที
200 เมตร 33 วินาที
400 เมตร 1 นาที 15 วินาที
หมวด ก วิง่ 800 เมตร 3 นาที 8 วินาที
1500 เมตร 5 วินาที 50 วินาที
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
นาฬิกา , ปูนขาว , นกหวีด
การประเมินผล
ทดสอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง นักกรีฑา
เวลา 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
สามารถออกกาลังกายด้วยวิธีง่าย ๆ ได้
เนือ้ หา
หมวด ค. วิง่ กระโดดสู ง 1.23 เมตร
วิง่ กระโดดไกล 400 เมตร
หมวด ง. ขว้างจักร ( 1 กิโลกรัม ) 20 เมตร
ทุ่มน้ าหนัก ( 4 กิโลกรัม ) 7.84 เมตร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม วิง่ เก็บของ
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
หมวด ค. วิง่ กระโดดสู ง 1.23 เมตร
วิง่ กระโดดไกล 400 เมตร
หมวด ง. ขว้างจักร ( 1 กิโลกรัม ) 20 เมตร
ทุ่มน้ าหนัก ( 4 กิโลกรัม ) 7.84 เมตร
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ชักธงลง , เลิก ) 10 นาที
สื่ อ
- เบาะ อุปกรณ์กระโดดสู ง
- บ่อกระโดดไกล
- จักร ลูกทุ่ม
การประเมินผล
ทดสอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................

44
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง นักผจญภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตรได้
เนือ้ หา
เดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง จอห์นบราวด์
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- การเดินทางไกลแรมคืน
- อุปกรณ์
- พาหนะ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , อุปกรณ์ , แผ่นชาร์ ทความรู ้ , sheet
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / ทดสอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง นักผจญภัย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถปฏิบตั ิตนในการผจญภัยได้
เนือ้ หา
1. ขึ้นต้นไม้ได้สูง 5 เมตร
2. ขว้าง / โยนเชือกตามข้อบังคับได้
3. ไต่เชือกได้สูง 4.50 เมตร
4. โรยตัวตามเชือกสู ง 6 เมตร
5. ว่ายน้ าโดยสวมเครื่ องแต่งกาย 18 เมตร
6. กระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง 2 ใน 3 ของส่ วนสู งตนเอง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง ในหมู่ลูกเสื อ
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
ตามกิจกรรมทั้ง 6 ข้อ และปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , อุปกรณ์การฝึ ก
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................

46
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง แผนทีท่ หาร / เข็มทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถเข้าใจความหมายชนิดของแผนที่
เนือ้ หา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม ทิศ 8 ทิศ
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- ความหมาย
- มาตราส่ วน
- ทิศทาง
- ความสู ง ขอบเขา
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , แผนที่ , ชาร์ทความรู้
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / สังเกต
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง แผนทีท่ หาร / เข็มทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถแสดงการกาหนด การวางแผนที่ให้ถูกทิศได้
เนือ้ หา
สามารถกาหนดที่ต้ งั ลงบนแผนที่ดว้ ยพิกดั
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม ทิศ 8 ทิศ
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
230 นาที
- พิจาณาภูมิประเทศ
- การหาทิศเหนือ
- การวางแผนที่ให้ถูกทิศ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , แผนที่ , เครื่ องเคาะจังหวะ
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / สังเกต
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง แผนทีท่ หาร / เข็มทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถเดินทางโดยใช้เข็มทิศได้
เนือ้ หา
การใช้เข็มทิศ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง วานสิ่ งใด
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- ชนิดของเข็มทิศ
- การกาหนดจุดลงบนแผนที่
- การเดินทางโดยใช้เข็มทิศ
- ความรู ้ภาพถ่ายทางอากาศ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , เกม , เข็มทิศ , ภาพถ่ายทางอากาศ
การประเมินผล
ทดสอบ / สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง นักดาราศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถบอกชื่อดาว , กลุ่มดาวได้
เนือ้ หา
ดาว และกลุ่มดาว
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง คืนอยูค่ ่ายพักแรม
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- ดาวและกลุ่มดาว
- การบอกเวลาจากการสังเกตดาว
- ทางช้างเผือก ( Galactic System )
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , ชาร์ทดาว , รู ปภาพ, VCD
การประเมินผล
สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง นักดาราศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถบอกเครื่ องมือในหอดูดาว และกิจกรรมของมนุษย์ต่างดาวได้
เนือ้ หา
เครื่ องมือและกิจกรรมในหอดูดาว
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลงงานสิ่ งใด
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- เครื่ องมือ งานที่ปฏิบตั ิในหอดูดาว
- หอดูดาวที่สาคัญของโลก
- ทิศทาง
- ความสู ง ขอบเขา
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , แผนภูมิ , กล้องดูดาว , VCD
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / สังเกต / ตรวจงาน
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง นักดาราศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถบอกกิจกรรมของมนุ ษย์อวกาศได้
เนือ้ หา
กิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม แข่งเรื อบก
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- กิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศ
- สถานีอวกาศของโลก
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
VCD , เพลง , เกม
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / ตรวจผลงาน
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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52
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง นักธรรมชาติวทิ ยา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
ผูเ้ รี ยนสามารถรู้และเข้าใจเรื่ องธรรมชาติ
เนือ้ หา
ความรู้เรื่ องธรรมชาติ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง ป่ าดงพงพี
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- ต้นไม้ ดอกไม้ป่า ชนิดของนก
- ผีเสื้ อ สัตว์า เฟิ ร์ น
- ชีวติ ชายทะเล หินและภูเขา
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
ของจริ ง , รู ปภาพ , หุ่นจาลอง
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / สังเกต
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง นักธรรมชาติวทิ ยา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถบอกของธรรมชาติได้
เนือ้ หา
จัดทาโครงงานหรื อสมุดปูมของธรรมชาติ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง ชมพันธุ์ไม้
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- การเก็บตัวอย่าง
- การจัดทาสมุดปูมหลัง / ประวัติ
- การจัดทาโครงการอนุรักษ์
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
VCD , เพลง , สมุด , กระดาษชาร์ท
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / ตรวจผลงาน
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง นักสะกดรอย

54
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถอธิบายรอยเท้าของสัตว์ได้ 3 ชนิด
เนือ้ หา
การสะกดรอย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง เที่ยวสวนสัตว์
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- ลักษณะต่าง ๆ ของรอยเท้าสัตว์
- อธิ บายความแตกต่างของรอยเท้าสัตว์
- หล่อหรื อทารอยเท้าสัตว์ได้
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
VCD , ภาพสัตว์ , รอยทราย
การประเมินผล
สัมภาษณ์ / ทดสอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง นักสะกดรอย
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถสะกดรอยในระยะทาง 1 กิโลเมตรได้
เนือ้ หา
นักสะกดรอย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม ข้ามทางรถไฟ
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
- ทาทางสะกดรอยระยะทาง 1 กิโลเมตร
- เครื่ องหมายสะกดรอยจานวน 2 เครื่ องหมาย
- ความหมาย / ข้อตกลงในการสะกดรอย
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
รอยทราย , วัสดุ/ธรรมชาติ , เครื่ องหมาย
การประเมินผล
ทดสอบ / สัมภาษณ์ / สังเกต
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง ทดสอบความรู้ วชิ าพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถทดสอบผ่านเกณฑ์เครื่ องหมายพิเศษได้
เนือ้ หา
การทดสอบความรู้
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง วันนี้ยนิ ดี
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
ทดสอบความรู้วชิ าพิเศษ
4. สรุ ป
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง , แบบประเมินผล , แบบทดสอบ , กิจกรรม , อุปกรณ์การสอบ
การประเมินผล
ตรวจแบบทดสอบ , ทดสอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เครื่องหมายลูกเสื อหลวง

สารบัญ
หน้ า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรี ยนรู้
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยที่ 1
การปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 2-4
หน้าที่พลเมือง
หน่ วยที่ 5-7
สิ่ งแวดล้อม
หน่ วยที่ 8-9
การสารวจ
หน่ วยที่ 10-11
การแสดงออกทางศิลปะ
หน่ วยที่ 12-13
สมรรถภาพทางกาย
หน่ วยที่ 14-16
อุดมคติ
หน่ วยที่ 17
กิจกรรมที่ตนสนใจเป็ นพิเศษ
หน่ วยที่ 18
การบริ การ
หน่ วยที่ 19
การฝึ กเป็ นผูน้ า
หน่ วยที่ 20
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง

1

9
15
19
23
27
30
32
34
36

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ภาคเรียนที่ 2
หน่ วยที่ 1
การปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 2
หน้าที่พลเมือง
หน่ วยที่ 3-4
นักอุตุนิยมวิทยา
หน่ วยที่ 5-8
การบุกเบิก
หน่ วยที่ 9-11
การฝึ กเป็ นผูน้ า
หน่ วยที่ 12-13
พลาธิการ
หน่ วยที่ 14-15
ล่าม
หน่ วยที่ 16-17
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
หน่ วยที่ 18
ทดสอบภาคทฤษฎี
หน่ วยที่ 19-20
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ

44
45
47
49
57
62
64
66
68
69

จุดประสงค์
เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมื องดี มีความรับผิดชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ขและความมัน่ คงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝัง
ให้มีคุณลักษณะดังนี้
๑. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถปฏิ บ ั ติ ต ามค าปฏิ ญ าณ กฎ และคติ พ จน์ ข องลู ก เสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
๒. มีทกั ษะการสังเกต จดจา การใช้มือ เครื่ องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการงานร่ วมกับผูอ้ ื่น
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่ อมัน่ ในตนเอง มีระเบียบวินยั มีความสามัคคี
เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
๔. มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ สร้างสรรค์งานฝี มือ สนใจและพัฒนาเรื่ องของธรรมชาติ

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และคาบเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิชา เครื่องหมายลูกเสื อหลวง
ภาคเรี ยนที่ 1
ปฐมนิเทศ
หน้าที่พลเมือง
สิ่ งแวดล้อม
การเดินทางสารวจ

คาบ
1
2-4
5-7
6

การจัดงานแสดงศิลปะ
ในที่สาธารณะ
สมรรถภาพทางกาย
อุดมคติ
กิจกรรมที่สนใจเป็ นพิเศษ
การบริ การ
การฝึ กเป็ นผูน้ า
ระเบียบแถว
การสวนสนาม
สอบภาคทฤษฎี

7-8
9
10 – 11
12 – 13
14
15
16
17
18

รวม

18

ภาคเรี ยนที่ 2
ปฐมนิเทศ
หน้าที่พลเมือง
วิชานักอุตินิยมวิทยา*
วิชานักบุกเบิก*
วิชาการฝึ กเป็ นผูน้ า*
วิชาพลาธิการ*
วิชาล่าม*
วิชาอนุรักษ์ธรรมชาติ*
สอบภาคทฤษฎี

คาบ
1
2
3 –4
5–8
9 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18

รวม

18

* หมายเหตุ 1. การสอบภาคปฏิบตั ิใช้เวลานอกคาบเรี ยน
2. ตามข้อ บัง คับ คณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยการปกครอง หลัก สู ต ร และวิช าพิ เศษลู ก เสื อ
สามัญ รุ่ น ใหญ่ (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ ชั้น พิ เศษ) ข้อ 2 ก าหนดคุ ณ สมบัติ
ผูเ้ ข้าเกณฑ์ ไ ด้รับ เครื่ อ งหมายลู ก เสื อชั้น พิ เศษจะต้อ งสอบวิช าพื้ น ฐานระดับ ลู ก เสื อ ชั้น พิ เศษได้ 5 วิช า
คือ วิชาการเดินทางสารวจ วิชาบริ การ และวิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสื อเป็ นผูเ้ ลือก
3. ระเบียบแถวเป็ นการฝึ กความพร้อมของลูกเสื อ ไม่ใช่วชิ าในหมวดวิชาลูกเสื อชั้นพิเศษ
4. ภาคเรี ยนที่ 2 เป็ นแผนการเรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามข้อบังคับฯ

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
คาบที่ 1
ปฐมนิเทศ
จุดประสงค์
1. สามารถบอกขอบข่ายของวิชาพิเศษที่จะเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ได้
2. สามารถบอกเกณฑ์และจุดประสงค์สาคัญของการผ่านกิจกรรมลูกเสื อและปฏิบตั ิตามได้
เนือ้ หาสาระ
1. หลักสู ตรวิชาชีพพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่กาหนดให้เรี ยนภาคเรี ยนนี้
2. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมลูกเสื อ
คาบที่ 2
วิชาหน้ าทีพ่ ลเมือง
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อเข้าใจรู ปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง ในด้านต่อไปนี้
- การปกครอง
- ประวัติความเป็ นมา
3. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั บาเพ็ญประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นของตนเอง
เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาหน้าที่พลเมือง
1. หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. กฎหมายพรรคการเมือง
3. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
คาบที่ 3 –4
วิชานักอุตุนิยมวิทยา
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อเขียนบันทึกประจาวันเกี่ยวกับสภาพอากาศได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั และสามารถสร้างเครื่ องมือวัดสภาพอากาศอย่างง่ายได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถทาและอ่านแผนที่อากาศได้

4. เพื่อให้ลูกเสื อเข้าใจและสามารถอธิ บายความหมายของคาศัพท์ในวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นและ
แสดงแผนผังประกอบคาอธิ บายได้
เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชานักอุตุนิยมวิทยา
1. ความรู ้เกี่ยวกับ
- กาลังและทิศทางของลม
- อุณหภูมิ
- ความกดอากาศ
- ชนิดและปริ มาณของเมฆ
- ปริ มาณน้ าฝน
- ลมฟ้ าอากาศ
2. ประโยชน์และหลักในการทางานของเครื่ องมือต่อไปนี้
- เทอร์โมมิเตอร์
- บาโรมิเตอร์
- แอนิโมมิเตอร์
-เครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝน
-เครื่ องบันทึกแสงแดด (Sunshine Recorder)
3. แผนที่อากาศ
4. ความหมายของคาต่อไปนี้
- จุดน้ าค้าง
- ความชื้นสัมพันธ์หรื อความชื้ นสัมพัทธ์
-ไอโซบาร์
- มิลลิบาร์
-ไอโซเทอม
- แนวปะทะของอากาศเย็น
-แนวปะทะของอากาศอุ่น
หมายเหตุ ลูกเสื อจะได้เรี ยนเนื้อหาบางตอนในวิชาอุตุนิยมวิทยาจากวิชาวิทยาศาสตร์ ว 305
มาแล้วในภาคเรี ยนที่ 1 ซึ่งสามารถจะนามาบูรณาการกันได้กบั วิชาอุตุนิยมวิทยา
คาบที่ 5 –8
วิชานักบุกเบิก
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถใช้และเก็บเชือก สมอบกได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อรู้จกั พันธุ์ไม้ที่ใช้แทนเชือกได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถผูกเงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิกและนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถจัดทาโครงการที่ลูกเสื อหมู่อื่นเขียนไว้ได้
5. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถแสดงบทบาทผูน้ าในการเขียนโครงการบุกเบิกและปฏิบตั ิตามโครงการที่
เขียนได้
เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาบุกเบิก
1. ชนิดและวิธีประเมินกาลังเชื อก

2.
3.
4.
5.

วิธีการขดและเก็บรักษาเชื อก
วิธีทาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เชือก
ลักษณะการใช้สมอบกชนิดต่าง ๆ
ความรู ้เกี่ยวกับเงื่อนต่อไปนี้
- ผูกประกบ 2,3
- ผูกทแยง
-การพันหัวเชือก
-การแทงเชือก
-การต่อเชื อก
- บ่วงตา
6. การเขียนโครงการบุกเบิก
คาบที่ 9 – 11

- ผูกกากบาท
-การแทงกลับ

วิชาการฝึ กเป็ นผู้นา
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถบอกความหมายของผุน้ าและความจาเป็ นที่ตอ้ งมีผนู้ าตลอดจน
คุณสมบัติของผูน้ า
2. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเป็ นผูท้ ี่ดีได้
3. เพือ่ ให้ลูกเสื อมีทกั ษะในเรื่ องระเบียบแถวชิดและสามารถฝึ กผูอ้ ื่นได้
4. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทดสอบกาลังใจ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
และการหลบหลีก หลีกเลี่ยงได้(ข้อนี้ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิเมื่ออยูค่ ่ายพักแรม)
เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาการฝึ กเป็ นผูน้ า
1. ความหมายของผูน้ า ภาวะผูน้ าและความจาเป็ นที่ตอ้ งมีผนู้ า
2. หลักการและจิตวิทยาของผูน้ า
3. ระเบียบแถวชิด
คาบที่ 12 – 13
วิชาพลาธิการ
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ลูกเสื อรู้จกั หน้าที่ของพลาธิการและปฏิบตั ิได้
เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั ใช้และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั ทาบัญชี อุปกรณ์ และการเบิกจ่าย/รับคืนได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั วิธีหาสิ่ งของมาเพิ่มเติมในบัญชี แทนของที่เสื่ อมสภาพหรื อ
หมดไป

เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาพลาธิ การ
1. หน้าที่ของพลาธิการและการใช้อุปกรณ์
2. บัญชีอุปกรณ์ และบัญชีเบิกจ่าย/และรับคืนอุปกรณ์
คาบที่ 14 –15
วิชาล่าม
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเข้าใจความหมายของคาศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสื อได้อย่างน้อย 30 คา
2. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้คาศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กิจการลูกเสื อได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเขียนจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่ องลูกเสื อ มี
ข้อความประมาณ 200 คา
4. สามารถอ่านออกเสี ยงพอให้ฟังรู ้เรื่ อง จากข้อความที่คดั มาให้ พร้อมทั้งแปล
ข้อความอย่างคร่ าว ๆ โดยไม่ตอ้ งใช้พจนานุกรม
เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาล่าม
1. คาศัพท์เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อจากหนังสื อ Scouting For Boy และ Rovering
To Suceed
2. แบบฟอร์ มจดหมายธุ รกิจ
3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ
คาบที่ 16 –17
วิชาการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
จุดประสงค์
1. สามารถอธิ บายสาเหตุการเกิดมลภาวะต่างๆ ได้
2. สามารถอธิ บายถึงผลกระทบของมลภาวะต่าง ๆ ที่มีผลต่อคน สัตว์และพืช
3. สามารถอธิ บายถึงวิธี ป้ องกัน บรรเทา หรื อแก้ไข มลภาวะต่าง ๆ ได้

เนือ้ หาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
1. ชนิดของมลภาวะ
2. ผลกระทบของมลภาวะ
3. การป้ องกันการเกิดมลภาวะ
4. การบรรเทาหรื อแก้ไขมลภาวะ
คาบที่ 18
สอบภาคทฤษฏี

กาหนดการจัดกิจกรรมสามัญรุ่ นใหญ่
ช่ วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ) ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์ ที่
1

2-4

5-7

8-9

10-11

12-13

14-16

หน่ วยการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
- หลักสู ตรลูกเสื อวิชาชั้นพิเศษ
- เกณฑ์การผ่านกิจกรรม
หน้าที่พลเมือง
- การปกครองแบบประชาธิปไตย
- การบาเพ็ญประโยชน์
- กฎหมายท้องถิ่น
สิ่ งแวดล้อม(การอนุรักษ์ธรรมชาติ)
- บอกสาเหตุของมลภาวะ
- สามารถอธิบายผลกระทบของมลภาวะ
- สามารถบอกวิธีป้องกันแก้ไขมลภาวะ
การเดินทางสารวจ
- อธิ บายวิธีการแห่งความปลอดภัย ชี้แจงการ
จัดอุปกรณ์ อาหารและเวชภัณฑ์ การเดินทาง
สารวจด้วยทางเท้า/ยานพาหนะ
การแสดงออกทางศิลปะ
- ผลิตผลงานทางศิลปะได้
- คุณค่าทางศิลป์
- ศิลปการแสดง
สมรรถภาพทางกาย
- การออกวิง่ ท่าทางการวิง่
- วิง่ กระโดดไกล
- ยืนกระโดดไกล
- เซปัคตะกร้อ
อุดมคติ
- อธิบายหลักธรรมของศาสนาได้
- อธิบายความสอดคล้องของคาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสื อกับหลักธรรมได้

เวลา(ชั่วโมง)
1
2-4

5-7

8-9

10-11

12-13

14-16

หมายเหตุ

สั ปดาห์ ที่

17
18
19
20

หน่ วยการจัดกิจกรรม
- การนาคาปฏอญาณและกฎของลูกเสื อไป
ประยุกต์ใช้
กิจกรรมสนใจเป็ นพิเศษ
- อธิบายหลักการโต้วาทีได้
บริ การ
- สมามารถเป็ นพี่เลี้ยงสอนลูกเสื อสารองได้
การเป็ นผูน้ า
- อธิบายคุณสมบัติของผูน้ าได้
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
- พิธีประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง

เวลา(ชั่วโมง)

17
18
19
20

หมายเหตุ

แผนหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ช่ วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3) ภาคเรียนที่ 2
สั ปดาห์ ที่
หน่ วยการจัดกิจกรรม
21
ปฐมนิเทศ
- ขอบข่าวิชาพิเศษ
- เกณฑ์,จุดประสงค์ในการผ่าน
22
หน้าที่พลเมือง
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย
- พรรคการเมือง
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
23 - 24 นักอุตุนิยมวิทยา
- ความรู ้เกี่ยวกับอากาศ
- ประโยชน์ของเครื่ องมือวัดอากาศ
- แผนที่อากาศ
25 - 28 นักบุกเบิก
- ชนิดของเชือก
- ประโยชน์และการเก็บรักษาเชือก
- ความปลอดภัย
- การใช้สมอบก
- ความรู ้เกี่ยวกับทักษะการใช้เชือก
29 - 31 การฝึ กความเป็ นผูน้ า
- ความหมายของผูน้ า
- ภาวะผูน้ า
- หลักการและจิตวิทยาของผูน้ า
- ระเบียบแถว
32 - 33

พลาธิการ
- หน้าที่ของพลาธิการ,การใช้
อุปกรณ์
- บัญชีอุปกรณ์

เวลา(ชั่วโมง)
1

1

2

4

3

2

หมายเหตุ

สั ปดาห์ ที่
หน่ วยการจัดกิจกรรม
34 - 35
ล่าม
- คาศัพท์เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
- บทสนทนาภาษาอังกฤษ
36 - 37
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
- ชนิดของมลภาวะกับผลกระทบ
- การป้ องกัน
38
สอบภาคทฤษฎี

เวลา(ชั่วโมง)
2

2

1

หมายเหตุ

1
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 1 เรื่อง การปฐมนิเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. สามารถบอกขอบข่ายวิชาพิเศษได้
2. สามรถบอกเกณฑ์ของการผ่านกิจกรรมได้
เนือ้ หา
1. หมู่และระบบหมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ การแต่งกาย
2. การปฏิบตั ิตนการเข้าร่ วมกิจกรรม
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
ปฐมนิเทศ
- การจัดแบ่งหมู่
- การจัดการเรี ยนการสอน
- ขอบข่ายของวิชาพิเศษ
- ระเบียบวินยั ของลูกเสื อ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. เอกสารว่าด้วยระบบหมู่
2. ลูกเสื อ
3. แผนภูมิ
การประเมินผล
1. ถาม-ตอบ
2. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบตั ิงานกลุ่ม

2
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...........................................................................................................................................................................
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ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………..……
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3
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง หน้ าทีพ่ ลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และแผนปฏิบตั ิงานได้
เนือ้ หา
1. ขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสื อ แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
หน้าที่ของลูกเสื อ
คณะกรรมการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงาน
บทบาทของคณะกรรมการดาเนินงาน
การประชุมคณะกรรมการลูกเสื อ
.
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. เอกสารว่าด้วยระบบหมู่ คณะกรรมการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2. แผนภูมิ
การประเมินผล
1. ถาม-ตอบ
2. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบตั ิงานกลุ่ม
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………...……………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………..……………

4
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 3 เรื่อง หน้ าที่พลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และแผนปฏิบตั ิงานได้
เนือ้ หา
1. ขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสื อ แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/ เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
หน้าที่ของลูกเสื อ
การประชุมคณะกรรมการลูกเสื อ
วิธีการประชุม
บันทึกการประชุม
สาธิตการประชุม
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. เอกสารว่าด้วยระบบหมู่ คณะกรรมการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2. แผนภูมิ การประชุม
การประเมินผล
1. ถาม-ตอบ
2. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบตั ิงานกลุ่ม

5
ตัวอย่ างบันทึกรายงานการประชุ ม
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลูกเสื อ
ครั้งที่……./…………….เมื่อวันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………..
ณ………………………………………….
………………………..
ผูม้ าประชุม
1.
2.
3.
4.
ผูไ้ ม่มาประชุม (ถ้ามี)
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม (ถ้ามี)
เริ่ มประชุมเวลา……………….น.
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมแล้วดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3 กิจกรรมสื บเนื่ องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 4 การประชุมครั้งนี้
4.1
4.2
4.3
วาระที่ 5 แจ้งข่าวกิจกรรมหรื อโครงการจากภายนอกกอง
วาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ ที่สมาชิกเสนอ
วาระที่ 7 นัดประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา……………….น.
ลงชื่อ……….……………………….ผูต้ รวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ…………………….………….ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
ลงชื่อ……………………….……….ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
รับทราบ
ลงชื่อ…………………….…………………ผูก้ ากับ
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...........................................................................................................................................................................
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7
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง หน้ าทีพ่ ลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิบายหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขได้
2. อธิ บายระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลักและบทบาทของพรรคการเมืองไทยได้
เนือ้ หา
1. พระมหากษัตริ์ กับการปกครองของระบอบประชาธิ ปไตยและระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง
2. บทบาทและหลักการของพรรคการเมืองไทย
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
หน้าที่พลเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อานาจอธิปไตย ,การใช้อานาจอธิปไตย,การคุม้ สิ ทธิเสรี ภาพ
หน้าที่ของชาวไทย การจัดระเบียบบริ หารราชการ
การเลือกตั้งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. เอกสารว่าด้วยระบบพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ง กรมสารนิ เทศ
2. แผนภูมิ
การประเมินผล
1. ถาม-ตอบ
2. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบตั ิงานกลุ่ม
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...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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9
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง สิ่ งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ระบุปัญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น และชื่อของเรื่ องงานรายการที่ทาการอนุรักษ์ได้
2. ระบุวธิ ี การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับวิธีการนาไปใช้
เนือ้ หา
1. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
สิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
สาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
การป้ องกัน
เรื่ องงานที่รับผิดชอบ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. ภาพที่แสดงภาวะที่เกิดจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและภาพการอนุ รักษ์
2. แผนภูมิแสดงหน้าที่ของเรื่ องราชการเรื่ องงานเอกชน และองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3. ถาม-ตอบ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง สิ่ งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น และชื่อของเรื่ องงานรายการที่ทาการอนุ รักษ์ได้
2. วิธีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับวิธีการนาไปใช้
เนือ้ หา
1. สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ดิน
การอนุ รักษ์น้ า
การอนุรักษ์สัตว์
การอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. ภาพที่แสดงภาวะที่เกิดจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและภาพการอนุ รักษ์
2. แผนภูมิแสดงหน้าที่ของเรื่ องราชการ เรื่ องงานเอกชน และองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3. ถาม-ตอบ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง สิ่ งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น และชื่อของเรื่ องงานรายการที่ทาการอนุ รักษ์ได้
2. วิธีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับวิธีการนาไปใช้
เนือ้ หา
1. สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
การอนุรักษ์โบราณสถาน
การอนุรักษ์วตั ถุ
การอนุรักษ์ศิลปวัตถุ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. ภาพที่แสดงภาวะที่เกิดจากปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและภาพการอนุ รักษ์
2. แผนภูมิแสดงหน้าที่ของเรื่ องราชการ เรื่ องงานเอกชน และองค์การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3. ถาม-ตอบ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 8 การสารวจ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ วธิ ี การและหลักแห่งความปลอดภัยในการเดินทางสารวจด้วยเท้าหรื อจักรยาน ได้
2. ชี้แจ้งการจัดอุปกรณ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเดินทางพักแรมได้
เนือ้ หา
1. เดินทางสารวจด้วยการเดินเท้าเป็ นหมู่ๆ ละ 8 คน ในท้องถิ่นที่ไม่คุน้ เคย และมีความยากลาบาก
ในการเดินทางมาก หรื อ
2. เดินทางสารวจโดยรถจักรยาน หมู่ละ 8 คน ในท้องถิ่นที่ไม่คุน้ เคยและมีความยากลาบากหรื อ
ยุง่ ยากพอสมควร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การสารวจ
- วิธีการและหลักการสารวจ
- ความปลอดภัย
- อุปกรณ์
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิ
2. แผ่นภาพ
3. วิดีโอ สไลด์
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ถาม-ตอบ

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง การสารวจ
เวลา 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
1. อธิ บายวิธีการและหลักแห่งความปลอดภัยในการเดินทางสารวจด้วยเท้าหรื อจักรยาน ได้
2 ชี้แจ้งการจัดอุปกรณ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ที่จาเป็ นต้องใช้ในการเดินทางพักแรมได้
3 เดินทางสารวจด้วยเท้าหรื อจักรยาน ตามกฎเกณฑ์
เนือ้ หา
1. เดินทางสารวจด้วยการเดินเท้าเป็ นหมู่ๆ ละ 8 คน ในท้องถิ่นที่ไม่คุน้ เคย และมีความยา2ลาบาก
ในการเดินทางมาก หรื อ
2. เดินทางสารวจโดยรถจักรยาน หมู่ละ 8 คน ในท้องถิ่นที่ไม่คุน้ เคยและมีความยากลาบากหรื อ
ยุง่ ยากพอสมควร
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การสารวจ
- เดินทางสารวจด้วยเท้า

10 นาที
5 นาที
30 นาที

4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
4. แผนภูมิ
5. แผ่นภาพ
6. วิดีโอ สไลด์
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ถาม-ตอบ
3. ตรวจรายงานเมื่อเดินทางกลับมาแล้ว
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ผลิตผลงานทางศิลปะได้
เนือ้ หา
1. คุณค่างานศิลปะ
2. ศิลปะทางการแสดง หรื อทัศนศิลป์ หรื อการช่าง หรื อศิลปะทางอักษรศาสตร์ หรื อศิลปะการ
วิจารณ์
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การแสดงออกทางศิลปะ
กลุ่มศิลปะแสดงออก
1. กลุ่มทัศนศิลป์
2. กลุ่มการช่าง
3. กลุ่มศิลปะทางอักษร
4. กลุ่มศิลปะการวิจารณ์
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1.
2.
3.
4.

ภาพการแสดงต่างๆ โฆษณา คาโฆษณาทางโทรทัศน์ วงดนตรี ประเภทต่างๆ ปฏิทิน การ์ ตูน
แผนภูมิการพูดแบบต่างๆ การเข้าเล่มหนังสื อ การประพันธ์ประเภทต่างๆ
เทปเพลงประกอบการละเล่นพื้นเมือง
ตังอย่างงานทัศนศิลป์ เศษวัสดุ อุปกรณ์สร้างแบบจาลอง เครื่ องมือต่างๆ วารสาร หนังสื อพิมพ์
จุลสาร นิตยสาร หนังสื อการ์ ตูน

20
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
2.2 ผลงานระยะยาวที่เกี่ยวกับการเรี ยน
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………...…………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………..……
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง การแสดงออกทางศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. นาผลงานทางศิลปะที่ผลิตได้ไปจัดแสดงต่อสมาชิกในที่สาธารณะได้
เนือ้ หา
1. คุณค่างานศิลปะ
2. ศิลปะทางการแสดง หรื อทัศนศิลป์ หรื อการช่าง หรื อศิลปะทางอักษรศาสตร์ หรื อศิลปะการ
วิจารณ์
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การแสดงออกทางศิลปะ
จัดแสดงผลงานทางศิลปะ
1. กลุ่มทัศนศิลป์
2. กลุ่มการช่าง
3. กลุ่มศิลปะทางอักษร
4. กลุ่มศิลปะการวิจารณ์
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1.
2.
3.
4.

ภาพการแสดงต่างๆ โฆษณา คาโฆษณาทางโทรทัศน์ วงดนตรี ประเภทต่างๆ ปฏิทิน การ์ ตูน
แผนภูมิการพูดแบบต่างๆ การเข้าเล่มหนังสื อ การประพันธ์ประเภทต่างๆ
เทปเพลงประกอบการละเล่นพื้นเมือง
ตังอย่างงานทัศนศิลป์ เศษวัสดุ อุปกรณ์สร้างแบบจาลอง เครื่ องมือต่างๆ วารสาร หนังสื อพิมพ์
จุลสาร นิตยสาร หนังสื อการ์ ตูน
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ตรวจสอบจากผลงาน
4.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าที่ประชุม
4.2 ผลงานระยะยาวที่เกี่ยวกับการเรี ยน
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………...…………………………...
...........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายถึงวิธีการประโยชน์กติกาการแข่งขัน และปฏิบตั ิในการวิง่ 100 เมตร กระโดดไกล และ
การทุ่มน้ าหนัก และวิง่ ผลัดได้อย่างถูกต้อง
เนือ้ หา
1. ท่าตั้งต้น การออกวิง่ ท่าทางการวิง่ และวิธีวงิ่ ผ่านเส้นชัย
2. การถือคทาตั้งต้นออกวิง่ การปฏิบตั ิของผูร้ ับคทา และการปฏิบตั ิของผูส้ ่ งคทาวิง่ ผลัด
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
สมรรถภาพทางกาย
การวิง่ 100 เมตร
การวิง่ ผลัด
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1. ภาพที่แสดงท่าการตั้งต้นออกวิง่ ท่าทางการวิง่
2. แผนภูมิกติกา ประโยชน์
2. ไม้คทา
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3. ถาม-ตอบ

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายถึงวิธีการประโยชน์กติกาการแข่งขัน และปฏิบตั ิในการวิง่ 100 เมตร กระโดดไกล และ
การทุ่มน้ าหนัก และวิง่ ผลัดได้อย่างถูกต้อง
เนือ้ หา
1. การวิง่ กระโดดไกล การจรดเท้ากระโดด การลอยตัวในอากาศและการลงสู่ พ้นื
2. การยืนตัวเตรี ยมก่อนทุ่ม การถือลูกน้ าหนัก การเคลื่อนที่การทุ่ม และการทรงตัว
หลักการทุ่มน้ าหนัก
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
สมรรถภาพทางกาย
กีฬาประเภทบุคคลและชุด
การกระโดดไกล
การทุ่มน้ าหนัก
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1.
3.
4.
5.

ภาพที่แสดงท่าการตั้งต้นออกวิง่ ท่าทางการวิง่
แผนภูมิกติกา ประโยชน์
บ่อทราย
ลูกน้ าหนัก

การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3. ถาม-ตอบ

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง อุดมคติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและปั ญหาในสังคมที่เกิดจากการไม่ปฎิบตั ิตาม
หลักธรรมในศาสนาได้
เนือ้ หา
1. ศาสนาทุกศาสนามีหลักการให้คนทาความดี ละเว้นความชัว่ และทาใจให้บริ สุทธิ์
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
อุดมคติ
หลักธรรมทางศาสนาในชีวิตประจาวัน
สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบนั
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิหลักการทางศาสนา คาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ถาม-ตอบ
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………...…………………………...
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง อุดมคติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายถึงความสอดคล้องของคาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อกับหลักธรรมในศาสนา และการ
ให้คาปฎิญาณ และกฏของลูกเสื อเป็ นหลักในการแก้ปัญหาสังคมได้
เนือ้ หา
1. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อในส่ วนที่สอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนา
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
อุดมคติ
- คาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อ
- ความหมายของคาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อ

10 นาที
5 นาที
30 นาที

4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิหลักการทางศาสนา คาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อ
2. แผ่นภาพการปฏิบตั ิธรรมทางศาสนากับคาปฏิญาณและกฏ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ถาม-ตอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………...……………………………………...
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………….……………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง อุดมคติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายถึงความสอดคล้องของคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อกับหลักธรรมในศาสนา และการให้
คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อเป็ นหลักในการแก้ปัญหาสังคมได้
เนือ้ หา
1. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อในส่ วนที่สอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนา
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
อุดมคติ
- เปรี ยบเทียบกฎของลูกเสื อกับหลักธรรมทางศาสนา
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิหลักการทางศาสนา คาปฏิญาณและกฏของลูกเสื อ
2. แผ่นภาพการปฏิบตั ิธรรมทางศาสนากับคาปฏิญาณและกฏ
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. ถาม-ตอบ
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………...……...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………..…………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง กิจกรรมทีต่ นสนใจเป็ นพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักเกณฑ์ และแนวในการจัดการโต้วาทีได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
เนือ้ หา
1. ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวในการจัดการโต้วาที
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การโต้วาที
- ความหมาย
- จุดมุ่งหมาย
- หลักเกณฑ์
- วิธีการ
- แนวในการจัดโต้วาที
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1. แผนภูมิหรื อแผนผังการจัดการโต้วาที
2. ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการโต้วาที
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการจัดการโต้วาที
3. ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการโต้วาที

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง การบริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกประวัติและหลักสู ตรลูกเสื อสารองได้
เนือ้ หา
1. ประวัติและหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การบริ การ หลักสู ตรลูกเสื อสารอง
- ประวัติลูกเสื อสารอง
 นิยายเรื่ อง เมาคลี
 ประวัติความเป็ นมาของลูกเสื อสารอง
 ประโยชน์ของลูกเสื อสารอง
 ดาวดวงที่ 1
 ดาวดวงที่ 2
 ดาวดวงที่ 3

10 นาที
5 นาที
30 นาที

4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. แผ่นภาพกิจกรรมลูกเสื อสารอง
2. แผนภูมิวชิ าการต่างๆ ของลูกเสื อสารอง
3. หนังสื อคู่มือกิจกรรมลูกเสื อสารองของสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………………………..………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………..………
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง การฝึ กเป็ นผู้นา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิ บายคุณสมบัติของผูน้ าในหมู่บา้ นได้
เนือ้ หา
1. ผูน้ าท้องถิ่นคือใคร
2. คุณสมบัติของผูน้ าในหมู่บา้ น
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การฝึ กเป็ นผูน้ า
- ผูน้ าในท้องถิ่นคือใคร
- คุณสมบัติของผูน้ าในหมู่บา้ นหรื อท้องถิ่น
- ประเภทของผูน้ าในท้องถิ่น

10 นาที
5 นาที
30 นาที

4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
2. เอกสารประกอบ
3. หนังสื อคู่มือการฝึ กอบรมนายหมู่
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 20 เรื่อง การประดับเครื่องหมายลูกเสื อหลวง
จุดประสงค์
1. สามารถสอบผ่านเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่ วโมง

เนือ้ หา
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที
5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
เอกสารประกอบ
การประเมินผล
1. ทดสอบ
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………………………….……….
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………...
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.....................................................................................................................................................…………….
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ภาคเรี ยนที่ 2
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2
คาบที่ 1
ปฐมนิเทศ
จุดประสงค์
1. สามารถบอกขอบข่ายของวิชาพิเศษที่จะเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ได้
2. สามารถบอกเกณฑ์ จุดประสงค์สาคัญของการผ่านกิจกรรมลูกเสื อและปฏิบตั ิตามได้
เนื้อหาสาระ
1. หลักสู ตรวิชาชีพพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่กาหนดให้เรี ยนภาคเรี ยนนี้
2. เกณฑ์การผ่านกิจกรรมลูกเสื อ
คาบที่ 2
วิชาหน้าที่พลเมือง
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อเข้าใจรู ปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. เพือ่ ให้ลูกเสื อรู้จกั ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง ในด้านต่อไปนี้
- การปกครอง
- ประวัติความเป็ นมา
3. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั บาเพ็ญประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นของตนเอง
เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาหน้าที่พลเมือง
1. หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. กฎหมายพรรคการเมือง
3. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
คาบที่ 3 –4
วิชานักอุตุนิยมวิทยา
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อเขียนบันทึกประจาวันเกี่ยวกับสภาพอากาศได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั และสามารถสร้างเครื่ องมือวัดสภาพอากาศอย่างง่ายได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถทาและอ่านแผนที่อากาศได้
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4. เพื่อให้ลูกเสื อเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของคาศัพท์ในวิชาอุตุนิยมวิทยา
เบื้องต้นและแสดงแผนผังประกอบคาอธิ บายได้
เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชานักอุตุนิยมวิทยา
1. ความรู ้เกี่ยวกับ
- กาลังและทิศทางของลม
- อุณหภูมิ
- ความกดอากาศ
- ชนิดและปริ มาณของเมฆ
- ปริ มาณน้ าฝน
- ลมฟ้ าอากาศ
2. ประโยชน์และหลักในการทางานของเครื่ องมือต่อไปนี้
- เทอร์โมมิเตอร์
- บาโรมิเตอร์
- แอนิโมมิเตอร์
-เครื่ องวัดปริ มาณน้ าฝน
-เครื่ องบันทึกแสงแดด (Sunshine Recorder)
3. แผนที่อากาศ
4. ความหมายของคาต่อไปนี้
- จุดน้ าค้าง
- ความชื้นสัมพันธ์หรื อความชื้ นสัมพัทธ์
-ไอโซบาร์
- มิลลิบาร์
-ไอโซเทอม
- แนวปะทะของอากาศเย็น
-แนวปะทะของอากาศอุ่น
หมายเหตุ ลูกเสื อจะได้เรี ยนเนื้อหาบางตอนในวิชาอุตุนิยมวิทยาจากวิชาวิทยาศาสตร์ ว 305
มาแล้วในภาคเรี ยนที่ 1 ซึ่ งสามารถจะนามาบูรณาการกันได้กบั วิชาอุตุนิยมวิทยา
คาบที่ 5 –8
วิชานักบุกเบิก
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถใช้และเก็บเชือก สมอบกได้
2. เพื่อให้ลูกเสื อรู้จกั พันธุ์ไม้ที่ใช้แทนเชือกได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถผูกเงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิกและนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถจัดทาโครงการที่ลูกเสื อหมู่อื่นเขียนไว้ได้
5. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถแสดงบทบาทผูน้ าในการเขียนโครงการบุกเบิกและปฏิบตั ิตามโครงการที่
เขียนได้
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เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาบุกเบิก
1. ชนิดและวิธีประเมินกาลังเชื อก
2. วิธีการขดและเก็บรักษาเชื อก
3. วิธีทาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เชือก
4. ลักษณะการใช้สมอบกชนิดต่าง ๆ
5. ความรู ้เกี่ยวกับเงื่อนต่อไปนี้
- ผูกประกบ 2,3
- ผูกทแยง
-การพันหัวเชือก
-การแทงเชือก
-การต่อเชื อก
- บ่วงตา
6. การเขียนโครงการบุกเบิก
คาบที่ 9 – 11

- ผูกกากบาท
-การแทงกลับ

วิชาการฝึ กเป็ นผูน้ า
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถบอกความหมายของผุน้ าและความจาเป็ นที่ตอ้ งมีผูน้ าตลอดจน
คุณสมบัติของผูน้ า
2. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเป็ นผูท้ ี่ดีได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อมีทกั ษะในเรื่ องระเบียบแถวชิดและสามารถฝึ กผูอ้ ื่นได้
4. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทดสอบกาลังใจ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
และการหลบหลีก หลีกเลี่ยงได้(ข้อนี้ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิเมื่ออยูค่ ่ายพักแรม)
เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาการฝึ กเป็ นผูน้ า
1. ความหมายของผูน้ า ภาวะผูน้ าและความจาเป็ นที่ตอ้ งมีผนู้ า
2. หลักการและจิตวิทยาของผูน้ า
3. ระเบียบแถวชิด
คาบที่ 12 – 13
วิชาพลาธิการ
จุดประสงค์
a. เพื่อให้ลูกเสื อรู้จกั หน้าที่ของพลาธิการและปฏิบตั ิได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั ใช้และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ
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3. เพื่อให้ลูกเสื อรู ้จกั ทาบัญชีอุปกรณ์ และการเบิกจ่าย/รับคืนได้อย่างถูกต้อง
4. เพือ่ ให้ลูกเสื อรู ้จกั วิธีหาสิ่ งของมาเพิ่มเติมในบัญชีแทนของที่เสื่ อมสภาพหรื อหมดไป
เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาพลาธิ การ
1. หน้าที่ของพลาธิการและการใช้อุปกรณ์
2. บัญชีอุปกรณ์ และบัญชีเบิกจ่าย/และรับคืนอุปกรณ์
คาบที่ 14 –15
วิชาล่าม
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเข้าใจความหมายของคาศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อได้
อย่างน้อย 30 คา
2. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้คาศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสื อได้
3. เพื่อให้ลูกเสื อสามารถเขียนจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่ องลูกเสื อ มีขอ้ ความ
ประมาณ 200 คา
4. สามารถอ่านออกเสี ยงพอให้ฟังรู ้เรื่ อง จากข้อความที่คดั มาให้ พร้อมทั้งแปลข้อความ
อย่างคร่ าว ๆ โดยไม่ตอ้ งใช้พจนานุกรม
เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาล่าม
1. คาศัพท์เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อจากหนังสื อ Scouting For Boy และ Rovering
To Suceed
2. แบบฟอร์ มจดหมายธุ รกิจ
3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ
คาบที่ 16 –17
วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ
จุดประสงค์
1. สามารถอธิ บายสาเหตุการเกิดมลภาวะต่างๆ ได้
2. สามารถอธิ บายถึงผลกระทบของมลภาวะต่าง ๆ ที่มีผลต่อคน สัตว์และพืช
3. สามารถอธิ บายถึงวิธี ป้ องกัน บรรเทา หรื อแก้ไข มลภาวะต่าง ๆ ได้

41
เนื้อหาสาระ
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ วิชาการอนุ รักษ์ธรรมชาติ
1. ชนิดของมลภาวะ
2. ผลกระทบของมลภาวะ
3. การป้ องกันการเกิดมลภาวะ
4. การบรรเทาหรื อแก้ไขมลภาวะ
คาบที่ 18
สอบภาคทฤษฏี
ภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เป็ นแผนการเรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้เป็ นไปตามข้อบังคับฯ
คณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสู ตร และวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (ฉบับที่ 14 )
พ.ศ.2528 หมวด 5
เครื่ องหมายสายยงยศ และเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เครื่ องหมายสายยงยศลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
(1) ได้เป็ นลูกเสื อเอกหรื อสอบได้เครื่ องหมายลูกเสื อโลกมาแล้ว
(2) สอบได้วชิ านักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้ อีก 2 วิชา คือ นักดาราศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา ผูจ้ ดั การ
ค่ายพักแรม ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า นักเดินทางไกล หัวหน้าคนครัว นักบุกเบิก นัก
สะกดรอย นักธรรมชาติวทิ ยา
(3) ต้องถักสายหนัง เครื่ องหมายสายยงยศของตนเอง
หมายเหตุ จานวนคาบเรี ยน 18 คาบ เป็ นวิชาที่ ว่าด้วยเครื่ องหมายสายยงยศ และเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
ลู ก เสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ นัก เรี ย นสามารถเลื อกเรี ยนได้ตามความสมัครใจ แต่ ท้ งั นี้ โรงเรี ยนต้องเปิ ดสอน
ในวิชานั้นๆ โดยเลือกเรี ยนวิชาเครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 1 นักผจญภัย
ข้อ 2 นักดาราศาสตร์
ข้อ 3 นักอุตุนิยมวิทยา
ข้อ 4 ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม
ข้อ 5 ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า
ข้อ 6 นักเดินทางไกล
ข้อ 7 หัวหน้าคนครัว
ข้อ 8 นักบุกเบิก
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ข้อ 9 นักสะกดรอย
ข้อ 11 การสื่ อสารด้วยยานพาหนะ
ข้อ 13 นักสัญญาณ
ข้อ 15 นักโบราณคดี
ข้อ 17 นักดนตรี
ข้อ 19 นักกีฬา
ข้อ 21 นักพิมพ์ดีด
ข้อ 23 นักยิงปื น
ข้อ 25 หน้าที่พลเมือง
ข้อ 27 บรรณารักษ์
ข้อ 29 พลาธิการ
ข้อ 31 ช่างเขียน
ข้อ 33 ช่างวิทยุ
ข้อ 35 ช่างเครื่ องยนต์
ข้อ 37 การหามิตร
ข้อ 39 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ข้อ 41 การพยาบาล
ข้อ 43 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ข้อ 45 การสังคมสงเคราะห์
ข้อ 47 ชาวประมง
ข้อ 49 ผูน้ าร่ อง
ข้อ 51 นักว่ายน้ า
ข้อ 53 นักกรรเชียงเรื อ
ข้อ 55 การควบคุมการจราจรทางน้ า
ข้อ 57 การเรื อ
ข้อ 59 เครื่ องหมายชาวเรื อ
ข้อ 61 นักเครื่ องบินเล็ก
ข้อ 63 ยามอากาศ

ข้อ 10 นักธรรมชาติวทิ ยา
ข้อ 12 นักดับเพลิง
ข้อ 14 นักสารพัดช่าง
ข้อ 16 นักสะสม
ข้อ 18 นักถ่ายภาพ
ข้อ 20 นักกรี ฑา
ข้อ 22 นักแสดงการบันเทิง
ข้อ 24 ล่าม
ข้อ 26 มัคคุเทศก์
ข้อ 28 เลขานุการ
ข้อ 30 ผูช้ ่วยการจราจร
ข้อ 32 ช่างไฟฟ้ า
ข้อ 34 ช่างแผนที่
ข้อ 36 อีเล็กทรอนิกส์
ข้อ 38 การฝี มือ
ข้อ 40 การสาธารณสุ ข
ข้อ 42 การพูดในที่สาธารณะ
ข้อ 44 การประชาสัมพันธ์
ข้อ 46 การพัฒนาชุมชน
ข้อ 48 ต้นเด่น
ข้อ 50 นักแล่นเรื อใบ
ข้อ 52 นักพายเรื อ
ข้อ 54 กลาสี เรื อ
ข้อ 56 การป้ องกันความเสี ยหายและ ดับเพลิง
ไหม้บนเรื อ
ข้อ 58 การดารงชีพในทะเล
ข้อ 60 เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสื อเหล่า
สมุทร
ข้อ 62 ช่างอากาศ
ข้อ 64 การควบคุมจราจรทางอากาศเบื้องต้น
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ข้อ 65 การควบคุมการจราจรทางอากาศ

ข้อ 66 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและดับเพลิง
อากาศยาน
ข้อ 67 การฝึ กเป็ นผูน้ า
ข้อ 68 นักปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา
ข้อ 69 วิชาการขนส่ งทางอากาศ
ข้อ 70 แผนที่ทหารและเข็มทิศ
ข้อ 71 เสนารักษ์
ข้อ 72 การดารงชีพในถิ่นทุรกันดาร
ข้อ 73 นักไต่หน้าผา
ข้อ 74 เครื่ องหมายการบิน
ข้อ 75 เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสื อเหล่าอากาศ ข้อ 76 เครื่ องหมายผูฝ้ ึ กสอน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 1 เรื่ อง ปฐมนิเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชัว่ โมง

จุดประสงค์
1. สามารถบอกขอบข่ายของวิชาพิเศษในภาคเรี ยนที่ 2 ได้
2. สามารถบอกเกณฑ์และจุดประสงค์ที่สาคัญได้
เนือ้ หา
วิชาพิเศษ เกณฑ์และจุดประสงค์ที่สาคัญ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง วันนี้ยนิ ดี
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- วิชาพิเศษ
- เกณฑ์ / จุดประสงค์ที่สาคัญ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง คู่มือ ชาร์ ทความรู ้
การประเมินผล
สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………….…….………
……………………………………………………………………………………….……………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง หน้ าที่พลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ระบุเกี่ยวกับต่างประเทศ และวิธีดาเนินงานของสหประชาติ
2. บอกหน้าที่ขององค์การชานัญพิเศษ
เนือ้ หา
1. นโยบายของรัฐบายไทยเกี่ยวกับต่างประเทศ
2. หลักการดาเนินงานของสหประชาชาติ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
หน้าที่พลเมือง
นโยบายของรัฐบาลไทย
องค์การสหประชาชาติ
องค์การชานัญพิเศษ,องค์การอนามัยโลก
นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับต่างประเทศ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
1. เอกสารว่าด้วยระบบพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ง กรมสารนิ เทศ
2. แผนภูมิ
การประเมินผล
1. ถาม-ตอบ
2. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบตั ิงานกลุ่ม
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บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………...…………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………..……
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 3 เรื่ อง นักอุตุนิยมวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชัว่ โมง

จุดประสงค์
1. ลูกเสื่ อสามารถเขียนบันทึกประจาวันเรื่ องอากาศได้
2. สามารถสร้างเครื่ องมือวัดสภาพอากาศได้

เนือ้ หา
เรื่ องลม อุณหภูมิ ประโยชน์ของเครื่ องมือวัดอากาศ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลงชักว่าว
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- ความรู ้เกี่ยวกับลม ทิศทาง
- อุณหภูมิ ความกดอากาศ
- ปริ มาณน้ าฝน
- เทอร์โมมิเตอร์ บาโรมิเตอร์
- เครื่ องบันทึกแสงแดด
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เครื่ องมือวัดอากาศ รู ปภาพ เพลง
การประเมินผล
สัมภาษณ์ สังเกต
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
…………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 4 เรื่ อง นักอุตุนิยมวิทยา
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชัว่ โมง

จุดประสงค์
1. สามารถอ่านแผนที่อากาศได้
2. สามารถอธิบายคาศัพท์ในวิชาอุตุนิยมวิทยาได้
เนือ้ หา
แผนที่และคาศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยา
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม ห่วงสัมพันธ์
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- แผนที่อากาศ
- คาศัพท์ จุดน้ าค้าง ความชื้นสัมพัทธ์
- ไอโซบาร์ มิลลิบาร์
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
แผนที่ ชาร์ทความรู้ เกม
การประเมินผล
สัมภาษณ์ ทดสอบ
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………….….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง การบุกเบิก

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกประโยชน์ของเชื อกที่มีต่อกิจกรรมลูกเสื อได้
2. ปฏิบตั ิการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้
3. บอกประโยชน์ในการนาไปใช้ได้
เนือ้ หา
1. คุณสมบัติของเชื อกที่นามาใช้ในการผูกแน่น
2. การผูกแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ การผูกประกบ 3 ท่อน
3. ประโยชน์ในการนาไปใช้ การทาโมเดลหอคอย สะพานแขวน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การผูกแน่น
- คุณสมบัติของเชือก
- การผูกแน่น
- การผูกทแยง
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1.
2.
3.
4.

หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
เอกสารประกอบ
แผนภูมิ
เชือก

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
3. ตรวจดูผลงาน
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………..……………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………..…………
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง การบุกเบิก

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกประโยชน์ของเชื อกที่มีต่อกิจกรรมลูกเสื อได้
2. ปฏิบตั ิการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้
3. บอกประโยชน์ในการนาไปใช้ได้
เนือ้ หา
1. คุณสมบัติของเชื อกที่นามาใช้ในการผูกแน่น
2. การผูกแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ การผูกประกบ 3 ท่อน
3. ประโยชน์ในการนาไปใช้ การทาโมเดลหอคอย สะพานแขวน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การผูกแน่น
- การผูกประกบ
- การผูกประกบ 3 ท่อน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1.
2.
3.
4.

หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
เอกสารประกอบ
แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน
เชือก

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

52
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
3. ตรวจดูผลงาน
บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………………………..………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………….………………………………
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง การบุกเบิก

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกประโยชน์ของเชื อกที่มีต่อกิจกรรมลูกเสื อได้
2. ปฏิบตั ิการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้
3. บอกประโยชน์ในการนาไปใช้ได้
เนือ้ หา
1. คุณสมบัติของเชื อกที่นามาใช้ในการผูกแน่น
2. การผูกแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ การผูกประกบ 3 ท่อน
3. ประโยชน์ในการนาไปใช้ เสาธงลอย การทาโมเดลหอคอย สะพานแขวน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การผูกแน่น ปฎิบตั ิการทา
 เสาธงลอย
 หอคอยเสา 3 ต้น
 หอคอยเสา 4 ต้น
 หอคอยปิ รามิด
 หอคอยพีรามิด
 สะพานแขวน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1.
2.
3.
4.

หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
เอกสารประกอบ
แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน
เชือก

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
3. ตรวจดูผลงาน
บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………..………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………….………
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง การบุกเบิก

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกประโยชน์ของเชื อกที่มีต่อกิจกรรมลูกเสื อได้
2. ปฏิบตั ิการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้
3. บอกประโยชน์ในการนาไปใช้ได้
เนือ้ หา
1. คุณสมบัติของเชื อกที่นามาใช้ในการผูกแน่น
2. การผูกแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ การผูกประกบ 3 ท่อน
3. ประโยชน์ในการนาไปใช้ เสาธงลอย การทาโมเดลหอคอย สะพานแขวน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การผูกแน่น ปฎิบตั ิการทา
 เสาธงลอย
 หอคอยเสา 3 ต้น
 หอคอยเสา 4 ต้น
 หอคอยปิ รามิด
 หอคอยพีรามิด
 สะพานแขวน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน
1.
2.
3.
4.

หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
เอกสารประกอบ
แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน
เชือก

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที
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การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
3. ตรวจดูผลงาน
บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………...……...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………..……………………
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง การฝึ กเป็ นผู้นา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธิบายคุณสมบัติของนายหมู่ได้
เนือ้ หา
3. นายหมู่คือใคร
4. คุณสมบัติของนายหมู่
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การฝึ กเป็ นผูน้ า
- นายหมู่คือใคร
- คุณสมบัติของนายหม

10 นาที
5 นาที
30 นาที

4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
4. หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
5. เอกสารประกอบ
6. หนังสื อคู่มือการฝึ กอบรมนายหมู่
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
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บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………..…………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………….………………………………………
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง การฝึ กเป็ นผู้นา
จุดประสงค์
1. อธิบายคุณสมบัติของผูน้ าส่ วนท้องถิ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

เนือ้ หา
5. ผูน้ าท้องถิ่นคือใคร
6. คุณสมบัติของผูน้ าในการเมืองท้องถิ่น
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เกม/เพลง
3. สอนตามเนื้อหา
การฝึ กเป็ นผูน้ า
- ผูน้ าองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นคือใคร
- คุณสมบัติของผูน้ าองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
- ประเภทของผูน้ าในท้องถิ่น

10 นาที
5 นาที
30 นาที

4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)

5 นาที
10 นาที

สื่ อการเรียน
7. หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
8. เอกสารประกอบ
9. หนังสื อคู่มือการฝึ กอบรมนายหมู่
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม

60
บันทึกหลังสอน……………………..………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง การฝึ กเป็ นผู้นา
จุดประสงค์
1. อธิบายองค์ประกอบในการสร้างความเป็ นปึ กแผ่นได้
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีได้
เนือ้ หา

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

7. องค์ประกอบในการสร้างทีมงาน
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2. เพลง นายหมู่ลูกเสื อ
3. สอนตามเนื้อหา
องค์ประกอบของการสร้างทีมงาน
ปฏิบตั ิตนแบบอย่างที่ดี
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นประโยชน์
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่ องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)
สื่ อการเรียน

10 นาที
5 นาที
30 นาที

5 นาที
10 นาที

1. หนังสื อคู่มือผูก้ ากับสามัญรุ่ นใหญ่
2. เอกสารประกอบ
3. หนังสื อคู่มือการฝึ กอบรมนายหมู่
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจ ความร่ วมมือ ในการทากิจกรรม
2. สัมภาษณ์-สอบถาม
บันทึกหลังสอน……………………………………..………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………..……………………………………………………
...........................................................................................................................................................................

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง พลาธิการ
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่พลาธิการได้
2. สามารถใช้และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา
พลาธิการ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง ในหมู่ลูกเสื อ
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- หน้าที่ของพลาธิการ
- การใช้อุปกรณ์
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง ชาร์ทความรู้ อุปกรณ์
การประเมินผล
สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………….…………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………..…………….………
……………………………………………………………………………………………..………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง พลาธิการ
เวลา 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
3. สามารถจัดทาบัญชีเบิก – จ่าย - รับคืนได้
4. สามารถจัดอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่ชารุ ดได้
เนือ้ หา
พลาธิการ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง งานสิ่ งใด
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- จัดทาบัญชีอุปกรณ์
- การจัดอุปกรณ์ทดแทน
- การเบิก / จ่ายอุปกรณ์
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง ชาร์ทความรู้ อุปกรณ์
การประเมินผล
สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………….…………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….………
……………………………………………………………………………………..………………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง ล่าม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. สามารถบอกความหมายของคาศัพท์เบื้องต้นได้
2. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้
เนือ้ หา
ล่าม
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม วิง่ เก็บของ
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- คาศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสื อ
- แบบฟอร์มจดหมายธุ รกิจ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เกม บัตรคาศัพท์ แบบฟอร์ ม
การประเมินผล
สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………….………………………….………
………………………………………………………………………….…………………………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง ล่าม

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้
เนือ้ หา
ล่าม
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เกม โยนตัวหนอน
10 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
25 นาที
- บทสนทนาภาษาอังกฤษ
- คาทักทายเบื้องต้น
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เกม คาศัพท์ ชาร์ทความรู้ VCD
การประเมินผล
สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………….……………………………….………
……………………………………………………………………………………………….……….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง การอนุรักษ์ ธรรมชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. สามารถอธิบายผลกระทบของมลภาวะได้
2. สามรถระบุวธิ ี ป้องกัน หรื อแก้ไขมลภาวะได้
เนือ้ หา
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลงเพลินชมไพร
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- การป้ องกันมลภาวะ
- การบรรเทาหรื อการแก้ไขมลภาวะ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง ชาร์ทความรู้ VCD ใบงาน
การประเมินผล
สัมภาษณ์ ตรวจใบงาน
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………….….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….………
…………………………………………………………………………………………….………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง การอนุรักษ์ ธรรมชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถอธิ บายสาเหตุการเกิดมลภาวะได้
เนือ้ หา

การอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลงป่ าดงพงพี
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
- ชนิดของมลภาวะ
- ผลกระทบของมลภาวะ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง ชาร์ทความรู้ VCD
การประเมินผล
สัมภาษณ์ สังเกต
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………….……………….………
………………………………………………………………………….…………………………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง ทดสอบภาคทฤษฎี

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
สามารถทดสอบผ่านวิชาพิเศษได้
เนือ้ หา

ทดสอบภาคทฤษฎี
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง คนมีปัญญา
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
สอนภาคความรู้วชิ าพิเศษ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง แบบทดสอบ
การประเมินผล
ทดสอบ
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………..…….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….………
………………………………………………………………………………………….…………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง การประดับเครื่องหมายลูกเสื อชั้ นพิเศษ เวลา 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
สามารถสอบผ่านวิชาการประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษได้
เนือ้ หา
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง “เพลงลูกเสื อของธีระราช”
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
ฯลฯ
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ พาน
การประเมินผล
สังเกต / สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………..……………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………….…………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
แผนการจัดที่ 20 เรื่อง การประดับเครื่องหมายลูกเสื อหลวง
เวลา 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
สามารถสอบผ่านวิชาการมาตรฐานวิชาลูกเสื อหลวงได้
เนือ้ หา
การประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
กิจกรรม
1. พิธีเปิ ด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
10 นาที
2. เพลง เกียรติศกั ดิ์ลูกเสื อไทย
5 นาที
3. พิธีประดับเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
30 นาที
4. เล่าเรื่ องสั้น
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมายตรวจเครื่ องแบบ , ธงลง , เลิก )
10 นาที
สื่ อ
เพลง พาน เครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
การประเมินผล
สังเกต / สัมภาษณ์
บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………..………….…………………………………
……………………………………………………………………….…………………………….…………
…………………………………………………………………………….………………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหาร
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….………
…………………………………………………………………………………….………………….………

ภาคผนวก

เพลงและเกม
เพลง เกียรติศกั ดิ์ลูกเสื อไทย
ลูกเสื อ ลูกเสื อ ไว้ศกั ดิ์ซิลูกผูช้ ายลูกเสื อ ลูกเสื อ ไว้ลายซิ ลูกเสื อไทย
รักเกียรติ รักวินยั แข็งแรงและอดทน เราจะบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
แม้ลาบากตรากตราต้องทาให้สาเร็ จ ทา ทา ทา ข้าฯ สัญญาว่าจะทา
เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์รักชาติให้มนั่ ไว้
ดังนามอันเกรี ยงไกรพระมงกุฎทรงประทาน
========================
ลูกเสื อธีรราช
เหล่าลูกเสื อของธี รราช
ทะนงองอาจสื บชาติเชื้ อพงศ์พนั ธุ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่ พวกเราจะรักร่ วมกัน จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่ าเริ งแจ่มใจ ใฝ่ ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสื อไทย
========================
เพลง ลูกเสื ออดทน
ลูกเสื อ ลูกเสื อ ลูกเสื อ
ไม่เบื่อกิจการงานใด
แม้จะหัดแดดจัดเพียงไร
ลูกเสื อพอใจตลอดเรื่ อยมา
เหน็ดเหนื่ อยก็แสนสนุก
ไม่มีทุกข์สบายกายา
สนุกสนานสาราญเริ งร่ า
ลูกเสื อเฮฮาร่ าเริ งตลอดกาล ( ซ้ า )
========================
เพลง ยินดีที่พบกัน
วันนี้ยนิ ดี
ที่เราได้มาพบกัน ( ซ้ า )
ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมา เรามาร่ วมสนุก
ปลดเปลื้องความทุกข์
ให้มนั สิ้ นไป
มาเถิดมา เรามาร่ วมจิต
ช่วยกันคิดทา ให้การลูกเสื อเจริ ญ
========================

เพลง งานสิ่ งใด
งานสิ่ งใด งานสิ่ งใด
แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
มัวแต่คอย เผ้าแต่คอย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
ไม่มีเสร็ จ ไม่มีเสร็ จรับรอง
จาไว้ทุกคนต้อง ทางาน
เราต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
========================
เพลง ทิศทั้งแปด
ทิศทั้งแปดทิศ
ขอให้คิดจาให้เคยชิน
อุดรตรงข้ามทักษิณ
บูรภา ประจิมจาไว้
อีสานตรงหรดี
ท่องอีกทีจาให้ข้ ึนใจ
พายัพนั้นอยูท่ างไหน
ตรงข้ามไปคืออาคเนย์
========================
เพลง ริ บโบ้ลูกเสื อ
สนุกกันไปพาใจให้รื่นเริ ง
ร่ วมบันเทิงกับลูกเสื อดีกว่า ( ซ้ า )
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า
ยังรักษาอายุยนื นาน
กิจการงานเราลูกเสื อไม่หวัน่
เพราะทุกวันใจเรารื่ นเริ ง
========================
เพลง ริ บโบ้ลูกเสื อ
สนุกกันไปพาใจให้รื่นเริ ง
ร่ วมบันเทิงกับลูกเสื อดีกว่า ( ซ้ า )
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า
ยังรักษาอายุยนื นาน
กิจการงานเราลูกเสื อไม่หวัน่
เพราะทุกวันใจเรารื่ นเริ ง
========================
เพลง ในหมู่ลูกเสื อ
ในหมู่ลูกเสื อ เมื่อเรามาร่ วมอยู่ ต่างคนต่างรู ้กนั ว่าหน้าที่ทุกอย่างต้องช่วยกันทา
ทาไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็ จโดยง่ายดาย
บุหงาราปาย วิไลสวยเด่น เมื่อใครได้เห็นคงมิเว้นมิวายจะหมายชื่น โอ้อกบุหงา
ถึงคราต้องขมขื่น เมื่อรักเป็ นอื่นสุ ดฝื นใจข่มสุ ดตรมในฤทัย
บุหงาราปาย ดารี บาลี บุหงาจาปากา ฮารมแดนวางี อินดาเบินมาย ซูจี บูรนี
ยังกุลบะวา ยังกุลบะวา ดารี บาลี

เพลง มาร่ วมใจ
เราทุกคนจงมาร่ วมใจ
ไม่วา่ อยูไ่ หนหัวใจเราผูกสัมพันธ์
เหนื่ อยอย่างไรสู ้ทนเรายิม้ ให้กนั
เพื่อให้งานสาคัญลุล่วงดังปอง ลา…
เมื่อจากไปหัวใจคะนึง
ให้คิดถึงราพึงครั้งอยูใ่ กล้กนั
จากกันเพียงร่ างกายแต่ดวงใจยึดมัน่
ความผูกพันฉันเธอนั้นอย่ารู ้คลาย ลา…
========================
เพลง John Brown
John Brown whisky bottle number ninety – one ( 3 times )
We are marching home
Glory Glory Glory Glory ( 3 times )
We are marching home.
========================
เพลง งานสิ่ งใด
งานสิ่ งใด งานสิ่ งใด
แม้ใครละเลยทิง้ ปล่อย
มัวแต่คอย เผ้าแต่คอย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
ไม่มีเสร็ จ ไม่มีเสร็ จรับรอง
จาไว้ทุกคนต้อง ทางาน
เราต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
========================
เพลงป่ าดงพงพี
ป่ าดงพงพีของไทยเรานี้มีเกินพอ อย่ามัวรี รอขอเชิญช่วยกัน ขมันขมี ถิ่นไทยนี้แดนสุ ขสันต์
หลากพันธุ์ไม้งามหลากสี ตื่นเถิดเรายามเช้ามุ่งงานทันที จอบและเสี ยมของเราก็มีสินทรัพย์ทวีดว้ ย กสิ กรรม
( ซ้ า )
ป่ าดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน อยูใ่ นไพรวันรักดินถิ่นไทยใจหรรษา แหล่งธารน้ าซ่านหลัง่ ไหล
หว่างไพรนี้งามหนักหนา ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณค่า หมัน่ ขยันทุกวันเวลา
สิ นทรัพย์ได้มาด้วยกสิ กรรม ( ซ้ า )
========================

เพลง บริ การ
( สร้อย ) บริ การ บริ การ งานที่พวกเราทา
เป็ นประจาเราทาไปไม่เคยคิดรวนเร เฮ้ ( ซ้ า )
เก็บกวาดเราทาสิ่ ง
ไม่เคยคิดที่จะเบื่อ
เพราะเรานี้เป็ นลูกเสื อ
ช่วยเหลือหน้าที่บริ การ ( สร้อย )
เก็บกวาดเราทาทุกอย่าง
สะอาดทุกทางที่ผา่ น
หน้าที่ทุก ๆ สถาน
เรานั้นบริ การทัว่ ไป ( สร้อย )
========================
เพลง มาร่ วมใจ
เราทุกคนจงมาร่ วมใจ
ไม่วา่ อยูไ่ หนหัวใจเราผูกสัมพันธ์
เหนื่ อยอย่างไรสู ้ทนเรายิม้ ให้กนั
เพื่อให้งานสาคัญลุล่วงดังปอง ลา…
เมื่อจากไปหัวใจคะนึง
ให้คิดถึงราพึงครั้งอยูใ่ กล้กนั
จากกันเพียงร่ างกายแต่ดวงใจยึดมัน่
ความผูกพันฉันเธอนั้นอย่ารู ้คลาย ลา…
========================
เกม จาสิ่ งของ
วิธีการเล่นเกมจาสิ่ งของ ดังนี้
1. ให้ ผูก้ ากับ จัด หาสิ่ ง ของมาประมาณ 15 – 20 ชิ้ น เช่ น ใบมี ด ยางลบ กระดุ ม เงิ น เหรี ย ญ
ใส่ ของไว้ในถาด หาผ้าปิ ดไว้
2. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ยนื ล้อมรอบถาด ผูก้ ากับเปิ ดผ้าออกให้ดูและจาสิ่ งของประมาณ 1 นาที
แล้วปิ ดผ้าไว้ตามเดิม
3. ลูกเสื อแต่ละหมู่แยกกันออกไปเขียนรายชื่อสิ่ งของที่จาได้ส่งผูก้ ากับ ถ้าเขียนถูกจะได้ชื่อละ
1 คะแนน ถ้าเขียนสิ่ งที่ไม่มีจะหักชื่อละ 1 คะแนน หมู่ใดได้คะแนนมากเป็ นหมู่ชนะ
========================
เกม นักโทษแหกคุก
วิธีการเล่นเกมหาเพื่อน มีดงั นี้
1. แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งเป็ นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นตารวจ
2. ขีดวงกลมทาเป็ นคุก
3. เริ่ มเล่นโดยตารวจไล่จบั นักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้ า นักโทษสามารถช่วยเพื่อนได้โดยฉุ ด
ออกจากวงกลม
4. การเล่นผลัดกัน ตามกาหนดเวลา ใครจับนักโทษได้มากกว่าเป็ นฝ่ ายชนะ ให้ลูกเสื อที่แพ้กล่าว
ชมเชย

เกม จับข้ามแม่น้ า
ขีดเส้นขนาน 2 เส้นบนพื้นสนาม ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เส้น 2 เส้นนี้
เปรี ยบเสมือนสายน้ าแต่ละด้านของเส้นขนาน 2 เส้นนี้ ขีดเส้นอีก 1 เส้น ขนานกัน ห่าง
ประมาณ 5 เมตร ซึ่ งเปรี ยบเสมือนฝั่งน้ า แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 ทีม ๆ ละ เท่า ๆ กัน
หันหน้าเข้าหากัน ยืนเหยียบเส้นแม่น้ า เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มแข่งขันลูกเสื อแต่ละข้างต้อง
พยายามถึงและจับลูกเสื อฝ่ ายตรงข้ามให้ได้ พร้อมกับลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแม่น้ าของตัวเอง
ผูท้ ี่ถูกจับไว้บนฝั่งของฝ่ ายตรงข้ามสามารถจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ ายของตนเอง โดยที่
ฝ่ ายตนเองว่ายน้ า ( วิง่ ) ข้ามฝั่งมาดึงลูกเสื อ อีกฝ่ ายหนึ่ งก็ตอ้ งป้ องกันไว้ และพยายามจับ
ฝ่ ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด
========================
เกมหาทิศ
อุปกรณ์ เข็มทิศ กระดาษแข็ง ฝาขวดน้ าอัดลม
ผูเ้ ล่นเข้าแถวตอนลึกตามจานวนหมู่ ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ 8 เมตร
นาเข็มทิศวางไว้กระดาษแข็งที่เส้นตามทิศ 8 ทิศ ฝาขวดน้ าอัดลมเขียนตัวเลขเป็ นมุมต่าง ๆ
8 มุม (300 , 900 ,1350 ,1800 ,2300 ,2700 3250 , 00 ) เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณเริ่ มให้นายหมู่
หันเข็มทิศแล้วล้วงฝาขวดน้ าอัดลมอันหนึ่งลงบนกระดาษให้ตรงมุมตามองศา ที่กาหนด
เสร็ จแล้ววิง่ ไปสัมผัสคนที่ 2 คนที่ 2 หยิบฝาน้ าอัดลม 1 อัน ดูจานวนองศาแล้ววางไว้
ตามมุมที่กาหนด เสร็ จแล้ววิ่งไปสัมผัสมือคนที่ 3 ทาต่อไปจนครบ 8 ทิศ
( ถ้าผูเ้ ล่นไม่ครบ 8 คน ให้เล่นซ้ าคนแรกใหม่ )
การตัดสิ น หมู่ใดถูกต้องมากที่สุดชนะ
========================
เกม การแข่งเรื อบก
วิธีการเล่นเกมการแข่งเรื อบก มีดงั นี้
1. ให้ลูกเสื อเข้าแถวตอนเป็ นหมู่ ๆ แต่ละหมู่ ห่างกัน 2 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่นงั่ เอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุด
จากเอว หรื อแถวขาด
4. หมู่ใดถึงเส้นที่กาหนดก่อนเป็ นผูช้ นะ ให้หมู่ที่แพ้กล่าวชมเชย

เกม วิบาก
วิธีการเล่นเกมวิบาก มีดงั นี้
1. ให้ลูกเสื อเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว หันหน้าไปทางเดียวกัน ยืน่ อยูท่ ี่เส้นซึ่ งห่างจากเส้นชัย
10 เมตร
2. ผูเ้ ล่นแถวหลังยกขาขวาขึ้นให้ผเู ้ ล่นที่อยูแ่ ถวหน้าจับขาไว้ มือทั้งสองของผูเ้ ล่นแถวหลังจับบ่า
ของผูเ้ ล่นคนหน้าไว้
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มเล่น ให้ผเู ้ ล่นทึกคู่วงิ่ ไปข้างหน้าตรงไปยังเส้นชัย
4. ผูเ้ ล่นทุกคู่ตอ้ งไม่แยกจากกันและต้องวิง่ ในลักษณะ 3 ขา คู่ใดล้ม ให้เริ่ มวิง่ ใหม่ตรงจุดที่ลม้
5. คู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================
เกม เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
จัดแถวเป็ นแถวตอน แต่ละตอนมีลูกเสื อจานวนเท่าๆกัน แต่ละแถวห่างกัน 2 ช่วงแขน
แต่ละแถวคัดลูกเสื อที่แข็งแรงออกมาหน้าแถว 2 คน ใช้มือ 4 มือ ทาเป็ นที่นงั่ กาหนดเส้นชัย
ไว้ให้ลูกเสื อที่เหลือนัง่ ทีละคน ขนย้ายไปส่ งที่เส้นชัย เมื่อถึงแล้วให้วงิ่ กลับมารับลูกเสื ออีก
การตัดสิ น หมู่ใดทาครบหมดทุกคนก่อนเป็ นหมู่ชนะ
========================
เกม เดินหมี
วิธีเล่นเกมเดินหมี มีดงั นี้
1. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีจานวนคนเท่า ๆ กัน
2. ให้นายหมู่นาไม้พลองไปวางไว้ให้ห่างจากคนหัวแถวเท่า ๆ กัน แล้วกลับมาเข้าแถวตามเดิม
3. เมื่อได้ยนิ คาสั่งว่า “ เริ่ มเล่น” ให้คนหัวแถวก้มตัวลง ใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอ้ เท่าด้านนอกให้
แน่น แล้ววิง่ อ้อมไม้พลอง แล้วกลับมาแตะคนต่อไป ตนเองไปต่อท้ายแถว
4. คนที่ถูกแตะวิง่ ไปอ้อมก้อนหิ น แล้วกลับมาแตะคนต่อไปเช่นเดียวกัน
5. เล่นกันไปเรื่ อย ๆ ลูกเสื อหมู่ใดทาได้ถูกต้องครบทุกคน และทาได้เสร็ จก่อนลูกเสื อหมู่อื่น จะ
เป็ นผูช้ นะ หมู่อื่นปรบมือให้
========================

เกม วิง่ เปรี้ ยววงกลม
วิธีการเล่นเกมวิง่ เปรี้ ยววงกลม มีดงั นี้
1. เขียนวงกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง
2. แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 ฝ่ าย เท่า ๆ กัน ให้ยนื รอบวงกลมพวกละครึ่ งวง หันหน้าออกนอกวง
3. เริ่ มเล่นโดยให้ผเู ้ ล่นคนแรกซึ่ งอยูท่ ี่เส้นของแต่ละหมู่ออกวิ่งไปรอบ ๆ วงกลม หันด้านซ้ายให้
วงกลม มือถือผ้า เมื่อครบรอบให้ส่งผ้าให้คนถัดไป โดยขณะที่วงิ่ ทุกคนต้องกลับมาอยูป่ ระจาที่
ของตน
4. ใครตีผา้ ถูกฝั่งตรงข้ามก่อนถือว่าเป็ นฝ่ ายชนะ ให้ลูกเสื อที่แพ้กล่าว ชมเชย
========================
เกม การแข่งเรื อบก
วิธีการเล่นเกมการแข่งเรื อบก มีดงั นี้
1. ให้ลูกเสื อเข้าแถวตอนเป็ นหมู่ ๆ แต่ละหมู่ ห่างกัน 2 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่นงั่ เอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุด
จากเอว หรื อแถวขาด
4. หมู่ใดถึงเส้นที่กาหนดก่อนเป็ นผูช้ นะ ให้หมู่ที่แพ้กล่าวชมเชย
========================
เกม จาสิ่ งของ
วิธีการเล่นเกมจาสิ่ งของ ดังนี้
4. ให้ผกู ้ ากับจัดหาสิ่ งของมาประมาณ 15 – 20 ชิ้น เช่น ใบมีด ยางลบ กระดุม เงินเหรี ยญ
ใส่ ของไว้ในถาด หาผ้าปิ ดไว้
5. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ยนื ล้อมรอบถาด ผูก้ ากับเปิ ดผ้าออกให้ดูและจาสิ่ งของประมาณ 1 นาที
แล้วปิ ดผ้าไว้ตามเดิม
6. ลูกเสื อแต่ละหมู่แยกกันออกไปเขียนรายชื่อสิ่ งของที่จาได้ส่งผูก้ ากับ ถ้าเขียนถูกจะได้ชื่อละ
1 คะแนน ถ้าเขียนสิ่ งที่ไม่มีจะหักชื่อละ 1 คะแนน หมู่ใดได้คะแนนมากเป็ นหมู่ชนะ
========================

เกม เรื อกรรเชียง
ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ยนื คล่อมไม้ง่าม ให้คนหน้าสุ ดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้สมาชิกในหมู่ทุกคน
จับไม้พลองไว้ การเคลื่อนที่เคลื่อนที่ถอยหลัง คนหนึ่งเป็ นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็ นคนถือท้าย หมู่ใดถึง
เส้นชัยก่อนเป็ นหมู่ชนะ หมู่อื่น ๆ กล่าวชมเชย
========================
เกม เดินหมี
วิธีเล่นเกมเดินหมี มีดงั นี้
6. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีจานวนคนเท่า ๆ กัน
7. ให้นายหมู่นาไม้พลองไปวางไว้ให้ห่างจากคนหัวแถวเท่า ๆ กัน แล้วกลับมาเข้าแถวตามเดิม
8. เมื่อได้ยนิ คาสั่งว่า “ เริ่ มเล่น” ให้คนหัวแถวก้มตัวลง ใช้มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอ้ เท่าด้านนอกให้
แน่น แล้ววิง่ อ้อมไม้พลอง แล้วกลับมาแตะคนต่อไป ตนเองไปต่อท้ายแถว
9. คนที่ถูกแตะวิง่ ไปอ้อมก้อนหิ น แล้วกลับมาแตะคนต่อไปเช่นเดียวกัน
10. เล่นกันไปเรื่ อย ๆ ลูกเสื อหมู่ใดทาได้ถูกต้องครบทุกคน และทาได้เสร็ จก่อนลูกเสื อหมู่อื่น จะ
เป็ นผูช้ นะ หมู่อื่นปรบมือให้
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