
      คู่มอืการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
      วชิาลูกเสือ-เนตรนารี  ประเภทสามญัรุ่นใหญ่ 

 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-3 
ลูกเสือโลก/ลูกเสือช้ันพเิศษ/ลูกเสือหลวง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  โดย 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
ส านักงานลูกเสือเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี  เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ       

 
เอกสารหมายเลข  11 /2564 



            ค าน า  
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ 
ให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ยึดมัน่ในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพกิจกรรม                  
ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นองค์ประกอบส าคญัหน่ึงท่ีจดัอยู่ในส่วนของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองโดยเร่ิมตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติังาน และปรับปรุงการท างาน                      
โดยเนน้กระบวนการกลุ่ม  

 กอปรกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของกิจการลูกเสือ
และการจดักิจกรรมลูกเสือในรูปแบบต่างๆ อย่างเขม้ขน้ เพราะกิจกรรมลูกเสือเป็นการสร้างความตระหนัก 
สร้างจิตส านึกและปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรม การรักษาระเบียบวนิยั มีจิตอาสา บ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม 

 ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของกิจกรรมน้ี 
จึงได้จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเป็นแนวทางการจดักิจกรรมท่ีเน้น                
ให้ผู ้เรียน ได้ปฏิบัติจริงตามเน้ือหาของหลักสูตร และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์                            
แก่กลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน ผูบ้งัคบับญัชา และลูกเสือ-เนตรนารี 

 
 
 

      
                                                            กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

                         ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
                        มิถุนายน  2564  
  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 
เคร่ืองหมายลูกเสือโลก 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หนา้ 
ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที ่1 

หน่วยที ่ 1            
การปฐมนิเทศ          1 

หน่วยที ่ 2           
ความเขา้ใจแผนการจดัท่ี        2  

หน่วยที ่ 3 
ระเบียบแถวลูกเสือ        3 

หน่วยที ่ 4 
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่     13 

หน่วยที ่ 5 
การกางและร้ือเตน็ทพ์กัแรม       15  

หน่วยที ่6 
 สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลกัอยา่งถูกตอ้งส าหรับการเดินทางไกล   16  
หน่วยที ่7 
 การก่อกองไฟกลางแจง้และการปรุงอาหาร      17 
หน่วยที ่8 
 แผนท่ี เขม็ทิศ         19 
หน่วยที ่9 
 เง่ือนท่ีใชใ้นการบุกเบิก        26  
หน่วยที ่10 
 การปฐมพยาบาล         32  
หน่วยที ่11 
 ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม      36  
หน่วยที ่12 
 กิจกรรมทบทวน และทดสอบ 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
ภาคเรียนที ่2 

หน่วยที ่ 21          
การปฐมนิเทศ         45  

หน่วยที ่ 22-26       
วชิานกัผจญภยั         46 

หน่วยที ่ 27-30 
วชิาลมฟ้าอากาศและฤดูกาล       52 

หน่วยที ่ 31-33 
วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม       60 

หน่วยที ่34-36 
 วชิาผูพ้ิทกัษป่์า         66 
หน่วยที ่37-38 
 หวัหนา้คนครัว         75 
หน่วยที ่39 
 กิจกรรมทบทวน และทดสอบ       77 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1) ภาคเรียนที ่1 

 
สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 

1 1. การปฐมนิเทศ 
- การจดัการเรียนการสอน 
- การแต่งกาย 

1  

2-3 2. ความเขา้ใจแผนการจดัท่ี      เร่ืองราวกิจการลูกเสือ 
- กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- กิจการคณะลูกเสือโลก 
- บทบาทและหนา้ท่ีตนเองตามสิทธ์ิและหนา้ท่ี 

2  

4-6 3. ระเบียบแถวลูกเสือ 
- ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
- ฝึกบุคคลท่ามีอาวธุ 
- การใชส้ัญญาณมือ 
- การใชส้ัญญาณนกหวดี 

3  

7-8 4. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
- ค าปฏิญาณ 
- กฎ 
- คติพจน์ 

2  

9 5. การกางและร้ือเตน็ทพ์กัแรม 
- การกาง-ร้ือเตน็ท ์
- การเก็บและรักษา 

1  

10 6.  สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้งส าหรับการ
เดินทางไกล 

1  

11-12 7. การก่อไฟกลางแจง้และการปรุงอาหาร 
- การเลือกสถานท่ี 
- การท าเช้ือเพลิง 
- การจุดไมขี้ด 
- การก่อไฟ 
- การประกอบอาหาร 

2  

 



สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 
13-15 8. แผนท่ี - เขม็ทิศ 

- ความหมายและชนิดของแผนท่ี 
- การอ่านแผนท่ี 
- ส่วนประกอบของเขม็ทิศ 
- การหาทิศ 

3  

16-17 9. เง่ือนท่ีใชใ้นการบุกเบิก 
- เง่ือน  9  เงือน 
- การผกูแน่น 

2  

18 10. การปฐมพยาบาล 
- ความหมายการปฐมพยาบาล 
- หลกัการปฐมพยาบาล 
- ความรู้เก่ียวกบัการประถมพยาบาล 

1  

19 11. ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม 
- กิจกรรมบุกเบิก 
- กิจกรรมผจญภยั 
- กิจกรรมเดินทางไกล 

1  

20 12. ประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนหน่วยกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1)  ภาคเรียนที ่2 

 
สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 

21 13. การปฐมนิเทศ 
- การปฏิบติัตนในระบบหมู่ 
- การเรียนเคร่ืองหมายพิเศษ 

2  

22-26 14. วชิานกัผจญภยั 
- การเดินทางไกล 
- การตั้งค่ายพกัแรม 
- เหตุการณ์ในการเดินทางไกล 

5  

27-30 15. วชิาลม ฟ้า อากาศและฤดูกาล 3  
31-33 16. วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 3  
34-36 17. วชิาผูพ้ิทกัษป่์า 3  
37-38 18. การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 2  
39-40 19. ทบทวนกิจกรรมและทดสอบ 2  

 รวม 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พธีิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
เปิด – เชิญธงข้ึน – สวดมนต ์– สงบน่ิง – ตรวจ – แยก  
1. เปิด  ผูก้  ากบัยนือยูห่นา้เสาธง  ห่างจากเสาธงพอสมควร  เรียกลูกเสือเขา้แถวรูปคร่ึงวงกลม 
2. เชิญธงขึน้  เม่ือลูกเสือเขา้แถวเรียบร้อยแลว้  ผูก้  ากบัสั่งลูกเสือ  “ กอง – ตรง ”  แลว้ลูกเสือท่ีเป็นหมู่บริการ

หรือท าหนา้ท่ีหมู่บริการ  2  คน  เขา้ไปเชิญธง  ถา้ลูกเสือมีไมง่้าม  ก็ใหเ้ปล่ียนจากค าวา่  “ กอง – วนัทยหตัถ ์
”  เป็น  “ กอง – วนัทยา – วธุ ”  และค าวา่    “ มือลง ”  เป็น  “ เรียบ – อาวธุ ”  

3. สวดมนต์  พอลดมือลง  ( หรือเรียบอาวธุ )  แลว้ทุกคนอยูใ่นท่าตรงแลว้  ถอดหมวกเตรียมตวัสวดมนต ์    
หมู่บริการน าสวดมนตแ์ต่ถา้ลูกเสือมีไมง่้าม  ใหย้กไมง่้ามมาวางไวก่ึ้งกลางระหวา่งเทา้ทั้งสอง  ไมง่้าม
ส่วนบนพิงแขนซา้ยซ่ึงงอเป็นมุมฉากรอรับอยูแ่ลว้ 

4. สงบน่ิง  เม่ือสวดมนตจ์บแลว้  ทุกคนสงบน่ิง 
5. ตรวจ  การตรวจใหป้ฏิบติัดงัเช่นการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 

แต่ถา้ลูกเสือมีไมง่้ามใหส้ั่งท าวนัทยาวธุ  แลว้นายหมู่กา้วออกมาขา้งหนา้  1  กา้ว  เม่ือรายงานวา่   
       “ หมู…่…พร้อมท่ีจะรับตรวจแลว้ ”  ใหถ้อยหลงัเขา้ท่ีแลว้สั่ง  “ เรียบอาวธุ ”  และลูกเสือทุกคนยงัคงอยูใ่น 
       ท่าตรง  เสร็จจากการตรวจแลว้  ใหน้ายหมู่สั่ง  “ วนัทยาวธุ ”  อีกคร้ัง  และ  “ เรียบอาวธุ ”  จากนั้นให้ 
       นายหมู่สั่งพกั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
แผนการจัดที ่1  หน่วย  ปฐมนิเทศ  เร่ือง การจัดการเรียนการสอน  การแต่งกาย  เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
2. ช้ีแจงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

เนือ้หา 
1. หมู่และระบบหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ การแต่งกาย 
2. การปฏิบติัตนการเขา้ร่วมกิจกรรม 

กจิกรรม 
1. แบ่งหมู่ลูกเสือสามญัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2. สนทนาถึงระบบหมู่  การปฏิบติักิจกรรม 
3. อธิบายถึงการแต่งเคร่ืองแบบ การแต่งกายและการเตรียมอุปกรณ์ 

ส่ือ 
 ภาพลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบ 
วธีิวดัผล 

1. สังเกตความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม   
2. ซกัถามการแต่งเคร่ืองแบบ 

บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 



2 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่2  หน่วย  ความเข้าใจแผนการจัดที ่  เร่ืองราวเกีย่วกบักจิการลูกเสือ     เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองราวเก่ียวกบักิจการลูกเสือได ้
เนือ้หา 
 ความเขา้ใจแผนการจดัท่ี      เร่ืองราวเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
 - กิจการคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ลูกเสือธีรราช ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1  ความเขา้ใจแผนการจดัท่ี      เร่ืองราวเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
  - กิจการคณะลูกเสือแห่งชาติ 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ซกัถาม 

 บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 



3 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่3  หน่วย  ระเบียบแถวลูกเสือ   เร่ืองราวเกีย่วกบักจิการลูกเสือ (ต่อ)  เวลา     1   ช่ัวโมง 
      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง่้ามตามระเบียบแถวได ้
เนือ้หา 
 ความเขา้ใจเร่ือง      เร่ืองราวเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
 - กิจการคณะลูกเสือโลก 
 - บทบาทตนเองตามสิทธิและหนา้ท่ี 
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “เพลง  เกยีรติศักดิ์ลูกเสือไทย”        5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1  ความเขา้ใจ   เร่ืองราวเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
  - กิจการคณะลูกเสือโลก 
  - บทบาทตนเองตามสิทธิและหนา้ท่ี 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ซกัถาม 

 บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 



4 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1
  
แผนการจัดที ่4    เร่ือง   ระเบียบแถวลูกเสือ                เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง่้ามตามระเบียบแถวได ้
เนือ้หา 

ท่าตรงและท่าพกัแบบต่าง ๆ  
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ลูกเสือธีรราช ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1  ท่าเคารพ 
3.2  ท่าพกัแบบต่างๆ 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

 บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



5 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
ระเบียบแถว 

1. ท่าตรงและท่าพกัแบบต่าง ๆ  
1.1 ค าบอก  “ กอง – ตรง ” 
  การปฏิบติั  ยนืใหส้้นเทา้ชิด  และอยูใ่นแนวเดียวกนั  ปลายเทา้แบะออกขา้งละเท่า ๆ กนั  ห่าง
กนัประมาณ  1  คือ  ( ท ามุม  45  องศา )  เข่าเหยยีดตึงและบีบเขา้หากนัล าตวัยดืตรง  อกผาย  ไหล่เสมอ
กนั  แขนทั้งสองห้อยอยูข่า้งตวัและเหยยีดตรง  พลิกศอกไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย  จนไหล่ตึง  น้ิวมือเหยยีด
และชิดกนั  น้ิวกลางติดขาตรงก่ึงกลาง  ประมาณแนวตะเข็บกางเกงเปิดฝ่ามือออกเล็กนอ้ย  ล าคอยดืตรง
ไม่ยืน่คาง  ตาแลตรงไปขา้งหนา้  ไดร้ะดบัน ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า ๆ กนัและน่ิง 

หมายเหตุ 
1. ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองตน้และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน ๆ  
2. ใหเ้ป็นท่าส าหรับแสดงการเคารพไดท้่าหน่ึง 

 
1.2 ท่าเคารพ 

1. วนัทยหตัถ์ 
ก. การฝึกขั้นตน้ 
 ค าบอก  “ วนัทยหตัถ ์”  และ  “ มือลง ” 
 การปฏิบติั  ยกมือขวาข้ึนโดยเร็วและแขง็แรง  จดัน้ิวอยา่งเดียวกบัท่ารหสั 

ลูกเสือ  ให้ปลายน้ิวแตะขอบล่างของหมวก  ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวามือเหยียดตามแนว
แขนขวาก่อนน้ิวเหยยีดตรงและเรียงชิดกนั  ขอ้มือไม่หกั  เปิดฝ่ามือข้ึนประมาณ  30  องศา  แขนขวาท่อนบนยื่น
ไปทางขา้ง  อยูป่ระมาณแนวไหล่  เม่ืออยูใ่นท่ีแคบ  ใหล้ดขอ้ศอกลงไดต้ามความเหมาะสม  ร่างกายส่วนอ่ืนตอ้ง
ไม่เสียลกัษณะท่า  เม่ือไดย้นิค าบอก  “ มือลง ”  ใหล้อดมือลงอยูใ่นท่าตรงโดยเร็วและแขง็แรง 
หมายเหตุ 

1. ท่าวนัทยหตัถ ์ โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพเม่ือยูต่ามล าพงันอกแถวของลูกเสือทุกประการ 
2. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  เขา้แถวแสดงการเคารพ  ท่าวนัทยหตัถ ์ ( สวมหมวก ) 
3. ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิไดส้วมหมวก  ใหท้  าวนัทยหตัถไ์ด ้ ถา้ไม่ไดส้วมหมวกใหป้ลายน้ิวช้ีท่ีหาง 

คิ้วขวา 
ข. เม่ือมีผูรั้บการเคารพ 
 ค าบอก  “ ทางขวา  ( ทางซา้ย  ตรงหนา้ )  วนัทยหตัถ ์”   

     การปฏิบติั  สะบดัหนา้ไปยงัผูรั้บการเคารพ  พร้อมกบัยกมือท าวนัทยหตัถ ์  
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ก่อนถึงผูรั้บการเคารพ  3  กา้ว  ตามองจบัผูรั้บการเคารพและหนัหนา้ตามจนผูรั้บการเคารพผา่นพน้ไปแลว้  
2  กา้ว  ใหส้ะบดัหนา้พร้อมกบัลดมือลงเอง  ถา้ผูรั้บการเคารพ  อยูต่รงหนา้ก็ปฏิบติัโดยไม่ตอ้งสะบดัหนา้ 
ในการฝึก  เม่ือผูรั้บการเคารพเคล่ือนท่ีผา่นก็ใหส้ะบดัหนา้กลบัพร้อมกบัลดมือตามค าบอก  “ มือลง ” 
 

2. แลขวา  ( แลซา้ย )  ท า 
ค าบอก  “ แลขวา  ( ซา้ย ) – ท า ” 
การปฏิบติั  สะบดัหนา้ไปทางขวา  ( ซา้ย )  ประมาณก่ึงขวา  ( ซา้ย )  ก่อนถึงผูรั้บการ 

เคารพ  3  กา้ว  ตามองจบัตาผูรั้บการเคารพ  หนัหนา้ตามจนผูรั้บการเคารพผา่นพน้ไปแลว้  2  กา้ว  แลว้สะบดั
หนา้กลบัท่ีเดิม  
  ในการฝึก  เม่ือผูรั้บการเคารพเคล่ือนท่ีผา่นก็สะบดัหนา้กลบัท่ีเดิมตามค าบอกวา่         “ แลตรง ” 
หมายเหตุ 
 ท่าแลขวา  ( ซา้ย )  เป็นท่าแสดงความเคารพ  เม่ือลูกเสืออยูใ่นแถวมือเปล่าหรือถืออาวธุ  ท่ีท าท่า
วนัทยาวธุไม่ไดแ้ละเป็นท่าแสดงการเคารพตามล าดบั  บอกแถวของลูกเสือในเม่ือไม่สามารถแสดงการเคารพ
ดว้ยท่าวนัทยหตัถไ์ด ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับท่าเคารพ 

1. การแสดงการเคารพในเวลาเคล่ือนท่ี  แขนไม่ตอ้งแกวง่  คงเหยยีดตรงตลอดปลายน้ิว  และหอ้ยอยู่
ขา้งตวั  ไม่งอไม่ติดขาเหมือนอยา่งอยูก่บัท่ี 

2. รัศมีแสดงการเคารพ  ถือระยะท่ีมองเห็นเคร่ืองหมายหรือจ าไดเ้ป็นเกณฑ์ 
3. ถา้เขา้แถวรวมกบัลูกเสือ  ถืออาวธุ  เม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “ ทางขวา ( ทางซา้ย )  ระวงั  วนัทยา–วธุ ”  

ใหท้  าท่าแลขวา  ( ซา้ย ) พร้อมกบัผูท่ี้ท  าท่าวนัทยาวธุ  และท าท่า  “ แลตรง ”  เม่ือขาดค าบอกวา่  “ 
เรียบ – อาวธุ ”  พร้อมกบัท าท่าเรียบอาวธุ 

4. ในเวลาเคล่ือนท่ี  เม่ือจะตอ้งท าการเคารพโดยวธีิหยดุ  ก่อนท่ีผูรั้บการเคารพจะมาถึงระยะการแสดง
การเคารพใหท้ ากนัในเวลาเดินไปทางทิศท่ีผูรั้บการเคารพจะผา่นมาโดยหยุดชิดในท่าตรงแลว้
แสดงการเคารพไป 

 
ท่าพกัแบบต่าง ๆ  

1. พกัตามปกติ 
  ค าบอก  “ กอง – พกั ” 
  การปฏิบติั  หยอ่นเข่าขวาก่อน  ต่อไปจึงหยอ่นและเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
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และเปล่ียนเข่าพกัไดต้ามสมควร  แต่เทา้ทั้งสองคงอยูก่บัท่ี  หา้มพดู  เม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “ แถว ”  ใหย้ดืตวัข้ึน
และจดัทุกส่วนของร่างกายอยูใ่นท่าตรง  นอกจากเข่าขวา  คร้ันเม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “ ตรง ”  ใหก้ระตุกเข่าขวา
โดยเร็วและแขง็แรงกลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง  ท่าพกัตามปกติ  ( เม่ือบอก  “ แถว ” ) 

2. พกัตามระเบียบ 
  ค าบอก  “ กอง – ตามระเบียบ – พกั ” 
  การปฏิบติั  แยกเทา้ซ้ายออกไปทางซา้ยประมาณ  30  ซม. ( หรือประมาณเกือบคร่ึงกา้วปกติ ) 

อยา่งแขง็แรงและองอาจ  พร้อมกบัจบัมือไขวห้ลงั  ใหห้ลงัมือเขา้หาตวั  มือขวาทบัมือซา้ย  น้ิวหวัแม่มือขวาจบั
น้ิวหวัแม่มือซา้ย  หลงัมือซา้ยแนบติดล าตวัในแนวก่ึงกลางหลงัและอยูใ่ตเ้ขม็ขดัเล็กนอ้ย  ขาทั้งสองตึง  น ้าหนกั
ตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า ๆ กนัและน่ิง 
   เม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “ แถว – ตรง ”  ใหช้กัเทา้ซา้ยชิดขวาอยา่งแขง็แรง  พร้อมกบัมือทั้งสอง
กลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 
 

3. พกัตามสบาย 
  ค าบอก  “ กอง – ตามสบาย – พกั ” 
  การปฏิบติั  หยอ่นเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกนั  “ พกั ”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสบาย 

และพดูจากนัได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไม่ได ้
   เม่ือไดย้นิค าวา่  “ แถว – ตรง ”  ใหป้ฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่  5   เร่ือง   ระเบียบแถวลูกเสือ  ( ต่อ )     เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง่้ามตามระเบียบแถวได ้
เนือ้หา 

ท่าแบกอาวธุ – เรียบอาวธุ   
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ลูกเสืออดทน ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 ท่าแบบอาวธุ 
3.2 ท่าเรียบอาวธุ 
3.3 รวมอาวธุ  และขยายอาวธุ 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 



9 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ    

1. ท่าแบกอาวธุ 
  ใชค้  าบอก  “ แบก – อาวธุ ”  ใหลู้กเสือท าเป็น  2  จงัหวะ  
  จงัหวะ  1  ยกไมง่้ามมือขวาผา่นหนา้เฉียดล าตวัไปขา้งซา้ยใหต้น้ไมง่้ามอยูใ่นอุง้มือซา้ย   

ก าไมง่้ามตั้งอยูต่รงร่องไหล่ซา้ย  มือขวาคงจบัไมง่้ามอยูท่ี่เดิมศอกงอไปขา้งหนา้แนวเดียวกบัไหล่ 
  จงัหวะ  2  ตน้ไมง่้าม  มือซา้ยพร้อมกบัส่งไมง่้ามดว้ยมือขวา  ใหไ้มง่้ามพาดข้ึนไปบนบ่าซา้ย  
แขนซา้ยท่อนบนชิดล าตวั  ศอกซา้ยงอ  หนา้แขนตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั  ขณะเดียวกนัลดมือขวาลงในท่าตรง
โดยเร็ว 
  ขอ้ควรระวงั  ขณะท่ีลูกเสือท าท่าแบกอาวธุ  จงัหวะ  2  ระวงัอยา่ใหศี้รษะเคล่ือนหลบไมง่้าม  
ศีรษะใหค้งท่ีเหมือนอยูใ่นท่าตรงเสมอใหแ้ขนซา้ยอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งและไม่เคล่ือนไหว  ปลายไมง่้ามจึงจะ
ไดร้ะดบัและไม่เฉไปมา 
 

2. เรียบอาวธุ   
  ใชค้  าบอก  “ เรียบ – อาวธุ ”  ใหลู้กเสือท าเป็น  3  จงัหวะ 

  จงัหวะ  1  ยกมือขวาข้ึนจบัไมง่้ามศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่  พร้อมกบัเหยยีด
แขนซา้ย  โดยลดไมง่้ามลงชิดกบัล าตวั   
  จงัหวะ  2  น าไมง่้ามดว้ยมือขวา  มาไวข้า้งล าตวัในร่องไหล่ขวา  ( แขนขวาเหยยีดเกือบสุด
ระยะท่ีมือขวาจบัไมง่้ามในท่าเรียบอาวธุขณะเดียวกนัยกมือซา้ยข้ึนกนัไมง่้ามไหล่ขวา  ศอกงอไปขา้งหนา้ใน
แนวเดียวกบัไหล่ )   
  จงัหวะ  3  ลดแขนซา้ยอยูใ่นท่าเรียบอาวธุตามเดิม  ( ในจงัหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะท่ี
มือขวาจบัไมง่้ามอยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ตน้ไมง่้ามอยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ตน้ไมง่้ามจรดพื้น ) 
  ขอ้สังเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจงัหวะ  2  ลงสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมง่้าม  ในท่าเรียบอาวธุ
ในจงัหวะ  3  จะรู้สึกวา่ตน้ไมง่้ามจรดพื้น 
 
 3.  รวมอาวธุและขยายอาวธุ 
  ในแถวหนา้กระดาน  ลูกเสือรวมอาวธุเม่ืออยูใ่นรูปแถวหนา้กระดาน  โดยแต่ละหมู่รวมอาวธุ
ไวข้า้งหนา้หมู่ของตน 
  เม่ือมีค าสั่งวา่  “ รวมอาวธุ ”  ใหลู้กเสือคนท่ี  2  กบัคนท่ี  3  กา้วออกมาขา้งหนา้  1  กา้ว   แลว้
ร้อยหูไมง่้ามเขา้ดว้ยกนัหนา้หมู่ของตน  ลูกเสือคนท่ี  4  เอาไมง่้ามสอด  ลูกเสืออ่ืน ๆ  ในหมู่พิง ไมง่้ามฝาก 
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  นายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่ ลุกเสือท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทน  พิงไม้ง่ามฝากเป็นคนสุดท้าย             
กบักระโจมของหมู่ตน 
หมายเหตุ 
 ในกรณีท่ีกองจดัแถวหนา้กระดานตั้งแต่  2  แถวข้ึนไป  เม่ือจะสั่งใหร้วมอาวธุ  ขอให้อยูใ่นดุลพินิจของ
ผูบ้งัคบับญัชา  ถา้เห็นวา่ท่ีตั้งกระโจมอาวธุแคบเกินไป  อาจสั่งใหข้ยายแถวท่ี 2 , 3 ฯลฯ  ไปทางหลงัเสียก่อนก็
ได ้ เม่ือขยายอาวธุแลว้ก็เขา้ประจ าท่ีเดิม  เม่ือมีค าบอก  “ ขยายอาวธุ ”  ลูกเสือแต่ละหมู่ต่างน าไมง่้ามออกจาก
กระโจมมาประจ าท่ี  อยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่  6   เร่ือง   ระเบียบแถวลูกเสือ  ( ต่อ )                เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง่้ามตามระเบียบแถวได ้
เนือ้หา 

1. สัญญาณมือ 
2. สัญญาณนกหวดี   

กจิกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ นกัโทษแหกคุก ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 สัญญาณมือ 
3.2 สัญญาณนกหวดี 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



12 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
1. สัญญาณมือ 

1.1  เตรียม  คอย  ฟังค าสั่ง  หรือหยดุ  เหยียดแขนขวาข้ึนตรงเหนือศีรษะ  มือแบ  หา้น้ิวชิดกนั  หนัฝ่ามือไป
ข้างหน้าลูกเสือหยุดการเคล่ือนไหวหรือกระท าการใด ๆ ทั้ งส้ิน  น่ิงคอยฟังค าสั่ ง  โดยหันหน้าไปย ัง
ผูบ้งัคบับญัชา  ถา้อยูใ่นแถวยนือยูใ่นท่าตรง 

1.2 รวม  หรือกลบัมา  เหยยีดแขนขวา  มือหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะจากซา้ยไปขวา 
1.3 จดัแถวหนา้กระดาน  เหยยีดแขนทั้งสองไปขา้งเสมอแนวไหล่  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้  จดัแถวหนา้ 

กระดานใหทิ้ศหนา้แถวหนัตรงหนา้ผูใ้หส้ัญญาณ 
1.4 จดัแถวตอน  เหยยีดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้ในแถวเดียวกบัไหล่  แขนขนานหนัฝ่ามือแบเขา้หากนั 
1.5 เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้  ทางขวา  ( ซา้ย )  ก่ึงขวา  ( ซา้ย )  ไปทางหลงัผูใ้หส้ัญญาณ  หนัหนา้ไปยงัทิศ 

ทางท่ีตอ้งการชูแขนข้ึนเหนือศีรษะ  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้แลว้ลดแขนลงขา้งหนา้เสมอแนวบ่า 
1.6 นอนลงหรือเขา้ท่ีก าลงั  แขนขวาเหยยีดตรงไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่  ฝ่ามือแบคว  ่า  ลดลงขา้งหนา้ 

กลบัท่ีเดิมหลาย ๆ คร้ัง 
1.7 เร่งจงัหวะหรือเร็วข้ึน  แขนขวางอมือมาเสมอบ่าชูข้ึนตรงเหนือศีรษะแลว้ลดลงหลายคร้ัง 

หมายเหตุ 
  ก่อนจะให้สัญญาณแต่ละท่านั้ น  ให้ท าสัญญาณ  ข้อ  1.1  ก่อนทุกคร้ังไป  เพื่อเป็นการเตือนให้รู้           
วา่จะใหส้ัญญาณอะไร  การใชส้ัญญาณมือ  เป็นค าสั่งใหแ้ถว  “ พกั ”  และ  “ ตรง ” 
 
2. สัญญาณนกหวดี    

2.1 หวดียาว  1  คร้ัง  ( ______ )  ถา้เคล่ือนท่ีใหห้ยดุ  ถา้หยดุอยูเ่ตือน  เตรียมตวั  หรือคอยฟังค าสั่ง 
2.2 หวดียาว  2  คร้ัง  ( ______  ______ )  เดินต่อไป  เคล่ือนท่ีต่อไป  ท างานต่อไป 
2.3 หวดีสั้นหน่ึงคร้ัง  หวดียาวหน่ึงคร้ัง  สลบักนัไป  ( ______  __  ______  __ )  เกิดเหตุ 
2.4 หวดีสั้น  3  คร้ัง  หวดียาว  1  คร้ัง  ติดต่อกนัไป  ( __  __  __  ______  __  __  __  ______ )  เรียกนาย

หมู่ ฯ  มารับค าสั่ง 
2.5 หวดีสั้นติดกนัหลาย ๆ คร้ัง  ( __  __  __  __  __ )  เรียกประชุม  รวม 

หมายเหตุ 
 เม่ือจะใชส้ัญญาณ  2.2  2.3  2.4  หรือ  2.5  ใหใ้ชส้ัญญาณ  2.1  ก่อนทุกคร้ัง 
 
 
 



13 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 7    เร่ือง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 -  ท่องค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และคติพจน์ได ้
เนือ้หา 
 -  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.    เกม  “ จ าส่ิงของ ”                                       5         นาที 
  3.   สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 ค าปฏิญาณ 
3.2 กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



14 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 8    เร่ือง  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่( ต่อ )  เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ท่องค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และคติพจน์ได ้
เนือ้หา 

1. ค าปฏิญาณ 
2. กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
3. คติพจน์ 

กจิกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ไก่ยา่ง ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3,1  ค าปฏิญาณ 
3.2  กฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
3.3  คติพจน์  

4.  เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5   นาที 
5.  พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 



15 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 9    เร่ือง   กางและร้ือเต็นท์พกัแรม         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สาธิตการกาง-ร้ือเต็นทพ์กัแรม-เก็บและระมดัระวงัรักษาเตน็ทไ์ด ้
เนือ้หา 
 การกาง-ร้ือเตน็ทพ์กัแรม 

เก็บและระมดัระวงัรักษาเต็นทไ์ด ้
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ นกัโทษแหกคุก ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 การกาง-ร้ือเตน็ทพ์กัแรม 
3.2 เก็บและระมดัระวงัรักษาเต็นทไ์ด ้
3.3 เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ       5 นาที 

4. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )     10 นาที 
ส่ือ 

1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 



16 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1
  
แผนการจัดที ่ 10  เร่ือง การสาธิตเคร่ืองบรรจุเคร่ืองหลงัอย่างถูกต้องส าหรับเดินทางไกล      เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สาธิตเคร่ืองบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้งส าหรับเดินทางไกล 
เนือ้หา 
 การสาธิตเคร่ืองบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้งส าหรับเดินทางไกล 
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง “ งานส่ิงใด ”          5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

การสาธิตเคร่ืองบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้งส าหรับเดินทางไกล 
4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



17 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 11  เร่ือง   การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร             เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สามารถก่อกองไฟกลางแจง้และการปรุงอาหารได ้  
เนือ้หา 
 การก่อกองไฟกลางแจง้และการปรุงอาหาร  
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ จับข้ามแม่น า้ ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

1. การเลือกสถานท่ีจุดไฟ 
2. การก่อไฟ 
3. การท าเช้ือเพลิง 
4. การจุดไมขี้ดไฟ 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 



18 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่12  เร่ือง   การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร(ต่อ)      เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สามารถก่อกองไฟกลางแจง้และการปรุงอาหารได ้  
เนือ้หา 
 การก่อกองไฟกลางแจง้และการปรุงอาหาร  
กจิกรรม 

1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ยนิดีท่ีรู้จกั”          5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

1. การประกอบอาหาร 
4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบติั 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 



19 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 13  เร่ือง   แผนทีเ่ข็มทิศ                   เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายระบบ  เส้นชั้นความสูงในแผนท่ีทหารได ้
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกดักริดในแผนท่ีได ้
3. บอกส่วนประกอบและวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
4. แสดงวธีิหาทิศ  โดยใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้ได ้

เนือ้หา 
 แผนท่ีเขม็ทิศ 

1. การใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้และการหาทิศ 
2. ระบบ  เส้นชั้นความสูง 
3. ระบบพิกดักริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ ทิศทั้งแปด ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

 3.1  ผูก้  ากบัอธิบายเส้นชั้นความสูงและวธีิการหาต าแหน่งท่ีตั้ง 
        โดยอาศยัระบบพิกดักริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

   3.2  ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัสรุป 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. แผนท่ีทหาร – เขม็ทิศ 
2. แผนภูมิระบบชั้นความสูงและวธีิอ่านต าแหน่งพิกดักริด 
3. แผนภูมิส่วนประกอบ  วธีิการใชเ้ก็บรักษาเขม็ทิศ 
4. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต   
2. ซกัถามเก่ียวกบัระบบเส้นชั้นความสูงในแผนท่ีและส่วนประกอบของเขม็ทิศ 



20 
บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
เข็มทิศ 
 หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหาแนวทิศเหนือ (ทิศเหนือแม่เหล็ก) เขม็ทิศท่ีนิยมใชใ้นวงการลกเสือ  คือ   
เขม็ทิศของซิลวา  ของสวีเดน  เป็นเขม็ทิศและไมโ้ปรแทรคเตอร์รวมอยูด่ว้ยกนั  ใชง่้ายและสะดวก 
 
ส่วนประกอบของเข็มทศิ 

1. แผน่ฐาน  เป็นวตัถุโปร่งใส 
2. มีขอบมีมาตราส่วนเป็นน้ิว 
3. มีลูกศรช้ีทิศทางท่ีจะไป 
4. เลนส์ขยาย 
5. ตลบัเขม็ทิศเป็นวงกลมหมุนได ้
6. ปลายเขม็ทิศเป็นแม่เหล็กสีแดง  จะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม  อยูต่รงปลายลูกศรช้ีทิศทาง 
 
การใช้เข็มทิศ 

ก. กรณีท่ีเราทราบค่าหรือบอกมุมอะซิมุทมาใหแ้ละจะตอ้ง  เดินทางไปทิศทางใด (สมมุติวา่บอก 
 มุมอะซิมุทมาให ้60  องศา ) 

1. ถือเป็นเขม็ทิศไวบ้นฝ่ามือในแนวราบ  โดยใหแ้ม่เหล็กแกวง่ไปมาไดอิ้สระ 
2. หมุนกรอบหนา้ปัทมข์แงตลบัเขม็ทิศใหเ้ลข  60  องศา  อยูต่รงปลายศรช้ี 
3. จงหนัตวัเขม็ทิศทั้งฐาน  จนกวา่เขม็แมเหล็กแถวช้ีตรงอกัษรตวั N  
4. เม่ือลูกศรช้ีทิศทาง  ไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น  (การเดินทางไปตามทิศทางท่ีลูกศรช้ี

นั้นใหม้องหาจุดเด่น เช่น  ตน้ไม ้ กอ้นหิน  โบสถ ์ฯลฯ เป็นหลกั  แลว้เดินตรงไปยงัส่ิงนั้น) 
 

ข. กรณีท่ีหาค่าของมุมอะซิมุท  จากต าบลท่ีเรายนือยู ่ ไปยงัต าบลท่ีเราจะเดินทางไป 
1. ถือเขม็ทิศบนฝ่ามือในแนวระดบั 
2. หนัลูกศรช้ีทิศทาง  ไปยงัจุดท่ีเราจะเดินทางไป 
3. หมุนกรอบหนา้ปัดเขม็ทิศไปจนถึงคร่ึงอกัษร N  จะอยูต่รงปลายเขม็แม่เหล็ก 
4. ตวัเลขบนกรอบหนา้ปัดท่ีปลายศรแดง คือค่ามุมท่ีเราตอ้งการทราบ 

 
 



22 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่14     เร่ือง   แผนทีเ่ข็มทิศ  ( ต่อ )                เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายระบบ  เส้นชั้นความสูงในแผนท่ีทหารได ้
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกดักริดในแผนท่ีได ้
3. บอกส่วนประกอบและวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
4. แสดงวธีิหาทิศ  โดยใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้ได ้

เนือ้หา 
 แผนท่ีเขม็ทิศ 

1. การใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้และการหาทิศ 
2. ระบบ  เส้นชั้นความสูง 
3. ระบบพิกดักริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ ริมโบลู้กเสือ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

 3.1  ผูก้  ากบัอธิบายเส้นชั้นความสูงและวธีิการหาต าแหน่งท่ีตั้ง 
        โดยอาศยัระบบพิกดักริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 
 3.2  ผูก้  ากบัอธิบายการใชเ้ขม็ทิศ 

   3.3  ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัสรุป 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. แผนท่ีทหาร – เขม็ทิศ 
2. แผนภูมิระบบชั้นความสูงและวธีิอ่านต าแหน่งพิกดักริด 
3. แผนภูมิส่วนประกอบ  วธีิการใชเ้ก็บรักษาเขม็ทิศ 
4. กลอง 

 
 



23 
วธีิวดัผล 

1. สังเกต   
2. ซกัถามเก่ียวกบัระบบเส้นชั้นความสูงในแผนท่ีและส่วนประกอบของเขม็ทิศ 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
แผนการจัดที ่  15   เร่ือง   แผนทีเ่ข็มทิศ  ( ต่อ )               เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายระบบ  เส้นชั้นความสูงในแผนท่ีทหารได ้
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกดักริดในแผนท่ีได ้
3. บอกส่วนประกอบและวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
4. แสดงวธีิหาทิศ  โดยใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้ได ้

เนือ้หา 
 แผนท่ีเขม็ทิศ 

1. การใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้และการหาทิศ 
2. ระบบ  เส้นชั้นความสูง 
3. ระบบพิกดักริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “ เกมหาทิศ ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

 3.1  ผูก้  ากบัทบทวนแผนการจดัท่ี      เร่ืองพิกดักริด 
   3.2  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต 
   3.3  ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุป 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. แผนท่ีทหาร – เขม็ทิศ 
2. แผนภูมิระบบชั้นความสูงและวธีิอ่านต าแหน่งพิกดักริด 
3. แผนภูมิส่วนประกอบ  วธีิการใชเ้ก็บรักษาเขม็ทิศ 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต   
2. ซกัถามเก่ียวกบัระบบเส้นชั้นความสูงในแผนท่ีและส่วนประกอบของเขม็ทิศ 

 



25 
บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 16    เร่ือง   เง่ือนทีใ่ช้ในการบุกเบิก         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 แสดงการผกูเง่ือนส าหรับช่วยชีวติคนได ้
เนือ้หา 

เง่ือน 
1. เง่ือนบ่วงสายธนู 
2. เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น 
3. แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น  ได ้

กจิกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ แข่งขนัเรือบก ”         5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์  อนัตรายท่ีเกิดข้ึนและอาจมีคนตอ้งการ 
ความช่วยเหลือ  เช่น  ตกน ้า  ตกเหว 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงการช่วยเหลือท่ีอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ชือกและเง่ือนต่าง ๆ 
3.3  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนผกูเง่ือนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ให ้
ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
ฐานท่ี  1     เง่ือนบ่วงสายธนู 
ฐานท่ี  2     เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น 
ฐานท่ี 3       เง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น 
3.4  ทดสอบการผกูเง่ือน 

4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น 
2. เชือก 
3. นกหวดี 

 



27 
วธีิวดัผล 

1. สังเกต 
2. ทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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รายละเอยีดเนื้อหา 

 
การผูกเง่ือน 

1. เง่ือนบ่วงสายธนู 
เป็นเง่ือนท่ีใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  เพราะไม่หลุดหรือเล่ือนไดง่้าย  มีความสัมพนัธ์กบัเง่ือน 

ขดัสมาธิ  SHEET  BEND 
ประโยชน์ 
 -  ใชใ้นการผกูเชือกเพื่อท าเป็นบ่วงคลอ้งวตัถุต่าง ๆ  
 -  ใชผ้กูสัตวไ์วก้บัหลกัหรือตน้ไม ้ สัตวส์ามารถเดินรอบหลกัโดยเชือกไม่พนัหรือรัดคอสัตว ์

    จนเกินไป 
-  ใชแ้ทนเง่ือนเกา้อ้ี  ส าหรับใหค้นนัง่หยอ่นลงในท่ีต ่าหรือยกข้ึนไปท่ีสูง 
-  ใชค้ลอ้งคนัธนู 
-  ผกูเรือกบัหลกัเม่ือเวลาน ้าข้ึนหรือน ้าลงก็ไม่มีปัญหา  เพราะบ่วงจะเล่ือนข้ึนลงได ้

 
2. เง่ือนบว่งสายธนู  2  ชั้น 

ใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นเดียวกบัเง่ือนเกา้อ้ี  (  FIRESEN’S  SHAIR  KNOT )  สามารถเล่ือนบ่วงไดต้าม 
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมีความแน่นหนาเพราะบ่วงมีถึง  2  ชั้น 

ประโยชน์ 
 -  ใชใ้นการช่วยคนไขท่ี้หมดสติ  ใหว้ดัตวัของคนไขก้างแขนของคนไขอ้อกทั้ง  2  ขา้ง  วาง 

เง่ือนไวท่ี้ราวนมซา้ย  เล่ือนบ่วงแรกไปถึงปลายน้ิวกลางซา้ยของคนไข ้ บ่วงน้ีจะมีขนาดพอดีท่ีจะใชค้ลอ้งจาก
หลงัผา่นรักแร้ทั้ง  2  ขา้ง  เล่ือนบ่วงท่ี  2  ไปถึงปลายน้ิวกลางขา้งขวาของคนไข ้ บ่วงน้ีจะมีขนาดพอดีท่ีจะ
คลอ้งท่ีขาพบัทั้ง  2  ขา้ง 

-  ประโยชน์อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  การช่วยคนข้ึนจากท่ีต ่า  และช่วยคนลงจากท่ีสูง  เช่น  ช่วยคนท่ีติด
ไฟไหมอ้ยูบ่นอาคารสูง ๆ  

-  ใชค้ลอ้งกบัเหล็ก  เสา  และตน้ไม ้ จะท าใหแ้ขง็แรง  ทนทาน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่17     เร่ือง   เง่ือนทีใ่ช้ในการบุกเบิก  ( ต่อ )        เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น  ได ้
2. แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกัได ้
3. แสดงวธีิผกูเง่ือนเกา้อ้ีได ้

เนือ้หา 
เง่ือน 

1. เง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น 
2. เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
3. เง่ือนเกา้อ้ี 

กจิกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ วบิาก ”          5   นาที 
3. สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1  ผูก้  ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์  อนัตรายท่ีเกิดข้ึนและอาจมีคนตอ้งการ 
       ความช่วยเหลือ  เช่น  การตกน ้า  การตกเหว  การไต่จากท่ีสูง 
3.2  ร่วมกนัอภิปรายถึงการช่วยเหลือท่ีอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ชือกและเง่ือนต่าง ๆ  
3.3  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนผกูเง่ือนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ให ้

ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
ฐานท่ี  1     เง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น 
ฐานท่ี  2     เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
ฐานท่ี  3     เง่ือนเกา้อ้ี 

3.4  ทดสอบการผกูเง่ือน 
4. เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น   
2. เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั   
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3. เง่ือนเกา้อ้ี 
4. เชือก 
5. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ทดสอบ 
3.  

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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รายละเอยีดเนื้อหา 

 
การผูกเง่ือน 

1. เง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น 
ทบเชือกโดยใหป้ลายเช่ือกอยูด่ว้ยกนัเพื่อใหแ้ขง็แรง  แน่นหนา  และตวดัเชือกใหเ้ป็นบ่วงเพื่อ 

ประโยชน์ในการคลอ้ง 
ประโยชน์ 
 -  ใชผ้กูขอเหล็กไดที้ละหลายขอ  เพื่อเก่ียวและยกส่ิงของหรือหยอ่นลงในท่ีต่าง ๆ  
 -  ใชก้บัป้ันจัน่ยกส่ิงของ 

-  ใชแ้ทนบ่วงเกา้อ้ีได ้
 

2. เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
บ่วงสายธนูพนัหลกั  เพื่อประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น  คลอ้งสัตว ์ คลอ้งเรือ  เป็นตน้ 

 
3. เง่ือนเกา้อ้ี 

วธีิผกู 
 ขั้นท่ี  1  ท าเชือกให้เป็นบ่วงสลบักนั  คลา้ยขั้นแรกของเง่ือนตะกรุดเบ็ด 

ขั้นท่ี  2  ผลกัใหบ้่วงเขา้ไปซอ้นกนั 
ขั้นท่ี  3  ดึงขอบบ่วง  1  ขา้ม  ขอบ  2  ลอด  ( ดึงพร้อม ๆ กนั ) 
 
ขั้นท่ี  4  ขดปลายเชือกใหเ้ป็นบ่วง  A  ,  B  เพื่อจะไดส้อดบ่วง  1  เขา้ในบ่วง  A  และบ่วง  2   

เขา้ในบ่วง  B  เพื่อล็อคไม่ให้เง่ือนรูดได ้
ขั้นท่ี  5  และวธีิใช ้ สอดบ่วง  1  เขา้ในบ่วง  A  และบ่วง  2  เขา้ไปในบ่วง  B  ( พลิกดูท่ีบ่วง   

A  ,  B  ถา้ถูกตอ้งจะเป็นตะกรุดเบ็ด ) 
เม่ือจะใชก้็สอดเทา้เขา้ไปในบ่วง  1  ใชผ้า้รองตรงขาพบั  บ่วง  2  สวมลงทางศีรษะลงไปคลอ้ง 

รักแร้  ปลาย  X  ,  Y  ดึงไวค้่อย ๆ โรยเชือกลง  หรือดึงข้ึน 
ประโยชน์  ใชเ้ป็นเง่ือนกูภ้ยั  ช่วยคนท่ีติดอยูบ่นอาคาร  หรือตน้ไม ้ โดยหยอ่นลงสู่พื้นหรือช่วย 

ลากข้ึนจากบ่อใชเ้ช่นเดียวกบับ่วงสายธนู 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 18    เร่ือง   การปฐมพยาบาล            เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดถู้กวธีิและปลอดภยั 
2. บอกวธีิขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 

เนือ้หา 
1. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
2. การขอความช่วยเหลือ 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “เคล่ือนยา้ยผูป่้วย       5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1    สนทนาและร่วมกนัอภิปรายถึงวธีิการขอความช่วยเหลือจากบุคคล   
   หรือหน่วยงานต่าง ๆ  เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
       3.2    แบ่งหมู่ลูกเสือออกเป็น  2  กลุ่ม  เรียนเป็นฐานโดยมีผูก้  ากบัอธิบาย  สาธิต   
   แลว้ใหลู้กเสือปฏิบติัตาม  ดงัน้ี  
   ฐานท่ี  1  การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
   ฐานท่ี  2  การช่วยคนหายใจ 
          3.3   เกมทดสอบ 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. อุปกรณ์การเคล่ือนยา้ยข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ท่ีเลือกช่วยเหลือ  เช่น เกา้อ้ี  เส่ือ  เส้ือ  กางเกง  ฯลฯ 
2. ไมง่้าม 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต   
2. ทดสอบ 

 



33 
บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
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รายละเอยีดเนื้อหา 

 
การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 
  การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยในสถานท่ีท่ีเกิดอุบติัเหตุนั้น  อาจท าไดห้ลายวธีิ  แลว้แต่จ านวนของผูป้ฐมพยาบาล  
และเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  วธีิต่าง ๆ เหล่าน้ี  คือ 

ก. อุม้เด่ียว  เม่ือมีผูพ้ยาบาลเพียงคนเดียว 
 หมายถึง  การอุม้ผูป่้วยโดยผูป้ฐมพยาบาลคนเดียว  ใชใ้นโอกาสฉุกเฉิน  ไม่มีผูช่้วย 

และหาเปลไม่ได ้ การอุม้แบบน้ี  ส าหรับการเคล่ือนยา้ยในระยะใกล ้ๆ  
1. อุม้แบก  ( FIREMAN’S  CARRY )  เป็นท่าอุม้ท่ีเหมาะส าหรับคนหมดสติ  
2. อุม้พยงุเดิน  ( HUMAN  CRUTCH )  เหมาะส าหรับคนไขท่ี้ขาขา้งหน่ึงไดรั้บ 

บาดเจบ็  เช่น  ขอ้เทา้เคล็ด 
3. อุม้กอดดา้นหนา้  ( SHOULDER – KNEE  ARMS  CARRY )  เหมาะส าหรับ 

ผูป่้วยท่ีตวัเล็กกวา่ผูพ้ยาบาล 
4. อุม้กอดดา้นหลงั  ( BACK  CARRY )  ในรายท่ีผูป่้วยไม่รู้สึกตวั  และตวัโตเท่า ๆ  

กบัผูพ้ยาบาล   
5. อุม้ทาบหลงั  ( PACK  STRAP  CARRY )  ในขณะท่ีคนไขน้อนหรือนัง่               

ผูพ้ยาบาลหนัหลงัใหผู้ป่้วย  จบัแขนทั้งสองของผูป่้วยคล่อมไหล่ผูพ้ยาบาล  และดึงมือทั้งสองของผูป่้วยท่ีอยู่
ดา้นหนา้ของผูพ้ยาบาลใหต้ ่าลงมากท่ีสุด  ผูพ้ยาบาลเดินโดยหลงัโคง้มาทางหนา้เล็กนอ้ย 
 

6. อุม้ลากดว้ยคอ  ( FIREMAN’S  DRAG )  เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีไม่รู้สึกตวัและ      
ผูพ้ยาบาลไม่สามารถยนืได ้ ใหผ้กูขอ้มือทั้งสองของผูป่้วย  และผูพ้ยาบาลสอดศีรษะใหข้อ้มือทั้งสองของผูป่้วย
อยูบ่นคอผูพ้ยาบาล  ผูพ้ยาบาลอาจยกศีรษะผูป่้วยใหสู้งข้ึนมากหรือนอ้ยไดโ้ดยการยกไหล่และคอข้ึนลง  ของผู ้
พยาบาล 

ข. อุม้คู่  เม่ือมีผูพ้ยาบาลสองคน 
 ถา้มีผูพ้ยาบาล  2  คน  การอุม้จะท าใหผู้ป่้วยสบายข้ึน  ไดรั้บความกระทบกระเทือน 

นอ้ยลง  และสามารถอุม้ไดไ้กล 
1. อุม้เคียง  ( TWO – MAN  ARMS  CARRY )  ผูพ้ยาบาลทั้งสองอยูด่า้นเดียวกนั   

คนแรกมือหน่ึงยกศีรษะและไหล่  อีกมือยกหลงั  คนท่ีสอง  มือหน่ึงยกสะโพก  อีกมือยกปลายตน้ขา 
2. อุม้พยงุดว้ยคนสองคน  การอุม้ชนิดน้ี  มีโอกาสใชไ้ดบ้่อย  แต่หา้มใชใ้นรายท่ีมี 

กระดูกแขน  ขา  กระดูกสันหลงัหกั  วธีิการคลา้ยการอุม้พยงุเดิน  แต่ใชค้นพยงุ  2  คน 
3. อุม้คนละดา้น  ( HUMAN  STRETCHER )  เหมาะส าหรับยกผูป่้วยท่ีนอน  และ 
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ในคนหมดสติก็ใชไ้ด ้ ผูพ้ยาบาลอยูค่นละดา้นของผูป่้วย  ทั้งสองคนใชมื้อซา้ยรองท่ีกน้  และมือซา้ยของ           
ผูพ้ยาบาลทั้งสองจบักนัเป็นรูปเก่ียวขอ  มือขวาของผูพ้ยาบาลคนหน่ึงจบัท่ีศีรษะ  คอและไหล่  ส่วนอีกคนใช ้
มือขวาจบัท่ีน่อง 

4. อุม้คู่กอดหลงั  ( FORE – ART  CARRY )  ใชส้ าหรับเวลาอุม้ผา่นประตู  หรือ 
ทางแคบ ๆ ถา้คนไขไ้ม่รู้สึกตวั  การอุม้วธีิน้ีตอ้งคอยระวงัการอุดตนัของทางเดินหายใจ 

5. อุม้คู่ประสานแคร่  ผูพ้ยาบาล  2  คน  อาจใขมื้อทั้งสองของแต่ละคนจบักนัเพื่อให ้
ผูป่้วยนั่งบนมือทั้ง  4  นั้น  เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีสามารถใช้มือขา้งเดียว  หรือทั้งสองขา้งกอดคอผูพ้ยาบาล           
ในรายท่ีผู ้ป่วยไม่สามารถใช้แขนกอดคอผู ้พยาบาลได้  ให้ผู ้พยาบาลใช้มือข้างเดียวจับกันเป็นรูปขอ               
เพื่อใหผู้ป่้วยนัง่และมือแต่ละขา้งท่ีเหลือของผูพ้ยาบาลโอบหลงัคนป่วยไว ้
 

ค. การใชเ้ปล  เม่ือมีผูพ้ยาบาลตั้งแต่สองคนข้ึนไป  และมีเปล  หรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีใชแ้ทนเปล 
1. การเคล่ือนยา้ยโดยใชเ้กา้อ้ี  ( CHAIR  LITTER )  การอุม้คู่  โดยใชเ้กา้อ้ีช่วยจะ 

ท าใหค้นไขน้ัง่สบายข้ึน  เหมาะส าหรับคนไขท่ี้รู้สึกตวัดี  การยกเกา้อ้ีควรใหเ้กา้อ้ีเอียงไปดา้นหลงัราว  30  องศา 
2. การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยใชเ้ปล  ( STRETCHER )  เป็นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีดี 

ท่ีสุด  และผูป่้วยไดรั้บความสบายมากกวา่วธีิอ่ืน ๆ  
ก. การใชเ้ปลโดยผูพ้ยาบาล  2  คน  ส าหรับใชใ้นสถานท่ีแคบ ๆ  
ข. การใชเ้ปลโดยผูพ้ยาบาล  3  คน  การยกคนไข ้ ตอ้งระมดัระวงั 
ค. การใชเ้ปลโดยผูพ้ยาบาล  4  คน  เป็นวธีิท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  เวลาเดินผู ้

พยาบาลทั้ง  4  จะจบัขอบเปลคนละมุม  ท าใหเ้คล่ือนยา้ยไดไ้กล ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 19    เร่ือง   ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม   เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์ 
  ปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัจากการปฏิบติักิจกรรมได ้
เนือ้หา 
  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม  

1. กิจกรรมบุกเบิก 
2. กิจกรรมผจญภยั 
3. กิจกรรมเดินทางไกล 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.   “เพลง  ริบโบลู้กเสือ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
   ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม 
       3.1    กิจกรรมบุกเบิก 

     3.2    กิจกรรมผจญภยั 
        3.3    กิจกรรมเดินทางไกล   
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. อุปกรณ์กิจกรรมต่างๆ 
2. ไมง่้าม 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต   
2. ทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 



37 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 20    เร่ือง   ประดับเคร่ืองหมายลูกเสือโลก        เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในแผนการจดัท่ีเร่ืองการประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  

เนือ้หา 
การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 

กจิกรรม 
1.    พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2.    เพลง  “ มาร่วมใจ ”          5   นาที 
3.    สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
 4.    เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นเป็นคติ        5 นาที 
 5.    พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1. ไมง่้าม 
2. นกหวดี 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต 
2. ซกัถาม 
3. ทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 



38 
รายละเอยีดเนื้อหา 

การประดับเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
หลกัสูตรลูกเสือโลกมีวิชาพื้นฐาน  8  วิชา   เคร่ืองหมายลูกเสือโลก  เป็นเคร่ืองหมายขั้นตน้ส าหรับ            

ผู ้ท่ี เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มีลักษณะเป็นรูปวงกลม  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4.3  เซนติเมตร  มีตรา
เคร่ืองหมายหวัลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง  ลอ้มรอบดว้ยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม  ผกูเป็นเง่ือนพิรอดอยูเ่บ้ืองล่าง                         
ติดท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือดา้ยซ้าย  และจะติดเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  เม่ือท าพิธีเขา้ประจ ากองแลว้พร้อมติดอิน
ธนูลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท่ีบ่าทั้ ง  2  ข้าง ( ลูกเสือก าลงัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 )  ลูกเสือควรสอบได้
เคร่ืองหมายลูกเสือโลกภายหลงัจากท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ภายในระยะเวลา ๖ เดือน  จึงจะเป็น
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์  และพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษท่ีตนสนใจ  และสอบวชิาลูกเสือ
ชั้นพิเศษ  ลูกเสือหลวง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
เคร่ืองหมายลูกเสือโลก 
 

    
  

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 
BOLIVIA/BOLI

VIE 
BOTSWANA BRAZIL/BRESIL BRUNEI 

      

BURUDI 
CAMEROON/CA

MEROUN 
CANADA 1 CANADA 2 

CENTRAL AFRICAN 
REP. 

CHAD/TCHAD 



  
    

CHILE/CHILI 
BOY SCOUTS  

OF CHINA 
COLOMBIA/ 
COLOMBIES 

COSTA RICA CYPRUS/CHYPRE 
DENMARK/ 

DANEMARK 1 

      

DENMARK/ 
DANEMARK 2 

DENMARK/ 
DANEMARK 3 

GREENLAND/ 
GROENLAND 

FAROE 
ISLANDS/ 

ILES FEROE 1 

FAROE ISLANDS/ 
ILES FEROE 2 

DOMINICAN 
REPUBLIC/ 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

 
     

ECUADOR/ 
EQQUATEUR 

EGYPT/EGYPTE EI SALVADOR 
ETHIOPIA/ 
ETHIOPIE 

FIJI/FIDJI 
FINLAND/ 
FINLANDE 

      
FRANCE 1 FRANCE 2 FRANCE 3 FRANCE 4 FRANCE 5 GABON 
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THE GAMBIA/ 
GAMBIE 

GHANA 
GREECE/GREC

E 
GERMANY/ 

ALLEMAGNE 1 
GERMANY/ 

ALLEMAGNE 2 
GERMANY/ 

ALLEMAGNE 3 

      

GRENADA/ 
GRENADE 

GUATEMALA 
GUYANA/ 
GUYANE 

HAITI HONDURAS HONG KONG 

 
 

 
   

ICELAND/ 
ISLANDE 

INDIA/INDE 
INDONESIA/ 
INDONESIE 

IRAN IRAQ/IRAK 
IRELAND/ 
IRLANDE 1 

      

IRELAND/ 
IRLANDE 2 

ISRAEL 
ITALY/ITALIE 

1 
ITALY/ITALIE 

2 
IVORY COAST/ 

COTE-D'IVOIRE 1 

IVORY COAST/ 
COTE-

D'IVOIRE 2 

   
   

IVORY COAST/ 
COTE-D'IVOIRE 3 

JAMAICA/ 
JAMAIQUE 

JAPAN/JAPON 
JORDAN/ 

JORDANIE 
KENYA 

KOREA/CORE
E 
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KUWAIT/KOWEIT LEBANON/LIBAN LESOTHO LIBRIA LIBYA/LIBYE 
LIECHTENSTE

IN 

      

LUXEMBOURG 1 LUXEMBOURG 2 
MADAGASCAR 

1 
MADAGASCA

R 2 
MADAGASCAR 3 

MALAYSIA/ 
MALAYSIE 

      

MALTA/MALTE 
MAURITANIA/ 
MAURITANIE 

MAURITIUS/IL
E MAURICE 

MEXICO/ 
MEXIQUE 

MOROCCO/ 
MAROC 

NEPEL 

      

NETHERLANDS/ 
PAYS-BAS 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE 
ZELANDE 

NICARAGUA NIGERIA 
NORWAY/ 
NORVEGE 

OMAN 
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PAKISTAN 

PANAMA 
REPUBLIC 

/REPUBLIQUE DE 
PANAMA 

PAPUA NEW 
GUINEA/PAPO

UA-
NOUVELLE-

GUINEE 

PARAGUAY PERU/PEROU 

PHILIPPINES 

      

PORTUGAL 1 PORTUGAL 2 QATAR RWANDA SENEGAL 1 SENEGAL 2 

     
 

SUADI ARABIA SIERRA LEONE 
SINGAPORE/ 
SINGAPOUR 

SOUTH 
AFRICA / 

AFRIQUE DU 
SUD 

SPAIN/ESPAGNE 1 
SPAIN/ESPAG

NE 2 

      

SPAIN/ESPAGNE 3 SRI LANKA 
SUDAN/SOUDA

N 
SURINAM SWAZILAND 

SWEDEN/SUE
DE 1 

      

SWEDEN/ 
SUEDE 2 

SWEDEN/ 
SUEDE 3 

SWEDEN/ 
SUEDE 4 

SWEDEN/ 
SUEDE 5 

SWEDEN/ 
SUEDE 6 

TANZANIA/ 
TANZANIE 
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SWITZERLAND/ 
SUISSE 

SYRIA/SYRIE 
THAILAND/ 
THAILANDE 

TOGO 
TRINIDAD&TOBAGO/ 
TRINITE ET TOBAGO 

TUNISIA/TUNI
SIE 

      

TURKEY/TURQUI
E 

UGANDA/OUGAN
DA 

UNITED ARAB 
EMIRATES/EMI
RATS ARABES 

UNIS 

UNITED 
KINGDOM 

ROYAUME-
UNI 

UNITED STATEA OF 
AMERICA ETATS-
UNIS D'AMERIQUE 

UPPER 
VOLTA/HAUT

E-
VOLTA=BURK

INA 1 

   
   

UPPER 
VOLTA/HAUTE-
VOLTA=BURKIN

A 2 

URUGUAY VENEZUELA YEMEN ZAIRE 
ZAMBIA/ZAM

BIE 
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45 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่   21  เร่ือง   ปฐมนิเทศ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
2. ช้ีแจงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้
3. บอกเคร่ืองหมายวชิาพิเศษได ้

เนือ้หา 
1. การปฏิบติัตนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. การเรียนเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 

กจิกรรม 
1. สนทนาถึงระบบหมู่  การปฏิบติักิจกรรม 
2. อธิบายถึงการแต่งเคร่ืองแบบ การแต่งกายและการเตรียมอุปกรณ์ 
3. การเรียนเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 

ส่ือ 
 ภาพลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบ 
 ภาพเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
วธีิวดัผล 

1. สังเกตความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม   
2. ซกัถาม 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 



46 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 22     เร่ือง   วิชาผจญภัย          เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์ 
  สามารถบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับเดินทางไกล 24 กิโลเมตร 
เนือ้หา 
  การบรรจุเคร่ืองหลงั 
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  จอห์นบราว        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  การบรรจุเคร่ืองหลงั   
       3.2  การเลือกอุปกรณ์ 
  4.   เล่า เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ          5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

เพลง ใบความรู้  อุปกรณ์ 
วธีิวดัผล 

สัมภาษณ์  ทดสอบ 
บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



47 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่23     เร่ือง   วชิาผจญภัย (ต่อ)         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์ 
  สามารถเดินทางไกลระยะทาง 16 กิโลเมตรได ้
เนือ้หา 
  การเดินทางไกล  
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  เพลง             5 นาที 
  3.  เน้ือหาตามหลกัสูตร        30 นาที 
       3.1  เคร่ืองหมายสะกดรอย   
       3.2  การเดินทางไกล 
  4.   เล่า เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ          5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

เพลง เคร่ืองหมาย ใบความรู้ อุปกรณ์ 
วธีิวดัผล 
  ตรวจผลการปฏิบติังาน 
บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 



48 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่24     เร่ือง   วชิาผจญภัย (ต่อ)         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์ 
  เดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมได ้
เนือ้หา 
  วชิาผจญภัย 
  การเดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม 
  การตั้งค่ายพกัแรมในถ่ินท่ีไม่คุน้เคย 
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ป่าดงพงพี ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงแผนการจดัท่ี      เร่ืองการเดินทางไกล   
       3.2  ลูกเสือวางแผนการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพกัแรม 
   แลว้รายงานหนา้ชั้นเรียน 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ตวัอยา่งแผนท่ีการเดินทางไกล 
2. ภาพการปฏิบติักิจกรรมการเดินทางไกล 
3. ภาพการอยูค่่ายพกัแรม 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 



49 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 25    เร่ือง   วชิาผจญภัย (ต่อ)         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์ 
  เดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมได ้
เนือ้หา 
  วชิาผจญภัย 
  การเดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม 
  การตั้งค่ายพกัแรมในถ่ินท่ีไม่คุน้เคย 
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม “วิง่เปร้ียววงกลม        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงแผนการจดัท่ี      เร่ืองการเดินทางไกล   
       3.2  การเดินทางไกลลูกเสือตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   3.1.1  การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
   3.1.2  การใชเ้ขม็ทิศ 
   3.1.3  เหตุฉุกเฉินทางน ้า 
   3.1.4  การปฏิบติังานในเวลากลางคืน 
   แลว้รายงานหนา้ชั้นเรียน 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ตวัอยา่งแผนท่ีการเดินทางไกล 
2. ภาพการปฏิบติักิจกรรมการเดินทางไกล 
3. ภาพการอยูค่่ายพกัแรม 

 
 
 
 
 



50 
วธีิวดัผล 

1. สังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



51 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 26    เร่ือง   วชิาผจญภัย (ต่อ)         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  เดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมได ้
เนือ้หา 
  วชิาผจญภัย 
  การเดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม 
  การผจญภยั 
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกมแข่งเรือบก        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงแผนการจดัท่ี      เร่ืองการเดินทางไกล   
       3.2  ลูกเสือวางแผนการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพกัแรม 
              แลว้รายงานหนา้ชั้นเรียน 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ตวัอยา่งแผนท่ีการเดินทางไกล 
2.   ภาพการปฏิบติักิจกรรมการเดินทางไกล 
3. ภาพการอยูค่่ายพกัแรม 

วธีิวดัผล 
1.    สังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 



52 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่ 27    เร่ือง   ลม  ฟ้า  อากาศ                 เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกลมท่ีเกิดในทอ้งถ่ินของตนได ้
2. บอกลกัษณะของลมประเภทต่างๆได ้

เนือ้หา 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. ลมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ John  Brown ”       5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัสนทนากบัลูกเสือถึงลกัษณะลมท่ีเกิดในประเทศไทย 
       3.2  ผูก้  ากบัลูกเสือ อธิบายเน้ือหาลมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
        -   ลมมรสุม 
   -   ลมบกลมทะเล 
   -   ลมประจ าถ่ิน 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล 
2. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 



53 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
ลมต่างๆทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 

1. ลมมรสุม  คือ  ลมท่ีเกิดจากความกดดนัอากาศ  เหนือพื้นดินกบัพื้นมหาสมุทรแตกต่างกนัในฤดู 
ร้อน  ลมน้ีพดัจากมหาสมุทรเขา้แผน่ดิน  ท าใหเ้กิดฝนตกและน าความชุ่มช้ืนสู่แผน่ดินในฤดูหนาว  ลมน้ีจะพดั
จากพื้นดินไปสู่มหาสมุทร  น าความแหง้แลง้และความหนาวมาสู่แผน่ดิน   

2. ลมบกลมทะเล   
ลมบก  เกิดในเวลากลางคืน คือ  เป็นลมท่ีพดัจากฝ่ังสู่ทะเล  เพราะในเวลากลางคืนพื้นดินคายความร้อน 

ไดเ้ร็วกวา่พื้นน ้า  จึงท าให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต ่ากวา่อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน ้า  ความกดดนั
ของพื้นดินสูงกวา่พื้นน ้า  อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากฝ่ังสู่ทะเล 
  ลมทะเล  เกิดในเวลากลางวนั  เป็นลมท่ีพดัจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง  เพราะในเวลากลางวนัแผน่ดินร้อนกวา่น ้า  
ความกดดนัของอากาศบนพื้นดินจึงต ่ากวา่  ความกดดนัของอากาศบนพื้นน ้าอากาศจึงเคล่ือนท่ีจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง 

3. ลมประจ าถ่ิน  คือลมท่ีพดัข้ึนเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่างๆ เกิดข้ึน  เน่ืองจากความกดดนัของอากาศ  
ของอากาศในภูมิภาคนั้นๆแตกต่างกนั  ลมประจ าถ่ินประเทศไทย  คือ  “ลมวา่ว” ซ่ึงพดัอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคม 
– เดือนเมษายน  เน่ืองจากความกดดนัอากาศในอ่าวไทยกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตกต่างกนั  ลมจึงพดัจาก
อ่าวไทยไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่ 28    เร่ือง   ลม  ฟ้า  อากาศ ( ต่อ )                เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกลมท่ีเกิดในทอ้งถ่ินของตนได ้
2. บอกลกัษณะของลมประเภทต่างๆได ้

เนือ้หา 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. ลมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ งานส่ิงใด ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัสนทนาทบทวนเน้ือหาลกัษณะลมท่ีเกิดในประเทศไทย 
       3.2  ผูก้  ากบัลูกเสือ  ใหเ้ขา้กิจกรรมตามฐานต่างๆ  
        ฐานท่ี 1 ลมมรสุม 
   ฐานท่ี 2 ลมบกลมทะเล 
   ฐานท่ี 3 ลมประจ าถ่ิน 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พธีิปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล 
2. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 



55 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
ลมต่างๆทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 

1. ลมมรสุม  คือ  ลมท่ีเกิดจากความกดดนัอากาศ  เหนือพื้นดินกบัพื้นมหาสมุทรแตกต่างกนัในฤดู 
ร้อน  ลมน้ีพดัจากมหาสมุทรเขา้แผน่ดิน  ท าใหเ้กิดฝนตกและน าความชุ่มช้ืนสู่แผน่ดินในฤดูหนาว  ลมน้ีจะพดั
จากพื้นดินไปสู่มหาสมุทร  น าความแหง้แลง้และความหนาวมาสู่แผน่ดิน   

2. ลมบกลมทะเล   
ลมบก  เกิดในเวลากลางคืน คือ  เป็นลมท่ีพดัจากฝ่ังสู่ทะเล  เพราะในเวลากลางคืนพื้นดินคายความร้อน 

ไดเ้ร็วกวา่พื้นน ้า  จึงท าให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต ่ากวา่อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน ้า  ความกดดนั
ของพื้นดินสูงกวา่พื้นน ้า  อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากฝ่ังสู่ทะเล 
  ลมทะเล  เกิดในเวลากลางวนั  เป็นลมท่ีพดัจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง  เพราะในเวลากลางวนัแผน่ดินร้อนกวา่น ้า  
ความกดดนัของอากาศบนพื้นดินจึงต ่ากวา่  ความกดดนัของอากาศบนพื้นน ้าอากาศจึงเคล่ือนท่ีจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง 

3. ลมประจ าถ่ิน  คือลมท่ีพดัข้ึนเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่างๆ เกิดข้ึน  เน่ืองจากความกดดนัของอากาศ  
ของอากาศในภูมิภาคนั้นๆแตกต่างกนั  ลมประจ าถ่ินประเทศไทย  คือ  “ลมวา่ว” ซ่ึงพดัอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคม 
– เดือนเมษายน  เน่ืองจากความกดดนัอากาศในอ่าวไทยกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตกต่างกนั  ลมจึงพดัจาก
อ่าวไทยไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่ 29     เร่ือง    ลม  ฟ้า  อากาศ  ( ต่อ )     เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกลมท่ีเกิดในทอ้งถ่ินของตนได ้
2. บอกลกัษณะของลมประเภทต่างๆได ้

เนือ้หา 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. ลมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “ จ าส่ิงของ ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัสนทนาทบทวนเน้ือหาลกัษณะลมท่ีเกิดในทอ้งถ่ิน 
       3.2  ผูก้  ากบัลูกเสือใหอ้ภิปรายร่วมกนัถึงปะโยชน์ของลม 
       3.3  ตวัแทนแต่ละหมู่น าเสนอผลการอภิปราย 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 



57 
แบบบันทกึกจิกรรม  แผนการจัดที ่     เร่ือง  ประโยชน์ของลม 

 
สมาชิกหมู่…………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………….. 
8. ……………………………………………………………. 

ประโยชน์ของลม 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ให้วาดภาพประกอบกจิกรรมทีเ่กีย่วทีข้่องกบัลม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่ 30     เร่ือง  ลม  ฟ้า  อากาศ  ( ต่อ )     เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกฤดูกาลต่างๆในทอ้งถ่ินของตนได ้
2. บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได ้

เนือ้หา 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. สัญญาณหรือสาเหตุท่ีท าใหล้กัษณะอากาศเปล่ียนแปลง 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม “ จบัขา้มแม่น ้า ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัสนทนากบัลูกเสือถึงลกัษณะอากาศประจ าวนั 
       3.2  ผูก้  ากบัลูกเสือมอบหมายใหลู้กเสือบนัทึกลกัษณะของอากาศ 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. แผนท่ีประเทศไทย 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
  1.    การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 

3. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
. ........................................................................................................................................................................... 



59 
รายละเอยีดเนื้อหา 

 
การจัดท าสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
 การจดัท าสถิติกาลอากาศประจ าวนันั้น  ลูกเสือสามารถจดัท าข้ึนไดอ้ยา่งง่ายๆ โดยการสังเกตสภาพอากาศ  
และวดัอุณหภูมิดว้ยเทอร์มอมิเตอร์  แลว้จดบนัทึกไว ้ เราควรท าการสังเกตในตอนเชา้และในตอนบ่ายของทุก
วนั  ต่อเน่ืองกนั  เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย  2  เดือน  เม่ือครบแผน  แลว้ใหลู้กเสือน าสถิติกาลอากาศประจ าวนัท่ี
จดบนัทึกมาพิจารณาดู  จะพบวา่สภาพอากาศและอุณหภูมิเปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจถึงสภาพอากาศ
โดยทัว่ๆไป  ของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ตัวอย่างตารางสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
วนัที ่……เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 

 

เวลา อุณหภูมิ  (องศาเซลเซียส) สภาพของอากาศ หมายเหตุ 
 

เชา้ 
เยน็ 

 
………………………………….. 

……………………………………. 

 
……………………….. 

………………………….. 

 

 
ผูบ้นัทึก……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



60 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่ 31   เร่ือง  วชิาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม        เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของค่ายพกัแรมได ้
2. สาธิตแผนการจดัท่ี      เร่ืองท่ีแผนใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 3 อยา่ง ใน 5  อยา่ง 

เนือ้หา 
  วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 
  สาธิตแผนการจดัท่ี      เร่ืองท่ีแผนใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 3 อยา่ง 

1. การใชถ่้านส าหรับหุงตม้อาหาร 
2. การก่อไฟส าหรับชุมนุมรอบกองไฟ 
3. การกางเตน็ทส์ าหรับหมู่ลูกเสือ 
4. การตากผา้และเคร่ืองนอนท่ีเปียกช้ืนใหแ้หง้ 
5. การป้องกนัไฟไหมร้ะหวา่งอยูค่่ายพกัแรม 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  ยนิดีท่ีพบกนั        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 

1.  การใชถ่้านส าหรับหุงตม้อาหาร 
2. การก่อไฟส าหรับชุมนุมรอบกองไฟ 
3. การกางเตน็ทส์ าหรับหมู่ลูกเสือ 
4. การตากผา้และเคร่ืองนอนท่ีเปียกช้ืนใหแ้หง้ 
5. การป้องกนัไฟไหมร้ะหวา่งอยูค่่ายพกัแรม 

  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. อุปกรณ์การอยูค่่ายพกัแรม 
2. นกหวดี 
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วธีิวดัผล 

1. การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่ 32     เร่ือง  วชิาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม (ต่อ)        เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบาย สาธิตวธีิต่างๆท่ีใชใ้นค่ายพกัแรมได ้
2. มีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบัการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ 

เนือ้หา 
  วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 

1. การระวงัรักษาอาหาร 
2. การระวงัรักษาน ้าด่ืม 
3. การระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร 
4. การก าจดัขยะ 
5. การสร้างและระวงัรักษาส้วมชัว่คราว 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  ยนิดีท่ีพบกนั        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 

 - การระวงัรักษาอาหาร 
 - การระวงัรักษาน ้าด่ืม 
 - การระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร 
 - การก าจดัขยะ 
 - การสร้างและระวงัรักษาส้วมชัว่คราว 

  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. อุปกรณ์การอยูค่่ายพกัแรม 
2. นกหวดี 
 
 



63 
วธีิวดัผล 
  1.    การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 

2.   ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
แผนการจัดที ่  33    เร่ือง  วชิาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม (ต่อ)    เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบาย สาธิตวธีิต่างๆท่ีใชเ้คร่ืองมือต่างๆท่ีแผนได ้
2. ใชเ้คร่ืองมือท่ีมีเคร่ืองยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 

เนือ้หา 
  วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 

1. ขวานส าหรับโค่นตน้ไม ้
2. เล่ือย 
3. คอ้นหนกั 
4. เคร่ืองมือลิดก่ิงไม ้
5. เคร่ืองมือท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์เช่น เคร่ืองตดัหญา้ สวา่นไฟฟ้า ฯ 

กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  ยนิดีท่ีพบกนั        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  วชิาผูจ้ดัการอยูค่่ายพกัแรม 

 - ขวานส าหรับโค่นตน้ไม ้
 - เล่ือย 
 - คอ้นหนกั 
 - เคร่ืองมือลิดก่ิงไม ้
 - เคร่ืองมือท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์เช่น เคร่ืองตดัหญา้ สวา่นไฟฟ้า ฯ 

  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. อุปกรณ์การอยูค่่ายพกัแรม เช่น ขวาน เล่ือย คอ้น เคร่ืองตดัหญา้ 
2. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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2.   ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 34  เร่ือง   วชิาผู้พทิกัษ์ป่า          เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  บอกช่ือตน้ไมต่้างๆไดอ้ยา่งนอ้ย  20  ชนิด พร้อมบอกประโยชน์ของตน้ไมช้นิดต่างๆได ้
เนือ้หา 
  วชิาผู้พทิกัษ์ป่า  
  -  ตน้ไมต่้างๆได ้   
  -  ประโยชน์ของตน้ไมช้นิดต่างๆได ้
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ป่าดงพงพี ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงแผนการจดัท่ี      เร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา   
       3.2  ตวัแทนแต่ละหมู่แนะน าช่ือตน้ไมต่้างๆ  20 ชนิดพร้อมบอกประโยชน์ 
              ของพืชแต่ละชนิด 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ตวัอยา่งแผนภูมิเคร่ืองหมายวิชาพิเศษท่ีลูกเสือๆไดรั้บ 
2. ภาพการปฏิบติักิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ 
3. กลอง  ฉ่ิง  กรับ 

วธีิวดัผล 
4. สังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
5. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
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รายละเอยีดเนื้อหา 

 
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
  ธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ละเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ  ทั้งท่ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ  ไดแ้ก่ คน  
สัตว ์และพืช  รวมทั้งส่ิงท่ีไม่มีชีวติซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศต่างๆ เช่น แม่น ้า ล าคลอง ทะเล ภูเขา เป็นตน้  
ตลอดจนส่ิงท่ีมองไม่เห็นซ่ึงไดแ้ก่อากาศ  เสียง  ความร้อน เป็นตน้ 
  ธรรมชาติเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา  ซ่ึงมีประโยชน์มากมาย แต่เท่าท่ีผา่นมานั้น  คนเรามกัใช้
ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติอยา่งผิดวธีิ  ท าใหส้ภาพธรรมชาติถูกท าลายอยา่งมากจะก่อใหเ้กิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษนานาประการ เช่น ปัญหาน ้าเสีย  ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย  เป็นตน้  
ดงันั้นพวกเราทุกคนจะตอ้งตระหนกัถึงการอนุรักษธ์รรมชาติ 
  เม่ือลูกเสือมีเวลาวา่ง  ควรเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษธ์รรมชาติในโรงเรียน  อยา่งนอ้ย  1  
โครงการ  เช่น  การปลูกตน้ไม ้ การก าจดัขยะมูลฝอย  เป็นตน้  เพราะนอกจากจะใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
แลว้  ยงัท าใหส้ภาพแวดลอ้มในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีน่าอยู ่ น่าศึกษาเล่าเรียนยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 35    เร่ือง   วชิาผู้พทิกัษ์ป่า  ( ต่อ )                เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์ 
  1.   เขียนโครงการอนุรักษธ์รรมชาติในโรงเรียนได้ 

 -  มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างของตน้ไม ้การกินอาหาร การหายใจ                  
                 และการเจริญเติบโต 
 2.   รู้จกัอนัตรายท่ีเกิดแก่ตน้ไมแ้ละป่าไม ้เช่นไฟไหม ้แมลงต่างๆ เช้ือโรค และสัตวต่์างๆ 

เนือ้หา 
  วชิาผู้พทิกัษ์ป่า 
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “ เรือกรรเชียง ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงแผนการจดัท่ี      เร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา   
       3.2  ผูก้  ากบัใหลู้กเสือศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างของตน้ไม ้การกินอาหาร  
              การหายใจ และการเจริญเติบโตรู้  อนัตรายท่ีเกิดแก่ตน้ไมแ้ละป่าไม ้เช่นไฟไหม ้แมลงต่างๆ  
                          เช้ือโรค และสัตวต่์างๆ 
       3.3  แต่ละหมู่เขียนโครงการอนุรักษธ์รรมชาติในโรงเรียนหมู่ละ 1  โครงการ 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ตวัอยา่งแผนภูมิเคร่ืองหมายวิชาพิเศษท่ีลูกเสือๆไดรั้บ 
2. ภาพพืชชนิดต่างๆ 
3. ไมง่้าม 
4. นกหวดี 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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รายละเอยีดเนื้อหา 

ตัวอย่างการเขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน 

โครงการการปลูกต้นไม้ยนืต้นในโรงเรียน 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหม้รสภาพเป็นธรรมชาติมากข้ึน 
2. เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือรักธรรมชาติและใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

การเตรียมอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชใ้นโครงการปลูกตน้ไมย้นืตน้ในโรงเรียน  มีดงัน้ี 
1.  มีด  จอบ  เสียม 
2.  บวัรดน ้าตน้ไม ้
3.  หลกัไม ้
4.  เชือก 

การเตรียมกล้าพันธ์ุไม้ 
  เป็นตน้ไมท่ี้ไหร่้มเงาไดดี้  เช่น  จามจุรี  หางนกยงู กระถินณรงค ์ ราชพฤกษ ์ อินทนิล ชมพพูนัทิพย ์
และตน้หูกวาง  เป็นตน้ โดยการตระเตรียมกลา้พนัธ์ุไมย้นืตน้  2  วธีิ  ดงัน้ี 
  1.  น าเมล็ดพนัธ์ุไมย้นืตน้มาเพาะไวใ้นโรงเรือนเพาะช าของโรงเรียน 
  2.  ขอพนัธ์ุไมย้นืตน้จากศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้ กรมป่าไม ้ ท่ีอยูใ่กลก้บัโรงเรียน 

สถานทีป่ลูก  
ปลูกตามแนวริมร้ัวโรงเรียนและสองขา้งถนนในโรงเรียน  เป็นตน้ 

1. เลือกสถานท่ีปลูกใหเ้หมาะสม  จากนั้นน าเชือกมาขึงใหเ้ป็นแนวเส้นตรง  แลว้ปักหลกัไมใ้หมี้ 
ระยะห่างกนั  6-8  เมตร เน่ืองจากเป็นการปลูกไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดใหญ่ 

2. ขดุดินบริเวณท่ีปักหลกัไมเ้อาไว ้ ใหเ้ป็นหลุมส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือวงกลมท่ีมีขนาดกวา้งพอสมควร   
ตามขนาดของตน้ไมท่ี้จะน ามาปลูก 

3. ปุ๋ยคอกท่ีไดจ้ากมูลสัตวช์นิดต่างๆ เช่น  มูลววั  มูลควาย  เป็นตน้  น ามาผสมกบัดิน  แลว้ใส่รอง 
บริเวณกน้หลุม 

4. ค่อยๆ น าตน้กลา้ออกจากถุงพลาสติกหรือภาชนะท่ีใช่เพาะช าตน้กลา้ออกก่อน  โดยระมดัระวงัอยา่ 
ใหร้ากของตน้กลา้ไมไ้ดรั้บความกระทบกระเทือน  จากนั้นจึงค่อยๆ วางลงในหลุมแลว้เข่ียหนา้ดินตรงปากหลุม
กลบใหเ้รียบร้อย 
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5. น าไมม้าปักท าเป็นร้ัวลอ้มรอบตน้ไมแ้ต่ละตน้  เพื่อป้องกนัไม่ไหค้นหรือสัตวต่์างๆ  มาเหยยีบย  ่า 
ตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้

6. เม่ือลอ้มร้ัวเสร็จแลว้  รดน ้าตน้ไมท่ี้เราเพิ่งปลูกและช่วยกนัดูแลรักษาตน้ไม ้ โดยหมัน่รดน ้า  พรวน 
ดิน  ก าจดัวชัพืช  และใส่ปุ๋ยเสมอๆ เพื่อไมย้นืตน้ท่ีเราปลูกไวจ้ะไดเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงจะช่วยใหมี้
ตน้ไมเ้ขียวขจีและใหค้วามร่วมร่ืนแก่บริเวณโรงเรียน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1
  
แผนการจัดที ่36     เร่ือง  วชิาผู้พทิกัษ์ป่า ( ต่อ )         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษธ์รรมชาติในโรงเรียนอยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
เนือ้หา 
  วชิาผู้พทิกัษ์ป่า  การปลูกพืชและบ ารุงรักษา(การท าแปลง การยา้ยตน้อ่อน การบ ารุงรักษา 
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ บริการ ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเน้ือหา        30 นาที 
       3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงแผนการจดัท่ี      เร่ืองส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัเรา  ( ทบทวน )  
       3.2  ผูก้  ากบัใหลู้กเสือเขียนโครงการอนุรักษธ์รรมชาติในโรงเรียน 
       3.3  ใหลู้กเสือปฏิบติังานตามโครงการ 
       3.4   รายงานผล 
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. ตวัอยา่งแผนภูมิเคร่ืองหมายวิชาพิเศษท่ีลูกเสือๆไดรั้บ 
2. ภาพการปลูกพืชและการบ ารุงรักษา 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

บันทกึหลงัการสอน................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
. ............................................................................................................................................................................. 
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รายละเอยีดเนื้อหา 

 
ตัวอย่างการเขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน 

โครงการการปลูกต้นไม้ยนืต้นในโรงเรียน 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหม้รสภาพเป็นธรรมชาติมากข้ึน 
2. เพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือรักธรรมชาติและใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

 
การเตรียมอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชใ้นโครงการปลูกตน้ไมย้นืตน้ในโรงเรียน  มีดงัน้ี 
1.  มีด  จอบ  เสียม 
2.  บวัรดน ้าตน้ไม ้
3.  หลกัไม ้
4.  เชือก 

 
การเตรียมกล้าพันธ์ุไม้ 
  เป็นตน้ไมท่ี้ไหร่้มเงาไดดี้  เช่น  จามจุรี  หางนกยงู กระถินณรงค ์ ราชพฤกษ ์ อินทนิล ชมพพูนัทิพย ์
และตน้หูกวาง  เป็นตน้ โดยการตระเตรียมกลา้พนัธ์ุไมย้นืตน้  2  วธีิ  ดงัน้ี 
  1.  น าเมล็ดพนัธ์ุไมย้นืตน้มาเพาะไวใ้นโรงเรือนเพาะช าของโรงเรียน 
  2.  ขอพนัธ์ุไมย้นืตน้จากศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้ กรมป่าไม ้ ท่ีอยูใ่กลก้บัโรงเรียน 
 
สถานทีป่ลูก  
ปลูกตามแนวริมร้ัวโรงเรียนและสองขา้งถนนในโรงเรียน  เป็นตน้ 

1. เลือกสถานท่ีปลูกใหเ้หมาะสม  จากนั้นน าเชือกมาขึงใหเ้ป็นแนวเส้นตรง  แลว้ปักหลกัไมใ้หมี้ 
ระยะห่างกนั  6-8  เมตร เน่ืองจากเป็นการปลูกไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดใหญ่ 

2. ขดุดินบริเวณท่ีปักหลกัไมเ้อาไว ้ ใหเ้ป็นหลุมส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือวงกลมท่ีมีขนาดกวา้งพอสมควร   
ตามขนาดของตน้ไมท่ี้จะน ามาปลูก 

3. ปุ๋ยคอกท่ีไดจ้ากมูลสัตวช์นิดต่างๆ เช่น  มูลววั  มูลควาย  เป็นตน้  น ามาผสมกบัดิน  แลว้ใส่รอง 
บริเวณกน้หลุม 

4. ค่อยๆ น าตน้กลา้ออกจากถุงพลาสติกหรือภาชนะท่ีใช่เพาะช าตน้กลา้ออกก่อน  โดยระมดัระวงัอยา่ 
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ใหร้ากของตน้กลา้ไมไ้ดรั้บความกระทบกระเทือน  จากนั้นจึงค่อยๆ วางลงในหลุมแลว้เข่ียหนา้ดินตรงปากหลุม
กลบใหเ้รียบร้อย 

5. น าไมม้าปักท าเป็นร้ัวลอ้มรอบตน้ไมแ้ต่ละตน้  เพื่อป้องกนัไม่ไหค้นหรือสัตวต่์างๆ  มาเหยยีบย  ่า 
ตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้

6. เม่ือลอ้มร้ัวเสร็จแลว้  รดน ้าตน้ไมท่ี้เราเพิ่งปลูกและช่วยกนัดูแลรักษาตน้ไม ้ โดยหมัน่รดน ้า  พรวน 
ดิน  ก าจดัวชัพืช  และใส่ปุ๋ยเสมอๆ เพื่อไมย้นืตน้ท่ีเราปลูกไวจ้ะไดเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงจะช่วยใหมี้
ตน้ไมเ้ขียวขจีและใหค้วามร่วมร่ืนแก่บริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 37    เร่ือง   หัวหน้าคนครัว          เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
เพื่อใหลู้กเสือสามารถเลือกซ้ือ และจดัหาอาหารท่ีเป็นประโยชน์ได ้ 

เนือ้หา 
1. หลกัการซ้ืออาหาร 
2. หลกัการประกอบอาหาร 

กจิกรรม 
1.    พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2.    เพลง              5   นาที 
3.    สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้และอภิปรายหลกัการเลือกซ้ืออาหาร 
3.2 แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้อภิปราย หลกัการประกอบอาหาร 

  4.    เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ          5 นาที 
 5.    พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
1.   แผนภูมิอาหารหลกั 5 หมู่ 
2.   กระดาษชาร์ด 

วธีิวดัผล 
1. สังเกตการร่วมกิจกรรมการปฏิบติักิจกรรมภายในกลุ่ม 
2. ตรวจสอบผลงาน/ผลการปฏิบติังาน 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่ 38  เร่ือง   หัวหน้าคนครัว(ต่อ)         เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
ลูกเสือสามารถประกอบอาหารโดยใชอุ้ปกรณ์หมอ้สนามได ้

เนือ้หา 
การใชห้มอ้สนาม 

กจิกรรม 
1.    พิธีเปิด  ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2.    เพลง / เกม            5   นาที 
3.    สอนตามเน้ือหา        30 นาที 

3.1 การประกอบอาหาร 
3.2 การใชห้มอ้สนาม 

 4.    เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ          5 นาที 
 5.    พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

ส่ือ 
เพลง / เกม / หมอ้สนาม 

วธีิวดัผล 
ทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................ 
. ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



77 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
แผนการจัดที ่  39   เร่ือง   ทบทวน  ทดสอบ            เวลา     1   ช่ัวโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  ปฏิบติัตนในห้องสอบไดถู้กตอ้ง 
เนือ้หา 
  แผนท่ี-เขม็ทิศ 
  การประถมพยาบาล 
  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม  
กจิกรรม 
  1.  พิธีเปิด (สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10 นาที 
  2.  เพลง  “ในหมู่ลูกเสือ”           5 นาที 
  3.  สอบตามเน้ือหา        30 นาที 
   แผนท่ี-เขม็ทิศ 
   การประถมพยาบาล 
   ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม   
  4.   เล่าแผนการจดัท่ี      เร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
ส่ือ 

1. แบบทดสอบ 
2. ไมง่้าม 
3. กลอง 

วธีิวดัผล 
1. สังเกต   
2. ทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................................... 
 



 
 
  
 
 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 
เคร่ืองหมายลูกเสือช้ันพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที ่1 

หน่วยที ่ 1            
การปฐมนิเทศ         1  

หน่วยที ่ 2-3         
หนา้ท่ีพลเมือง         3 

หน่วยที ่ 4-5 
ส่ิงแวดลอ้ม         5 

หน่วยที ่ 6-7 
การเดินทางส ารวจ        9 

หน่วยที ่ 8-9 
การแสดงออกทางศิลปะ        13 

หน่วยที ่10-11 
 สมรรถภาพทางกาย        17 
หน่วยที ่12-13 
 กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ       21 
หน่วยที ่14-15 
 อุดมคติ          25 
หน่วยที ่16-18 
 การบริการ         29 
หน่วยที ่19-20 
 การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ      34 
 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

            หนา้ 
ภาคเรียนที ่2 
หน่วยที ่1 
 การจดัการบนัเทิง        41 
หน่วยที ่2 
 นกักีฬา          42 
หน่วยที ่ 3 
 การจดัการบนัเทิง        43  
หน่วยที ่ 4-5 
 นกัผจญภยั         44 
หน่วยที ่ 6-7 
 แผนท่ีทหาร/เขม็ทิศ        46 
หน่วยที ่ 8-10 
 แผนท่ีทหาร / เขม็ทิศ        48 
หน่วยที ่11-13 
 นกัดาราศาสตร์         49 
หน่วยที ่14-15 
 นกัธรรมชาติวทิยา        52 
หน่วยที ่16-17 
 นกัสะกดรอย         54 
หน่วยที ่18 
 ทดสอบความรู้วชิาพิเศษ        56 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดการสอนหน่วยกิจกรรมลูกเสือ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยกจิกรรม เวลา/คาบ 
1 1.ปฐมนิเทศ 

    1.1  การจดัการเรียนการสอน 
    1.2  การแต่งกาย 

1 

2-3 2.หนา้ท่ีพลเมือง 
   2.1 ประวติัการลูกเสือไทย 
   2.2  วธีิด าเนินการของขบวนการลูกเสือ 

2 

4-5 3.ส่ิงแวดลอ้ม 
    3.1 ความหมายและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
    3.2 วธีิการอนุรักษส์ัตว ์– พืช 
    3.3 การอนุรักษธ์รรมชาติ 

2 

6-7 4.การเดินทางส ารวจ 
    4.1 หลกัในการเดินทางส ารวจดว้ยการเดินเทา้ 
    4.2 การจดัอาหารและอุปกรณ์เวชภณัฑ์ 
    4.3 การท าแบบรายงานส ารวจ 

2 

8-9 5.การแสดงออกทางศิลปะ 
  5.1 ศิลปการแสดง 
  5.2 ทศันศิลป์และการวาดภาพ 
  5.3 การป้ัน 
  5.4 การถ่ายภาพ 
  5.5 การประดิษฐ ์– การแกะสลกั 
  5.6 การช่าง 
  5.7 ศิลปทางอกัษรศาสตร์ศิลปการวจิารณ์ 

2 

 
 
 
 
 
 

 



สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยกจิกรรม เวลา/คาบ 
10-11 6. สมรรถภาพทางกาย 

    6.1  มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    6.2  ความหมายชนิดและโทษของส่ิงเสพยติ์ด 

2 

12-13 7. กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 
    7.1 แนวทางในการเลือกปฏิบติักิจกรรม 
    7.2 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติักิจกรรม 

2 

14-15 7.อุดมคติ 
   7.1 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
   7.2  ศีล 5 และศีล 8 
   7.3  อาราธนาศีล-ธรรม-พระปริตร 
   7.4  หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 
   7.5  กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
   7.6  กิจกรรมวทิยาการ 

2 

16-18 8.บริการ 
    8.1 ความหมายของชุมชน การบริการและการพฒันาชุมชน 
    8.2 กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 
    8.3 การบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือ 
    8.4 การปฐมพยาบาล 

3 

19-20 การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 2 
 รวม 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสอนหน่วยกจิกรรมลูกเสือ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยกจิกรรม เวลา/คาบ 
21 1.ปฐมนิเทศ 

    1.1  การเรียนเพื่อรับเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
    1.2  การเรียนเพื่อรับเคร่ืองหมายสายยศ 

1 

22-23 2.วชิานกัแสดงบนัเทิง 
   2.1 วางแผนจดัการบนัเทิง 
   2.2 เตรียมจดัโปรแกรมบนัเทิง 

2 

24 - 25 3.นกักรีฑา 
    3.1 ออกก าลงักายว้ยวธีิต่างๆได ้
          - วิง่ระยะสั้น 
          - วิง่ระยะกลาง 
          - วิง่กระโดดสูง 

2 

26 - 27 4.วชิานกัผจญภยั 
          - การเดินทางไกลแรมคืน 
          - วา่ยน ้า 
          - กระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
          - การไต่เชือก 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยกจิกรรม เวลา/คาบ 
28 - 30 แผนท่ีทหาร /เขม็ทิศ 

- ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแผนท่ี 
- ก าหนดท่ีตั้งลงบนแผนท่ีดว้ยพิกดั 
- การใชเ้ขม็ทิศ 

3 

31 - 33 5.วชิานกัดาราศาสตร์ 
       - ดาวและกลุ่มดาว 
       - เคร่ืองมือ,หอดูดาว 
       - กิจกรรมมนุษยใ์นอวกาศ 
     

3 

34 - 35 นกัธรรมชาติวทิยา 
- ความรู้เร่ืองธรรมชาติ 
- โครงงานธรรมชาติศึกษา 

2 

     36 - 37 นกัสะกดรอย 
- การสะกดรอย 
- นกัสะกดรอย 

2 

38 - 39 ทดสอบความรู้วชิาพิเศษ 2 
 รวม 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และคาบเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
วชิา เคร่ืองหมายลูกเสือช้ันพเิศษ 
 
ภาคเรียนท่ี 1   คาบ  ภาคเรียนท่ี 2    คาบ 
ปฐมนิเทศ(เคร่ืองแบบ,การ   ปฐมนิเทศ    1 
ท าความเคารพ ,ระเบียบแถว) 1  นกัแสดงการบนัเทิง *   2 – 3   
หนา้ท่ีพลเมือง                   2 - 3  นกักรีฑา *    4 – 5           
ส่ิงแวดลอ้ม   4 - 5  นกัผจญภยั *    6 – 7 
การเดินทางส ารวจ                         6 - 7  แผนท่ีทหารและเขม็ทิศ *   8 – 10 
การแสดงออกทางศิลปะ                 8 -   9  นกัดาราศาสตร์ *   11 – 13 
สมรรถภาพทางกาย  10 - 11  นกัธรรมชาติวทิยา *   14 – 15 
กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 12-13  นกัสะกดรอย *    16 – 17 
อุดมคติ    14 - 15  สอบภาคทฤษฎี    18 
บริการ    16 - 18   
เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 19 - 20 
รวม    20  รวม     18 
 
หมายเหตุ   1. การสอบภาคปฏิบติัใชเ้วลานอกคาบเรียน 
      2. ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ) ขอ้ 2 ก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้เกณฑไ์ดรั้บเคร่ืองหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษจะตอ้งสอบวิชาพื้นฐานระดบัลูกเสือชั้นพิเศษได ้5 วชิา คือ วชิาการเดินทางส ารวจ วชิาบริการ และ
วชิาอ่ืนอีก 3 วชิา ซ่ึงลูกเสือเป็นผูเ้ลือก 
        3.  ระเบียบแถวเป็นการฝึกความพร้อมของลูกเสือ ไม่ใช่วชิาในหมวดวชิาลูกเสือชั้นพิเศษ 
        4. * ภาคเรียนท่ี 2 เป็นแผนการเรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามขอ้บงัคบัฯ 76 วชิา 
 

 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที ่1 
 
คาบที ่1  
ปฐมนิเทศ 
จุดประสงค์ 

1. ทบทวนกิจกรรมลูกเสือในระดบัชั้น ม.1 
2. ช้ีแนวทางกิจกรรมลูกเสือในระดบัชั้น ม.2 

คาบที ่2 
เร่ือง  ระเบียบแถว 
จุดประสงค์ 

1. .ใหส้ามารถจดัแถวรูปแบบต่างๆได ้
2. .ใหส้ามารถสั่งแถวตามหลกัการของค าบอก หรือสัญญาณไดถู้กตอ้ง 

เนือ้หาสาระ 
1. รูปแถวแบบต่างๆ 
- แถวตอน 
- แถวหนา้กระดานปิดระยะ เปิดระยะ หนา้กระดานแถวเดียว 
- คร่ึงวงกลม 
- วงกลม ก,ข 
- รัศมี 
- ส่ีเหล่ียมเปิด 
2. สัญญาณและค าบอกค าสั่ง 

คาบที ่3 
เร่ือง หน้าทีพ่ลเมือง 
จุดประสงค์ 

1. บอกบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และแผนการปฏิบติังานได ้
2. ช้ีแจงหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขได้ 
3. อธิบายระเบียบ กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง หลกัการและบทบาทของพรรคการเมืองได ้

 
 
 
 
 



เนือ้หาสาระ 
1. ขอบข่ายบทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการลูกเสือ แผนปฏิบติังาน 
2. พระมหากษตัริยก์บัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง 
3. บทบาทของพรรคการเมืองในปัจจุบนั 
4. นโยบายของรัฐบาลไทย 
5. การด าเนินงานของสหประชาชาติ 

คาบที ่4 – 5  
เร่ือง  ส่ิงแวดล้อม 
จุดประสงค์ 

1. ระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินได ้
2. ระบุวธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการน าไปใชไ้ด ้
3. บอกถึงความจ าเป็นในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้

เนือ้หาสาระ 
1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
2. สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประโยชน์ 
4. การรักษาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 
5. บทบาทของลูกเสือในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

คาบที ่6 
เร่ือง การเดินทางส ารวจ 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายขั้นตอนการวางแผนการเดินทางส ารวจได ้
2. ช้ีแจงการจดัอุปกรณ์ อาหาร ฯลฯ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางส ารวจพกัแรม 
3. อธิบายวธีิการและหลกัแห่งความปลอดภยัในการเดินทางส ารวจ 
4. เดินทางส ารวจดว้ยเทา้หรือจกัรยาน หรือทางเรือ ตามกฏเกณฑท่ี์ก าหนด 

เนือ้หาสาระ 
1. การวางแผนการเดินทางส ารวจ 
- วตัถุประสงค ์สถานท่ี 
- ศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเดินทาง 
- ส ารวจความตอ้งการ 
2. กิจกรรมระหวา่งเดินทางส ารวจ 

- การแสดง ประเพณีและวฒันธรรม 



3. การเดินทางส ารวจดว้ยการเดินเทา้ จกัรยาน เรือพาย 
คาบที ่7 – 8 
เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ 
จุดประสงค์ 

1. ผลิตผลงานทางศิลปะได ้
2. น าผลงานทางศิลปะไปแสดงในท่ีสาธารณะหรือต่อหนา้สมาชิกได ้

เนือ้หาสาระ 
1. คุณค่าทางศิลปะ 
2. ศิลปะการแสดง ทศันศิลป์ การช่าง ศิลปะทางอกัษรศาสตร์ ศิลปะการวจิารณ์ 
3. งานศิลปะประจ าทอ้งถ่ินต่างๆ 
4. การจดังานแสดงศิลปะในท่ีสาธารณะ 

คาบที ่9 – 11 
เร่ือง  สมรรถภาพทางกาย 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายถึงประโยชน์ วธีิการ กติกาการแข่งขนั 
2. สามารถปฏิบติักิจกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- วิง่ 100 เมตร 
- กระโดดไกล 
- ทุ่มน ้าหนกั 
- เซปักตะกร้อ 
- การวิง่ผลดั 

เนือ้หาสาระ 
1. การวิง่ ท่าตั้งตน้ ท่าทางการวิ่งและวธีิการผา่นเส้นชยั 
2. การกระโดดไกล การจรดเทา้กระโดด การลอยตวัในอากาศ กาลงสู่พื้น 
3. การทุ่มน ้าหนกั การเตรียมตวั การถือลูกน ้าหนกั การเคล่ือนท่ี การทุ่ม การทรงตวั 
4. เซปักตะกร้อ จ านวนผูเ้ล่น วิธีเล่น กติกา 
5. การวิง่ผลดั การปฏิบติัของผูรั้บและผูส่้งคทา 

คาบที ่12 – 13 
เร่ือง  อุดมคติ 
จุดประสงค์ 

1. สามารถระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีตนอยูอ่าศยัได ้
2. หลกัการศาสนาท่ีตนนบัถือสามารถน ามาแกปั้ญหาในสังคมได ้



3. อธิบายถึงความสอดคลอ้งของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือกบัหลกัธรรมในศาสนาและการน าค า
ปฏิญาณและกฎของลุกเสือไปแกปั้ญหาในสังคม 

เนือ้หาสาระ 
1. หลกัการของทุกศาสนา 
2. ความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการของศาสนากบักฎและค าปฏิญาณลูกเสือ 
3. แนวทางการน าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใชแ้กปั้ญหาในสังคม 

คาบที ่14 – 15 
เร่ือง  กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ 
จุดประสงค์ 

1. เลือกกิจกรรมท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษ 1 กิจกรรม 
2. อธิบายถึงคุณค่าและกฎเกณฑข์องกิจกรรมนั้น 
3. ปฏิบติัได ้

เนือ้หาสาระ 
1. แนวทางในการเลือกปฏิบติักิจกรรม 
2. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติักิจกรรม 

คาบที ่16 – 17 
เร่ือง บริการ 
จุดประสงค์ 

1. บอกความหมายของการบริการตามอุดมการณ์ของลูกเสือได ้
2. อธิบายถึงหนา้ท่ีในการบริการของลูกเสือตามความหมายของค าปฏิญาณและกฎ 
3. ใหบ้ริการดา้นต่างๆได ้

เนือ้หาสาระ 
1. หนา้ท่ีในการบริการของลูกเสือ 
2. ขอบข่ายของงานบริการท่ีลูกเสือสามารถปฏิบติัได ้
3. วธีิการปฏิบติัในงานบริการของลูกเสือ 
4. เขา้ร่วมในกิจกรรมบริการของสังคม 

คาบที ่18   
สอบภาคทฤษฎี 
 
 
 

 



  1 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่1  เร่ือง  ปฐมนิเทศ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
  1.  การจดัการเรียนการสอน 
 2.  การแต่งกาย 

เนือ้หา 
  1.  การจดัการเรียนการสอน 
 2.  การแต่งกาย 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                             

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
      เกม  เพลง                                                                      เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1. อธิบายน าเร่ือง                                                      
              2. แบ่งกลุ่มท างาน                                                    
       กลุ่มท่ี  1    การจดัการเรียนการสอน 

                        กลุ่มท่ี  2    การแต่งกาย 
              3. กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
              4. ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                          
      ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
      พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                      1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                      2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1  ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2  ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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3 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 2  เร่ือง   หน้าทีพ่ลเมือง       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
                 1.ประวติัการลูกเสือไทย 
เนือ้หา 
                 1.ประวติัการลูกเสือไทย 
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                                  

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1. อธิบายน าเร่ือง                                                   
              2. แบ่งกลุ่มท างาน                                                 
       กลุ่มท่ี  1    ประวตัิการลูกเสือไทย 

               3. กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                                 
               4. ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                              
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                      1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                      2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
1.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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4 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่3 เร่ือง   หน้าทีพ่ลเมือง       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
                 1.วธีิด าเนินการของขบวนการลูกเสือ 
เนือ้หา 

1. วธีิด าเนินการของขบวนการลูกเสือ 
2. กิจกรรม 

             การเปิดประชุมกอง                                 
     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                   
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                 
     กลุ่มท่ี  1    วธีิด าเนินการของขบวนการลูกเสือ 

              3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
              4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                      1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                      2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
1.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 



5 
แผนการจัดกจิกร รมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่4  เร่ือง  ส่ิงแวดล้อม            เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. ความหมายและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
2. การอนุรักษธ์รรมชาติ 

เนือ้หา 
1.  ความหมายและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
2.  การอนุรักษธ์รรมชาติ 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง     

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                       
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

              3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
              4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                         
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

   1. สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
   2. ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
1.2. ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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7 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่5    เร่ือง  ส่ิงแวดล้อม        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1.วธีิการอนุรักษส์ัตว ์-  พืช     

เนือ้หา 
              1.วธีิการอนุรักษส์ัตว ์-  พืช     
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง     

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                            
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ  เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

  1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
  2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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9 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 6   เร่ือง   การเดินทางส ารวจ       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1.หลกัในการเดินทางส ารวจดว้ยทางเทา้     

เนือ้หา 
              1.หลกัในการเดินทางส ารวจดว้ยทางเทา้     
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง    

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                          เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                 
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

   1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
   2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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11 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 7  เร่ือง  การเดินทางส ารวจ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. การจดัอาหารและเวชภณัฑ์ 
2. การท าแบบรายงานส ารวจ 

เนือ้หา 
1. การจดัอาหารและเวชภณัฑ์ 
2. การท าแบบรายงานส ารวจ 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง     

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                 
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                 
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

               3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
               4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                            
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                 1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                 2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

   1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
   2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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13 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 8    เร่ือง   การแสดงออกทางศิลปะ       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. ศิลปการแสดง 
2. ทศันศิลป์และการวาดภาพ 
3. การป้ัน 
4. การถ่ายภาพ 

เนือ้หา 
1. ศิลปะการแสดง 
2. ทศันศิลป์และการวาดภาพ 
3. การป้ัน 
4. การถ่ายภาพ 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง     

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                   
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                          
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                            
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1.  แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2.  อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
 



14 
การประเมินผล 

          1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
          2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
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15 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่9 เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1.การประดิษฐ ์– การแกะสลกั 
2.การช่าง 
3.ศิลปทางอกัษรศาสตร์ศิลปการวจิารณ์ 

เนือ้หา 
                      1.การประดิษฐ์ – การแกะสลกั 

 2.การช่าง 
 3.ศิลปทางอกัษรศาสตร์ศิลปการวจิารณ์ 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง    

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                               
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                            
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
 
 
 



16 
การประเมินผล 

   1. สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
   2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1  ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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17 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่10 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. บริหารร่างกายตามแบบฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้

เนือ้หา 
  1.    มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                                

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )           เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       ฐานท่ี  1    วิง่   50   เมตร 
       ฐานท่ี  2    ยนืกระโดดไกล 
       ฐานท่ี  3    ลุก- นัง่   30  วนิาที 
             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                              
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                    1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ  
                    2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1. ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2. ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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19 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่11 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1.บอกความหมายชนิดและโทษของส่ิงเสพติดได ้

เนือ้หา 
  1.ความหมาย ชนิดและโทษของส่ิงเสพติด 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                             

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                      เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มศึกษาหาความรู้                                   
       ฐานท่ี  1    ความหมายและสาเหตุของการติดส่ิงเสพยติ์ด 
       ฐานท่ี  2    ประเภทของส่ิงเสพยติ์ด 
       ฐานท่ี  3    โทษและวธีิป้องกนั 
             3.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน    
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                                                  
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )        เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                    1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                    2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

1.    สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
2.    ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายให้ท านอกเวลา 
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21 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่12 เร่ือง กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ    เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
  1. เลือกกิจกรรมท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษได ้1 กิจกรรม 

เนือ้หา 
    1 . แนวทางในการเลือกปฏิบติักิจกรรม 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                                  

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางการเลือกกิจกรรม                       
             3.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน       
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                     1. แผนภูมิ 
                     2. ใบงาน 
        3.  กระดาษชาร์ด กระดาษบนัทึกอภิปรายกลุ่ม 
การประเมินผล 

 1.   สังเกตการท างานกลุ่ม 
 2.    ตรวจสอบจากผลงาน 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่13 เร่ือง กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ    เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. อภิปรายถึงคุณค่า และกฎเกณฑข์งกิจกรรมนั้นและปฏิบิติได ้

เนือ้หา 
  1. หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติักิจกรรม 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                               

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                      เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.น าเสนอหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม                                                  
              2.ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีวางแผนไว ้                 
              3.สรุปผลเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั    
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                     1. แผนภูมิ 
                     2. อุปกรณ์ตามกิจกรรมท่ีเลือก   
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
2.   ตรวจสอบจากผลงาน 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่14 เร่ือง อุดมคติ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1.   บอกค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. บอกศีล 5 และ ศีล  8 
3. อาราธนาศีล พระธรรม  พระปริตร 

เนือ้หา 
1. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. ศีล 5 และ ศีล  8 
3. อาราธนาศีล พระธรรม  พระปริตร 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                            

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )           เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                

                       ฐานท่ี  1    ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
                       ฐานท่ี  2    ศีล 5 และ ศีล  8 

     ฐานท่ี  3    อาราธนาศีล พระธรรม  พระปริตร 
             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                              
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                 1.แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                 2.อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

   1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
   2.  ตรวจสอบจากผลงาน 
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2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่15    เร่ือง อุดมคต ิ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. บอกหลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 
2. บอกกิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
3. กิจกรรมวทิยาการ 

เนือ้หา 
1. หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 
2. กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
3. กิจกรรมวทิยาการ 

กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                               

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )          เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                      เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       ฐานท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                        ฐานท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                        ฐานท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                              
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

   1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
   2.  ตรวจสอบจากผลงาน 
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2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2. 2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 

บันทกึหลงัสอน……………………………………………...........................………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่16    เร่ือง   บริการ            เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
               1.ความหมายของชุมชน การบริการและการพฒันาชุมชน 
               2.กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 
เนือ้หา 
               1.ความหมายของชุมชน การบริการและการพฒันาชุมชน 
               2.กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                                      

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                       กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                       กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

          1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
          2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1  ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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29 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 17   เร่ือง   บริการ          เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
               1.การบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือ    
 เนือ้หา 
               1.การบริการชุมชนตามกฎของลูกเสือ    
                
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                                     

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
    การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                      
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                    
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                       กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                       กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                               
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                           
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 

         1.  สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
         2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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31 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 18   เร่ือง  บริการ            เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
               1. การปฐมพยาบาล    
เนือ้หา 
               1. การปฐมพยาบาล                   
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                           

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเร่ือง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
       กลุ่มท่ี  1    หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา 

                       กลุ่มท่ี  2    กิจกรรมท่ีใชส้ติปัญญา 
                       กลุ่มท่ี  3    กิจกรรมวทิยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อท่ีประชุม                                 
             4.ผูก้  ากบัสรุปและมอบหมายงาน                              
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. แผน่ภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ ส่ิงเสพติด 
                2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจบัเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลูกบอล   
การประเมินผล 
                1. สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
                2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีมอบหมายใหท้ านอกเวลา 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
แผนการจัดที ่ 19   เร่ือง  การประดับเคร่ืองหมายลูกเสือช้ันพเิศษ     เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
               1. สามารถสอบผา่นวชิาเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษได ้   
เนือ้หา 
               1. การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ                 
กจิกรรม 
             การเปิดประชุมกอง                           

     พิธีเปิด ( ชกัธงชาติ  สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     เกม  เพลง                                                                       เวลา      5   นาที          
     การสอนตามเน้ือหา                                                         เวลา    30   นาที 
                  การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ                                                                          
     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ                                            เวลา      5   นาที 
     พิธีปิด (  นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

ส่ือการเรียน 
                1. เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
                 
การประเมินผล 
                1. สังเกตความสนใจและการใหค้วามร่วมมือขณะปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
                2. ทดสอบ 
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ภาคเรียนท่ี 2  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
เป็นแผนการเรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ 
คณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14 )  
พ.ศ.2528 หมวด 5 
เคร่ืองหมายสายยงยศ และเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
เคร่ืองหมายสายยงยศลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 หลกัสูตร 

(1) ไดเ้ป็นลูกเสือเอกหรือสอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแลว้ 
(2) สอบไดว้ชิานกัผจญภยั และวิชาต่อไปน้ีอีก 2 วชิา คือ นกัดาราศาสตร์ นกัอุตุนิยมวทิยา ผูจ้ดัการค่ายพกั

แรม ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม ผูพ้ิทกัษป่์า นกัเดินทางไกล หวัหนา้คนครัว นกับุกเบิก นกัสะกดรอย นกัธรรม
ชาติวทิยา 

(3) ตอ้งถกัสายหนงั เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง 
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ภาคเรียนท่ี 2 
คาบท่ี 1 
ปฐมนิเทศ 
จุดประสงค ์

2. ทบทวนกิจกรรมลูกเสือในระดบัชั้น ม.1 
3. ช้ีแนวทางกิจกรรมลูกเสือในระดบัชั้น ม.2 

คาบท่ี 2 – 3 
เร่ือง นกัแสดงการบนัเทิง * 
จุดประสงค ์
 สามารถวางแผนจดัการบนัเทิงส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 
เน้ือหาสาระ 

1. วางแผนการบนัเทิงระยะสั้นส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 
2. เตรียมจดัโปรแกรมงานบนัเทิง ซ่ึงจะตอ้งใหลู้กเสือทุกคนมีงานท า 
3. ปรึกษาท่ีประชุมนายหมู่ ผูก้  ากบั หรือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาถึงคุณค่าของการแสดง 
4. มีส่วนเป็นผูแ้สดงในการชุมนุมรอบกองไฟหรือการแสดงบนเวที 

คาบท่ี 4 – 5 
เร่ือง  นกักรีฑา * 
จุดประสงค ์
 สามารถออกกลงัดว้ยวธีิง่ายๆได ้
เน้ือหาสาระ 
 ใหเ้ลือกปฏิบติัรวม 4 อยา่ง จากกรีฑาประเภทล่และลานต่อไปน้ี หน่วยละ 1 อยา่งและใหไ้ดม้าตรฐาน     
อยา่งต ่า ดงัน้ี 
 หมวด ก  วิง่ 100 เมตร  15  วินาที 
     วิง่ 200 เมตร  33  วนิาที 
    วิง่ 400 เมตร  1 นาที  15  วนิาที 
 หมวด ข  วิง่ 800 เมตร 3 นาที  8 วนิาที 
    วิง่ 1,500 เมตร  5 นาที  50 วนิาที 
 หมวด ค  วิง่กระโดดสูง  1.23 เมตร 
    วิง่กระโดดไกล 4.00 เมตร 
 หมวด ง  ขวา้งจกัร(1 ก.ก.) 20. 00 เมตร  

               ทุ่มน ้าหนกั(4 ก.ก.) 7.84 เมตร 
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คาบท่ี 6 – 7 
เร่ือง  นกัผจญภยั * 
จุดประสงค ์

2. สามารถเดินทางไกลดว้ยระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมและการพึ่งตนเอง 
3. สามารถปฏิบติัตนในการผจญภยัได ้

เน้ือหาสาระ 
1. เดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 คืน และมีระยะทางอยา่งนอ้ย 8 กิโลเมตร โดยมีลกัษณะเป็น

การทดสอบอยา่งจริงจงัในเร่ืองการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิมการพึ่งตนเอง 
2. สามารถปฏิบติัได ้3 ขอ้ ในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.1 ข้ึนตน้ไมจ้ากพื้นไดสู้งไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร 
2.2 ขวา้งหรือโยนเชือกช่วยชีวิตยาว 18 เมตร ใหต้กอยูใ่นระหวา่งหลกั 2 หลกั ซ่ึงปักห่างกนั 1.20 เมตร  

โดยผูข้วา้งยนือยูห่่างหลกัทั้งสอง 15 เมตร ใหเ้ชือกตกอยูร่ะหวา่งหลกัก าหนด 2 คร้ัง ใน 3 คร้ัง 
2.3 ไต่เชือกจากพื้นไดสู้ง 4.50 เมตร 
2.4 โรยตวัตามเชือกสูง 6.00 เมตร 
2.5 วา่ยน ้าโดยสวมเคร่ืองแต่งกายเป็นระยะทาง 18.00 เมตร 
2.6 กระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวางสูง 2 ใน 3 ของส่วนสูงตวัเอง 

คาบท่ี 8 -10 * 
เร่ือง  แผนท่ีทหารและเขม็ทิศ 
จุดประสงค ์

1. สามารถและเขา้ใจความหมาย ชนิดของแผนท่ี 
2. สามารถแสดงการก าหนด การวางแผนท่ีใหถู้กทิศ 
3. สามารถเดินทางในภูมิประเทศโดยใชเ้ขม็ทิศ 

เน้ือหาสาระ 
1. มีความรู้เบ้ือตน้เก่ียวกบั 

1.1 ความหมายและชนิดของแผนท่ีระวางต่างๆ 
1.2 มาตรส่วน ข่าวสาร ขอบระวาง สี และเคร่ืองหมายท่ีแสดงในแผนท่ีนั้นๆ 
1.3 ทิศทาง ทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศเหนือกริด มุมเยื้อง 
1.4 ความสูง ทรวดทรง และเส้นลายขอบเขา(ความชนัความสูง) 

2. สามารถก าหนดท่ีตั้งลงบนแผนท่ีดว้ยพิกดัภูมิศาสตร์ พิกดัทางทหาร พิกดัโปล่า พิกดัเส้นสมมุติ 
3. สามารถพิจารณาลกัษณะภูมิประเทศเปรียบเทียบกบัแผนท่ี 
4. แสดงการหาทิศเหนือดว้ยวธีิการต่างๆ โดยไม่ใชเ้ขม็ทิศ 3 วธีิ 
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5. แสดงการวางแผนท่ีใหถู้กทิศ 
6. รู้จกัชนิด ของเขม็ทิศทัว่ไป และเขม็ทิศท่ีใชท้างทหาร 
7. สามารถก าหนดจุดลงบนแผนท่ี ดว้ยการเล็งตรง การเล็งสกดักลบั เพื่อหาท่ีอยูข่องตวัเอง 
8. สามารถเดินทางในภูมิประเทศดว้ยเขม็ทิศ หรือวธีิอ่ืนๆ เช่น ดาราศาสตร์ 
9. มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาพถ่ายทางอากาศ 

คาบท่ี 11 – 13 
เร่ือง นกัดาราศาสตร์ * 
จุดประสงค ์

2. สามารถบอกช่ือดาวและกลุ่มดาวท่ีส าคญั 
3. มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือในหอดูดาวและกิจกรรมของมนุษยอ์วกาศ 

เน้ือหาสาระ 
1. ดาวและกลุ่มดาวท่ีส าคญั 
2. การสังเกตดาวเพื่อบอกเวลา 
3. ทางชา้งเผอืก และกลุ่มดาว 
4. เคร่ืองมือท่ีใชง้านและงานท่ีปฏิบติัในหอดูดาว หอดูดาวท่ีส าคญัๆของโลกตลอดจนท่ีตั้งและความ

เหมาะสมทางธรรมชาติ รวมทั้งงานพิเศษของท่ีหอดูดาวนั้นปฏิบติัอยู ่
5. กิจกรรมเก่ียวกบัมนุษยอ์วกาศ ดาวเทียม 

คาบท่ี 14 -15 
เร่ือง นกัธรรมชาติวทิยา 
จุดประสงค ์
 ใหลู้กเสือมีความรู้ทางธรรมชาติวทิยา 
เน้ือหาสาระ 

1. แสดงหลกัฐานวา่ มีความรู้ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดต่อไปน้ีเป็นพิเศษ 
1.1 ตน้ไมใ้หญ่และไมพุ้ม่ 
1.2 ดอกไมป่้า 
1.3 ชีวติของนก 
1.4 ผเีส้ือหรือแมลงอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
1.5 สัตวป่์า(พื้นเมือง) 
1.6 ตน้เฟิน หรือหญา้ชนิดต่างๆ 
1.7 ชีวติตามชายทะเล หรือในสระ 
1.8 หิน หรือซากสัตวแ์ละตน้ไมท่ี้กลายเป็นหิน 
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       ทั้งน้ี ใหมี้การสะสม เก็บตวัอยา่ง ท าสมุดปูม ฯลฯ เพื่อแสดงวา่มีความสนใจธรรมชาติจริงๆ 
2. อภิปรายถึงผลการสังเกตของตนเอง และแหล่งความรู้ท่ีไดม้า 

คาบท่ี 16 – 17 
เร่ือง  นกัสะกดรอย * 
จุดประสงค ์

2. สามารถอธิบายลกัษณะรอยเทา้สัตวไ์ดอ้ยา่งนอ้ย 3 รอย 
3. สามารถสะกดรอยในระยะทางอยา่งนอ้ย 1 กิโลเมตร 

เน้ือหาสาระ 
1. ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 2 อยา่ง ของรอยเทา้คนท่ีแตกต่างกนั 3 รอย ทั้งท่ีสวมรองเทา้และไม่สวมรองเทา้ 
2. อธิบายเหตุการณ์ 3 เร่ือง ไดอ้ยา่งถูกตอ้งพอสมควร โดยพิจารณาจากรอยท่ีปรากฏบนทราย หรือวสัดุ

ธรรมชาติอยา่งอ่ืน 
3. หล่อรอยเทา้นก สัตว ์รถยนต ์หรือรถจกัรยานยนต ์ดว้ยปูนปลาสเตอร์ รวม 6 รอย ทุกรอยใหลู้กเสือท า

ดว้นตวัเอง ใหมี้ฉลากบอกวนัท่ีและสถานท่ีท่ีหล่อรอยเหล่านั้นดว้ย ในจ านวนดงักล่าว ตอ้งมีรอยเทา้นก
หรือสัตวอ์ยา่งนอ้ย 2 รอย 

4. ท าทางสะกดรอย มีระยะทางยาวอยา่งนอ้ย 1 กิโลเมตร โดยใหมี้เคร่ืองหมายท าจากวสัดุธรรมชาติท่ี
แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 4 ชนิด จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 เคร่ืองหมาย ทางสะกดรอยดงักล่าวใหท้  าบน
เส้นทางท่ีลูกเสือไม่คุน้เคย 

คาบท่ี 18 
ทดสอบภาคทฤษฎี 
หมายเหตุ  *  จ  านวนคาบเรียน 18 คาบ   เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยเคร่ืองหมายสายยงยศ   และเคร่ืองหมายวชิาพิเศษลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  นกัเรียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสมคัรใจ  แต่ทั้งน้ีโรงเรียนตอ้งเปิดสอนในวชิานั้นๆ  โดย
เลือกเรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขอ้ 1 นกัผจญภยั     ขอ้ 2  นกัดาราศาสตร์ 
ขอ้ 3 นกัอุตุนิยมวทิยา    ขอ้ 4  ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม 
ขอ้ 5 ผูพ้ิทกัษป่์า     ขอ้ 6  นกัเดินทางไกล 
ขอ้ 7 หวัหนา้คนครัว    ขอ้ 8  นกับุกเบิก 
ขอ้ 9 นกัสะกดรอย    ขอ้ 10 นกัธรรมชาติวทิยา 
ขอ้ 11 การส่ือสารดว้ยยานพาหนะ   ขอ้ 12 นกัดบัเพลิง 
ขอ้ 13 นกัสัญญาณ    ขอ้ 14 นกัสารพดัช่าง 
ขอ้ 15 นกัโบราณคดี    ขอ้ 16 นกัสะสม 
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ขอ้ 17 นกัดนตรี     ขอ้ 18 นกัถ่ายภาพ 
ขอ้ 19 นกักีฬา     ขอ้ 20 นกักรีฑา 
ขอ้ 21 นกัพิมพดี์ด    ขอ้ 22 นกัแสดงการบนัเทิง 
ขอ้ 23 นกัยงิปืน     ขอ้ 24 ล่าม 
ขอ้ 25 หนา้ท่ีพลเมือง    ขอ้ 26 มคัคุเทศก ์
ขอ้ 27 บรรณารักษ ์    ขอ้ 28 เลขานุการ 
ขอ้ 29 พลาธิการ     ขอ้ 30 ผูช่้วยการจราจร 
ขอ้ 31 ช่างเขียน     ขอ้ 32 ช่างไฟฟ้า 
ขอ้ 33 ช่างวทิย ุ     ขอ้ 34 ช่างแผนท่ี 
ขอ้ 35 ช่างเคร่ืองยนต ์    ขอ้ 36 อีเล็กทรอนิกส์ 
ขอ้ 37 การหามิตร    ขอ้ 38 การฝีมือ 
ขอ้ 39 การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   ขอ้ 40 การสาธารณสุข 
ขอ้ 41 การพยาบาล    ขอ้ 42 การพดูในท่ีสาธารณะ 
ขอ้ 43 การอนุรักษธ์รรมชาติ   ขอ้ 44 การประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้ 45 การสังคมสงเคราะห์   ขอ้ 46 การพฒันาชุมชน 
ขอ้ 47 ชาวประมง    ขอ้ 48 ตน้เด่น 
ขอ้ 49 ผูน้ าร่อง     ขอ้ 50 นกัแล่นเรือใบ 
ขอ้ 51 นกัวา่ยน ้า     ขอ้ 52 นกัพายเรือ 
ขอ้ 53 นกักรรเชียงเรือ    ขอ้ 54 กลาสีเรือ 
ขอ้ 55 การควบคุมการจราจรทางน ้า ขอ้ 56 การป้องกนัความเสียหายและ ดบัเพลิงไหมบ้นเรือ 
ขอ้ 57 การเรือ ขอ้ 58 การด ารงชีพในทะเล 
ขอ้ 59 เคร่ืองหมายชาวเรือ ขอ้ 60 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร 
ขอ้ 61 นกัเคร่ืองบินเล็ก ขอ้ 62 ช่างอากาศ 
ขอ้ 63 ยามอากาศ ขอ้ 64 การควบคุมจราจรทางอากาศเบ้ืองตน้ 
ขอ้ 65 การควบคุมการจราจรทางอากาศ ขอ้ 66 การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและดบัเพลิงอากาศยาน 
ขอ้ 67 การฝึกเป็นผูน้ า ขอ้ 68 นกัปฏิบติัการทางจิตวิทยา 
ขอ้ 69 วชิาการขนส่งทางอากาศ ขอ้ 70 แผนท่ีทหารและเขม็ทิศ 
ขอ้ 71 เสนารักษ ์ ขอ้ 72 การด ารงชีพในถ่ินทุรกนัดาร 
ขอ้ 73 นกัไต่หนา้ผา ขอ้ 74 เคร่ืองหมายการบิน 
ขอ้ 75 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าอากาศ ขอ้ 76 เคร่ืองหมายผูฝึ้กสอน 

 



39 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่1   เร่ือง  ปฐมนิเทศ         วลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. ทบทวนกิจกรรมลูกเสือในระดบัชั้นม. 1 
2. ช้ีแนวทางกิจกรรมลูกเสือในชั้นม. 2 

เนือ้หา 
1. กิจกรรมลูกเสือในชั้นม. 1 
2. กิจกรรมลูกเสือในชั้นม. 2 

กจิกรรม 
 1. สนทนาถึงกิจกรรมในชั้น ม. 1 ( ลูกเสือโลก ) 
 2. กิจกรรมในชั้นม. 2  ( ลูกเสือชั้นพิเศษ ) 
 3. การเรียนเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
ส่ือ  

- ภาพเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
- VCD กิจกรรม 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

 



40 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่2   เร่ือง  นักแสดงบันเทงิ        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถวางแผนการชุมนุมรอบกองไฟได ้
เนือ้หา 

1. วางแผนการจดัการชุมนุมระยะสั้นส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 
2. เตรียมจดัโปรแกรมบนัเทิง 

กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง   คืนรอบกองไฟ     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   วางแผนการจดัการบนัเทิงระยะสั้น 
  -   เตรียมจดัโปรแกรม  /  รายการแสดง 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 กระดาษชาร์ท , สีเมจิก , เพลง , เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์  /  สัมภาษณ์ 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  

 



41 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่3   เร่ือง การจัดการบันเทิง        เวลา 1 ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถวางแผนการจดัการบนัเทิงส าหรับชุมนุมรอบกองไฟได ้
เนือ้หา 

1. ปรึกษาท่ีประชุมนายหมู่  ผูก้  ากบั  เพื่อพิจารณาคุณค่า 
2. เป็นผูแ้สดง 

กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ห่วงสัมพนัธ์     10     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   ประชุมกลุ่มยอ่ย 
  -   เตรียมบทและอุปกรณ์การแสดง 
  -   สาธิตการแสดง 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

- แผน่ใส  ปากกาเขียน 
- เคร่ืองเคาะจงัหวะ 

การประเมินผล   
สัมภาษณ์  /  สัมภาษณ์ / ทดสอบ 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
 
 



42 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่4   เร่ือง นักกรีฑา         เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถออกก าลงักายดว้ยวธีิต่าง ๆ ได ้
เนือ้หา 

1. หมวด ก. วิง่ 100 , 200 , 400  เมตรได ้
2. หมวด ข. วิง่ 800  และ 1,500  เมตรได ้

กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  วิง่วบิาก      10     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  หมวด  ก  วิง่  100 เมตร  15  วนิาที 
    200 เมตร  33  วนิาที 
    400 เมตร  1  นาที  15  วนิาที  
  หมวด  ก  วิง่  800 เมตร  3  นาที  8    วนิาที 
    1500 เมตร  5  วนิาที  50  วนิาที 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 นาฬิกา , ปูนขาว , นกหวดี 
การประเมินผล   

ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 



43 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่5   เร่ือง  นักกรีฑา         เวลา  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
 สามารถออกก าลงักายดว้ยวธีิง่าย ๆ ได ้
เนือ้หา 

หมวด ค. วิง่กระโดดสูง 1.23  เมตร 
     วิง่กระโดดไกล 400  เมตร 
หมวด ง. ขวา้งจกัร ( 1 กิโลกรัม )  20  เมตร 
    ทุ่มน ้าหนกั  ( 4 กิโลกรัม ) 7.84  เมตร 

กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  วิง่เก็บของ     10     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 

หมวด ค. วิง่กระโดดสูง 1.23  เมตร 
         วิง่กระโดดไกล 400  เมตร 

หมวด ง. ขวา้งจกัร ( 1 กิโลกรัม )  20  เมตร 
                 ทุ่มน ้าหนกั  ( 4 กิโลกรัม ) 7.84  เมตร 

 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ชกัธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 -   เบาะ   อุปกรณ์กระโดดสูง 
 -   บ่อกระโดดไกล 
 -   จกัร  ลูกทุ่ม 
การประเมินผล   

ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 



44 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่6   เร่ือง  นักผจญภัย        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตรได ้
เนือ้หา 
 เดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมอยา่งนอ้ย 1 คืน 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  จอห์นบราวด์     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   การเดินทางไกลแรมคืน 
  -   อุปกรณ์ 
  -   พาหนะ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , อุปกรณ์ , แผน่ชาร์ทความรู้ , sheet 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



45 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่7   เร่ือง  นักผจญภัย        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถปฏิบติัตนในการผจญภยัได ้
เนือ้หา 

1. ข้ึนตน้ไมไ้ดสู้ง  5  เมตร 
2. ขวา้ง / โยนเชือกตามขอ้บงัคบัได ้
3. ไต่เชือกไดสู้ง  4.50 เมตร 
4. โรยตวัตามเชือกสูง  6  เมตร 
5. วา่ยน ้าโดยสวมเคร่ืองแต่งกาย  18  เมตร 
6. กระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง  2  ใน  3  ของส่วนสูงตนเอง 

กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ในหมู่ลูกเสือ     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  ตามกิจกรรมทั้ง  6  ขอ้  และปฏิบติัได ้ 3  ขอ้ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , อุปกรณ์การฝึก 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  



46 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่8   เร่ือง  แผนทีท่หาร / เข็มทศิ       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถเขา้ใจความหมายชนิดของแผนท่ี 
เนือ้หา 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแผนท่ี 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ทิศ  8  ทิศ     10    นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   ความหมาย 
  -   มาตราส่วน 
  -   ทิศทาง 
  -   ความสูง  ขอบเขา 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , แผนท่ี , ชาร์ทความรู้ 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  



47 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่9   เร่ือง  แผนทีท่หาร / เข็มทศิ       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถแสดงการก าหนด  การวางแผนท่ีใหถู้กทิศได ้
เนือ้หา 

สามารถก าหนดท่ีตั้งลงบนแผนท่ีดว้ยพิกดั 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ทิศ  8  ทิศ     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     230  นาที 
  -   พิจาณาภูมิประเทศ 
  -   การหาทิศเหนือ 
  -   การวางแผนท่ีใหถู้กทิศ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , แผนท่ี , เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



48 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่10   เร่ือง  แผนทีท่หาร / เข็มทศิ       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถเดินทางโดยใชเ้ข็มทิศได ้
เนือ้หา 

การใชเ้ขม็ทิศ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  วานส่ิงใด     5    นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   ชนิดของเขม็ทิศ 
  -   การก าหนดจุดลงบนแผนท่ี 
  -   การเดินทางโดยใชเ้ขม็ทิศ 
  -   ความรู้ภาพถ่ายทางอากาศ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , เกม , เขม็ทิศ , ภาพถ่ายทางอากาศ 
การประเมินผล   

ทดสอบ / สัมภาษณ์  
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  



49 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่11   เร่ือง  นักดาราศาสตร์        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถบอกช่ือดาว , กลุ่มดาวได ้
เนือ้หา 

ดาว  และกลุ่มดาว 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  คืนอยูค่่ายพกัแรม    5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   ดาวและกลุ่มดาว 
  -   การบอกเวลาจากการสังเกตดาว 
  -   ทางชา้งเผอืก  ( Galactic  System ) 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , ชาร์ทดาว , รูปภาพ, VCD 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์  
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



50 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่12   เร่ือง  นักดาราศาสตร์        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถบอกเคร่ืองมือในหอดูดาว  และกิจกรรมของมนุษยต่์างดาวได ้
เนือ้หา 

เคร่ืองมือและกิจกรรมในหอดูดาว 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลงงานส่ิงใด     10    นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   เคร่ืองมือ  งานท่ีปฏิบติัในหอดูดาว 
  -   หอดูดาวท่ีส าคญัของโลก 
  -   ทิศทาง 
  -   ความสูง  ขอบเขา 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 เพลง , แผนภูมิ , กลอ้งดูดาว , VCD 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต / ตรวจงาน 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  



51 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่13   เร่ือง  นักดาราศาสตร์        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถบอกกิจกรรมของมนุษยอ์วกาศได ้
เนือ้หา 

กิจกรรมของมนุษยใ์นอวกาศ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  แข่งเรือบก     10    นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 

 -   กิจกรรมของมนุษยใ์นอวกาศ 
  -   สถานีอวกาศของโลก 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 VCD , เพลง , เกม 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ตรวจผลงาน 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 

 



52 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่14   เร่ือง  นักธรรมชาติวทิยา       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 ผูเ้รียนสามารถรู้และเขา้ใจเร่ืองธรรมชาติ 
เนือ้หา 

ความรู้เร่ืองธรรมชาติ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ป่าดงพงพี     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30  นาที 

 -   ตน้ไม ้ ดอกไมป่้า  ชนิดของนก 
  -   ผเีส้ือ  สัตวา์  เฟิร์น 
  -   ชีวติชายทะเล  หินและภูเขา 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 ของจริง , รูปภาพ , หุ่นจ าลอง 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



53 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่15   เร่ือง  นักธรรมชาติวทิยา       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถบอกของธรรมชาติได ้
เนือ้หา 

จดัท าโครงงานหรือสมุดปูมของธรรมชาติ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ชมพนัธ์ุไม ้     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 

 -   การเก็บตวัอยา่ง 
  -   การจดัท าสมุดปูมหลงั / ประวติั 
  -   การจดัท าโครงการอนุรักษ ์
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 VCD , เพลง , สมุด , กระดาษชาร์ท 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ตรวจผลงาน 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



54 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่16   เร่ือง  นักสะกดรอย         เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถอธิบายรอยเทา้ของสัตวไ์ด ้ 3  ชนิด 
เนือ้หา 

การสะกดรอย 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  เท่ียวสวนสัตว ์     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 

 -   ลกัษณะต่าง ๆ ของรอยเทา้สัตว ์
  -   อธิบายความแตกต่างของรอยเทา้สัตว ์
  -   หล่อหรือท ารอยเทา้สัตวไ์ด ้
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 VCD , ภาพสัตว ์, รอยทราย  
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



55 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่17   เร่ือง  นักสะกดรอย         เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถสะกดรอยในระยะทาง  1  กิโลเมตรได ้
เนือ้หา 

นกัสะกดรอย 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ขา้มทางรถไฟ     10    นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร      

 -   ท าทางสะกดรอยระยะทาง  1  กิโลเมตร 
  -   เคร่ืองหมายสะกดรอยจ านวน  2  เคร่ืองหมาย 
  -   ความหมาย / ขอ้ตกลงในการสะกดรอย 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  
 รอยทราย , วสัดุ/ธรรมชาติ , เคร่ืองหมาย 
การประเมินผล   

ทดสอบ / สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 



56 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
แผนการจัดที ่18   เร่ือง  ทดสอบความรู้วชิาพเิศษ       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถทดสอบผา่นเกณฑ์เคร่ืองหมายพิเศษได ้
เนือ้หา 

การทดสอบความรู้ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  วนัน้ียนิดี     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  ทดสอบความรู้วชิาพิเศษ 
 4. สรุป       5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง , แบบประเมินผล , แบบทดสอบ , กิจกรรม , อุปกรณ์การสอบ 
การประเมินผล   

ตรวจแบบทดสอบ , ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
 
 



 
 
 
 
 
 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



สารบัญ 

 
 หน้า 

ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที ่1 

หน่วยที ่ 1            
การปฐมนิเทศ          1 

หน่วยที ่ 2-4           
หนา้ท่ีพลเมือง           

หน่วยที ่ 5-7 
ส่ิงแวดลอ้ม         9 

หน่วยที ่ 8-9 
การส ารวจ         15 

หน่วยที ่ 10-11 
การแสดงออกทางศิลปะ        19  

หน่วยที ่12-13 
 สมรรถภาพทางกาย        23  
หน่วยที ่14-16 
 อุดมคติ          27 
หน่วยที ่17 
 กิจกรรมท่ีตนสนใจเป็นพิเศษ       30 
หน่วยที ่18 
 การบริการ         32  
หน่วยที ่19 
 การฝึกเป็นผูน้ า         34  
หน่วยที ่20 
 การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง      36 
  
 
 
 



สารบัญ  (ต่อ) 
                     หน้า 
ภาคเรียนที ่2            

หน่วยที ่ 1              
 การปฐมนิเทศ        44 
หน่วยที ่ 2           

หนา้ท่ีพลเมือง         45 
หน่วยที ่ 3-4 

นกัอุตุนิยมวทิยา        47 
หน่วยที ่ 5-8 

การบุกเบิก        49 
หน่วยที ่ 9-11 

การฝึกเป็นผูน้ า        57 
หน่วยที ่12-13 
 พลาธิการ        62 
หน่วยที ่14-15 
 ล่าม         64 
หน่วยที ่16-17 
 การอนุรักษธ์รรมชาติ       66 
หน่วยที ่18 
 ทดสอบภาคทฤษฎี       68 
หน่วยที ่19-20 
 การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ     69 
 
 
 

 
 
 
 
 



จุดประสงค์ 
 

 เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ         
ช่วยสร้างสรรคส์ังคม ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ ความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ จึงตอ้งปลูกฝัง
ใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
 ๑ . มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ                     
สามญัรุ่นใหญ่  
 ๒. มีทกัษะการสังเกต จดจ า การใชมื้อ เคร่ืองมือ การแกปั้ญหา และทกัษะในการงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ๓. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความกลา้หาญ อดทน เช่ือมัน่ในตนเอง มีระเบียบวนิยั มีความสามคัคี 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละ บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 ๔. มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ สร้างสรรคง์านฝีมือ สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และคาบเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วชิา เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
 
ภาคเรียนท่ี 1   คาบ  ภาคเรียนท่ี 2    คาบ 
ปฐมนิเทศ    1  ปฐมนิเทศ    1 
หนา้ท่ีพลเมือง   2 - 4  หนา้ท่ีพลเมือง    2  
ส่ิงแวดลอ้ม   5 - 7  วชิานกัอุตินิยมวทิยา*   3  – 4  
การเดินทางส ารวจ  6  วชิานกับุกเบิก*    5 – 8 
      วชิาการฝึกเป็นผูน้ า*   9 – 11 
การจดังานแสดงศิลปะ    วชิาพลาธิการ*    12 – 13 
ในท่ีสาธารณะ   7 - 8  วชิาล่าม*    14 – 15 
สมรรถภาพทางกาย  9  วชิาอนุรักษธ์รรมชาติ*   16 – 17 
อุดมคติ    10 – 11  สอบภาคทฤษฎี    18 
กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 12 – 13 
การบริการ   14   
การฝึกเป็นผูน้ า   15 
ระเบียบแถว   16 
การสวนสนาม   17 
สอบภาคทฤษฎี    18 

รวม    18  รวม     18 
 
* หมายเหตุ  1. การสอบภาคปฏิบติัใชเ้วลานอกคาบเรียน 
        2. ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ               
สามัญรุ่นใหญ่(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เคร่ืองหมายลูกเสือชั้ นพิเศษ) ข้อ 2  ก าหนดคุณสมบัติ           
ผูเ้ข้าเกณฑ์ได้รับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้ นพิเศษจะต้องสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้ นพิเศษได้  5 วิชา                  
คือ วชิาการเดินทางส ารวจ วชิาบริการ และวชิาอ่ืนอีก 3 วชิา ซ่ึงลูกเสือเป็นผูเ้ลือก 
        3. ระเบียบแถวเป็นการฝึกความพร้อมของลูกเสือ ไม่ใช่วชิาในหมวดวชิาลูกเสือชั้นพิเศษ 
        4. ภาคเรียนท่ี 2 เป็นแผนการเรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามขอ้บงัคบัฯ 
 
 



แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่  1 
คาบที ่ 1 
ปฐมนิเทศ 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกขอบข่ายของวชิาพิเศษท่ีจะเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ได ้
2. สามารถบอกเกณฑแ์ละจุดประสงคส์ าคญัของการผา่นกิจกรรมลูกเสือและปฏิบติัตามได ้

เนือ้หาสาระ 
1. หลกัสูตรวชิาชีพพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีก าหนดใหเ้รียนภาคเรียนน้ี 
2. เกณฑก์ารผา่นกิจกรรมลูกเสือ 

คาบที ่2 
วชิาหน้าทีพ่ลเมือง 

จุดประสงค์ 
1. เพื่อใหลู้กเสือเขา้ใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง ในดา้นต่อไปน้ี 

- การปกครอง 
- ประวติัความเป็นมา 

3. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกับ าเพญ็ประโยชน์แก่คนในทอ้งถ่ินของตนเอง 
เนือ้หาสาระ 
         วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาหนา้ท่ีพลเมือง 

1. หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. กฎหมายพรรคการเมือง 
3. กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน 

คาบที ่ 3 –4 
วชิานักอุตุนิยมวทิยา 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหลู้กเสือเขียนบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัสภาพอากาศได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัและสามารถสร้างเคร่ืองมือวดัสภาพอากาศอยา่งง่ายได ้
3. เพื่อใหลู้กเสือสามารถท าและอ่านแผนท่ีอากาศได ้



4. เพื่อใหลู้กเสือเขา้ใจและสามารถอธิบายความหมายของค าศพัทใ์นวชิาอุตุนิยมวทิยาเบ้ืองตน้และ
แสดงแผนผงัประกอบค าอธิบายได ้

เนือ้หาสาระ 
          วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิานกัอุตุนิยมวทิยา 

1. ความรู้เก่ียวกบั 
-  ก าลงัและทิศทางของลม                           - อุณหภูมิ 
-  ความกดอากาศ                                         - ชนิดและปริมาณของเมฆ 
-  ปริมาณน ้าฝน                                            - ลมฟ้าอากาศ 

2. ประโยชน์และหลกัในการท างานของเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
- เทอร์โมมิเตอร์                                           - บาโรมิเตอร์ 
- แอนิโมมิเตอร์                                            -เคร่ืองวดัปริมาณน ้าฝน 
-เคร่ืองบนัทึกแสงแดด (Sunshine Recorder) 

3. แผนท่ีอากาศ 
4. ความหมายของค าต่อไปน้ี 

- จุดน ้าคา้ง                                               - ความช้ืนสัมพนัธ์หรือความช้ืนสัมพทัธ์ 
-ไอโซบาร์                                                   -  มิลลิบาร์ 
-ไอโซเทอม                                                - แนวปะทะของอากาศเยน็ 
-แนวปะทะของอากาศอุ่น 

หมายเหตุ  ลูกเสือจะไดเ้รียนเน้ือหาบางตอนในวชิาอุตุนิยมวทิยาจากวชิาวทิยาศาสตร์ ว 305 
                 มาแลว้ในภาคเรียนท่ี 1 ซ่ึงสามารถจะน ามาบูรณาการกนัไดก้บัวชิาอุตุนิยมวทิยา 
คาบที ่5 –8 
วชิานักบุกเบิก 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถใชแ้ละเก็บเชือก สมอบกได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัพนัธ์ุไมท่ี้ใชแ้ทนเชือกได้ 
3. เพื่อใหลู้กเสือสามารถผกูเง่ือนท่ีใชใ้นการบุกเบิกและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เพื่อใหลู้กเสือสามารถจดัท าโครงการท่ีลูกเสือหมู่อ่ืนเขียนไวไ้ด ้
5. เพื่อใหลู้กเสือสามารถแสดงบทบาทผูน้ าในการเขียนโครงการบุกเบิกและปฏิบติัตามโครงการท่ี

เขียนได ้
เนือ้หาสาระ 
          วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาบุกเบิก 

1. ชนิดและวธีิประเมินก าลงัเชือก 



2. วธีิการขดและเก็บรักษาเชือก 
3. วธีิท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชเ้ชือก 
4. ลกัษณะการใชส้มอบกชนิดต่าง ๆ  
5. ความรู้เก่ียวกบัเง่ือนต่อไปน้ี 

- ผกูประกบ 2,3                     - ผกูทแยง                       - ผกูกากบาท 
-การพนัหวัเชือก                     -การแทงเชือก                  -การแทงกลบั 
-การต่อเชือก                         - บ่วงตา           

6. การเขียนโครงการบุกเบิก 
คาบที ่9 – 11 

วชิาการฝึกเป็นผู้น า 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถบอกความหมายของผุน้ าและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีผูน้ าตลอดจน
คุณสมบติัของผูน้ า 

2. เพื่อใหลู้กเสือสามารถเป็นผูท่ี้ดีได ้
3. เพือ่ใหลู้กเสือมีทกัษะในเร่ืองระเบียบแถวชิดและสามารถฝึกผูอ่ื้นได้ 
4. เพื่อใหลู้กเสือสามารถปฏิบติัเก่ียวกบัการทดสอบก าลงัใจ การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

และการหลบหลีก หลีกเล่ียงได(้ขอ้น้ีใหลู้กเสือปฏิบติัเม่ืออยูค่่ายพกัแรม) 
เนือ้หาสาระ 

       วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาการฝึกเป็นผูน้ า 
1. ความหมายของผูน้ า  ภาวะผูน้ าและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีผูน้ า 
2. หลกัการและจิตวทิยาของผูน้ า 
3. ระเบียบแถวชิด 

คาบที ่ 12 – 13 

วชิาพลาธิการ 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัหนา้ท่ีของพลาธิการและปฏิบติัได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัใชแ้ละเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัท าบญัชีอุปกรณ์ และการเบิกจ่าย/รับคืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัวธีิหาส่ิงของมาเพิ่มเติมในบญัชีแทนของท่ีเส่ือมสภาพหรือ

หมดไป 
 



เนือ้หาสาระ 
                                          วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาพลาธิการ 

1. หนา้ท่ีของพลาธิการและการใชอุ้ปกรณ์ 
2. บญัชีอุปกรณ์ และบญัชีเบิกจ่าย/และรับคืนอุปกรณ์ 

คาบที ่ 14 –15 
วชิาล่าม 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถเขา้ใจความหมายของค าศพัทเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบักิจการ
ลูกเสือไดอ้ยา่งนอ้ย  30  ค า 

2. เพื่อใหลู้กเสือสามารถสนทนาภาษาองักฤษ โดยใชค้  าศพัทเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบั
กิจการลูกเสือได ้

3. เพื่อใหลู้กเสือสามารถเขียนจดหมายเป็นภาษาองักฤษเก่ียวกบัเร่ืองลูกเสือ มี
ขอ้ความประมาณ 200  ค า 

4. สามารถอ่านออกเสียงพอให้ฟังรู้เร่ือง จากขอ้ความท่ีคดัมาให ้พร้อมทั้งแปล
ขอ้ความอยา่งคร่าว ๆ โดยไม่ตอ้งใชพ้จนานุกรม 

เนือ้หาสาระ 
                              วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาล่าม 

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบักิจการลูกเสือจากหนงัสือ  Scouting For Boy และ Rovering         
 To  Suceed 
2.    แบบฟอร์มจดหมายธุรกิจ 
3. บทสนทนาภาษาองักฤษ 

คาบที ่ 16 –17 
วชิาการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
จุดประสงค์ 

1. สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดมลภาวะต่างๆ ได ้
2. สามารถอธิบายถึงผลกระทบของมลภาวะต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อคน สัตวแ์ละพืช 
3. สามารถอธิบายถึงวธีิ ป้องกนั บรรเทา หรือแกไ้ข มลภาวะต่าง ๆ ได ้

 
 
 
 



เนือ้หาสาระ 
         วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาการอนุรักษธ์รรมชาติ 

1. ชนิดของมลภาวะ 
2. ผลกระทบของมลภาวะ 
3. การป้องกนัการเกิดมลภาวะ 
4. การบรรเทาหรือแกไ้ขมลภาวะ 

คาบที ่18 
สอบภาคทฤษฏี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมสามัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงช้ันที ่3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ) ภาคเรียนที ่1 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 
1 ปฐมนิเทศ 

- หลกัสูตรลูกเสือวชิาชั้นพิเศษ 
- เกณฑก์ารผา่นกิจกรรม 

 
1 

 

2-4 หนา้ท่ีพลเมือง 
- การปกครองแบบประชาธิปไตย 
- การบ าเพญ็ประโยชน์ 
- กฎหมายทอ้งถ่ิน 

2-4  

5-7 ส่ิงแวดลอ้ม(การอนุรักษธ์รรมชาติ) 
- บอกสาเหตุของมลภาวะ 
- สามารถอธิบายผลกระทบของมลภาวะ 
- สามารถบอกวธีิป้องกนัแกไ้ขมลภาวะ 

5-7  

8-9 การเดินทางส ารวจ 
- อธิบายวธีิการแห่งความปลอดภยั ช้ีแจงการ
จดัอุปกรณ์ อาหารและเวชภณัฑ ์การเดินทาง
ส ารวจดว้ยทางเทา้/ยานพาหนะ 

8-9  

10-11 การแสดงออกทางศิลปะ 
- ผลิตผลงานทางศิลปะได ้
- คุณค่าทางศิลป์ 
- ศิลปการแสดง 

10-11  

12-13 สมรรถภาพทางกาย 
- การออกวิง่  ท่าทางการวิง่ 
- วิง่กระโดดไกล 
- ยนืกระโดดไกล 
- เซปัคตะกร้อ 

12-13  

14-16 อุดมคติ 
- อธิบายหลกัธรรมของศาสนาได ้
- อธิบายความสอดคลอ้งของค าปฏิญาณ 
และกฎของลูกเสือกบัหลกัธรรมได ้

14-16  



สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 
 - การน าค าปฏอญาณและกฎของลูกเสือไป

ประยกุตใ์ช ้
  

17 กิจกรรมสนใจเป็นพิเศษ 
- อธิบายหลกัการโตว้าทีได ้

17  

18 บริการ 
- สมามารถเป็นพี่เล้ียงสอนลูกเสือส ารองได ้

18  

19 การเป็นผูน้ า 
- อธิบายคุณสมบติัของผูน้ าได ้

19  

20 การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
- พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 

20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนหน่วยกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงช้ันที ่3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3)  ภาคเรียนที ่2 

 

สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 
21 ปฐมนิเทศ 

- ขอบข่าวชิาพิเศษ 
- เกณฑ,์จุดประสงคใ์นการผา่น 

1  

22 หนา้ท่ีพลเมือง 
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- พรรคการเมือง 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1  

23 - 24 นกัอุตุนิยมวทิยา 
- ความรู้เก่ียวกบัอากาศ 
- ประโยชน์ของเคร่ืองมือวดัอากาศ 
- แผนท่ีอากาศ 

2  

25 - 28 นกับุกเบิก 
- ชนิดของเชือก 
- ประโยชน์และการเก็บรักษาเชือก 
- ความปลอดภยั 
- การใชส้มอบก 
- ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการใชเ้ชือก 

4  

29 - 31 การฝึกความเป็นผูน้ า 
- ความหมายของผูน้ า 
- ภาวะผูน้ า 
- หลกัการและจิตวทิยาของผูน้ า 
- ระเบียบแถว 
 

3  

32 - 33 พลาธิการ 
- หนา้ท่ีของพลาธิการ,การใช้

อุปกรณ์ 
- บญัชีอุปกรณ์ 
 

2  



สัปดาห์ที่ หน่วยการจัดกจิกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหตุ 
34 - 35 ล่าม 

- ค าศพัทเ์ก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
- บทสนทนาภาษาองักฤษ 

2  

36 - 37 การอนุรักษธ์รรมชาติ 
- ชนิดของมลภาวะกบัผลกระทบ 
- การป้องกนั 

2  

38  สอบภาคทฤษฎี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่1  เร่ือง   การปฐมนิเทศ        เวลา     1   ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
1.  สามารถบอกขอบข่ายวชิาพิเศษได ้
2.  สามรถบอกเกณฑข์องการผา่นกิจกรรมได ้

เนือ้หา 

1. หมู่และระบบหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ การแต่งกาย 
2. การปฏิบติัตนการเขา้ร่วมกิจกรรม 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)             10 นาที  
2. เกม/เพลง             5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา       30 นาที  

ปฐมนิเทศ 
-     การจดัแบ่งหมู่         

 -     การจดัการเรียนการสอน      
- ขอบข่ายของวชิาพิเศษ        
- ระเบียบวนิยัของลูกเสือ        

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์        5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)   10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. เอกสารวา่ดว้ยระบบหมู่ 
2. ลูกเสือ 
3. แผนภูมิ  

การประเมินผล 

1. ถาม-ตอบ 
2. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบติังานกลุ่ม  

 



2 
บันทกึหลงัสอน…………………………………………………………………...…………………………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………..…… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 2  เร่ือง  หน้าทีพ่ลเมือง      เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. บอกบทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และแผนปฏิบติังานได ้ 

เนือ้หา  

1. ขอบข่ายบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการลูกเสือ แผนปฏิบติังาน 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)             10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา       30 นาที  
 หนา้ท่ีของลูกเสือ       
 คณะกรรมการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่     

หนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินงาน      
  บทบาทของคณะกรรมการด าเนินงาน      

การประชุมคณะกรรมการลูกเสือ      .    
         4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์          5 นาที 
         5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)   10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. เอกสารวา่ดว้ยระบบหมู่ คณะกรรมการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่    
2.   แผนภูมิ  

การประเมินผล 

1. ถาม-ตอบ 
2.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรับผดิชอบในขณะปฏิบติังานกลุ่ม  

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………...……………... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………..…………… 



4 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่3  เร่ือง หน้าที่พลเมือง       เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. บอกบทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และแผนปฏิบติังานได ้ 

เนือ้หา  

1. ขอบข่ายบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการลูกเสือ แผนปฏิบติังาน 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)              10 นาที  
2. เกม/ เพลง              5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา หนา้ท่ีของลูกเสือ      30 นาที  

 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือ      
  วธีิการประชุม          
  บนัทึกการประชุม       
  สาธิตการประชุม         
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. เอกสารวา่ดว้ยระบบหมู่ คณะกรรมการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่    
2.   แผนภูมิ การประชุม 

การประเมินผล 

1. ถาม-ตอบ 
2.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรับผดิชอบในขณะปฏิบติังานกลุ่ม   

 
 
 
 
 



5 
ตัวอย่างบันทกึรายงานการประชุม 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ 
คร้ังท่ี……./…………….เม่ือวนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………….. 

ณ…………………………………………. 
……………………….. 

 ผูม้าประชุม  
1. 

  2. 
  3. 
  4. 
ผูไ้ม่มาประชุม (ถา้มี) 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้มี) 
เร่ิมประชุมเวลา……………….น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
วาระท่ี 3 กิจกรรมสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
วาระท่ี 4 การประชุมคร้ังน้ี  
 4.1 

4.2 
4.3 

วาระท่ี 5 แจง้ข่าวกิจกรรมหรือโครงการจากภายนอกกอง 
วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกเสนอ 

วาระท่ี 7 นดัประชุมคร้ังต่อไป 
เลิกประชุมเวลา……………….น. 

                 ลงช่ือ……….……………………….ผูต้รวจรายงานการประชุม 
     ลงช่ือ…………………….………….ผูรั้บรองรายงานการประชุม 

                                                                ลงช่ือ……………………….……….ผูรั้บรองรายงานการประชุม 
     รับทราบ 

           ลงช่ือ…………………….…………………ผูก้  ากบั 
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7 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่4   เร่ือง  หน้าทีพ่ลเมือง            เวลา  1 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขได ้ 
2. อธิบายระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง หลกัและบทบาทของพรรคการเมืองไทยได ้

เนือ้หา  

1.  พระมหากษตัร์ิกบัการปกครองของระบอบประชาธิปไตยและระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง 
2. บทบาทและหลกัการของพรรคการเมืองไทย 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                    30 นาที    

  หนา้ท่ีพลเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย      

  อ านาจอธิปไตย ,การใชอ้ านาจอธิปไตย,การคุม้สิทธิเสรีภาพ   
  หนา้ท่ีของชาวไทย   การจดัระเบียบบริหารราชการ       
   การเลือกตั้งก านนั ผูใ้หญ่บา้น  อบต. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร   
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.   เอกสารวา่ดว้ยระบบพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ง กรมสารนิเทศ    
2.   แผนภูมิ  

การประเมินผล 

1. ถาม-ตอบ 
2. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบติังานกลุ่ม  

 
 



8 
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………..…… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่5  เร่ือง ส่ิงแวดล้อม      เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. ระบุปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และช่ือของเร่ืองงานรายการท่ีท าการอนุรักษไ์ด ้     
2. ระบุวธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มพร้อมกบัวธีิการน าไปใช ้ 

เนือ้หา  

1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                    30 นาที    

    ส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม         

   สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม      
  การป้องกนั         

เร่ืองงานท่ีรับผดิชอบ         
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.    ภาพท่ีแสดงภาวะท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาพการอนุรักษ ์
2. แผนภูมิแสดงหนา้ท่ีของเร่ืองราชการเร่ืองงานเอกชน และองคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 
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11 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่  6 เร่ือง  ส่ิงแวดล้อม     เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และช่ือของเร่ืองงานรายการท่ีท าการอนุรักษไ์ด ้     
2. วธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มพร้อมกบัวธีิการน าไปใช ้ 

เนือ้หา  

1.  สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  
กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                  30 นาที    

      ส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
การอนุรักษดิ์น        

   การอนุรักษน์ ้า         
  การอนุรักษส์ัตว ์         

การอนุรักษพ์นัธ์ุไม ้      
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.    ภาพท่ีแสดงภาวะท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาพการอนุรักษ ์
2. แผนภูมิแสดงหนา้ท่ีของเร่ืองราชการ เร่ืองงานเอกชน และองคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 
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13 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่  7  เร่ือง ส่ิงแวดล้อม      เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และช่ือของเร่ืองงานรายการท่ีท าการอนุรักษไ์ด ้     
2. วธีิการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มพร้อมกบัวธีิการน าไปใช ้ 

เนือ้หา  

1. สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์    

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                  30 นาที      

     ส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษส์ถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
การอนุรักษโ์บราณสถาน        

   การอนุรักษว์ตัถุ          
  การอนุรักษศิ์ลปวตัถุ          
         4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
         5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

  1.    ภาพท่ีแสดงภาวะท่ีเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มและภาพการอนุรักษ ์
  2.   แผนภูมิแสดงหนา้ท่ีของเร่ืองราชการ เร่ืองงานเอกชน และองคก์ารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

การประเมินผล 

  1.  สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
  2.  ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการ 
  3.  ถาม-ตอบ 
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15 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 8 การส ารวจ        เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิวธีิการและหลกัแห่งความปลอดภยัในการเดินทางส ารวจดว้ยเทา้หรือจกัรยาน ได ้ 
2. ช้ีแจง้การจดัอุปกรณ์ อาหาร และเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางพกัแรมได ้ 

เนือ้หา  

1. เดินทางส ารวจดว้ยการเดินเทา้เป็นหมู่ๆ ละ 8 คน  ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคย และมีความยากล าบาก
ในการเดินทางมาก หรือ 

2. เดินทางส ารวจโดยรถจกัรยาน หมู่ละ 8 คน ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคยและมีความยากล าบากหรือ
ยุง่ยากพอสมควร 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                      30 นาที    

  การส ารวจ 
- วธีิการและหลกัการส ารวจ 
- ความปลอดภยั 
- อุปกรณ์     

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. แผนภูมิ 
2. แผน่ภาพ 
3. วดีิโอ สไลด์ 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2.   ถาม-ตอบ 
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17 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 9  เร่ือง การส ารวจ            เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายวธีิการและหลกัแห่งความปลอดภยัในการเดินทางส ารวจดว้ยเทา้หรือจกัรยาน ได ้ 
2 ช้ีแจง้การจดัอุปกรณ์ อาหาร และเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางพกัแรมได ้ 
3 เดินทางส ารวจดว้ยเทา้หรือจกัรยาน ตามกฎเกณฑ์ 

เนือ้หา  

1. เดินทางส ารวจดว้ยการเดินเทา้เป็นหมู่ๆ ละ 8 คน  ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคย และมีความยา2ล าบาก
ในการเดินทางมาก หรือ 

2. เดินทางส ารวจโดยรถจกัรยาน หมู่ละ 8 คน ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคยและมีความยากล าบากหรือ
ยุง่ยากพอสมควร 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

  การส ารวจ 
- เดินทางส ารวจดว้ยเทา้  
 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

4. แผนภูมิ 
5. แผน่ภาพ 
6. วดีิโอ สไลด์ 

การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
3. ตรวจรายงานเม่ือเดินทางกลบัมาแลว้ 
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19 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่10 เร่ือง การแสดงออกทางศิลปะ     เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 
 1. ผลิตผลงานทางศิลปะได ้ 

เนือ้หา  

1. คุณค่างานศิลปะ 
2. ศิลปะทางการแสดง หรือทศันศิลป์หรือการช่าง หรือศิลปะทางอกัษรศาสตร์ หรือศิลปะการ

วจิารณ์ 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา  การแสดงออกทางศิลปะ                30 นาที    

 กลุ่มศิลปะแสดงออก 
1. กลุ่มทศันศิลป์ 
2. กลุ่มการช่าง 
3. กลุ่มศิลปะทางอกัษร 
4. กลุ่มศิลปะการวจิารณ์  

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. ภาพการแสดงต่างๆ โฆษณา ค าโฆษณาทางโทรทศัน์ วงดนตรีประเภทต่างๆ ปฏิทิน การ์ตูน 
2. แผนภูมิการพูดแบบต่างๆ การเขา้เล่มหนงัสือ การประพนัธ์ประเภทต่างๆ 
3. เทปเพลงประกอบการละเล่นพื้นเมือง  
4. ตงัอยา่งงานทศันศิลป์ เศษวสัดุ อุปกรณ์สร้างแบบจ าลอง เคร่ืองมือต่างๆ วารสาร หนงัสือพิมพ ์

จุลสาร นิตยสาร หนงัสือการ์ตูน  
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การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวท่ีเก่ียวกบัการเรียน 
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21 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 11  เร่ือง  การแสดงออกทางศิลปะ    เวลา     1   ช่ัวโมง 

  
จุดประสงค์ 
 1.  น าผลงานทางศิลปะท่ีผลิตไดไ้ปจดัแสดงต่อสมาชิกในท่ีสาธารณะได ้  

เนือ้หา  

1. คุณค่างานศิลปะ 
2. ศิลปะทางการแสดง หรือทศันศิลป์หรือการช่าง หรือศิลปะทางอกัษรศาสตร์ หรือศิลปะการ

วจิารณ์ 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา  การแสดงออกทางศิลปะ                30 นาที    

 จดัแสดงผลงานทางศิลปะ  
1. กลุ่มทศันศิลป์ 
2. กลุ่มการช่าง 
3. กลุ่มศิลปะทางอกัษร 
4. กลุ่มศิลปะการวจิารณ์  

       4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
       5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. ภาพการแสดงต่างๆ โฆษณา ค าโฆษณาทางโทรทศัน์ วงดนตรีประเภทต่างๆ ปฏิทิน การ์ตูน 
2. แผนภูมิการพูดแบบต่างๆ การเขา้เล่มหนงัสือ การประพนัธ์ประเภทต่างๆ 
3. เทปเพลงประกอบการละเล่นพื้นเมือง  
4. ตงัอยา่งงานทศันศิลป์ เศษวสัดุ อุปกรณ์สร้างแบบจ าลอง เคร่ืองมือต่างๆ วารสาร หนงัสือพิมพ ์

จุลสาร นิตยสาร หนงัสือการ์ตูน  
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การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2.   ตรวจสอบจากผลงาน 

4.1 ผลงานระยะสั้นท่ีแสดงหนา้ท่ีประชุม 
4.2 ผลงานระยะยาวท่ีเก่ียวกบัการเรียน 
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23 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 12 เร่ือง สมรรถภาพทางกาย      เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายถึงวธีิการประโยชน์กติกาการแข่งขนั และปฏิบติัในการวิง่ 100 เมตร กระโดดไกล และ

การทุ่มน ้าหนกั และวิง่ผลดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เนือ้หา  

1. ท่าตั้งตน้ การออกวิง่ ท่าทางการวิง่ และวธีิวิง่ผา่นเส้นชยั 
2. การถือคทาตั้งตน้ออกวิง่ การปฏิบติัของผูรั้บคทา และการปฏิบติัของผูส่้งคทาวิง่ผลดั 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                    30 นาที    

   สมรรถภาพทางกาย    
   การวิง่ 100 เมตร       

     การวิง่ผลดั  
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.    ภาพท่ีแสดงท่าการตั้งตน้ออกวิง่ ท่าทางการวิง่  
2.   แผนภูมิกติกา ประโยชน์   
2. ไมค้ทา 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จของการปฏิบติังาน 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 
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25 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 13  เร่ือง สมรรถภาพทางกาย     เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายถึงวธีิการประโยชน์กติกาการแข่งขนั และปฏิบติัในการวิง่ 100 เมตร กระโดดไกล และ
การทุ่มน ้าหนกั และวิง่ผลดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เนือ้หา  

1.  การวิง่กระโดดไกล การจรดเทา้กระโดด การลอยตวัในอากาศและการลงสู่พื้น 
2. การยนืตวัเตรียมก่อนทุ่ม การถือลูกน ้าหนกั การเคล่ือนท่ีการทุ่ม และการทรงตวั  

หลกัการทุ่มน ้าหนกั  

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                    30 นาที    

   สมรรถภาพทางกาย กีฬาประเภทบุคคลและชุด   
    การกระโดดไกล 

การทุ่มน ้าหนกั 
        4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
        5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.    ภาพท่ีแสดงท่าการตั้งตน้ออกวิง่ ท่าทางการวิง่  
3. แผนภูมิกติกา ประโยชน์   
4. บ่อทราย 
5. ลูกน ้าหนกั 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จของการปฏิบติังาน 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบติังานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 
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27 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 14  เร่ือง อุดมคต ิ      เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือและปัญหาในสังคมท่ีเกิดจากการไม่ปฎิบติัตาม
หลกัธรรมในศาสนาได ้ 

เนือ้หา  

 1.  ศาสนาทุกศาสนามีหลกัการใหค้นท าความดี ละเวน้ความชัว่ และท าใจใหบ้ริสุทธ์ิ  

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    
 อุดมคติ  

 หลกัธรรมทางศาสนาในชีวิตประจ าวนั 
สภาพปัญหาในสังคมปัจจุบนั  

       4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
       5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. แผนภูมิหลกัการทางศาสนา ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
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28 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 15  เร่ือง อุดมคต ิ      เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายถึงความสอดคลอ้งของค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือกบัหลกัธรรมในศาสนา  และการ
ใหค้  าปฎิญาณ และกฏของลูกเสือเป็นหลกัในการแกปั้ญหาสังคมได ้ 

เนือ้หา  

 1.   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือในส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในศาสนา 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

 อุดมคติ 
- ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ  
- ความหมายของค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 

 
        4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
        5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. แผนภูมิหลกัการทางศาสนา ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 
2. แผน่ภาพการปฏิบติัธรรมทางศาสนากบัค าปฏิญาณและกฏ  

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
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29 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 16  เร่ือง อุดมคติ       เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายถึงความสอดคลอ้งของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือกบัหลกัธรรมในศาสนา และการให้
ค  าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือเป็นหลกัในการแกปั้ญหาสังคมได ้ 

เนือ้หา  

 1.  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือในส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในศาสนา 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                    30 นาที    

 อุดมคติ 
 -  เปรียบเทียบกฎของลูกเสือกบัหลกัธรรมทางศาสนา 

 
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.   แผนภูมิหลกัการทางศาสนา ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 
2. แผน่ภาพการปฏิบติัธรรมทางศาสนากบัค าปฏิญาณและกฏ  

การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
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30 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 17  เร่ือง  กจิกรรมทีต่นสนใจเป็นพิเศษ     เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย หลกัเกณฑ ์และแนวในการจดัการโตว้าทีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

เนือ้หา  

1. ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลกัเกณฑ ์วธีิการ และแนวในการจดัการโตว้าที 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

การโตว้าที 
- ความหมาย 
- จุดมุ่งหมาย 
- หลกัเกณฑ ์
- วธีิการ 
- แนวในการจดัโตว้าที 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. แผนภูมิหรือแผนผงัการจดัการโตว้าที 
2. ภาพกิจกรรมเก่ียวกบัการโตว้าที  

การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2.   สัมภาษณ์เก่ียวกบัวธีิการจดัการโตว้าที 
3. ตรวจสอบผลการจดักิจกรรมการโตว้าที  
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32 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 18  เร่ือง  การบริการ      เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์  
 1. บอกประวติัและหลกัสูตรลูกเสือส ารองได ้

เนือ้หา  

 1. ประวติัและหลกัสูตรลูกเสือส ารอง 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                   30 นาที    

การบริการ หลกัสูตรลูกเสือส ารอง 
- ประวติัลูกเสือส ารอง 

 นิยายเร่ือง เมาคลี 
 ประวติัความเป็นมาของลูกเสือส ารอง 
 ประโยชน์ของลูกเสือส ารอง 
 ดาวดวงท่ี 1 
 ดาวดวงท่ี 2 
 ดาวดวงท่ี 3 

 
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. แผน่ภาพกิจกรรมลูกเสือส ารอง 
2. แผนภูมิวชิาการต่างๆ ของลูกเสือส ารอง 
3. หนงัสือคู่มือกิจกรรมลูกเสือส ารองของส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  
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การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบติังานในกลุ่ม 
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
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34 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 19  เร่ือง  การฝึกเป็นผู้น า       เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์  
 1.  อธิบายคุณสมบติัของผูน้ าในหมู่บา้นได ้   

เนือ้หา  

1. ผูน้ าทอ้งถ่ินคือใคร 
2. คุณสมบติัของผูน้ าในหมู่บา้น  

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                   30 นาที    

 การฝึกเป็นผูน้ า 
- ผูน้ าในทอ้งถ่ินคือใคร 
- คุณสมบติัของผูน้ าในหมู่บา้นหรือทอ้งถ่ิน 
- ประเภทของผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. หนงัสือคู่มือการฝึกอบรมนายหมู่ 

การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………….……………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 20   เร่ือง  การประดับเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์  
1. สามารถสอบผา่นเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 

เนือ้หา  

การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา 
 การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง                              30 นาที    

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

    หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
    เอกสารประกอบ 

การประเมินผล 

1.   ทดสอบ 
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

บันทกึหลงัสอน……………………………………………………………………………………….………. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………... 
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................……………. 
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ภาคเรียนท่ี 2 
แผนการจดักิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 
คาบท่ี  1 
ปฐมนิเทศ 
จุดประสงค ์

1. สามารถบอกขอบข่ายของวชิาพิเศษท่ีจะเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ได ้
2. สามารถบอกเกณฑ ์จุดประสงคส์ าคญัของการผา่นกิจกรรมลูกเสือและปฏิบติัตามได ้

เน้ือหาสาระ 
1. หลกัสูตรวชิาชีพพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีก าหนดใหเ้รียนภาคเรียนน้ี 
2. เกณฑก์ารผา่นกิจกรรมลูกเสือ 

คาบท่ี 2 
วชิาหนา้ท่ีพลเมือง 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหลู้กเสือเขา้ใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง ในดา้นต่อไปน้ี 

- การปกครอง 
- ประวติัความเป็นมา 

3. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกับ าเพญ็ประโยชน์แก่คนในทอ้งถ่ินของตนเอง 
เน้ือหาสาระ 
         วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาหนา้ท่ีพลเมือง 

1. หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2. กฎหมายพรรคการเมือง 
3. กฎหมายการปกครองทอ้งถ่ิน 

คาบท่ี  3 –4 
วชิานกัอุตุนิยมวทิยา 
จุดประสงค ์

1. เพื่อใหลู้กเสือเขียนบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัสภาพอากาศได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัและสามารถสร้างเคร่ืองมือวดัสภาพอากาศอยา่งง่ายได ้
3. เพื่อใหลู้กเสือสามารถท าและอ่านแผนท่ีอากาศได ้
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4. เพื่อใหลู้กเสือเขา้ใจและสามารถอธิบายความหมายของค าศพัทใ์นวชิาอุตุนิยมวทิยา

เบ้ืองตน้และแสดงแผนผงัประกอบค าอธิบายได ้
เน้ือหาสาระ 
          วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิานกัอุตุนิยมวทิยา 

1. ความรู้เก่ียวกบั 
-  ก าลงัและทิศทางของลม                           - อุณหภูมิ 
-  ความกดอากาศ                                         - ชนิดและปริมาณของเมฆ 
-  ปริมาณน ้าฝน                                            - ลมฟ้าอากาศ 

2. ประโยชน์และหลกัในการท างานของเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
- เทอร์โมมิเตอร์                                           - บาโรมิเตอร์ 
- แอนิโมมิเตอร์                                            -เคร่ืองวดัปริมาณน ้าฝน 
-เคร่ืองบนัทึกแสงแดด (Sunshine Recorder) 

3. แผนท่ีอากาศ 
4. ความหมายของค าต่อไปน้ี 

- จุดน ้าคา้ง                                               - ความช้ืนสัมพนัธ์หรือความช้ืนสัมพทัธ์ 
-ไอโซบาร์                                                   -  มิลลิบาร์ 
-ไอโซเทอม                                                - แนวปะทะของอากาศเยน็ 
-แนวปะทะของอากาศอุ่น 

หมายเหตุ  ลูกเสือจะไดเ้รียนเน้ือหาบางตอนในวชิาอุตุนิยมวทิยาจากวชิาวทิยาศาสตร์ ว 305 
                 มาแลว้ในภาคเรียนท่ี 1 ซ่ึงสามารถจะน ามาบูรณาการกนัไดก้บัวชิาอุตุนิยมวทิยา 
คาบท่ี 5 –8 
วชิานกับุกเบิก 
จุดประสงค ์

1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถใชแ้ละเก็บเชือก สมอบกได ้
2. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัพนัธ์ุไมท่ี้ใชแ้ทนเชือกได้ 
3. เพื่อใหลู้กเสือสามารถผกูเง่ือนท่ีใชใ้นการบุกเบิกและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เพื่อใหลู้กเสือสามารถจดัท าโครงการท่ีลูกเสือหมู่อ่ืนเขียนไวไ้ด ้
5. เพื่อใหลู้กเสือสามารถแสดงบทบาทผูน้ าในการเขียนโครงการบุกเบิกและปฏิบติัตามโครงการท่ี

เขียนได ้
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เน้ือหาสาระ 
          วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาบุกเบิก 

1. ชนิดและวธีิประเมินก าลงัเชือก 
2. วธีิการขดและเก็บรักษาเชือก 
3. วธีิท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชเ้ชือก 
4. ลกัษณะการใชส้มอบกชนิดต่าง ๆ  
5. ความรู้เก่ียวกบัเง่ือนต่อไปน้ี 

- ผกูประกบ 2,3                     - ผกูทแยง                       - ผกูกากบาท 
-การพนัหวัเชือก                     -การแทงเชือก                  -การแทงกลบั 
-การต่อเชือก                         - บ่วงตา           

6. การเขียนโครงการบุกเบิก 
คาบท่ี 9 – 11 

วชิาการฝึกเป็นผูน้ า 
จุดประสงค ์

1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถบอกความหมายของผุน้ าและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีผูน้ าตลอดจน
คุณสมบติัของผูน้ า 

2. เพื่อใหลู้กเสือสามารถเป็นผูท่ี้ดีได ้
3. เพื่อใหลู้กเสือมีทกัษะในเร่ืองระเบียบแถวชิดและสามารถฝึกผูอ่ื้นได้ 
4. เพื่อใหลู้กเสือสามารถปฏิบติัเก่ียวกบัการทดสอบก าลงัใจ การแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

และการหลบหลีก หลีกเล่ียงได(้ขอ้น้ีใหลู้กเสือปฏิบติัเม่ืออยูค่่ายพกัแรม) 
เน้ือหาสาระ 

       วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาการฝึกเป็นผูน้ า 
1. ความหมายของผูน้ า  ภาวะผูน้ าและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีผูน้ า 
2. หลกัการและจิตวทิยาของผูน้ า 
3. ระเบียบแถวชิด 

คาบท่ี  12 – 13 

วชิาพลาธิการ 
จุดประสงค ์

a. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัหนา้ท่ีของพลาธิการและปฏิบติัได ้
3. เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัใชแ้ละเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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3.    เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัท าบญัชีอุปกรณ์ และการเบิกจ่าย/รับคืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.    เพื่อใหลู้กเสือรู้จกัวธีิหาส่ิงของมาเพิ่มเติมในบญัชีแทนของท่ีเส่ือมสภาพหรือหมดไป 

เน้ือหาสาระ 
                           วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาพลาธิการ 

1. หนา้ท่ีของพลาธิการและการใชอุ้ปกรณ์ 
2. บญัชีอุปกรณ์ และบญัชีเบิกจ่าย/และรับคืนอุปกรณ์ 

คาบท่ี  14 –15 
วชิาล่าม 
จุดประสงค ์

1. เพื่อใหลู้กเสือสามารถเขา้ใจความหมายของค าศพัทเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบักิจการลูกเสือได้
อยา่งนอ้ย  30  ค า 

2. เพื่อใหลู้กเสือสามารถสนทนาภาษาองักฤษ โดยใชค้  าศพัทเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบักิจการ      
ลูกเสือได ้

3. เพื่อใหลู้กเสือสามารถเขียนจดหมายเป็นภาษาองักฤษเก่ียวกบัเร่ืองลูกเสือ มีขอ้ความ
ประมาณ 200  ค า 

4. สามารถอ่านออกเสียงพอให้ฟังรู้เร่ือง จากขอ้ความท่ีคดัมาให ้พร้อมทั้งแปลขอ้ความ
อยา่งคร่าว ๆ โดยไม่ตอ้งใชพ้จนานุกรม 

เน้ือหาสาระ 
                              วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาล่าม 

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบักิจการลูกเสือจากหนงัสือ  Scouting For Boy และ Rovering  
      To Suceed 

           2.   แบบฟอร์มจดหมายธุรกิจ 
        3.   บทสนทนาภาษาองักฤษ 

คาบท่ี  16 –17 
วชิาการอนุรักษธ์รรมชาติ 
จุดประสงค ์

1. สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดมลภาวะต่างๆ ได ้
2. สามารถอธิบายถึงผลกระทบของมลภาวะต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อคน สัตวแ์ละพืช 
3. สามารถอธิบายถึงวธีิ ป้องกนั บรรเทา หรือแกไ้ข มลภาวะต่าง ๆ ได ้

 
 



41 
เน้ือหาสาระ 
         วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ วชิาการอนุรักษธ์รรมชาติ 

1. ชนิดของมลภาวะ 
2. ผลกระทบของมลภาวะ 
3. การป้องกนัการเกิดมลภาวะ 
4. การบรรเทาหรือแกไ้ขมลภาวะ 

คาบท่ี 18 
สอบภาคทฤษฏี 

ภาคเรียนท่ี 2   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
เป็นแผนการเรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ 
คณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14 )  
พ.ศ.2528 หมวด 5 
เคร่ืองหมายสายยงยศ และเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
เคร่ืองหมายสายยงยศลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 หลกัสูตร 

(1) ไดเ้ป็นลูกเสือเอกหรือสอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแลว้ 
(2) สอบไดว้ชิานกัผจญภยั และวิชาต่อไปน้ีอีก 2 วชิา คือ นกัดาราศาสตร์ นกัอุตุนิยมวทิยา ผูจ้ดัการ

ค่ายพกัแรม ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม ผูพ้ิทกัษป่์า นกัเดินทางไกล หวัหนา้คนครัว นกับุกเบิก นกั
สะกดรอย นกัธรรมชาติวทิยา 

(3) ตอ้งถกัสายหนงั เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง 

หมายเหตุ  จ  านวนคาบเรียน 18 คาบ   เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยเคร่ืองหมายสายยงยศ   และเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ  แต่ทั้งน้ีโรงเรียนตอ้งเปิดสอน                
ในวชิานั้นๆ  โดยเลือกเรียนวชิาเคร่ืองหมายวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขอ้ 1 นกัผจญภยั     ขอ้ 2  นกัดาราศาสตร์ 
ขอ้ 3 นกัอุตุนิยมวทิยา    ขอ้ 4  ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม 
ขอ้ 5 ผูพ้ิทกัษป่์า     ขอ้ 6  นกัเดินทางไกล 
ขอ้ 7 หวัหนา้คนครัว    ขอ้ 8  นกับุกเบิก 
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ขอ้ 9 นกัสะกดรอย    ขอ้ 10 นกัธรรมชาติวทิยา 
ขอ้ 11 การส่ือสารดว้ยยานพาหนะ   ขอ้ 12 นกัดบัเพลิง 
ขอ้ 13 นกัสัญญาณ    ขอ้ 14 นกัสารพดัช่าง 
ขอ้ 15 นกัโบราณคดี    ขอ้ 16 นกัสะสม 
ขอ้ 17 นกัดนตรี     ขอ้ 18 นกัถ่ายภาพ 
ขอ้ 19 นกักีฬา     ขอ้ 20 นกักรีฑา 
ขอ้ 21 นกัพิมพดี์ด    ขอ้ 22 นกัแสดงการบนัเทิง 
ขอ้ 23 นกัยงิปืน     ขอ้ 24 ล่าม 
ขอ้ 25 หนา้ท่ีพลเมือง    ขอ้ 26 มคัคุเทศก ์
ขอ้ 27 บรรณารักษ ์    ขอ้ 28 เลขานุการ 
ขอ้ 29 พลาธิการ     ขอ้ 30 ผูช่้วยการจราจร 
ขอ้ 31 ช่างเขียน     ขอ้ 32 ช่างไฟฟ้า 
ขอ้ 33 ช่างวทิย ุ     ขอ้ 34 ช่างแผนท่ี 
ขอ้ 35 ช่างเคร่ืองยนต ์    ขอ้ 36 อีเล็กทรอนิกส์ 
ขอ้ 37 การหามิตร    ขอ้ 38 การฝีมือ 
ขอ้ 39 การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั   ขอ้ 40 การสาธารณสุข 
ขอ้ 41 การพยาบาล    ขอ้ 42 การพดูในท่ีสาธารณะ 
ขอ้ 43 การอนุรักษธ์รรมชาติ   ขอ้ 44 การประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้ 45 การสังคมสงเคราะห์   ขอ้ 46 การพฒันาชุมชน 
ขอ้ 47 ชาวประมง    ขอ้ 48 ตน้เด่น 
ขอ้ 49 ผูน้ าร่อง     ขอ้ 50 นกัแล่นเรือใบ 
ขอ้ 51 นกัวา่ยน ้า     ขอ้ 52 นกัพายเรือ 
ขอ้ 53 นกักรรเชียงเรือ    ขอ้ 54 กลาสีเรือ 
ขอ้ 55 การควบคุมการจราจรทางน ้า ขอ้ 56 การป้องกนัความเสียหายและ ดบัเพลิง

ไหมบ้นเรือ 
ขอ้ 57 การเรือ ขอ้ 58 การด ารงชีพในทะเล 
ขอ้ 59 เคร่ืองหมายชาวเรือ ขอ้ 60 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่า

สมุทร 
ขอ้ 61 นกัเคร่ืองบินเล็ก ขอ้ 62 ช่างอากาศ 
ขอ้ 63 ยามอากาศ ขอ้ 64 การควบคุมจราจรทางอากาศเบ้ืองตน้ 
 



43 
ขอ้ 65 การควบคุมการจราจรทางอากาศ ขอ้ 66 การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและดบัเพลิง

อากาศยาน 
ขอ้ 67 การฝึกเป็นผูน้ า ขอ้ 68 นกัปฏิบติัการทางจิตวิทยา 
ขอ้ 69 วชิาการขนส่งทางอากาศ ขอ้ 70 แผนท่ีทหารและเขม็ทิศ 
ขอ้ 71 เสนารักษ ์ ขอ้ 72 การด ารงชีพในถ่ินทุรกนัดาร 
ขอ้ 73 นกัไต่หนา้ผา ขอ้ 74 เคร่ืองหมายการบิน 
ขอ้ 75 เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าอากาศ ขอ้ 76 เคร่ืองหมายผูฝึ้กสอน 
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แผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
แผนการจดัท่ี     1   เร่ือง  ปฐมนิเทศ       เวลา  1  ชัว่โมง 
 

จุดประสงค์ 
1. สามารถบอกขอบข่ายของวชิาพิเศษในภาคเรียนท่ี 2 ได ้
2. สามารถบอกเกณฑแ์ละจุดประสงคท่ี์ส าคญัได้ 

เนือ้หา 
  วชิาพิเศษ  เกณฑแ์ละจุดประสงคท่ี์ส าคญั 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง   วนัน้ียนิดี     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   วชิาพิเศษ 
  -   เกณฑ ์/ จุดประสงคท่ี์ส าคญั 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง  คู่มือ  ชาร์ทความรู้     
การประเมินผล   

สัมภาษณ์ 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..…………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………….…….……… 
……………………………………………………………………………………….……………….……… 
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แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่2 เร่ือง  หน้าที่พลเมือง       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์ 
1. ระบุเก่ียวกบัต่างประเทศ และวธีิด าเนินงานของสหประชาติ  
2. บอกหนา้ท่ีขององคก์ารช านญัพิเศษ 

เนือ้หา  

1. นโยบายของรัฐบายไทยเก่ียวกบัต่างประเทศ 
2. หลกัการด าเนินงานของสหประชาชาติ  

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                    30 นาที    
 หนา้ท่ีพลเมือง 

นโยบายของรัฐบาลไทย         
   องคก์ารสหประชาชาติ          
  องคก์ารช านญัพิเศษ,องคก์ารอนามยัโลก       

นโยบายของรัฐบาลไทยเก่ียวกบัต่างประเทศ      
     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1.   เอกสารวา่ดว้ยระบบพรรคการเมือง กฎหมายการเลือกตั้ง กรมสารนิเทศ    
2.   แผนภูมิ  

การประเมินผล 

1. ถาม-ตอบ 
2. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบติังานกลุ่ม  
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บันทกึหลงัสอน…………………………………………………………………...…………………………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………………..…… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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แผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
แผนการจดัท่ี 3  เร่ือง  นกัอุตุนิยมวทิยา       เวลา  1  ชัว่โมง 
 

จุดประสงค์ 
1. ลูกเส่ือสามารถเขียนบนัทึกประจ าวนัเร่ืองอากาศได้ 
2. สามารถสร้างเคร่ืองมือวดัสภาพอากาศได ้

เนือ้หา  
เร่ืองลม  อุณหภูมิ   ประโยชน์ของเคร่ืองมือวดัอากาศ 

กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)   10   นาที 
 2. เพลงชกัวา่ว         5    นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร      30   นาที 
  -   ความรู้เก่ียวกบัลม  ทิศทาง 
  -   อุณหภูมิ  ความกดอากาศ 
  -   ปริมาณน ้าฝน 
  -   เทอร์โมมิเตอร์  บาโรมิเตอร์ 
  -   เคร่ืองบนัทึกแสงแดด 
 4. เล่าเร่ืองสั้น         5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก )  10   นาที 
ส่ือ  

เคร่ืองมือวดัอากาศ  รูปภาพ  เพลง 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์  สังเกต 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……… 
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แผนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 
แผนการจดัท่ี 4  เร่ือง  นกัอุตุนิยมวทิยา        เวลา  1  ชัว่โมง 
 

จุดประสงค์ 
1. สามารถอ่านแผนท่ีอากาศได ้
2. สามารถอธิบายค าศพัทใ์นวชิาอุตุนิยมวทิยาได้ 

เนือ้หา 
 แผนท่ีและค าศพัทท์างอุตุนิยมวทิยา 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ห่วงสัมพนัธ์     10   นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   แผนท่ีอากาศ 
  -   ค าศพัท ์ จุดน ้าคา้ง  ความช้ืนสัมพทัธ์ 
  -   ไอโซบาร์  มิลลิบาร์ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

แผนท่ี   ชาร์ทความรู้  เกม 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์  ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….….……… 
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แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 5  เร่ือง   การบุกเบิก          เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์  

1. บอกประโยชน์ของเชือกท่ีมีต่อกิจกรรมลูกเสือได ้
2. ปฏิบติัการผกูแน่นแบบต่างๆ ได ้
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใชไ้ด ้ 

เนือ้หา  

1. คุณสมบติัของเชือกท่ีน ามาใชใ้นการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นดว้ยวธีิการผกูทแยง การผกูกากบาท การผกูประกบ การผกูประกบ 3 ท่อน 
3. ประโยชน์ในการน าไปใช ้การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน  

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

การผกูแน่น 
- คุณสมบติัของเชือก 
- การผกูแน่น 
- การผกูทแยง 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ 
4. เชือก  
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การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………..……………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………..………… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
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แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 6  เร่ือง การบุกเบิก        เวลา   1 ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์  

1. บอกประโยชน์ของเชือกท่ีมีต่อกิจกรรมลูกเสือได ้
2. ปฏิบติัการผกูแน่นแบบต่างๆ ได ้
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใชไ้ด ้ 

เนือ้หา  

1. คุณสมบติัของเชือกท่ีน ามาใชใ้นการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นดว้ยวธีิการผกูทแยง การผกูกากบาท การผกูประกบ การผกูประกบ 3 ท่อน 
3. ประโยชน์ในการน าไปใช ้ การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                   30 นาที    

การผกูแน่น 
- การผกูประกบ 
- การผกูประกบ 3 ท่อน 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน 
4. เชือก 
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การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทกึหลงัสอน……………………………………………………………………………………..………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………….……………………………… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 7  เร่ือง  การบุกเบิก          เวลา 1 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของเชือกท่ีมีต่อกิจกรรมลูกเสือได ้
2. ปฏิบติัการผกูแน่นแบบต่างๆ ได ้
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใชไ้ด ้ 

เนือ้หา  

1. คุณสมบติัของเชือกท่ีน ามาใชใ้นการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นดว้ยวธีิการผกูทแยง การผกูกากบาท การผกูประกบ การผกูประกบ 3 ท่อน 
3. ประโยชน์ในการน าไปใช ้ เสาธงลอย การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

การผกูแน่น  ปฎิบติัการท า 
 เสาธงลอย 
 หอคอยเสา 3 ตน้  
 หอคอยเสา 4 ตน้ 
 หอคอยปิรามิด  
 หอคอยพีรามิด 
 สะพานแขวน 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน 
4. เชือก  
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การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทกึหลงัสอน……………………………………………………………………..………………………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………….……… 
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่               ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 8   เร่ือง การบุกเบิก       เวลา  1 ช่ัวโมง 

จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของเชือกท่ีมีต่อกิจกรรมลูกเสือได ้
2. ปฏิบติัการผกูแน่นแบบต่างๆ ได ้
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใชไ้ด ้ 

เนือ้หา  

1. คุณสมบติัของเชือกท่ีน ามาใชใ้นการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นดว้ยวธีิการผกูทแยง การผกูกากบาท การผกูประกบ การผกูประกบ 3 ท่อน 
3. ประโยชน์ในการน าไปใช ้ เสาธงลอย การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

การผกูแน่น  ปฎิบติัการท า 
 เสาธงลอย 
 หอคอยเสา 3 ตน้  
 หอคอยเสา 4 ตน้ 
 หอคอยปิรามิด  
 หอคอยพีรามิด 
 สะพานแขวน 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

1. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน 
4. เชือก  
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การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทกึหลงัสอน………………………………………………………………………………………...……... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………..…………………… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



57 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 9  เร่ือง  การฝึกเป็นผู้น า       เวลา     1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์  
 1.  อธิบายคุณสมบติัของนายหมู่ได ้   

เนือ้หา  

3. นายหมู่คือใคร 
4. คุณสมบติัของนายหมู ่ 

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                   30 นาที    

 การฝึกเป็นผูน้ า 
- นายหมู่คือใคร 
- คุณสมบติัของนายหม 
 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

4. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
5. เอกสารประกอบ 
6. หนงัสือคู่มือการฝึกอบรมนายหมู่ 

การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

 
 
 



58 
บันทกึหลงัสอน…………………………………………………………………..…………………………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………….……………………………………… 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 10  เร่ือง  การฝึกเป็นผู้น า       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์  
 1.  อธิบายคุณสมบติัของผูน้ าส่วนทอ้งถ่ิน  

เนือ้หา  

5. ผูน้ าทอ้งถ่ินคือใคร 
6. คุณสมบติัของผูน้ าในการเมืองทอ้งถ่ิน  

กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

 การฝึกเป็นผูน้ า 
- ผูน้ าองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินคือใคร 
- คุณสมบติัของผูน้ าองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประเภทของผูน้ าในทอ้งถ่ิน 
 

     4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
     5. พธีิปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

ส่ือการเรียน 

7. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
8. เอกสารประกอบ 
9. หนงัสือคู่มือการฝึกอบรมนายหมู่ 

การประเมินผล 

1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 
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บันทกึหลงัสอน……………………..………………………………………………………………………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………………. 
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
แผนการจัดที ่ 11  เร่ือง  การฝึกเป็นผู้น า       เวลา     1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์  
1. อธิบายองคป์ระกอบในการสร้างความเป็นปึกแผน่ได ้
2. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้

เนือ้หา  

7. องคป์ระกอบในการสร้างทีมงาน 
กจิกรรม 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เพลง นายหมู่ลูกเสือ           5 นาที  
3. สอนตามเน้ือหา                     30 นาที    

 องคป์ระกอบของการสร้างทีมงาน 
ปฏิบติัตนแบบอยา่งท่ีดี 

         4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์           5 นาที 
         5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชกัธงลง เลิกแถว)  10 นาที  
ส่ือการเรียน 

1. หนงัสือคู่มือผูก้  ากบัสามญัรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. หนงัสือคู่มือการฝึกอบรมนายหมู่ 

การประเมินผล 

 1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

บันทกึหลงัสอน……………………………………..………………………………………………………... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………..…………………………………………………… 
...........................................................................................................................................................................  



62 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่12  เร่ือง  พลาธิการ        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีพลาธิการได ้
2. สามารถใชแ้ละเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้

เนือ้หา 
 พลาธิการ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ในหมู่ลูกเสือ       5   นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   หนา้ท่ีของพลาธิการ 
  -   การใชอุ้ปกรณ์ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง   ชาร์ทความรู้  อุปกรณ์ 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………….…………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………….……….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………..…………….……… 
……………………………………………………………………………………………..………….……… 
 
 



63 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่13  เร่ือง  พลาธิการ    เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
3. สามารถจดัท าบญัชีเบิก – จ่าย - รับคืนได ้
4. สามารถจดัอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุดได้ 

เนือ้หา 
 พลาธิการ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  งานส่ิงใด     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   จดัท าบญัชีอุปกรณ์ 
  -   การจดัอุปกรณ์ทดแทน 
  -   การเบิก / จ่ายอุปกรณ์ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง   ชาร์ทความรู้  อุปกรณ์ 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทกึหลงัสอน 
………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………….…………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….……… 
……………………………………………………………………………………..………………….……… 

 



64 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่14  เร่ือง  ล่าม        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. สามารถบอกความหมายของค าศพัทเ์บ้ืองตน้ได ้
2. สามารถสนทนาภาษาองักฤษได ้

เนือ้หา 
 ล่าม 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ แยก)  10   นาที 
 2. เกม  วิง่เก็บของ     10   นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือ 
  -   แบบฟอร์มจดหมายธุรกิจ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เกม  บตัรค าศพัท ์ แบบฟอร์ม 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………….………………………….……… 
………………………………………………………………………….…………………………….……… 
 
 



65 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่15   เร่ือง  ล่าม        เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
สามารถสนทนาภาษาองักฤษได ้

เนือ้หา 
 ล่าม 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง ตรวจ แยก)  10   นาที 
 2. เกม  โยนตวัหนอน     10   นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     25   นาที 
  -   บทสนทนาภาษาองักฤษ 
  -   ค าทกัทายเบ้ืองตน้ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เกม  ค  าศพัท ์ ชาร์ทความรู้  VCD 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….…… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………….……………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………….……….……… 
 
 
 



66 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่16   เร่ือง  การอนุรักษ์ธรรมชาติ     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. สามารถอธิบายผลกระทบของมลภาวะได ้
2. สามรถระบุวธีิป้องกนั  หรือแกไ้ขมลภาวะได ้

เนือ้หา 
 การอนุรักษธ์รรมชาติ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง ตรวจ แยก)  10   นาที 
 2. เพลงเพลินชมไพร       5   นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   การป้องกนัมลภาวะ 
  -   การบรรเทาหรือการแกไ้ขมลภาวะ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง  ชาร์ทความรู้  VCD  ใบงาน 
การประเมินผล   

สัมภาษณ์  ตรวจใบงาน 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….……… 
…………………………………………………………………………………………….………….……… 
 
 



67 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่17   เร่ือง  การอนุรักษ์ธรรมชาติ     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดมลภาวะได ้

เนือ้หา 

 การอนุรักษธ์รรมชาติ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลงป่าดงพงพี     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  -   ชนิดของมลภาวะ 
  -   ผลกระทบของมลภาวะ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง  ชาร์ทความรู้  VCD   
การประเมินผล   

สัมภาษณ์  สังเกต 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………….……………….……… 
………………………………………………………………………….…………………………….……… 
 
 
 



68 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่18   เร่ือง  ทดสอบภาคทฤษฎี     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
สามารถทดสอบผา่นวชิาพิเศษได ้

เนือ้หา 

 ทดสอบภาคทฤษฎี  
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง คนมีปัญญา     5     นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  สอนภาคความรู้วชิาพิเศษ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เพลง  แบบทดสอบ   
การประเมินผล   

ทดสอบ 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………..…….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….……… 
………………………………………………………………………………………….…………….……… 
 
 
 
 



69 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่19   เร่ือง  การประดับเคร่ืองหมายลูกเสือช้ันพเิศษ  เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
สามารถสอบผา่นวชิาการประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษได ้

เนือ้หา 
  การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง   “เพลงลูกเสือของธีระราช”     5   นาที 
 3. สอนตามหลกัสูตร     30   นาที 
  การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
   ฯลฯ 
 4. เล่าเร่ืองสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
ส่ือ  

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ    พาน 
การประเมินผล   

สังเกต  /  สัมภาษณ์ 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………..……………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………….……………………….… 
………………………………………………………………………………………….…………….……… 
 
 
 



70 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
แผนการจัดที ่20   เร่ือง  การประดับเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
สามารถสอบผา่นวชิาการมาตรฐานวชิาลูกเสือหลวงได ้

เนือ้หา 
  การประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
กจิกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชกัธง  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง   เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย      5   นาที 
 3. พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   30   นาที 
 4. เล่าเร่ืองสั้น        5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมายตรวจเคร่ืองแบบ , ธงลง , เลิก ) 10  นาที 
ส่ือ  

เพลง  พาน  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง     
การประเมินผล   

สังเกต  /  สัมภาษณ์ 
บันทกึหลงัสอน 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………..………….…………………………………
……………………………………………………………………….…………………………….………… 
…………………………………………………………………………….………………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………...…………………
…………………………………………………………………………………………………..…….……… 
…………………………………………………………………………………….………………….……… 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพลงและเกม 
 

เพลง  เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย 
  ลูกเสือ  ลูกเสือ  ไวศ้กัด์ิซิลูกผูช้ายลูกเสือ  ลูกเสือ  ไวล้ายซิลูกเสือไทย 

รักเกียรติ  รักวนิยั  แขง็แรงและอดทน   เราจะบ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
แมล้ าบากตรากตร าตอ้งท าใหส้ าเร็จ  ท า  ท า  ท า  ขา้ฯ  สัญญาวา่จะท า 

เสียชีพอยา่เสียสัตยรั์กชาติให้มัน่ไว ้ ดงันามอนัเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 
======================== 

 
ลูกเสือธีรราช 

   เหล่าลูกเสือของธีรราช  ทะนงองอาจสืบชาติเช้ือพงศพ์นัธ์ุ 
สมคัรสมานโดยมีสามคัคีมัน่     พวกเราจะรักร่วมกนั     จะผกูสัมพนัธ์ตลอดกาล 

   มีจรรยา     รักษาช่ือ     สร้างเกียรติระบือ     เล่ืองลือต่อไปชา้นาน 
ร่าเริงแจ่มใจ     ใฝ่ใจรักใหย้ืนนาน     พวกเราลว้นช่ืนบาน     เพราะกิจการลูกเสือไทย 

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

เพลง  ลูกเสืออดทน 
   ลูกเสือ  ลูกเสือ  ลูกเสือ   ไม่เบ่ือกิจการงานใด 
  แมจ้ะหดัแดดจดัเพียงไร    ลูกเสือพอใจตลอดเร่ือยมา 
  เหน็ดเหน่ือยก็แสนสนุก    ไม่มีทุกขส์บายกายา 
  สนุกสนานส าราญเริงร่า    ลูกเสือเฮฮาร่าเริงตลอดกาล  ( ซ ้ า ) 

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

 
เพลง  ยนิดีท่ีพบกนั 

    วนัน้ียนิดี   ท่ีเราไดม้าพบกนั  ( ซ ้ า ) 
   ยนิดี  ยนิดี  ยนิดี    มาเถิดมา  เรามาร่วมสนุก 
   ปลดเปล้ืองความทุกข ์   ใหม้นัส้ินไป 
   มาเถิดมา  เรามาร่วมจิต     ช่วยกนัคิดท า  ใหก้ารลูกเสือเจริญ 

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

 



เพลง  งานส่ิงใด 
    งานส่ิงใด  งานส่ิงใด  แมใ้ครละเลยทิ้งปล่อย 
   มวัแต่คอย  เผา้แต่คอย   หวงัคอยแต่เก่ียงโยนกลอง 
   ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จ าไวทุ้กคนตอ้ง  ท างาน 
   เราตอ้งช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั 

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

เพลง  ทิศทั้งแปด 
    ทิศทั้งแปดทิศ   ขอใหคิ้ดจ าให้เคยชิน 
   อุดรตรงขา้มทกัษิณ   บูรภา  ประจิมจ าไว ้
   อีสานตรงหรดี    ท่องอีกทีจ าใหข้ึ้นใจ 
   พายพันั้นอยูท่างไหน   ตรงขา้มไปคืออาคเนย ์

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

เพลง  ริบโบลู้กเสือ 
    สนุกกนัไปพาใจใหร่ื้นเริง ร่วมบนัเทิงกบัลูกเสือดีกวา่  ( ซ ้ า ) 
   กายและใจจะคลายเหน่ือยลา้  ยงัรักษาอายยุนืนาน 
   กิจการงานเราลูกเสือไม่หว ัน่  เพราะทุกวนัใจเราร่ืนเริง 

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

เพลง  ริบโบลู้กเสือ 
    สนุกกนัไปพาใจใหร่ื้นเริง ร่วมบนัเทิงกบัลูกเสือดีกวา่  ( ซ ้ า ) 
   กายและใจจะคลายเหน่ือยลา้  ยงัรักษาอายยุนืนาน 
   กิจการงานเราลูกเสือไม่หว ัน่  เพราะทุกวนัใจเราร่ืนเริง 

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

เพลง  ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมู่ลูกเสือ  เม่ือเรามาร่วมอยู ่ ต่างคนต่างรู้กนัวา่หนา้ท่ีทุกอยา่งตอ้งช่วยกนัท า 

ท าไม่เวน้วา่ง  งานทุกอยา่ง  งานทุกอยา่ง  จะเสร็จโดยง่ายดาย 
บุหงาร าปาย  วไิลสวยเด่น     เม่ือใครไดเ้ห็นคงมิเวน้มิวายจะหมายช่ืน โออ้กบุหงา 

ถึงคราตอ้งขมข่ืน     เม่ือรักเป็นอ่ืนสุดฝืนใจข่มสุดตรมในฤทยั 
บุหงาร าปาย  ดารีบาลี  บุหงาจ าปากา  ฮารมแดนวางี   อินดาเบินมาย  ซูจี  บูรนี      

ยงักุลบะวา     ยงักลุบะวา     ดารี     บาลี 



เพลง  มาร่วมใจ 
เราทุกคนจงมาร่วมใจ   ไม่วา่อยูไ่หนหวัใจเราผกูสัมพนัธ์ 

เหน่ือยอยา่งไรสู้ทนเรายิม้ให้กนั   เพื่อใหง้านส าคญัลุล่วงดงัปอง  ลา…   
เม่ือจากไปหวัใจคะนึง   ใหคิ้ดถึงร าพึงคร้ังอยูใ่กลก้นั 

จากกนัเพียงร่างกายแต่ดวงใจยดึมัน่  ความผกูพนัฉนัเธอนั้นอยา่รู้คลาย  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  งานส่ิงใด 
    งานส่ิงใด  งานส่ิงใด  แมใ้ครละเลยทิ้งปล่อย 
   มวัแต่คอย  เผา้แต่คอย   หวงัคอยแต่เก่ียงโยนกลอง 
   ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จ าไวทุ้กคนตอ้ง  ท างาน 
   เราตอ้งช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั 

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

เพลงป่าดงพงพี 
 ป่าดงพงพีของไทยเราน้ีมีเกินพอ  อยา่มวัรีรอขอเชิญช่วยกนั ขมนัขมี  ถ่ินไทยน้ีแดนสุขสันต ์
หลากพนัธ์ุไมง้ามหลากสี  ต่ืนเถิดเรายามเชา้มุ่งงานทนัที  จอบและเสียมของเราก็มีสินทรัพยท์วดีว้ย กสิกรรม      
( ซ ้ า )  
 ป่าดงพงพีของไทยเราน้ีอุดมครัน  อยูใ่นไพรวนัรักดินถ่ินไทยใจหรรษา  แหล่งธารน ้าซ่านหลัง่ไหล
หวา่งไพรน้ีงามหนกัหนา  ถ่ินแดนทองเราน้ีควรปองคุณค่า  หมัน่ขยนัทุกวนัเวลา 
สินทรัพยไ์ดม้าดว้ยกสิกรรม ( ซ ้ า ) 

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

 
 



เพลง  บริการ 
  ( สร้อย )  บริการ  บริการ  งานท่ีพวกเราท า  เป็นประจ าเราท าไปไม่เคยคิดรวนเร  เฮ ้ ( ซ ้ า ) 
  เก็บกวาดเราท าส่ิง    ไม่เคยคิดท่ีจะเบ่ือ 
  เพราะเราน้ีเป็นลูกเสือ    ช่วยเหลือหนา้ท่ีบริการ  ( สร้อย ) 
  เก็บกวาดเราท าทุกอยา่ง    สะอาดทุกทางท่ีผา่น 
  หนา้ท่ีทุก ๆ  สถาน    เรานั้นบริการทัว่ไป  ( สร้อย )  
                                                           ======================== 

 
เพลง  มาร่วมใจ 

เราทุกคนจงมาร่วมใจ   ไม่วา่อยูไ่หนหวัใจเราผกูสัมพนัธ์ 
เหน่ือยอยา่งไรสู้ทนเรายิม้ให้กนั   เพื่อใหง้านส าคญัลุล่วงดงัปอง  ลา…   

เม่ือจากไปหวัใจคะนึง   ใหคิ้ดถึงร าพึงคร้ังอยูใ่กลก้นั 
จากกนัเพียงร่างกายแต่ดวงใจยดึมัน่  ความผกูพนัฉนัเธอนั้นอยา่รู้คลาย  ลา… 

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

เกม  จ  าส่ิงของ 
  วธีิการเล่นเกมจ าส่ิงของ  ดงัน้ี 

1. ให้ผูก้  ากับจัดหาส่ิงของมาประมาณ  15 – 20  ช้ิน  เช่น  ใบมีด  ยางลบ  กระดุม  เงินเหรียญ                       
ใส่ของไวใ้นถาด  หาผา้ปิดไว ้

2. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนืลอ้มรอบถาด  ผูก้  ากบัเปิดผา้ออกใหดู้และจ าส่ิงของประมาณ  1  นาที                        
แลว้ปิดผา้ไวต้ามเดิม 

3. ลูกเสือแต่ละหมู่แยกกนัออกไปเขียนรายช่ือส่ิงของท่ีจ าไดส่้งผูก้  ากบั  ถา้เขียนถูกจะไดช่ื้อละ            
1  คะแนน  ถา้เขียนส่ิงท่ีไม่มีจะหกัช่ือละ  1  คะแนน  หมู่ใดไดค้ะแนนมากเป็นหมู่ชนะ   

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

เกม  นกัโทษแหกคุก 
 วธีิการเล่นเกมหาเพื่อน  มีดงัน้ี 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงเป็นนกัโทษท่ีหลบหนี  อีกฝ่ายหน่ึงเป็นต ารวจ 
2. ขีดวงกลมท าเป็นคุก 
3. เร่ิมเล่นโดยต ารวจไล่จบันกัโทษมาเขา้คุก  แลว้มีคนมาเฝ้า  นกัโทษสามารถช่วยเพื่อนไดโ้ดยฉุด

ออกจากวงกลม 
4. การเล่นผลดักนั  ตามก าหนดเวลา  ใครจบันกัโทษไดม้ากกวา่เป็นฝ่ายชนะ  ใหลู้กเสือท่ีแพก้ล่าว  

ชมเชย 



เกม  จบัขา้มแม่น ้า 
   ขีดเส้นขนาน  2  เส้นบนพื้นสนาม  ห่างกนัประมาณ  50  เซนติเมตร  เส้น  2  เส้นน้ี 
  เปรียบเสมือนสายน ้าแต่ละดา้นของเส้นขนาน  2  เส้นน้ี  ขีดเส้นอีก  1  เส้น  ขนานกนั  ห่าง 
  ประมาณ  5  เมตร  ซ่ึงเปรียบเสมือนฝ่ังน ้า  แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  ทีม  ๆ  ละ  เท่า  ๆ  กนั   
  หนัหนา้เขา้หากนั  ยนืเหยยีบเส้นแม่น ้า  เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมแข่งขนัลูกเสือแต่ละขา้งตอ้ง 
  พยายามถึงและจบัลูกเสือฝ่ายตรงขา้มใหไ้ด ้ พร้อมกบัลากข้ึนมาไวบ้นฝ่ังแม่น ้าของตวัเอง   
  ผูท่ี้ถูกจบัไวบ้นฝ่ังของฝ่ายตรงขา้มสามารถจะไดรั้บการช่วยเหลือจากฝ่ายของตนเอง  โดยท่ี 
  ฝ่ายตนเองวา่ยน ้า  ( วิง่ )  ขา้มฝ่ังมาดึงลูกเสือ  อีกฝ่ายหน่ึงก็ตอ้งป้องกนัไว ้ และพยายามจบั 
  ฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

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

เกมหาทิศ 
  อุปกรณ์  เขม็ทิศ  กระดาษแข็ง  ฝาขวดน ้าอดัลม 
   ผูเ้ล่นเขา้แถวตอนลึกตามจ านวนหมู่  ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ 8  เมตร   
  น าเขม็ทิศวางไวก้ระดาษแขง็ท่ีเส้นตามทิศ  8  ทิศ  ฝาขวดน ้าอดัลมเขียนตวัเลขเป็นมุมต่าง ๆ   
  8  มุม  (300 , 900   ,1350   ,1800  ,2300    ,2700   3250   ,  00 )  เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณเร่ิมให้นายหมู่ 
  หนัเขม็ทิศแลว้ลว้งฝาขวดน ้าอดัลมอนัหน่ึงลงบนกระดาษใหต้รงมุมตามองศา  ท่ีก าหนด   
  เสร็จแลว้วิง่ไปสัมผสัคนท่ี 2  คนท่ี  2  หยบิฝาน ้าอดัลม  1  อนั  ดูจ  านวนองศาแลว้วางไว ้
  ตามมุมท่ีก าหนด  เสร็จแลว้วิ่งไปสัมผสัมือคนท่ี  3  ท าต่อไปจนครบ  8  ทิศ   
  ( ถา้ผูเ้ล่นไม่ครบ  8  คน  ใหเ้ล่นซ ้ าคนแรกใหม่ ) 

  การตดัสิน  หมู่ใดถูกตอ้งมากท่ีสุดชนะ 
======================== 

 
เกม  การแข่งเรือบก 

 วธีิการเล่นเกมการแข่งเรือบก  มีดงัน้ี 
1. ใหลู้กเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ ๆ  แต่ละหมู่  ห่างกนั  2  ช่วงแขน 
2. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่นัง่เอามือจบัเอวคนขา้งหนา้ 
3. ใหแ้ต่ละแถวเคล่ือนท่ีไปถึงเส้นท่ีก าหนดดว้ยการกระโดดพร้อม ๆ กนั  โดยไม่ใหมื้อหลุด 

จากเอว  หรือแถวขาด   
4. หมู่ใดถึงเส้นท่ีก าหนดก่อนเป็นผูช้นะ  ใหห้มู่ท่ีแพก้ล่าวชมเชย 

 
 



เกม  วบิาก 
 วธีิการเล่นเกมวบิาก  มีดงัน้ี 

1. ใหลู้กเสือเขา้แถวหนา้กระดาน  2  แถว  หนัหนา้ไปทางเดียวกนั  ยืน่อยูท่ี่เส้นซ่ึงห่างจากเส้นชยั    
10  เมตร 

2. ผูเ้ล่นแถวหลงัยกขาขวาข้ึนใหผู้เ้ล่นท่ีอยูแ่ถวหนา้จบัขาไว ้ มือทั้งสองของผูเ้ล่นแถวหลงัจบับ่า   
ของผูเ้ล่นคนหนา้ไว ้

3. เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมเล่น  ใหผู้เ้ล่นทึกคู่วิง่ไปขา้งหนา้ตรงไปยงัเส้นชยั 
4. ผูเ้ล่นทุกคู่ตอ้งไม่แยกจากกนัและตอ้งวิง่ในลกัษณะ  3  ขา  คู่ใดลม้  ใหเ้ร่ิมวิง่ใหม่ตรงจุดท่ีลม้ 
5. คู่ใดถึงเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ   

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

เกม  เคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
  จดัแถวเป็นแถวตอน  แต่ละตอนมีลูกเสือจ านวนเท่าๆกนั  แต่ละแถวห่างกนั  2  ช่วงแขน 

 แต่ละแถวคดัลูกเสือท่ีแขง็แรงออกมาหนา้แถว  2   คน  ใชมื้อ  4  มือ  ท าเป็นท่ีนัง่  ก าหนดเส้นชยั 
  ไวใ้หลู้กเสือท่ีเหลือนัง่ทีละคน  ขนยา้ยไปส่งท่ีเส้นชยั  เม่ือถึงแลว้ใหว้ิง่กลบัมารับลูกเสืออีก 
  การตดัสิน หมู่ใดท าครบหมดทุกคนก่อนเป็นหมู่ชนะ 

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

เกม  เดินหมี 
วธีิเล่นเกมเดินหมี  มีดงัน้ี 
1. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก  จดัใหทุ้กหมู่มีจ  านวนคนเท่า ๆ กนั 
2. ใหน้ายหมู่น าไมพ้ลองไปวางไวใ้หห่้างจากคนหวัแถวเท่า ๆ กนั  แลว้กลบัมาเขา้แถวตามเดิม 
3. เม่ือไดย้นิค าสั่งวา่  “ เร่ิมเล่น”  ใหค้นหวัแถวกม้ตวัลง  ใชมื้อทั้ง  2  ขา้ง  จบัท่ีขอ้เท่าดา้นนอกให้

แน่น  แลว้วิง่ออ้มไมพ้ลอง  แลว้กลบัมาแตะคนต่อไป  ตนเองไปต่อทา้ยแถว 
4. คนท่ีถูกแตะวิง่ไปออ้มกอ้นหิน  แลว้กลบัมาแตะคนต่อไปเช่นเดียวกนั 
5. เล่นกนัไปเร่ือย ๆ ลูกเสือหมู่ใดท าไดถู้กตอ้งครบทุกคน  และท าไดเ้สร็จก่อนลูกเสือหมู่อ่ืน  จะ

เป็นผูช้นะ  หมู่อ่ืนปรบมือให้ 
                                      ======================== 
 
 
 
 

 



เกม  วิง่เปร้ียววงกลม 
 วธีิการเล่นเกมวิง่เปร้ียววงกลม  มีดงัน้ี 

1. เขียนวงกลมใหใ้หญ่และลากเส้นผา่นศูนยก์ลางใหเ้ลยออกนอกวง 
2. แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  ฝ่าย  เท่า ๆ กนั  ใหย้นืรอบวงกลมพวกละคร่ึงวง  หนัหนา้ออกนอกวง   
3. เร่ิมเล่นโดยใหผู้เ้ล่นคนแรกซ่ึงอยูท่ี่เส้นของแต่ละหมู่ออกวิ่งไปรอบ ๆ วงกลม  หนัดา้นซา้ยให ้    

วงกลม  มือถือผา้  เม่ือครบรอบใหส่้งผา้ใหค้นถดัไป  โดยขณะท่ีวิง่ทุกคนตอ้งกลบัมาอยูป่ระจ าท่ี
ของตน 

4. ใครตีผา้ถูกฝ่ังตรงขา้มก่อนถือวา่เป็นฝ่ายชนะ  ใหลู้กเสือท่ีแพก้ล่าว  ชมเชย 
                                     ======================== 

 
เกม  การแข่งเรือบก 

 วธีิการเล่นเกมการแข่งเรือบก  มีดงัน้ี 
1. ใหลู้กเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ ๆ  แต่ละหมู่  ห่างกนั  2  ช่วงแขน 
2. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่นัง่เอามือจบัเอวคนขา้งหนา้ 
3. ใหแ้ต่ละแถวเคล่ือนท่ีไปถึงเส้นท่ีก าหนดดว้ยการกระโดดพร้อม ๆ กนั  โดยไม่ใหมื้อหลุด 

จากเอว  หรือแถวขาด   
4. หมู่ใดถึงเส้นท่ีก าหนดก่อนเป็นผูช้นะ  ใหห้มู่ท่ีแพก้ล่าวชมเชย 

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

เกม  จ  าส่ิงของ 
  วธีิการเล่นเกมจ าส่ิงของ  ดงัน้ี 

4. ใหผู้ก้  ากบัจดัหาส่ิงของมาประมาณ  15 – 20  ช้ิน  เช่น  ใบมีด  ยางลบ  กระดุม  เงินเหรียญ                    
ใส่ของไวใ้นถาด  หาผา้ปิดไว ้

5. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนืลอ้มรอบถาด  ผูก้  ากบัเปิดผา้ออกใหดู้และจ าส่ิงของประมาณ  1  นาที   
แลว้ปิดผา้ไวต้ามเดิม 

6. ลูกเสือแต่ละหมู่แยกกนัออกไปเขียนรายช่ือส่ิงของท่ีจ าไดส่้งผูก้  ากบั  ถา้เขียนถูกจะไดช่ื้อละ            
1  คะแนน  ถา้เขียนส่ิงท่ีไม่มีจะหกัช่ือละ  1  คะแนน  หมู่ใดไดค้ะแนนมากเป็นหมู่ชนะ   
                                        ======================== 
 
 
 
 

 



เกม  เรือกรรเชียง 
 ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนื คล่อมไมง่้าม  ใหค้นหนา้สุดหนัหนา้เขา้หาคนอ่ืน ๆ ใหส้มาชิกในหมู่ทุกคน
จบัไมพ้ลองไว ้ การเคล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีถอยหลงั  คนหน่ึงเป็นคนตีกรรเชียง  คนหวัแถวเป็นคนถือทา้ย  หมู่ใดถึง
เส้นชยัก่อนเป็นหมู่ชนะ  หมู่อ่ืน ๆ กล่าวชมเชย 

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

เกม  เดินหมี 
วธีิเล่นเกมเดินหมี  มีดงัน้ี 
6. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก  จดัใหทุ้กหมู่มีจ  านวนคนเท่า ๆ กนั 
7. ใหน้ายหมู่น าไมพ้ลองไปวางไวใ้หห่้างจากคนหวัแถวเท่า ๆ กนั  แลว้กลบัมาเขา้แถวตามเดิม 
8. เม่ือไดย้นิค าสั่งวา่  “ เร่ิมเล่น”  ใหค้นหวัแถวกม้ตวัลง  ใชมื้อทั้ง  2  ขา้ง  จบัท่ีขอ้เท่าดา้นนอกให้

แน่น  แลว้วิง่ออ้มไมพ้ลอง  แลว้กลบัมาแตะคนต่อไป  ตนเองไปต่อทา้ยแถว 
9. คนท่ีถูกแตะวิง่ไปออ้มกอ้นหิน  แลว้กลบัมาแตะคนต่อไปเช่นเดียวกนั 
10. เล่นกนัไปเร่ือย ๆ ลูกเสือหมู่ใดท าไดถู้กตอ้งครบทุกคน  และท าไดเ้สร็จก่อนลูกเสือหมู่อ่ืน  จะ

เป็นผูช้นะ  หมู่อ่ืนปรบมือให้ 
 

************* 
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