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หลกัสูตรลกูเสือส ารอง 
 หลกัสูตรเตรียมลูกเสือส ำรอง - ดำวดวงท่ี  1 เรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 
 ดำวดวงท่ี  2     เรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 
 ดำวดวงท่ี  3     เรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3 

หลักสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือสัมพันธ์ ตอ้งสอบไดด้ำวดวงท่ี 3 แลว้ 
หลักสูตรเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ มีทั้งหมด 18 วิชำ ผูก้  ำกบัควรจะจดัสอนตำมควำมเหมำะสมกบั

วยัของเด็กเพ่ือให้เด็กแสดงทกัษะ และควำมสำมำรถของตนเอง เป็นกำรพฒันำเด็กให้มีควำมพยำยำม
ตลอดจนเกดิควำมภำคภูมิใจในกำรท่ีสอบไดเ้คร่ืองหมำยวิชำพิเศษ 

แผนกำรฝึกอบรมลูกเสือส ำรองมีระดับสูงข้ึนตำมว ัย และสมรรถภำพของเด็กแต่ละคน              
แบ่งตำมล ำดบัขั้น คือ เตรียมลูกเสือส ำรอง หลกัสูตรดำวดวงท่ี 1,2 และ 3 
หลักสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง 

1. มีควำมรู้เก ีย่วกบันิยำยเร่ืองเมำคลี และประวติักำรเร่ิมกจิกรรมลูกเสือส ำรอง 
2. รู้จกักำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮำวล)์ และระเบียบแถวเบ้ืองตน้ 
3. รู้จกักำรท ำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล กำรจบัมือซำ้ย และคติพจน์ของลูกเสือ 
4. รู้จกัค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือส ำรอง 

หลักสูตรลูกเสือส ารองดาวดวงที่ 1,2 และ 3 

1. อนำมยั 
2. ควำมสำมำรถในเชิงทกัษะ 
3. กำรส ำรวจ 
4. กำรคน้หำธรรมชำติ 
5. ควำมปลอดภยั 
6. บริกำร 
7. ธงและประเทศต่ำงๆ 
8. กำรฝีมือ 
9. กจิกรรมกลำงแจง้ 
10. กำรบนัเทิง 
11. กำรผูกเง่ือน 
12. ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
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หลกัสูตรลูกเสือส ำรองดำวดวงท่ี 1,2 และ 3 จะเห็นได้ว่ำมีเน้ือหำเหมือนกนัทั้ ง 12 เร่ือง               
แต่ควำมยำกง่ำยกจ็ะสูงข้ึนตำมล ำดบัขั้น (ดูรำยละเอียดขอ้บงัคบัว่ำด้วยกำรปกครองหลกัสูตร และวิชำ
พิเศษลูกเสือส ำรองประกอบ) กอ่นท่ีจะเรียนหลกัสูตรดำวดวงท่ี 1 ต้องเรียนหลกัสูตรเตรียมลูกเสือ
ส ำรองกอ่นและจะตอ้งผ่ำนกำรทดสอบขั้นตน้ เพ่ือขอรับเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรอง ท ำพิธีเข้ำประจ ำกอง 
จงัจะนบัว่ำเป็นลูกเสือส ำรองโดยสมบูรณ์ นอกจำกน้ียงัมีเคร่ืองหมำยลูกเสือสัมพนัธ์ส ำหรับลูกเสือท่ีจะ
พน้วยัลูกเสือส ำรองและพร้อมท่ีจะสมคัรเขำ้เป็นลูกเสือสำมญัต่อไป 

กำรลูกเสือส ำรอง คือ กำรฝึกอบรมเพ่ือให้เกดิกำรพฒันำเป็นรำยบุคคล และให้เด็กได้เกดิทักษะ
บำงอยำ่ง ช่วยให้เขำได้พฒันำในด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล ส่ิงเหล่ำน้ีไม่ได้ถือเป็นเร่ืองพิเศษ
ส ำหรับลูกเสือส ำรองเท่ำนั้น แต่พึงถือว่ำเป็นข้อปฏิบัติต่อเน่ืองกนัไปในกองลูกเสือสำมัญ สำมัญ              
รุ่นใหญ่ และวิสำมญั เพ่ือจะไดมี้โอกำสเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ให้กบัตนเองมำกยิง่ข้ึน 

กำรฝึกอบรมลูกเสือส ำรองตำมหลกัสูตรนั้น มีแผนเพ่ือกอ่ให้เกดิควำมสมดุล ดงัน้ี 
1. มีกำรพฒันำกำรทำงดำ้นพลำนำมยั และมีบุคลิกภำพดี 
2. สนใจในงำนอดิเรกและงำนอำชีพ 
3. รู้จกับ ำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
4. ยดึมัน่และปฏิบติัตำมค ำสอนของศำสนำ 
กำรสอนกดี็ กำรทดสอบกดี็ ไม่ควรด ำเนินกำรตำมแบบแผนมำกเกนิไป แต่ควรก  ำหนดให้งำน

เป็นโครงกำรกจิกรรมท่ีต่ืนเต้น เหมำะกบัวยัของลูกเสือส ำรอง และเสนอส่ิงท้ำทำยให้เขำได้แสดง
ควำมสำมำรถ 

หลกัสูตรลูกเสือส ำรองไม่ใช่เคร่ืองจกัร ซ่ึงเด็กทุกคนจะตอ้งท ำในกจิกรรมอย่ำงเดียวกนัเพ่ือให้
ได้มำตรฐำนอย่ำงเดียวกนัหมด เม่ือก  ำหนดกจิกรรมแต่ละอย่ำงตำมท่ีต้องกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนแล้ว           
เป็นหน้ำท่ีของผูก้  ำกบัลูกเสือ จะด ำเนินตำมจัดมุ่งหมำยท่ีจะน ำเด็กไปสู่ควำมส ำเร็จด้วยกำรยืดหยุ่น        
ตำมเหตุกำรณ์ ท ำให้กจิกรรมลูกเสือส ำรองเหมำะกบัเด็กๆ มำกกว่ำท่ีจะท ำให้เด็กๆ เข้ำกจิกรรมลูกเสือ
ส ำรอง วิธี น้ีจะช่วยให้ผู ้ก  ำกบัได้ฝึกฝนเด็กแต่ละคนด้วยวิธีกำรของตนเอง ในกองลูกเสือตำม
กระบวนกำรของเขำ แต่ในเวลำเดียวกนักต็อ้งอยูใ่นขอบข่ำยของหลกัสูตร ลูกเสือส ำรอง  

ผูก้  ำกบัลูกเสือท่ีอยู่ในชนบทอำจใช้วิธีกำรต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินนั้ นให้เกดิประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี ตัวอย่ำงเช่น เด็กท่ีอยู่ในชนบทอำจให้
ผู ้ปกครองช่วยเหลือจัดท ำสมุดสะสม เก ีย่วกบัธรรมชำติ ศึกษำกไ็ด้ ตรงกนัข้ำมกบัเด็กในเมือง                        
ท่ีผูป้กครองไม่สำมำรถช่วยเหลือได ้เด็กอำจจะไปยมืสมุดภำพจำกกองลูกเสือกองใดกองหน่ึงในชนบท 
น ำมำอำ้งอิงไดว้่ำเขำไดพ้บเห็นธรรมชำติใดบำ้งท่ีแตกต่ำงไปจำกของเขำ  



 4 

ประกำรส ำคัญอยู่ท่ีกำรฝึกเด็กแต่ละคนนั้นให้เหมำะกบัวยั ควำมต้องกำร ควำมสนใจและ 
ควำมถนดัของเขำ จะช่วยให้เด็กไดพ้ฒันำตนเอง เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง 
เป็นกำรทดสอบ เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะให้แกเ่ด็ก ตำมควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกนัออกไป เช่น 

วิชำจิตรกร นกักรีฑำ นกัอ่ำนหนงัสือ นกัธรรมชำติศึกษำ ฯลฯ วิชำพิเศษของลูกเสือส ำรอง มีทั้ งหมด 18 
วิชำ ในระหว่ำงท่ีลูกเสือก  ำลงัเรียนหลกัสูตรดำวดวงท่ี 1 – 3 ผูก้  ำกบัอำจให้ลูกเสือเลือกเรียนได้ตำม
ควำมถนดัชั้นละ 2 วิชำ ส่วนลูกเสือส ำรองท่ีไดด้ำวดวงท่ี 3 แลว้สำมำรถเลือกเรียนวิชำพิเศษไดทุ้กวิชำ  
 เคร่ืองหมำยวิชำพิเศษลูกเสือส ำรอง มุ่งหมำยท่ีจะให้กำรฝึกอบรมท่ีสูงข้ึนในกจิกรรมทั้ ง 12 
เร่ือง ตำมท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรดำวดวงท่ี 1 – 3 เม่ือลูกเสือเรียนและสอบวิชำพิเศษได้แลว้ ควรให้
มีพิธีประดับเคร่ืองหมำยวิชำพิเศษ ทั้ งน้ีลูกเสือจะเกดิควำมภำคภูมิใจในควำมสำมำรถของตนเอง 
เคร่ืองหมำยวิชำพิเศษลูกเสือส ำรอง ถำ้สอบไดไ้ม่เกนิ 9 วิชำ ให้ติดท่ีแขนเส้ือข้ำงขวำ ถึงกลำงระหว่ำง
ไหล่กบัศอกเรียงกนัเป็นแถวตำมแนวนอน แถวใดเกนิ 3 วิชำให้ข้ึนแถวใหม่ เว ้นระยะระหว่ำง
เคร่ืองหมำย และระหว่ำงแถว 1 เซนติเมตร ถำ้สอบไดเ้กนิ 9 วิชำ ให้มีสำยสะพำยจำกบ่ำซ้ำยไปประจบ
กนัท่ีใตเ้อวขวำ ท ำดว้ยต่วนหรือสักหลำดสีเหลืองกว ้ำง 8 เซนติเมตร ขลิบริมทบข้ำงละ 1 เซนติเมตร 
และปักเคร่ืองหมำยวิชำพิเศษ 
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เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพันธ์ 
เคร่ืองหมำยลูกเสือสมัพนัธ์เป็นกำรบ่งช้ีถึงควำมสมัพนัธ์ของกองลูกเสือส ำรอง และกองลูกเสือ

สำมญั มีวตัถุประสงค์ท่ีจะช่วยเด็กจำกลูกเสือส ำรองท่ีจะเล่ือนไปเป็นสมำชิกในกองลูกเสือสำมญั 
ลกัษณะของเคร่ืองหมำยลูกเสือสมัพนัธ์ มีลกัษณะเป็นรูปลูกเสือกระโดดห่วงสีทองระหว่ำงบน

พ้ืนสีเขียว ผูก้  ำกบัลูกเสือส ำรองเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้เคร่ืองหมำยน้ี และกำรหำทำงส่งเสริมให้
ลูกเสือส ำรองทุกคนปฏิบติังำน เพ่ือให้เขำ้เกณฑท่ี์จะไดร้ับเคร่ืองหมำยน้ี 

ประโยชน์จำกกจิกำรลูกเสือท่ีเด็กชำยจะไดร้ับระหว่ำงท่ีเขำอยู่ในวยัเด็ก คือควำมส ำเร็จในกำร
ท่ีผูก้  ำกบัลูกเสือสำมำรถส่งตวัเด็กไปเป็นสมำชิกกองลูกเสือสำมญั ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นควำมส ำเร็จของเขำ
อีกขั้นหน่ึง 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่1 
เร่ือง ปฐมนิเทศ 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรเตรียมตวัท่ีดี ช่วยให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ 
2. จุดประสงค์   

 1.บอกส่วนประกอบของลูกเสือส ำรองได้ 
 2.เขำ้ร่วมกจิกรรมตำมหมู่คณะและกองลูกเสือได้ 
 3.บอกกำรเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชำลูกเสือในแต่ละชั้นได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 

2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

 

กจิกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 
1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
3.ผูก้  ำกบัอภิปรำย กจิกรรมลูกเสือคืออะไร มี
ประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมอยำ่งไร 
 3.1ช้ีแจงเร่ืองกำรแต่งกำยท่ีถูกตอ้ง และ
เน้ือหำหลกัสูตรของวิชำลูกเสือ 
   

1.ภำพกำรแต่งกำย ลูกเสือ - เนตรนำรี 
ส ำรอง 
2.ภำพกจิกรรมลูกเสือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

             3.2ผูก้  ำกบัจดัแบ่ง กอง หมู่ ตำมควำม
เหมำะสม 
             3.3เลือกนำยหมู่ และรองนำยหมู่ และส่ง
รำยช่ือสมำชิก 
 3.4ช้ีแจงต ำแหน่งหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ
ของสมำชิก 
4. ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

 
5.  การประเมนิผล 
 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกควำมส ำคญัของกจิกำรลูกเสือ 
4. บอกต ำแหน่งและหนำ้ท่ีของสมำชิกภำยในหมู่ 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่2   
เร่ือง รู้จกัลูกเสือส ำรอง - เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรอง  

 
1. สรุปสาระส าคัญ กจิกำรลูกเสือมุ่งสร้ำงเสริมเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี    เคร่ืองแบบลูกเสือช่วย
สร้ำงควำมมีระเบียบวินยัและให้เกดิควำมภำคภูมิใจ 
2. จุดประสงค์   

1. บอกประโยชน์ของกำรเป็นลูกเสือส ำรองไดอ้ยำ่งน้อย 2 ขอ้ 
2. แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ำรองได้ถูกต้อง  

3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
       2.1 ผูก้  ำกบัน ำสนทนำเก ีย่วกบักำรเตรียมตวัเป็นลูกเสือ
ส ำรอง 
       2.2 ให้ลูกเสือดูภำพกจิกรรมของลูกเสือ แลว้ร่วมกนั
อภิปรำยเก ีย่วกบักำรปฏิบติักจิกรรมต่ำงๆ ของลูกเสือ  
       2.3 ให้ลูกเสือรุ่นพ่ีมำเล่ำประสบกำรณ์ของกำรเป็น
ลูกเสือส ำรองให้ฟัง        

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภำพกำรจดักจิกรรมลูกเสือ 
3. ภำพกำรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ
ส ำรอง 
4. เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมำยลูกเสือ
ส ำรอง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

       2.4 ช่วยกนัสรุปประโยชน์ของกำรเป็นลูกเสือส ำรอง  
       2.5 ผูก้  ำกบัและสำธิตกำรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ำรอง 
       2.6 ให้ลูกเสือฝึกหัดแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ำรอง  
       2.7 ผูก้  ำกบัตรวจกำรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ำรองว่ำ
ถูกตอ้งและเรียบร้อยหรือไม่ 
3. ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
4.นดัหมำย 

 

 
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ควำมกระตือรือร้นในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
4. บอกประโยชน์ของกำรเป็นลูกเสือส ำรอง 
5. ควำมเรียบร้อยในกำรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ำรอง  
6.ควำมถูกตอ้งในกำรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ำรอง  

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่3    
เร่ือง ประวติัควำมเป็นมำของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กจิกำรลูกเสือมุ่งสร้ำงเสริมเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี  
2. จุดประสงค์   

 1.บอกประวติัควำมเป็นมำของลูกเสือส ำรองได ้ 
 2.บอกประวติัควำมเป็นมำของลูกเสือไทยได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
       2.1 ผูก้  ำกบัน ำสนทนำเก ีย่วกบัผูใ้ห้ก  ำเนิด
ลูกเสือโลก และ ลูกเสือไทย 
       2.2 ให้ลูกเสือดูภำพลอร์ด เบเดน โพเอลล ์
แลว้เล่ำถึงควำมเป็นมำของลูกเสือส ำรอง  
      2.3 ให้ลูกเสือดูภำพผูพ้ระรำชทำนก  ำเนิด
ลูกเสือไทย แลว้ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมเป็นมำ
ของเสือป่ำและลูกเสือไทย 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภำพผูใ้ห้ก  ำเนิดลูกเสือโลก (ลอร์ด เบเดน โพ
เอลล)์ 
3. ภำพผูพ้ระรำชทำนก  ำเนิดลูกเสือไทย 
(พระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกลำ้เจำ้อยูห่ัว 
รัชกำลท่ี 6) 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

       2.3 ซกัถำมเก ีย่วกบัประโยชน์ของกำรเป็น
ลูกเสือส ำรอง 
3. ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกประวติัผูใ้ห้ก  ำเนิดลูกเสือโลก 
4. บอกประวติัผูใ้ห้ก  ำเนิดลูกเสือไทย 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
1.ประวัตกิารเร่ิมกิจการลูกเสือส ารอง 

 ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือท่ีคนทั่วไปเรียกท่ำน
ว่ำ  บี .พี .  เป็นชำวอังกฤษ เห็นว่ำ เด็กเป็นผู้มีควำม รู้
ควำมสำมำรถท่ีจะท ำประโยชน์ให้แกส่่วนรวมได้ จึงได้
น ำเด็กจ ำนวน 20 คน ไปทดลองอยู่ค่ำยพักแรมท่ีเกำะบ
รำวน์ซี ซ่ึงเป็นเกำะเล็กๆ อยู่ใกล้เกำะอังกฤษเม่ือ พ .ศ. 
2450 ปรำกฏว่ำได้รับผลดี จำกนั้นจึงได้มีกำรจัดตั้ งกอง
ลูกเสือ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรเร่ิมตน้ของกำรลูกเสือโลก 
 บี.พี. เห็นว่ำมีเด็กจ ำนวนมำกท่ีมีอำยุยงัไม่ถึง
เกณฑ์ท่ี เป็นลูกเสือสำมัญได้ จึงจ ำเป็นจะต้องตั้ งกอง
ลูกเสือส ำรองข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศองักฤษ เม่ือปี 

พ.ศ. 2459  เพ่ือฝึกอบรมเด็กท่ีมีอำยรุะหว่ำง 8 - 11 ปี ให้มีควำมรู้เก ีย่วกบันิยำยเร่ืองเมำคลี 
 ควำมรู้เก ีย่วกบันิยำยเร่ืองเมำคลีท่ีมีฝูงหมำป่ำท่ีฉลำดว่องไวมีไหวพริบ มีวินัย เป็นนักสอดแนม 
เช่ือฟังหัวหน้ำ  โดย บี .พี เรียกลูกเสือท่ีร่วมกนัท ำงำนในกองลูกเสือส ำรองว่ำ “แพ๊ค”ส่วนค ำว่ำ 
“ลูกเสือ” หมำยถึง นกัสอดแนม ซ่ึงสำมำรถพิสูจน์ตนเองว่ำเป็นคนเกง่ท่ีสุด จนไดร้ับฉำยำว่ำ “หมำป่ำ” 
 

ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
1.  พระราชประวัติของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยูห่ัวทรงเป็น
พระมหำกษตัริยล์ ำดบัท่ี 6 แห่งพระบรมรำชวงศจ์กัรี
ทรงเป็นพระรำชโอรส ในพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัวและสมเด็จพระศรีพชัรินทรำบรม
รำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง  พระนำมเดิม 
สมเด็จพระนำงเจำ้เสำวภำผ่องศรี  เสด็จพระรำชสมภพ
เม่ือวนัเสำร์ท่ี  1  มกรำคม พ.ศ. 2423 ไดร้ับพระรำชทำน
พระนำมว่ำ“สมเด็จพระเจำ้ลูกยำเธอเจำ้ฟ้ำมหำวชิรำวุธ”  
ต่อมำในปี  พ.ศ.  2437  ทรงไดร้ับสถำปนำเป็น “สมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชสยำมมกุฎรำชกุมำร” พระองค์ได้
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เสด็จเถลิงถวลัยรำชสมบติัเม่ือวนัท่ี  11  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2453  ขณะนั้นทรงมีพระชนมำยไุด ้ 30  
พรรษำ  และเสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2468 

 

ลูกเสือส ารอง   ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งกองลูกเสือส ำรองข้ึน เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2501 โดยเด็กท่ีจะเป็น
ลูกเสือและเนตรนำรีส ำรอง จะตอ้งมีอำยตุั้งแต่ 8 - 11 ปี และสมคัรเขำ้รับกำรฝึกอบรมให้มีระเบียบ          
มีวินยั ฉลำด ว่องไว รู้จกักำรสงัเกต  จดจ ำ เช่ือฟังหัวหนำ้ มีควำมสำมคัคีและร่วมกนัท ำงำนเป็นหมู่คณะ 
(ลูกเสือส ำรองให้หมำยถึงเนตรนำรีส ำรองดว้ย ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.3 ) ลูกเสือส ำรองมีหมู่ละ 4 - 6 คน 
กำรเขำ้แถว ให้นำยหมู่ยนืเป็นคนแรกต่อดว้ยลูกหมู่ เขำ้แถวไปทำงซำ้ย และให้รองนำยหมู่ยนืเป็นคน  
สุดทำ้ย 

 
2. ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือส ารอง 

 กำรเป็นลูกเสือและเนตรนำรีส ำรอง จะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 
 1. ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง 
 2. มีจิตใจร่ำเริงแจ่มใส 
 3. รู้จกัช่วยงำนบำ้น 
 4. มีควำมสนุกสนำน 
 5. รู้จกับ ำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์  
 6. ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 7. มีควำมคิดริเร่มสร้ำงสรรค์ 
 8. รู้จกัใชเ้วลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
3. เคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง 

 
    1) เคร่ืองหมาย 

ท ำดว้ยผำ้สีกรมท่ำรูปไข่ยำว 4 เซนติเมตร กวำ้ง 3.5 เซนติเมตร
 มีรูปหนำ้เสือ และค ำว่ำ “ลูกเสือ” สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่ำให้ติดท่ี 

อกเส้ือดำ้นซำ้ยเหนือกระเป๋ำ 
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2) เคร่ืองหมายหมู่ 

 ท ำด้วยผ้ำสีตำมท่ี ผู ้บังคับบัญชำลูกเสือแต่ละโรงเรียน
ก  ำหนด รูปสำมเหล่ียมดำ้นเท่ำ ยำวดำ้นละ 3.5 เซนติเมตร ติดท่ีแขน
เส้ือใตต้ะเข็บไหล่ซำ้ย 1 เซนติเมตร ให้มุมแหลมช้ีข้ึน 
3) ช่ือกลุ่มหรือกอง 

ท ำดว้ยผำ้สีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผำ้ยำว 7 เซนติเมตร กวำ้ง 1.5 
เซนติเมตร ขลิบสีขำวช่ือกลุ่มหรือกอง  ต่อท่ีแขนเส้ือข้ำงขวำใต้
ตะเข็บไหล่ 
4) เลขกลุ่มและเลขกอง 

 ท ำ ด้วยผ้ำ สีแดง รูป ส่ีเห ล่ียมจั ตุรั ส  ยำ วด้ำนละ 3 . 5 
เซนติ เมตร ขลิบสีขำว  มีตัวเลขอำรบิก เลขกลุ่มสีขำวสูง  1 .5 
เซนติเมตรอยู่ข้ำงบน และเลขกองสีขำวสูง 1 เซนติเมตรอยู่ข้ำงล่ำง 
ติดใตเ้คร่ืองหมำยช่ือกลุ่มหรือกอง 
5) เคร่ืองหมายนายหมู่และรองนายหมู่ 

 ท ำดว้ยแถบผำ้สีเหลืองกวำ้ง 1 เซนติเมตร ติดรอบแขนเส้ือ
ข้ำงซ้ำย เหนือปลำยแขนเส้ือ 5 เซนติเมตร นำยหมู่ติด 2 แถบ เว ้น
ระยะห่ำงระหว่ำงแถบ 1 เซนติเมตร รองนำยหมู่ติด 1 แถบ 

 
 

4. เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง 
 

 
 

 

 
 

 
                    เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง    เคร่ืองแบบเนตรนารีส ารอง 
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เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง   ประกอบดว้ย 
 1. หมวกทรงกลมมีกระบงัหนำ้หมวก ท ำดว้ยผำ้สีกรมท่ำ ตวัหมวกเยบ็ดว้ยผำ้ 6 ช้ิน แนวตะเข็บ
ระหว่ำงช้ินและขอบหมวกโดยรอบทำบดว้ยดำ้ย หรือไหมถกัสีเหลือง เม่ือเข้ำพิธีประจ ำกองแลว้ มีตรำ
หน้ำหมวกรูปหน้ำเสือ และอกัษรใต้หน้ำเสือว่ำ “ลูกเสือ” สีเหลืองบนผำ้สีกรมท่ำ  ขลิบริมสีกรมท่ำ          
รูปไข่ ยำว 4 ซม. กวำ้ง 3.5 ซม. 
 2. เส้ือแขนสั้น แบบและสีตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  ำหนด ให้สอดชำยเส้ืออยู่
ภำยในกำงเกง 
 3. ผำ้ผูกคอรูปสำมเหล่ียมหนำ้จัว่ดำ้นฐำน 90 ซม. ดำ้นตั้ง 65 ซม. สีตำมท่ีผูบ้ังคับบัญชำลูกเสือ 
แต่ละโรงเรียนก  ำหนด และมีห่วงซ่ึงไม่ใช่ห่วงกลิเวลล ์สวมผำ้ผูกคอ 
 4. กำงเกงขำสั้นแบบและสีตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  ำหนด 
 5. เข็มขดัหนงัสีน ้ ำตำล กวำ้งไม่เกนิ 3 ซม. หัวชนิดหัวขดัท ำดว้ยโลหะสีทอง มีลำยดุนตรำคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ ภำยในกรอบช่อชยัพฤกษ์ 
 6. ถุงเทำ้ รองเทำ้ ชนิดและสีตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  ำหนด 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่4   
เร่ือง กำรท ำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรท ำควำมเคำรพ แสดงถึงควำมเป็นผูอ่้อนน้อมและเป็นมิตรกบัคนทุกคน  
2. จุดประสงค์   

 1.แสดงวิธีท ำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคลไดถู้กตอ้ง 
 2.บอกประวติักำรจบัมือซำ้ยได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 
 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัน ำสนทนำเก ีย่วกบัควำมส ำคญัในกำรแสดงควำมเคำรพ  

2.2 ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีแสดงควำมเคำรพโดยทัว่ไป 
2.3 ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตวิธีแสดงควำมเคำรพแบบลูกเสือเป็น
รำยบุคคล  

        2.4 ผูก้  ำกบัให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั         

1.แผนภูมิเพลง 
2. ภำพกำรแสดงควำม
เคำรพเป็นรำยบุคคลของ
ลูกเสือส ำรอง 
3.ภำพกำรจบัมือซำ้ยของ 
ลูกเสือ 
 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 
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        2.5 ผูก้  ำกบัเล่ำประวติักำรจบัมือซำ้ย 
        2.6 ช่วยกนัสรุปถึงเหตุผลในกำรจบัมือซำ้ย 
        2.7 ผูก้  ำกบัให้ลูกเสือแสดงควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล พร้อมกบัจบั
มือซำ้ย โดยให้ลูกเสือยืนเป็นวงกลมให้คนท่ี 1  
จบัมือคนท่ี 2 และคนต่อไปพร้อมกบัร้องเพลง “สวสัดี” 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  



 18 

5. การประเมินผล 

 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ควำมมีระเบียบวินยั 
4. บอกวิธีท ำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล 
5. ทดสอบกำรแสดงวิธีท ำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล 
6. บอกประวติักำรจบัมือซำ้ย 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………7.  

7.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
1. การท าความเคารพของลูกเสือส ารอง 

 กำรท ำควำมเคำรพ เป็นเคร่ืองหมำยแสดงว่ำเป็นผูมี้มำรยำท สุภำพเรียบร้อยและมีระเบียบวินยั  
 

การท าความเคารพเป็นรายบุคคล  เป็นกำรแสดงควำมเคำรพ
เฉพำะตวัโดยยกมือขวำข้ึน ใช้น้ิวหัวแม่มือกดน้ิวนำงและน้ิวกอ้ยไว ้
ในฝ่ำมือ ปล่อยน้ิวช้ีและน้ิวกลำงเหยยีดตรงในลกัษณะแยกออกจำก
กนั  แตะน้ิวช้ีท่ีขอบหมวกดำ้นขวำ (ถำ้ไม่สวมหมวกให้แตะท่ีหำงค้ิว
ขวำ)  เสร็จแลว้ลดมืองลงโดยเร็ว 

 
ความหมายของการท าความเคารพเป็นรายบุคคล  

1. เป็นรหัสหรือเคร่ืองหมำยท่ีแสดงให้รู้ว่ำเป็นกำร
ท ำควำมเคำรพของลูกเสือส ำรองทัว่โลก 
  
 
 
 

2.น้ิวสองน้ิวเม่ือแสดงควำมเคำรพ หมำยถึง หูทั้ง
สองของหมำป่ำ ลูกเสือส ำรอง เรียกว่ำ ลูกหมำป่ำ 

 
 

3.น้ิวสองน้ิว ยงัเป็นส่ิงท่ีเตือนใจให้ระลึกถึงกฏ  
2ขอ้ ของลูกเสือส ำรอง 
 
 

 
โอกาสในการท าความเคารพเป็นรายบุคคล  
 1. ขณะท่ีมีกำรชกัธงข้ึน ชกัธงลง หรือเชิญธงผ่ำน ไดแ้ก ่ธงชำติ ธงลูกเสือประจ ำจังหวดั ธงชัย
เฉลิมพลธงมหำรำช เป็นตน้ 

กฏของลูกเสือส ำรอง 
ขอ้ 1 ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพี่ 
ขอ้ 2 ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง 



 20 

 2. เม่ือมีกำรร้องหรือบรรเลงเพลงชำติ  เพลงสรรเสริญพระบำรมี  เพลงมหำฤกษ์  เพลงมหำชัย  
เพลงสรรเสริญเสือป่ำ 
 3. ต่อพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ และบุคคลท่ีควรเคำรพ 
 4. ต่อเพ่ือนลูกเสือ เม่ือพบกนัคร้ังแรก ในวนัหน่ึงๆ 
 

2. การจับมอืซ้าย 
เม่ือลูกเสือแสดงควำมเคำรพ ด้วยกำรท ำวนัทยหัตถ์ระหว่ำงลูกเสือ

ดว้ยกนัแลว้ ตอ้งยืน่มือซำ้ยออกไปให้อีกฝ่ำยหน่ึงจับระหว่ำงท่ีจับมือทักทำย 
ลูกเสือตอ้งมีหน้ำตำยิ้มแยม้แจ่มใส เพ่ือแสดงควำมยินดีท่ีได้มีโอกำสมำพบ
กนั และเป็นกำรปฏิบติัต่อกนัในหมู่ลูกเสือทัว่ไป 

 
3. คตพิจน์ของลูกเสือส ารอง 

 
คติพจน์ หมำยถึง ถอ้ยค ำ ข้อควำม หรือค ำพูดท่ีเป็นแบบอย่ำงให้

ลูกเสือส ำรอง ไดย้ดึถือปฏิบติัเพ่ือตนเองและส่วนรวม โดยท ำให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ี
ตนเองจะสำมำรถท ำได ้ดงัคติพจน์ท่ีว่ำ “ท ำดีท่ีสุด” 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่5  
เร่ือง ระเบียบแถวท่ำตรงและท่ำพกั – ท่ำหันอยูก่บัท่ี - ท่ำกลบัหลงัหัน ก ึง่ขวำหันและก ึง่ซำ้ยหัน 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรฝึกระเบียบแถวเป็นกำรสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยและควำมพร้อมเพรียง  
2. จุดประสงค์   

 1.ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบแถวท่ำตรงและท่ำพกัไดถู้กตอ้ง  
 2.ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบแถวท่ำขวำหันและซำ้ยหันไดถู้กตอ้ง  
 3.ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบแถวท่ำกลบัหลงัหัน ก ึง่ขวำหัน และก ึง่ซำ้ยหันไดถู้กตอ้ง  
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 อธิบำยและสำธิตกำรฝึกระเบียบแถวท่ำ
ตรงและท่ำพกั 
         2.2 อธิบำยและสำธิตกำรฝึกระเบียบแถวท่ำ
ขวำหัน และซำ้ยหัน 
        2.3 อธิบำยและสำธิตกำรฝึกระเบียบแถวท่ำ
กลบัหลงัหัน ก ึง่ขวำหันและก ึง่ซำ้ยหัน         

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภำพระเบียบแถวท่ำตรงและท่ำพกัต่ำงๆ 
2.ภำพระเบียบแถวท่ำหันอยู่กบัท่ี 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        2.4 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
        2.5 รวมกลุ่มทบทวน 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ควำมมีระเบียบและพร้อมเพรียงในกำรปฏิบติักจิกรรม 
4. ทดสอบกำรปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบแถวท่ำตรงและท่ำพกั 
4. ทดสอบกำรปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบแถวท่ำซำ้ยหันและขวำ
หัน 
4. ทดสอบกำรปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบแถวท่ำกลบัหลงัหัน 
ก ึง่ขวำหันและก ึง่ซำ้ยหัน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่6  
เร่ือง สญัญำณมือและรูปแถว - สญัญำณนกหวีด 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรฝึกระเบียบแถวเป็นกำรสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยและควำมพร้อมเพรียง   
กำรจดจ ำและปฏิบติัตำมสญัญำณนกหวีดเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อลูกเสือ 
2. จุดประสงค์   

 1.ปฏิบติัตำมสญัญำณมือและเขำ้แถวหนำ้กระดำนแถวเด่ียวได้ถูกต้อง  
 2. ปฏิบติัตำมสญัญำณมือและเขำ้แถวตอนหมู่ได้ถูกตอ้ง  
 3.ปฏิบติัตำมสญัญำณมือและเขำ้แถวหนำ้กระดำนหมู่ปิดระยะไดถู้กต้อง  
 4.ปฏิบติัตำมสญัญำณมือและเขำ้แถวหนำ้กระดำนหมู่เปิดระยะไดถู้กตอ้ง  
 5.ปฏิบติัตำมสญัญำณมือและเขำ้แถวรูปคร่ึงวงกลมได้ถูกต้อง  
   6.ปฏิบติัตำมสญัญำณมือและเขำ้แถวรูปวงกลมได้ถูกต้อง  
 7. ปฏิบติัตำมสญัญำณนกหวีดไดถู้กตอ้ง 
 8. บอกควำมหมำยของสญัญำณนกหวีดได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
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4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ทบทวนระเบียบแถวท่ำตรง ท่ำพกัและท่ำหันอยู่กบั
ท่ี 
        2.2 อธิบำยและสำธิตกำรเขำ้แถวหนำ้กระดำนแถวเด่ียว  
        2.3 อธิบำยและสำธิตกำรเขำ้แถวตอนหมู่ 
        2.4 อธิบำยและสำธิตกำรเขำ้แถวหนำ้กระดำนหมู่ปิด
ระยะ 
        2.5 อธิบำยและสำธิตกำรเขำ้แถวหนำ้กระดำนหมู่เปิด
ระยะ 
        2.6 อธิบำยและสำธิตกำรเขำ้แถวรูปคร่ึงวงกลม 
        2.7 อธิบำยและสำธิตกำรเขำ้แถวรูปวงกลม    
        2.8 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติัรวมกลุ่มทบทวน 
        2.9 ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมส ำคญัของกำรใช้สัญญำณ 
นกหวีด 
        2.10 อธิบำยและสำธิตกำรปฏิบติัตำมสญัญำณนกหวีด  
        2.11 ให้ลูกเสือฟังสญัญำณนกหวีดแลว้ปฏิบติัตำม 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภำพสญัญำณมือและรูปแถวหนำ้
กระดำนแถวเด่ียว 
3. ภำพสญัญำณมือและรูปแถวตอน
หมู่ 
4.ภำพสญัญำณมือและรูปแถวหนำ้
กระดำนหมู่ปิดระยะ 
5. ภำพสญัญำณมือและรูปแถวหนำ้
กระดำนหมู่ เปิดระยะ 
6.ภำพสญัญำณมือและรูปแถวคร่ึง
วงกลม 
7.ภำพสญัญำณมือและรูปแถววงกลม 
8. แผนภูมิสญัญำณนกหวีด 
9. นกหวีด 
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5. การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ควำมมีระเบียบและพร้อมเพรียงในกำรปฏิบติักจิกรรม 
4.ทดสอบกำรเขำ้แถวหนำ้กระดำนแถวเด่ียวตำมสัญญำณมือ  
5. ทดสอบกำรเขำ้แถวตอนหมู่ตำมสัญญำณมือ 
6. ทดสอบกำรเขำ้แถวหนำ้กระดำนหมู่ปิดระยะ 
7. ทดสอบกำรเขำ้แถวหนำ้กระดำนหมู่เปิดระยะ  
8. ทดสอบกำรเขำ้แถวรูปคร่ึงวงกลม 
9. ทดสอบกำรเขำ้แถวรูปวงกลม 
10. ทดสอบกำรปฏิบติัตำมสญัญำณนกหวีด  

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
 

 
    1. ท่าตรง 

เป็นกำรยนืตรง สน้เทำ้ชิดปลำยเทำ้แยกประมำณ 1 คืบ แขน
เหยยีดตรง  
ฝ่ำมือชิดล ำตวั  ล ำตวัตรง หนำ้มองตรง  
 
 
 
 
2. ท่าพัก 
 2.1 ท่าพักตามปกต ิ เป็นกำรพกัขณะอยูใ่นแถวเพ่ือฟัง
ค ำอธิบำย  หรือค ำช้ีแจง จำกผูก้  ำกบัลูกเสือ หรือจำกเพ่ือนลูกเสือ
ดว้ยกนั 
 ค าบอก “พกั” 
 การปฏิบตั ิ เม่ือไดย้นิค ำสัง่ ให้หยอ่นเข่ำขวำ ส่วนต่ำงๆของ
ร่ำงกำยปล่อยตำมสบำย เทำ้ไม่เคล่ือนท่ีและไม่คุยกนั เม่ือจบ
ค ำอธิบำยหรือค ำช้ีแจงแลว้ 
 

 ค าบอก   “แพ๊ค – ตรง” 
การปฏิบตั ิเม่ือไดย้ินค ำสัง่ “แพ๊ค” ให้ทุกคนในแถวยดืล ำตวัหำยใจเขำ้และเม่ือส้ินค ำบอก “ตรง” ให้
กระตุกเข่ำเหยยีดตรง 
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2.2 ท่าพักตามระเบียบ  เป็นท่ำพกัท่ีอยูใ่นระหว่ำงพิธีกำร  หรือท่ีผู ้
ก  ำกบัลูกเสือเห็นสมควร 
 ค าบอก  “ตำมระเบียบพกั” 
 การปฏิบตั ิ เม่ือไดย้นิค ำสัง่ ให้แยกเทำ้ซำ้ย ออกไปประมำณ 
30ซม. (ประมำณคร่ึงกำ้ว) อยำ่งแข็งแรงและองอำจ พร้อมกบัจับมือ
ไขวห้ลงั มือขวำทบัมือซำ้ยน้ิวหัวแม่มือขวำจบัน้ิวหัวแม่มือซ้ำย หลงั
มือแนบชิดล ำตวัก ึง่กลำงหลงัใตเ้ข็มขดัเลก็นอ้ย ขำเหยยีดตรงน ้ ำหนัก
อยูบ่นเทำ้ทั้งสองเท่ำๆกนั 
 เม่ือไดย้นิค ำบอกว่ำ “แพ๊ค – ตรง” ให้ชักเท้ำซ้ำยชิดเท้ำขวำ
อย่ำงแข็งแรง พร้อมกบัมือทั้ งสองกลับไปอยู่ในลักษณะท่ำตรง
ตำมเดิม 

2.3 ท่าพักตามสบาย 

 ค าบอก “ตำมสบำย – พกั” 
 การปฏิบตั ิ“หยอ่นเข่ำขงำกอ่นเช่นเดียวกบั “พกั” ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่ำงกำยอย่ำงสบำย และ
พูดจำกนัไดแ้ต่เทำ้ขำ้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถำ้มิไดรั้บอนุญำตให้นัง่จะนัง่ไม่ได ้
 เม่ือไดย้นิค ำบอกว่ำ “แพ๊ค – ตรง” ให้ปฏิบติัอยำ่งเดียวกบัท่ำพกัตำมปกติ 
2.4 พักแถว 
 ค าบอก “พกัแถว” 
 การปฏิบตั ิ ต่ำงคนต่ำงแยกออกจำกแถวทนัที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท ำเสียง
อึกทึก เม่ือไดย้นิค ำบอกว่ำ “แพ๊ค” ให้รีบกลบัมำเขำ้แถวตรงท่ีเดิม โดยเร็วในรูปแถวเดิม และเม่ือจัดแถว
เรียบร้อยแลว้ ให้อยูใ่นท่ำตรงจนกว่ำจะมีค ำบอกค ำสัง่ต่อไป 
 
หมายเหตุ  ส ำหรับท่ำพกั 
 ท่ำพกั เป็นท่ำท่ีเปล่ียนอิริยำบถจำกท่ำตรง  เพ่ือผ่อนคลำยควำมเคร่งเครียดตำมโอกำสต่ำงๆ คือ 
 1.พกัตำมปกติใชพ้กัในโอกำสระหว่ำงฝึกสอน เพ่ืออธิบำยหรือแสดงตวัอยำ่งแกลู่กเสือ 
 2.พกัตำมระเบียบ ใช้พกัในโอกำสเก ีย่วกบัพิธีกำรต่ำงๆ เช่น ตรวจพลสวนสนำม หรืออยู่ใน
แถวกองเกยีรติยศ ฯลฯ 
 3.พกัตำมสบำย ใชพ้กัในโอกำสท่ีตอ้งรอรับค ำสัง่ เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลำสั้นๆ เช่น เม่ือ
ผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค ำสัง่จำกผูบ้งัคบับญัชำ เป็นตน้ 
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 4.พกัแถว ใชพ้กัในโอกำสท่ีตอ้งรอรับค ำสัง่ เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลำนำนๆ 
 
     3. ท่าหันอยู่กับที่ 

ในกำรฝึกระเบียบแถวของลูกเสือโดยเฉพำะท่ำฝึก
บุคคลทุกท่ำ จะเร่ิมจำกท่ำตรง 

3.1 ท่าขวาหัน 
ค าบอก “ขวำ-หัน” 
การปฏิบตั ิ ท ำเป็น 2 จงัหวะ 
   จงัหวะ 1 เปิดปลำยเท้ำขวำและยกส้นเท้ำซ้ำย ใน

ขณะเดียวกนัให้หันล ำตัวไปทำงขวำจนได้ 90 องศำ หมุน
เทำ้ทั้งสองไป โดยให้ส้นเท้ำและปลำยเท้ำท่ีเป็นหลกัติดอยู่
กบัพ้ืน น ้ ำหนักอยู่เท้ำขวำ ขำซ้ำยเหยียดตึง เปิดส้นเท้ำซ้ำย
ออกขำ้งนอกพอตึง 

จงัหวะ2 ชกัเทำ้ซำ้ยมำชิดเทำ้ขวำในลกัษณะท่ำตรง
โดยเร็วและแข็งแรง 

3.2 ท่าซ้ายหัน 
ค าบอก “ซำ้ย – หัน” 
การปฏิบตั ิท ำเป็น 2 จงัหวะ 
  จังหวะ 1 เปิดปลำยเท้ำซ้ำย และยกส้นเท้ำขวำ 

พร้อมกบัหันล ำตัวไปทำงซ้ำยจนได้ 90 องศำ หมุนเท้ำทั้ ง
สองไป โดยให้สน้เทำ้และปลำยเท้ำท่ีเป็นหลกัติดอยู่กบัพ้ืน 
น ้ ำหนักอยู่ท่ีเท้ำซ้ำย ขำขวำเหยียดตึง เปิดส้นเท้ำขวำออก
ขำ้งนอกพอตึง 

จงัหวะ 2 ชกัเทำ้ขวำมำชิดเทำ้ซำ้ยในลกัษณะท่ำตรง
โดยเร็วและแข็งแรง 

 
 
3.3. ท่ากลับหลังหัน 
ค าบอก “กลบัหลงั - หัน” 
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การปฏิบตั ิท ำเป็น 2 จงัหวะ 
  จงัหวะ 1 ท ำเช่นเดียวกบัท่ำขวำหัน จังหวะ 1 แต่

หันเลยไปจนกลบัหนำ้เป็นหลงัครบ 180 องศำ  และให้ปลำย
เทำ้ซำ้ยไปหยดุอยูข่ำ้งหลงัเฉียงประมำณคร่ึงกำ้วในแนวส้น
เทำ้ขวำ 

   จังหวะ 2 ชักเท้ำซ้ำยมำชิดเท้ำขวำอย่ำงรวดเร็ว
และแข็งแรง 

 
4. การเข้าแถว 
 ลูกเสือส ำรองหน่ึงหมู่มีจ ำนวน 4 - 6 คน กำรเขำ้แถว นำยหมู่จะยนือยู่หัวแถว ต่อด้วยลูกเสือใน
หมู่และรองนำยหมู่จะอยูท่ำ้ยแถว 
 4.1 การเข้าแถวหน้ากระดาน นำยหมู่จะยนือยูห่ัวแถวลูกเสือคนต่อไปจะยนืเรียงไปทำงซ้ำยของ
นำยหมู่ โดยรองนำยหมู่จะยนืต่อเป็นคนสุดทำ้ย 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเขำ้แถวหนำ้กระดำน 
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4.2 การเข้าแถวตอน  เป็นกำรยนืต่อกนัดำ้นหลงั นำยหมู่จะยนือยูข่ำ้งหน้ำ ต่อด้วยลูกเสือในหมู่
และปิดทำ้ยดว้ยรองนำยหมู่ระยะห่ำงระหว่ำงคนให้คนอยู่หลงัเหยียดแขนปลำยน้ิวแตะหลงัคนท่ีอยู่
ขำ้งหนำ้ 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเขำ้แถวตอน 
4.3 การเข้าแถวรูปคร่ึงวงกลม  เป็นกำรเขำ้แถวเพ่ือฟังค ำช้ีแจงหรือ

ฟังค ำสั่งจำกผู ้ก  ำกบัลูกเสือ หรือรองผู ้ก  ำกบั ลูกเสือ โดยจะใช้
สญัญำณมือหลงัจำกเรียก  แพ๊ค – แพ๊ค – แพ๊ค แลว้ดงัน้ี 

 สัญญาณ แบมือทั้งสองขำ้ง เหยยีดตรงลงข้ำงล่ำง คว  ่ำฝ่ำมือ
เขำ้หำตวั โบกมือผ่ำนล ำตวั ประสำนกนัด้ำนหน้ำช้ำๆ ไปมำเป็นรูป
คร่ึงวงกลม 2 - 3 คร้ัง 

 การปฏิบตั ิ ลูกเสือหมู่แรกยืนด้ำนซ้ำนยมือ ของผูเ้รียก โดย
นำยหมู่หมู่แรกยืนระดับเดียวกบัผูเ้รียก หมู่ท่ี 23 และหมู่ต่อไปอยู่
ทำงซำ้ยของหมู่แรกตำมล ำดบั จนคนสุดท้ำยของหมู่สุดท้ำย อยู่แนว
เดียวกบัผูเ้รียก และนำยหมู่แรก โดยถือว่ำผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลำง 

 กำรเขำ้แถวให้ลูกเสือทุกคนยกมือเท้ำสะโพก สะบัดหน้ำไป
ทำงขวำ (ยกเวน้นำยหมู่หมู่แรก) เม่ือผูเ้รียกตรวจเห็นว่ำเรียบร้อยแลว้  
สัง่”น่ิง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกบัสะบดัหนำ้มำอยูใ่นท่ำตรง 
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กำรเขำ้แถวรูปคร่ึงวงกลม 
 

การเข้าแถวรูปวงกลม   เป็นกำรเขำ้แถวเพ่ือท ำแก
รนด์ฮำวล ์หลงัจำกท่ีผูก้  ำกบัลูกเสือเรียก แพ๊ค – แพ๊ค – แพ๊ค 
แลว้จะใชส้ญัญำณมือ ดงัน้ี 

สัญญาณ  แบมือทั้ งสองข้ำง เหยียดตรงลงข้ำงล่ำง
คว  ่ำฝ่ำมือเขำ้หำตวัโบกผ่ำนล ำตวัประสำนกนั ด้ำนหน้ำจรด
ดำ้นหลงัไปมำ 2-3 คร้ัง 

การปฏิบตั ิเม่ือลูกเสือตอบ “แพ๊ค” แลว้ ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้ำนซ้ำยของผูเ้รียก โดยนำยหมู่
หมู่แรกยนือยูแ่นวเดียวกบัผูเ้รียก หมู่ท่ี 2 และหมู่ต่อไป อยู่ทำงด้ำนซ้ำยของหมู่แรกตำมล ำดับ จนคน
สุดทำ้ยของหมู่สุดทำ้ยไปจรดกบันำยหมู่ของหมู่แรก โดยถือว่ำผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลำง  
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สัญญาณนกหวีด 

 ในกำรออกค ำสัง่แกลู่กเสือ  ผูก้  ำกบัลูกเสืออำจสัง่ดว้ยสญัญำณนกหวีดกไ็ด้  ลูกเสือจึงเขำ้ใจ
ควำมหมำยของสญัญำณนกหวีด  เพ่ือจะไดป้ฏิบติัตำมไดอ้ยำ่งถูกต้องและรวดเร็วสัญญำณท่ีควรรู้มีดงัน้ี 
 1.  สญัญำณหยดุหรือฟัง  เสียงหวีดยำว 1 คร้ัง  “หวีด”(-)เป็นสัญญำณให้ลูกเสือหยดุกระท ำกำร
ใด ๆ หรือเตรียมตวัคอยฟังค ำสัง่ท่ีผูก้  ำกบัลูกเสือจะสัง่ต่อไป 
 2.  สญัญำณท ำต่อไป  เสียงหวีดยำว  2  คร้ัง  “หวีด…หวีด”  (  )  เป็นสญัญำณให้ลูกเสือท ำงำน
ต่อ  เดินต่อไปหรือเคล่ือนท่ีต่อไป 
 3.  สญัญำณเกดิเหตุ  เสียงหวีดสั้น  1  คร้ังยำว  1 คร้ังสลบักนัไปหลำย ๆ คร้ัง “วิด…หวีด” 
“วิด…หวีด” “วิด…หวีด”( . - . - . - )เป็นสญัญำณให้ลูกเสือระวงัตวัเพรำะเกดิเหตุฉุกเฉินหรือเกดิ
เหตุร้ำยข้ึน 
 4.  สญัญำณรวมกอง  เสียงหวีดสั้นติดกนัหลำย ๆ คร้ัง “วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…
วิด…วิด..วิด” ( …. )  เป็นสญัญำณให้ลูกเสือรวมกอง  หรือมำประชุม 
 5.  สญัญำณเรียกนำยหมู่  เสียงหวีดสั้น  3  คร้ังยำว  1  คร้ัง  สลบักนัไป “วิด…วิด…วิด…
หวีด,วิด…วิด…วิด…หวีด,วิด…วิด…วิด…วิด…หวีด”  (…-  …-)  เป็นสัญญำณให้นำยหมู่หรือรองนำย
หมู่ไปหำผูใ้ห้สัญญำณเพ่ือรอรับค ำสัง่ 
หมายเหตุ  เม่ือจะใช้สญัญำณตำมขำ้ 2  3  4 และ 5  จะตอ้งใชส้ญัญำณในขอ้  1  กอ่น  ทุกคร้ัง 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่7  
เร่ือง นิยำยเร่ืองเมำคลี  ตอน “เมำคลีเขำ้ฝูง” และ “เมำคลีถูกลกัพำตวั” 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรอยูร่่วมกนัย่อมต้องปฏิบติัตำมกฏระเบียบของหมู่คณะ  
2. จุดประสงค์   

 1.บอกลกัษณะนิสัยของตวัละครในเร่ืองเมำคลีได้  
 2.เลียนแบบท่ำทำงของสตัวใ์นเร่ืองเมำคลีได้ 
 3.บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลีได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีเขำ้ฝูง” 
        2.2 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีถูกลกัพำ
ตวั” 
        2.3 ให้ลูกเสือเลียนแบบท่ำทำงและเสียงของสตัว์ 
        2.4 ช่วยกนัสรุปข้อคิดท่ีไดจ้ำกนิยำย เร่ืองเมำคลี 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพประกอบนิยำยเร่ืองเมำคลี 
3. หุ่นมือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะนิสยัของตวัละครในเร่ืองเมำคลี 
4. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่8  
เร่ือง เมำคลี ตอน “เมำคลีเรียนรู้เร่ืองคน” และ “เมำคลีถูกขบัจำกฝูงหมำป่ำ” 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ ทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตำมกฏระเบียบของหมู่ 
2. จุดประสงค์   
 1.บอกลกัษณะนิสัยของตวัละครในเร่ืองเมำคลีได้ 
 2.เลียนแบบท่ำทำงของสตัวใ์นเร่ืองเมำคลีได้ 
 3.บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลีได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 

4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 
 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลี
เรียนรู้เร่ืองคน” 
        2.2 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีถูก
ขบัจำกฝูงหมำป่ำ” 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพประกอบนิยำยเร่ืองเมำคลี 
3. หุ่นมือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        2.3 ให้ลูกเสือเลียนแบบท่ำทำงและเสียง
ของสตัว ์
        2.4 ช่วยกนัสรุปข้อคิดท่ีไดจ้ำกนิยำย เร่ือง
เมำคลี 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมนิผล 
6.  

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะนิสยัของตวัละครในเร่ืองเมำคลี 
4. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่9  
เร่ือง เมำคลี ตอน “เมำคลีถูกขบัจำกหมู่บำ้น” และ “ชำวบำ้นตำมจบัเมำคลี” 

 
1. สรุปสาระส าคัญ ควำมสำมคัคีของหมู่คณะยอ่มน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จ 
2. จุดประสงค์   
 1.บอกลกัษณะนิสัยของตวัละครในเร่ืองเมำคลีได้ 
 2.เลียนแบบท่ำทำงของสตัวใ์นเร่ืองเมำคลีได้ 
 3.บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลีได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

 (  ) 1. ตระหนักในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 (  )  2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 (  )  3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 (  )  4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 (  )  5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 (  )  6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 (  )  7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 (  )  8. ปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ 
 (  )  9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีถูกขบั
จำกหมู่บำ้น” 
        2.2 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “ชำวบำ้นตำม
จบัเมำคลี” 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพประกอบนิยำยเร่ืองเมำคลี 
3. หุ่นมือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        2.3 ให้ลูกเสือเลียนแบบท่ำทำงและเสียงของ
สตัว ์
        2.4 ช่วยกนัสรุปข้อคิดท่ีไดจ้ำกนิยำย เร่ืองเมำคลี 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะนิสยัของตวัละครในเร่ืองเมำคลี 
4. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่10  
เร่ือง เมำคลี ตอน “เมำคลีปล่อยป่ำรุกบำ้น” และ “เมำคลีพบถ ้ำมหำสมบติั” 

 
1. สรุปสาระส าคัญ ลูกเสือยอ่มตอ้งมีควำมเมตตำกรุณำ และ ควำมโลภย่อมน ำมำซ่ึงควำมหำยนะ 
2. จุดประสงค์   

 1.บอกลกัษณะนิสัยของตวัละครในเร่ืองเมำคลีได้ 
 2.เลียนแบบท่ำทำงของสตัวใ์นเร่ืองเมำคลีได้ 
 3.บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลีได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 (  ) 1. ตระหนักในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 (  )  2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 (  )  3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 (  )  4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 (  )  5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 (  )  6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 (  )  7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 (  )  8. ปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ 
 (  )  9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 
 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลี
ปล่อยป่ำรุกบำ้น” 
        2.2 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีพบ

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพประกอบนิยำยเร่ืองเมำคลี 
3. หุ่นมือ 
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ถ ้ำมหำสมบติั” 
กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        2.3 ให้ลูกเสือเลียนแบบท่ำทำงและเสียง
ของสตัว ์
        2.4 ช่วยกนัสรุปข้อคิดท่ีไดจ้ำกนิยำย เร่ือง
เมำคลี 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะนิสยัของตวัละครในเร่ืองเมำคลี 
4. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่11  
เร่ือง เมำคลี ตอน “เมำคลีต่อสูห้มำแดง” และ “เมำคลีกลบัเขำ้บำ้น” 

 
1. สรุปสาระส าคัญ กำรเรียนรู้เร่ืองธรรมชำติเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต ลูกเสือมีหนำ้ท่ีกระท ำ
ตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
2. จุดประสงค์   
 1.บอกลกัษณะนิสัยของตวัละครในเร่ืองเมำคลีได้ 
 2.เลียนแบบท่ำทำงของสตัวใ์นเร่ืองเมำคลีได้ 
 3.บอกขอ้คิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลีได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 (  ) 1. ตระหนักในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 (  )  2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 (  )  3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 (  )  4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 (  )  5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 (  )  6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 (  )  7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 (  )  8. ปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ 
 (  )  9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีต่อสู้
หมำแดง” 
        2.1 ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองเมำคลี ตอน “เมำคลีกลบั
เขำ้บำ้น” 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพประกอบนิยำยเร่ืองเมำคลี 
3. หุ่นมือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        2.2 ให้ลูกเสือเลียนแบบท่ำทำงและเสียงของ
สตัว ์
        2.3 ช่วยกนัสรุปข้อคิดท่ีไดจ้ำกนิยำย เร่ือง
เมำคลี 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

  
5. การประเมินผล 

 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะนิสยัของตวัละครในเร่ืองเมำคลี 
4. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
…….………… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
นิยายเร่ืองเมาคลี 

ณ เทือกเขำซิโอนี ประเทศอินเดีย มีถ ้ำเลก็ๆ ถ ้ำหน่ึงเป็นท่ี
อำศยัของหมำป่ำผวัเมียและลูกชำยอำยเุดือนเศษอีก 4 ตวั ครอบครัว
หมำป่ำน้ีเป็นสมำชิกของฝูงหมำป่ำ ซ่ึงมีหัวหนำ้ควบคุมอยำ่งมี
ระเบียบ หมำป่ำเป็นสตัวท่ี์นอนกลำงวนัและออกหำอำหำรเวลำ
กลำงคืน 

คืนวนัหน่ึง ขณะท่ีพ่อหมำป่ำก  ำลงัออกไปหำอำหำร เจำ้หมำ
จ้ิงจอกช่ือ ตำบำก ิหรือ อำ้ยเลียจำน ซ่ึงมีนิสยัเกยีจคร้ำนได้มำขอเศษ
อำหำรอยูห่นำ้ถ ้ำ  และบอกข่ำวว่ำ แชร์คำน เสือโคร่งเกเร จะเขำ้มำ
อำศยัอยู่ในถ่ินน้ี 

 กอ่นท่ีตำบำกจิะจำกไป พ่อหมำป่ำไดย้นิเสียงเสือโคร่งค ำรำมแสดงว่ำก  ำลงัจะตะครุบเหยือ่ แต่
แลว้กไ็ดย้นิเสียงแสดงควำมเจ็บปวด เพรำะมนัตะครุบเหยื่อผิดพลำดตกลงไปในกองไฟท่ีคนตดัฟืนกอ่
ไว ้ตำบำก ิจึงวิ่งไปตำมทำงท่ีไดย้นิเสียงนั้น 
 ในขณะเดียวกนัพ่อแม่หมำป่ำจอ้งมองออกไปยงัปำกถ ้ำ เพ่ือระวงัภยัจำกแชร์คำนทนัใดนั้นก ็
มองเห็นเด็กตวัเล็กๆ เดินเตำะแตะผ่ำนหนำ้ถ ้ำ พ่อหมำป่ำจึงรีบออกไปคำบมำไวใ้กล้ๆ กบัลูกทั้ง 4 
 แชร์คำนตำมตำบำก ิ  มำเพ่ือจะเอำเด็กกนิเป็นอำหำร แต่ไดร้ับกำรขดัขวำงจำกพ่อแม่หมำป่ำจึง
จ ำเป็นตอ้งจำกไปอยำ่งไม่พอใจ  
 พ่อแม่หมำป่ำไดเ้ล้ียงเด็กนอ้ยไว ้และตั้งช่ือให้ว่ำ เมำคลี 
 พ่อแม่หมำป่ำเล้ียงเมำคลีจนเติบโต และเป็นเพ่ือนเล่นกบัลูกหมำป่ำทั้ง 4 
 เม่ือถึงวนันดัประชุม ครอบครัวหมำป่ำทั้งหลำยจึงพำกนัไปท่ีผำประชุม เพ่ือรับรองกำรเป็น
สมำชิก  โดยมีหัวหนำ้ฝูงหมำป่ำ ซ่ึงมีรูปร่ำงใหญ่โตสำมำรถจะจบักวำงโตๆเป็นอำหำรได ้ช่ือ อำ – เค – 
ล่ำ  นัง่อยูบ่นลำนหินและมีฝูงหมำป่ำนัง่ลอ้มรอบ 
 เมำคลีไดร้ับกำรรับรองจำก บำลู หมีเฒ่ำ ซ่ึงเป็นครูของหมำป่ำ และ บำเคียร่ำ เสือด ำ ซ่ึงเป็น
เพ่ือนของฝู.หมำป่ำ ไดแ้ลกชีวิตเมำคลีดว้ยววัตวัหน่ึง 
 เมำคลีอยูก่บัหมำป่ำ โดยมีบำลู เป็นครูสอนกฏของป่ำ และกำรด ำรงชีวิตอยูใ่นป่ำดว้ยควำม
ปลอดภยั ส่วนบำเคียร่ำ ช่วยสอนวิธีกำรล่ำสตัว ์ กำรวิ่งอยำ่งเงียบ และอ่ืนๆ จนเมำคลีสำมำรถอยู่ในป่ำ
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั และมีควำมสุข  
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 วนัหน่ึงขณะท่ีเทำคลี บำลู และบำเคียร่ำ นอนหลบัอยู่ใตต้น้ไม ้พวกลิง บนัดำโ,ก ไดแ้อบลกัตวั
เมำคลีข้ึนไปบนตน้ไม ้ เม่ือเมำคลีต่ืนข้ึนกต็กใจกลวั พอดีเห็น จิล พญำเหยี่ยวบินผ่ำนมำ  จึงขอร้องให้
ไปบอกบำลู  และบำเคียร่ำ 
 จิลจึงน ำข่ำวไปบอกบำลู และบำเคียร่ำให้รู้ว่ำ “เมำคลีถูกพวกบนัดำโลก้  พำตวัไปทำงวงัเยน็” 
ขณะเดียวกนั มงั ซ่ึงเป็นฝูงคำ้งคำวกค็อยตำมดูอยู่ 
 บำลู และบำเคียร่ำ จึงไปขอควำมช่วยเหลือจำก คำ พญำงูเหลือม ซ่ึงชอบจบัลิงกนิเป็นอำหำร  
 สตัวท์ั้งสำมติดตำมไปช่วยเมำคลีท่ีวงัเยน็  ซ่ึงเป็นเมืองร้ำงอยูก่ลำงป่ำและสำมำรถช่วยเมำคลี
ให้พน้จำกฝูงลิงได ้
 คืนวนัหน่ึง ร์คำนไดย้แุหย่ให้ฝูงหมำป่ำเรียกประชุม เพ่ือจดักำรกบัอำเคล่ำ และเมำคลี ถึงแม้
บำเคียร่ำจะอำ้งว่ำ ตนไดแ้ลกชีวิตเมำคลีดว้ย ววั 1 ตวัมำแลว้ พวกหมำป่ำกไ็ม่ยอม  เมำคลีโกรธจึงเอำก ิง่
ไมจุ้ดไฟแลว้แกว่งใส่พวกหมำป่ำท ำให้พวกมนัถอยหนีดว้ยควำมกลวั  
 เมำคลีสัง่ห้ำมไม่ให้ใครฆ่ำ อำเคล่ำ   ส่วนตวัเองจะไปอยู่กบัคนในหมู่บำ้น เพรำะฝูงหมำป่ำไม่
ตอ้งกำรตนแลว้ 
 เมำคลีได้กลบัไปอยูบ่ำ้นแม่ช่ือ  นำงเมซซวั  นำงจ ำไดว้่ำ เมำคลี คือลูกชำยท่ีหำยไปในครำวท่ี
ไปเกบ็ฟืนในป่ำ ลูกของนำงช่ือ นำทู  นำงสอนให้เมำคลีนุ่งผำ้และรู้จักพูด  
 เมำคลีน ำฝูงควำยไปเล้ียงท่ีชำยป่ำทุกวนั และไดพ้บกบัเกรย ์  ลูกหัวปีของพ่อแม่หมำป่ำ  ซ่ึงมำ
ส่งข่ำวเร่ืองแชร์คำน เมำคลีคิดหำทำงฆ่ำแชร์คำน  โดยใชว้ิธีท ำให้แชร์คำนถูกฝูงควำยเหยยีบตำยแลว้
ถลกหนงัไปปูคลุมกอ้นหินท่ีผำประชุม 
 ในท่ีสุดเมำคลี กไ็ดก้ลบัไปพบพ่อแม่หมำป่ำอีกคร้ังหน่ึง แต่เขำขออยู่อยำ่งอิสระ โดยท่ีลูกหมำ
ป่ำทั้ง 4 ขอตำมไปอยูด่ว้ย 
 เมำคลีเขำ้มำอยูใ่นป่ำดงัเดิม นำยพรำน บันเดโอ   ผูซ่ึ้งตอ้งกำรหนงัแชร์คำนพยำยำมตำมฆ่ำเมำ
คลีแต่ไม่ส ำเร็จ  ถูกพวกพ่ีน้องหมำป่ำและบำเคียร่ำขู่ จนกลวัหนีข้ึนไปบนตน้ไม ้
 เมำคลีรีบเขำ้ไปในหมู่บำ้น เพ่ือช่วยพ่อและแม่ให้หนีไปอยู่เมือง ข่ำนทิวำระ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสงบ 
โดยมีแม่หมำป่ำคอยคุม้กนั 
 เมำคลีมีควำมแคน้ต่อบนัเดโอ  และพวกชำวบำ้นมำก จึงไปขอร้องพญำหัตถี(ชำ้ง)  ซ่ึงเคยถูก
พวกพรำนบนัเดโอดักตกหลุมขวำกแต่หลุดหนีมำได ้ ให้น ำสตัวป่์ำเขำ้ไปท ำลำยหมู่บำ้น โดยพญำหัตถี
ใชอุ้บำยบอกสตัวป่์ำว่ำ ในหมู่บำ้นมีอำหำรสมบูรณ์ ชำวบำ้นตกใจกลวัจึงอพยพออกจำกหมู่บำ้น พญำ
หัตถีและลูกทั้ง 3         ช่วยกนัท ำลำยหมู่บำ้นจนพินำศส้ิน 
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คำ พญำงูเหลือม ไดพ้ำเมำคลีไปยงัถ ้ำมหำสมบติัในวงัเยน็  
ซ่ึงมีงูเห่ำเผือกเฝ้ำอยูจึ่งเกดิกำรต่อสูข้ึ้น  เมำคลีเป็นฝ่ำยชนะ แต่ไม่ฆ่ำ
งูเห่ำเผือก และไดน้ ำ ของำ้ว ติดตวัไป 

คำ ไปหำบำเคียร่ำ  เล่ำเร่ืองต่ำงๆให้ฟัง บำเคียร่ำซ่ึงเคยเป็น
เสือท่ีถูกเล้ียงในพระรำชวงัและรู้เร่ืองเก ีย่วกบัของำ้วดี  จึงเล่ำให้เมำ
คลีฟังว่ำ ของำ้วเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ถำ้อยู่กบัใครผูน้ั้นจะตอ้งตำย 

  
ต่อมำเมำคลี และบำเคียร่ำ  ไดน้ ำของำ้วกลบัไปคืนงูเห่ำเผือกท่ีวงัเยน็  เพรำะเกรงจะน ำควำมตำยมำสู่คน
ต่อๆไป อยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
 ชีวิตกำรต่อสูข้องเมำคลี เขำไดพ้บกบัชำ้งตกมนั  จระเข ้  หมูป่ำ  ฝูงกวำง  และอ่ืนๆอีกมำกมำย  
จนกระทัง่เมำคลีอำยุ 15 ปี  ไดต่้อสู้กบัหมำแดง โธเล่  โดยใช้กระเทียมป่ำ  ทำตวัเพ่ือป้องกนัผ้ึงต่อย  
แลว้หลอกให้หมำแดงวิ่งตำมไปจนถึงหนำ้ผำผ้ึง  เมำคลีกระโดดลงไปในแม่น ้ ำ  พร้อมกบัเข่ียกอ้นหิน
ให้ถูกรังผ้ึง  ผ้ึงแตกรังออกมำรุมต่อยฝู.หมำแดงตกลงไปในแม่น ้ ำท่ีไหลเช่ียว  และถูกฝูงหมำป่ำกบัเมำ
คลีฆ่ำตำยจนหมดส้ิน 
 เม่ือเมำคลีอำย ุ17 ปี  ไดไ้ปพบแม่ท่ีหมู่บำ้นแห่งหน่ึง นำงขอร้องให้เมำคลีกลบัมำอยู่กบันำง  
 ต่อมำ เมำคลีไดร้ับเลือกเขำ้ท ำงำนเป็นเจำ้หนำ้ท่ีดูแลรักษำป่ำไมข้องรำชกำร  โดยอำศยับำลู  
บำเคียร่ำ  และพ่ีนอ้งหมำป่ำทั้ง 4 ช่วยท ำงำนในบำงโอกำสไดเ้ป็นอยำ่งดี  เมำคลีไดแ้ต่งงำนกบัหญิงคน
หน่ึง  และอยูก่นัอยำ่งมีควำมสุขตลอดมำ  
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่12  
เร่ือง นิยำยเมำคลี ตอน “ผำประชุม” และ กำรเรียกแถวเพ่ือท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         กำรแสดงควำมเคำรพเป็นกำรแสดงถึงควำมมีระเบียบวินัย  
2. จุดประสงค์   
 1. บอกควำมเป็นมำของกำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ได้ 
 2. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกนิยำยเมำคลี ตอน “ผำประชุม” 
 3. เขำ้แถวเป็นรูปวงกลมเลก็และวงกลมใหญ่ได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัน ำสนทนำเก ีย่วกบัควำมเป็นมำ
ของกำรแสดงควำมเคำรพเป็นหมู่  ประกอบกำรเล่ำ
เร่ือง เมำคลี ตอน “ผำประชุม” 
        2.2 ช่วยกนัสรุปข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพประกอบนิยำยเร่ืองเมำคลี ตอน  
“ผำประชุม” 
3. แผนภูมิกำรแสดงควำมเคำรพเป็นหมู่ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        2.3 ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีแสดงควำมเคำรพ
เป็นหมู่ 
        2.4 ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตกำรเรียก กำรใช้
สญัญำณมือ และกำรเขำ้แถวรูปวงกลมเพ่ือเตรียม
ท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ 
        2.5 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
        2.6 รวมกลุ่มทบทวน 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

 

 
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรแสดงควำมคิดเห็น 
4. บอกควำมเป็นมำของกำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ 
5. บอกข้อคิดท่ีไดจ้ำกเร่ืองเมำคลี ตอน “ผำประชุม” 
6.ทดสอบกำรเขำ้แถวเป็นรูปวงกลมเลก็และวงกลมใหญ่ 

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

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

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่13  
เร่ือง ขั้นตอนกำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         กำรแสดงควำมเคำรพเป็นกำรแสดงถึงควำมมีระเบียบวินัย  
2. จุดประสงค์   
 1.ปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ได้ 
 2.แสดงวิธีกำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
2.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        2.1 ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตกำรท ำควำม
เคำรพเป็นหมู่ 
        2.2 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
        2.3 รวมกลุ่มทบทวน 
3.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
4.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.นดัหมำย 

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิกำรแสดงควำมเคำรพเป็นหมู่ 
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 5. การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรปฏิบติักจิกรรมตำมขั้นตอน 
4.บอกขั้นตอนกำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ 
4.ทดสอบกำรแสดงวิธีท ำควำมเคำรพ 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่14  
เร่ือง พิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         ลูกเสือมีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษตัริย์ 
2. จุดประสงค์   
 ปฏิบติัตำมขั้นตอนของพิธีเปิดประชุมกองได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวด
มนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตวิธีปฏิบติัตน
ในกำรเปิดประชุมกอง 
        3.2 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
        3.3 รวมกลุ่มปฏิบติั 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 

 1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิพิธีเปิดประชุมกอง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์
ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ควำมพร้อมเพรียงและขั้นตอนในกำรปฏิบติักจิกรรม 
4.ทดสอบกำรปฏิบติัตำมขั้นตอนในกำรเปิดประชุมกอง 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
 
การท าความเคารพเป็นหมู่ 

 ในกำรประชุมของหมำป่ำทั้งหลำย หมำป่ำจะนัง่รอบผำประชุมเป็นวงกลม และเม่ืออำเคล่ำ
หรือหมำป่ำอำวุโส ซ่ึงเป็นหัวหนำ้ฝูงเขำ้ประจ ำท่ี  หมำป่ำทุกตวัจะชูหัวข้ึนร้องตอ้นรับอำเคล่ำ 
 กำรประชุมกองลูกเสือส ำรองเรำกป็ฏิบติัเช่นเดียวกบัหมำป่ำ  คือ เม่ือผูก้  ำกบัลูกเสือมำถึงท่ี
ประชุม ตอ้งแสดงควำมเคำรพโดยนัง่ยองๆ เป็นวงกลมเหมือนหมำป่ำ แลว้ท ำแกรนด์ฮำวล ์ เพ่ือเป็น
เกยีรติแกอ่ำเคล่ำ หรือผูก้  ำกบัลูกเสือ 
 กำรท ำควำมเคำรพเป็นหมู่ คือ กำรท ำแกรนด์ฮำวล์ เป็นกำรท ำควำมเคำรพของลูกเสือพร้อมกนั
ทั้งกอง เวลำจะเปิดหรือปิดประชุมกอง 
 
ขั้นตอนการท าแกรนด์ฮาวล์ 

1. ผูก้  ำกบัเรียก แพ๊ค – แพ๊ค – แพ๊ค พร้อมกบัแกว่งมือรอบตวัเป็นวงกลม 3 - 4 คร้ัง ให้ลูกเสือ
ขำนรับพร้อมกนัว่ำ “แพ๊ค” แลว้วิ่งมำเขำ้แถววงกลมเล็กลอ้มรอบผูก้  ำกบั  ซ่ึงยนืหนำ้เสำธง  ให้ยดึเสำธง
เป็นจุดศูนยก์ลำง ให้หมู่ท่ีท ำหนำ้ท่ีหมู่บริกำรยนืตรงหนำ้ผูก้  ำกบั  ซ่ึงจะปฏิบติัหนำ้ท่ีเพ่ือส่วนรวม  เช่น 
กำรชกัธงชำติ  น ำสวดมนต์  ท ำควำมสะอำดห้องเรียน  
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2. เม่ือผูก้  ำกบัเห็นลูกเสือท ำวงกลมเลก็เรียบร้อยแลว้กผ็ำยมือทั้งสองขำ้งแลว้ลดมือลง ให้
ลูกเสือจบัมือขยำยแถว เป็นวงกลมใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

3. ผูก้  ำกบักำงแขน หงำยฝ่ำมือ แลว้พลิกฝ่ำมือคว  ่ำลง ให้ลูกเสือนัง่ลงบนส้นเทำ้ แยกเข่ำทั้ง 
สองออกเลก็นอ้ย แขนทั้งสองเหยยีดตรง อยู่ระหว่ำงเข่ำ น้ิวช้ีและน้ิวกลำงแตะพ้ืน 
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 4. เม่ือผูก้  ำกบัพลิกฝ่ำมือฝ่ำมือหงำยข้ึน  ให้ลูกเสือทุกคนแหงนหนำ้ข้ึน และร้องพร้อมกนัว่ำ 
“อำ – เค – ล่ำ – เรำ – จะ – ท ำ – ดี – ท่ี – สุด” แลว้ทุกคนกระโดดข้ึนยนืเทำ้ชิดกนั มือทั้งสองติดไว ้
เหนือหู น้ิวช้ีและน้ิวกลำงชิดกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

หมู่บริกำรประจ ำวนัหันไปทำงซำ้ย – ตรง – ขวำ ทีละคร้ังชำ้ๆ พร้อมทั้งร้องว่ำ “จงท ำดี จงท ำดี 
จงท ำดี” 
  

5.ทุกคนลดมือซำ้ยลงมำแนบล ำตวั มือขวำท ำวนัทยหัตถ ์แลว้ร้องพร้อมกนัว่ำ “เรำจะท ำดี จะ
ท ำดี  จะท ำดี”  ผูก้  ำกบัท ำวนัทยหัตถ์รับกำรเคำรพ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่15  
เร่ือง ค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         กำรปฏิบติัตำมค ำมัน่สัญญำเป็นส่ิงท่ีลูกเสือควรปฏิบติั 
2. จุดประสงค์   

 1. บอกค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. บอกวิธีปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กจิกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวด
มนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ผูก้  ำกบัให้ลูกเสือกล่ำวค ำปฏิญำณตำม 
        3.2 ร่วมกนัอภิปรำยเก ีย่วกบัควำมหมำย
ของค ำปฏิญำณ 
        3.3 ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีปฏิบติัตำมค ำ
ปฏิญำณ 

 1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง  
3.ภำพสถำบนัชำติ ศำสนำ และพระมหำกษตัริย์ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.4 ให้ลูกเสือท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือ
ส ำรอง 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์
ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

  
3. การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง  
4.บอกวิธีปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
3. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่16  
เร่ือง ค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง (ต่อ) 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         ลูกเสือมีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์และบ ำเพญ็ประโยชน์  
2. จุดประสงค์   

 1. ท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. วิธีปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวดมนต์ สงบ
น่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่กล่ำวค ำปฏิญำณพร้อมทั้งแสดง
รหัส 
        3.2 ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ เช่น 
กำรปลูกตน้ไม ้กำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องเรียน 
โรงเรียน เป็นตน้ 

 1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฎของ
ลูกเสือส ำรอง 
3.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรท ำควำมสะอำด
ห้องเรียน 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.3 ร่วมกนัอภิปรำยเก ีย่วกบัวิธ๊ใชแ้ละเกบ็รักษำ
อุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
        3.4 มอบหมำยให้ลูกเสือแต่ละหมู่ดูแลท ำควำมสะอำด
ห้องเรียน 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง  
4.ท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองพร้อมกนัเป็นหมู่ 
5.ตรวจผลงำน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่17  
เร่ือง ค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง (ต่อ) 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         ลูกเสือมีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์และบ ำเพญ็ประโยชน์ 
2. จุดประสงค์   

 1. ท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. วิธีปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวด
มนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่กล่ำวค ำปฏิญำณ
พร้อมทั้งแสดงรหัส 
        3.2 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบำทสมมุติ
เก ีย่วกบัค ำปฏิญำณตำมหัวขอ้ท่ีก  ำหนดให้ 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 

 1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
3.บตัรหัวขอ้กำรแสดงบทบำทสมมุติ  
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์
ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

  
3. การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง  
4.ท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองพร้อมกนัเป็นหมู่ 
5.ตรวจผลงำน 

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

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

 
3. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่18  
เร่ือง กฎของลูกเสือส ำรอง  

 
1. สรุปสาระส าคัญ         กำรปฏิบติัตำมกฎของลูกเสือเป็นส่ิงท่ีลูกเสือควรปฏิบติั 
2. จุดประสงค์   

 1. บอกกฎของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. บอกวิธีปฏิบติัตำมกฎของลูกเสือส ำรองได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 

3. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวด
มนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ร่วมกนัอภิปรำยเก ีย่วกบัควำมหมำย
ของกฎของลูกเสือ 
        3.2 ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีปฏิบติัตำมกฎ
ของลูกเสือส ำรอง 

 1. แผนภูมิเพลง กฎลูกเสือส ำรอง 
2. แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือส ำรอง 
3.ภำพสถำบนัชำติ ศำสนำ และพระมหำกษตัริย์ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.3 ช่วยกนัสรุปถึงผลท่ีไดร้ับจำกกำร
ปฏิบติั 
ตำมกฏของลูกเสือ 
        3.4 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท่องกฏของลูกเสือ
ส ำรอง 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์
ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง  
4.ท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองพร้อมกนัเป็นหมู่ 
5.ตรวจผลงำน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่19  
เร่ือง กฏของลูกเสือส ำรอง  (ต่อ) 

 
1. สรุปสาระส าคัญ         ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบติัตำมกฏของลูกเสือ 
2. จุดประสงค์   

 1. ท่องกฏของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. ปฏิบติัตำมกฏของลูกเสือส ำรองได ้
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวด
มนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท่องกฏของลูกเสือ
ส ำรองพร้อมๆกนั 
        3.2 ให้ลูกเสือออกมำเล่ำประสบกำรณ์
เก ีย่วกบักำรปฏิบติัตำมกฏของลูกเสือส ำรอง      

 1. แผนภูมิเพลง กฏลูกเสือส ำรอง 
2. แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง  
3.ภำพสถำบนัชำติ ศำสนำ และพระมหำกษตัริย์ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.3 ให้แต่ละหมู่แสดงบทบำทสมมุติตำม
หัวขอ้ท่ีก  ำหนด 
        3.4 ช่วยกนัสรุปถึงผลท่ีไดร้ับจำกกำร
ปฏิบติั 
ตำมกฎของลูกเสือส ำรอง 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์
ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

 
3. การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง  
4.ท่องกฎลูกเสือส ำรองเป็นรำยบุคคล 
5.ตรวจผลงำน 

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

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

 
3. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่20  
เร่ือง คติพจน์ของลูกเสือส ำรอง  

 
1. สรุปสาระส าคัญ         ลูกเสือพึงท ำทุกส่ิงอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ 
2. จุดประสงค์   

 1. ท่องคติพจน์ของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. บอกวิธีปฏิบติัตำมคติพจน์ของลูกเสือส ำรองได้ 
3. ทักษะกระบวนการ 

1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ 
 

3. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวด
มนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.กำรสอนตำมเน้ือหำ 
        3.1 ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมหมำยของคติ
พจน์ของลูกเสือส ำรอง 
        3.2 ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีปฏิบติัตำมคติ
พจน์ของลูกเสือส ำรอง 

 1. แผนภูมิเพลง คติพจน์ลูกเสือส ำรอง 
2. แผ่นป้ำย “ท ำ ดี ท่ี สุด” 
3.บตัรค ำ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.3 ให้ลูกเสือออกมำเล่ำประสบกำรณ์
เก ีย่วกบักำรท ำควำมดีให้เพ่ือนฟัง 
4.ผูก้  ำกบัน ำเล่นเกม 
5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์
ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

 

  
5. การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกปฏิบติัตำมคติพจน์ของลูกเสือส ำรอง  

………………
….……………
…….………… 

………………
….……………
…….………… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



 68 

เนือ้หา 
ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือส ารอง 

 
 
 
 
 
 

ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

   ขำ้สญัญำว่ำ 
   ขอ้ 1 ขำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ  พระมหำกษตัริย์ 
 
   ขอ้ 2 ขำ้จะยดึมัน่ในกฏของลูกเสือส ำรอง และบ ำเพญ็ประโยชน์ 
    ต่อผูอ่ื้นทุกวนั 
 
 

กฏของลูกเสือส ารอง 
    
   ขอ้ 1 ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพ่ี 
    
   ขอ้ 2  ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง 

คตพิจน์ 
“ท ำดีท่ีสุด” 
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ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

 
 ค ำปฏิญำณขอ้ 1 ขำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษตัริย  ์
 หมำยถึง จะเคำรพ  ยดึมัน่ และเทิดทูนไวซ่ึ้งชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษตัริย ์  โดยประพฤติ
ปฏิบติัตนตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวฒันธรรมอนัดีงำมของไทยปฏิบัติตำมค ำสัง่สองและ
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ท่ีตนเองนบัถือดว้ยควำมเคำรพสักกำระ  ไม่ลบหลู่ดูหม่ินศำสนำอ่ืน   
เทิดทูนพระมหำกษตัริย ์และพระบรมวงศำนุวงศทุ์กพระองค์ พร้อมท่ีจะปกป้องคุ้มครองสถำบนัทั้ง 3 น้ี  
โดยยอมเสียสละเลือดเน้ือและชีวิตตำมโอกำสอนัพึงกระท ำได้ 
 
 ค ำปฏิญำณขอ้ 2 ขำ้จะยดึมัน่ในกฏของลูกเสือส ำรองและบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นทุกวนั 
 หมำยถึง  จะยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตำมกฏของลูกเสือส ำรอง  และจะช่วยเหลือผูอ่ื้นตำมโอกำส
ทุกวนั  โดยจะปฏิบติัตำมแบบแผนและระเบียบของลูกเสือ  ไม่กระท ำส่ิงใดๆท่ีจะกอ่ให้เกดิควำมเส่ือม
เสียต่อกจิกำรลูกเสือ  และพร้อมท่ีจะหำโอกำสช่วยเหลือผูอ่ื้นทั้งท่ี โรงเรียน  บำ้น  และชุมชนทุกวนั 
 
กฏของลูกเสือส ารอง 

  
 ขอ้ 1 ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพ่ี 
 หมำยถึง  ลูกเสือรุ่นพ่ีนั้นไดผ่้ำนกำรฝึกอบรมวิชำลูกเสือมำกอ่น  ย่อมทรำบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ระเบียบและกำรปฏิบติัต่ำงๆ ของลูกเสือเป็นอยำ่งดี  ตลอดจนวิถีทำงในกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ 
กำรปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบวินยั  ลูกเสือรุ่นน้อง จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งดูแบบอยำ่งท่ีดีจำกลูกเสือรุ่น
พ่ี  และน ำมำปฏิบติัให้เป็นแบบอยำ่งเดียวกนั 
 
 ขอ้ 2 ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง  
 หมำยถึง  ลูกเสือส ำรองจะตอ้งรู้จกับงัคบัใจตนเอง  มีระเบียบวินยั และไม่กระท ำกำรใดๆ ใน
ส่ิงท่ีตนเองไม่รู้  เพรำะอำจกอ่ให้เกดิผลเสียหำยแกต่นเองและกจิกำรลูกเสือได้ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่ 21   
เร่ือง พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือส ารอง 

1. สรุปสาระส าคัญ พิธีกำรท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท ำให้ลูกเสือเกดิควำมภำคภูมิใจ  
2. จุดประสงค์   

 1. บอกส่วนประกอบของลูกเสือส ำรองได้ 
 2. เขำ้ร่วมกจิกรรมตำมหมู่คณะและกองลูกเสือได้ 
 3. บอกกำรเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชำลูกเสือในแต่ละชั้นได ้
3. ทักษะกระบวนการ 
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง 
ตรวจ แยก) 
2.ผูก้  ำกบัน ำร้องเพลง 
3.ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตขั้นตอนพิธีเขำ้ประจ ำกองลูกเสือ
ส ำรอง 
4.ผูก้  ำกบัท ำพิธีเขำ้ประจ ำกองลูกเสือส ำรอง  
5.ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมำย ตรวจ แกรนด์ฮำวล ์ 
ธงลง เลิก) 

1.ภำพกำรแต่งกำย ลูกเสือ - เนตร
นำรี ส ำรอง 
2.ภำพพิธีกำรเขำ้ประจ ำกองลูกเสือ
ส ำรอง 
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 5. การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกควำมส ำคญัของกจิกำรลูกเสือ 
4. ปฏิบติัพิธีเขำ้ประจ ำกองลูกเสือส ำรอง  

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือส ารอง 

 ในพิธีเขำ้ประจ ำกองลูกเสือส ำรอง หรือเรียกว่ำพิธีปฏิญำณตน หรือเรียกว่ำพิธีตอ้นรับลูกเสือ
ใหม่นั้น ให้เป็นหนำ้ท่ีของกองลูกเสือต่ำงกองต่ำงจดัท ำ มีอยู ่2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 มีกองลูกเสืออยู่กอ่นแลว้ 
และวิธีท่ี 2 ยงัไม่มีกองเป็นกำรตั้งกองข้ึนใหม่ให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 ก. มกีองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว 

(1) กองลูกเสือส ำรองท ำรูปวงกลมใหญ่  
(2) หมวกท่ีติดเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองแลว้ กบัเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองท่ีจะติดกระเป๋ำ

เส้ืออยูท่ี่ผูก้  ำกบั 
(3) ธงประจ ำกอง (ถำ้มี) ให้รองผูก้  ำกบัถือไวใ้นท่ำตรงนอกวงกลม 
(4) ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม (แต่งเคร่ืองแบบครบ เวน้แต่เคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองท่ีจะ

ติดเหนือกระเป๋ำเส้ือกบัหมวกอยูท่ี่ผูก้  ำกบั) ดำ้นหลงัของหมู่ท่ีตนจะเขำ้ไปอยู่ 
(5) ผูก้  ำกบัเรียกลูกเสือใหม่เขำ้มำในวงกลม หนำ้ผูก้  ำกบั (หำกหลำยคนให้เขำ้แถวหนำ้

กระดำน) 
(6) ผูก้  ำกบัสอบถำมลูกเสือใหม่ ดงัน้ี 

ผูก้  ำกบั           “เจำ้ตอ้งกำรเป็นลูกเสือส ำรองใช่ไหม” 
ลูกเสือใหม่    “ใช่ครับ” 
ผูก้  ำกบั           “เจำ้เขำ้ใจกฎ ค ำปฏิญำณ กำรท ำควำมเคำรพ และกำรท ำแกรนด์ฮำวล ์  

                                   หรือไม่”  
ลูกเสือใหม่     “ขำ้เขำ้ใจและปฏิบติัได”้ 
ผูก้  ำกบั           “กฎมีว่ำอยำ่งไร” 
ลูกเสือใหม่     “ขอ้ 1 ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพ่ี” 
                       “ขอ้ 2 ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง” 
ผูก้  ำกบั           “ถำ้เช่นนั้นจะให้เช่ือไดห้รือไม่ว่ำ” 

                                   “ขอ้ 1 เจำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์” 
                                   “ขอ้ 2 เจำ้จะยดึมัน่ในกฏของลูกเสือส ำรองและบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อผู  ้
                                  อ่ืนทุกวนั” 
             ผูก้  ำกบั           “เจำ้จงรักษำค ำมัน่สญัญำของเจำ้ไวใ้ห้มัน่ต่อไป บดัน้ีเจำ้ไดเ้ขำ้เป็น 
                                               ลูกเสือส ำรองและเป็นสมำชิกผูห้น่ึงของคณะพ่ีน้องลูกเสือแห่งโลก  
                                               อนัยิง่ใหญ่แลว้” 
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                                                              ลูกเสือส ำรองลดมือลง 
(7) ผูก้  ำกบัมอบเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองส ำหรับติดกระเป๋ำ และมอบหมวกให้ลูกเสือ

รับมำสวมเองลูกเสือส ำรองท ำวนัทยหัตถแ์ละลดมือลง แลว้สัมผสัมือกบัผูก้  ำกบั  
(8) เสร็จแลว้ลูกเสือใหม่ท ำกลบัหลงัหัน ท ำควำมเคำรพลูกเสือเกำ่ดว้ยท่ำวนัทยหัตถ ์ลูกเสือ

เกำ่รับกำรเคำรพดว้ยท่ำวนัทยหัตถเ์ช่นกนั แลว้ลดมือลงพร้อมกนั (โดยไม่ตอ้งสัง่) 
(9) ผูก้  ำกบัสัง่ลูกเสือใหม่เขำ้ประจ ำหมู่ โดยสัง่ว่ำ “ลูกเสือใหม่เขำ้ประจ ำหมู่ – วิ่ง” ลูกเสือ

ใหม่วิ่งเขำ้ประจ ำหมู่ของตน (ซ่ึงจดัแบ่งไวเ้รียบร้อยแลว้) 
(10) เสร็จส้ินดว้ยกำรท ำแกรนด์ฮำวล ์
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ก. ยงัไม่มกีองลูกเสือ 

(1) ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเขำ้แถวเป็นแถวตอนหมู่หนำ้ผูก้  ำกบั แต่งเคร่ืองแบบครบเวน้แต่
เคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองท่ีจะติดกระเป๋ำเส้ือกบัหมวกอยูท่ี่ผูก้  ำกบั 

(2) หมวกท่ีติดเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองแลว้ กบัเคร่ืองหมำยลูกเสือส ำรองท่ีจะติดกระเป๋ำ
เส้ืออยูท่ี่ผูก้  ำกบั 

(3) ธงประจ ำกอง (ถำ้มี) ให้รองผูก้  ำกบัถือไวใ้นท่ำตรงนอกวงกลม 
(4) ผูก้  ำกบัเรียกลูกเสือใหม่ออกมำยนืหนำ้ผูก้  ำกบัคร้ังละหมู่โดยออกค ำสัง่ว่ำ “หมู่สี…” 

ให้หมู่สีนั้นออกมำยืนเป็นแถวหนำ้กระดำน 
(5) ผูก้  ำกบัสอบถำมลูกเสือใหม่ (เหมือนอยำ่งมีกองลูกเสืออยู่กอ่นแลว้) 
(6) เม่ือผูก้  ำกบัหรือประธำนมอบเคร่ืองหมำยและหมวกและสัมผสัมือกบัลูกเสือใหม่แลว้ 

ให้ลูกเสือใหม่ไปเขำ้แถวเตรียมเป็นรูปวงกลม (หมำยควำมว่ำเม่ือทุกหมู่เขำ้แถว
เรียบร้อยแลว้ จะเป็นรูปวงกลมลอ้มรอบผูก้  ำกบั) โดยออกค ำสัง่ว่ำ “ลูกเสือใหม่เขำ้
ประจ ำท่ี – วิ่ง” ลูกเสือใหม่วิ่งไปเขำ้ท่ีของตน (ซ่ึงผูก้  ำกบันดัหมำยไวก้อ่นแลว้) 

(7) เสร็จส้ินดว้ยกำรท ำแกรนด์ฮำวล์ 
หมายเหตุ      

1. ขณะท่ีลูกเสือกล่ำวค ำปฏิญำณต่อหนำ้ผูก้  ำกบันั้น ผูก้  ำกบัท ำวนัทยหัตถรั์บ (2 น้ิว) ส่วนรอง
ผูก้  ำกบัหรือผูบ้งัคบับญัชำลูกเสืออ่ืนๆ แสดงรหัสลูกเสือ (3 น้ิว) 

2. ลูกเสือผูใ้ดไดก้ระท ำพิธีปฏิญำณตนแลว้ขณะท่ีลูกเสือใหม่กล่ำวค ำปฏิญำณนั้นตอ้งท ำ
วนัทยหัตถด์ว้ย ลูกเสือผูใ้ดยงัไม่ไดป้ฏิญำณตน ไม่ต้องท ำคงยนืตรงเฉยๆ  

3. กำรสัง่ให้แถวแยก หมำยควำมว่ำ แยกไปเรียนวิชำอ่ืนกอ่น ให้สัง่ว่ำ “แพค็ – แยก” ลูกเสือท ำ
ขวำหันแลว้แยกไป 

กำรสัง่ให้เลิกแถวหมำยควำมว่ำ เลิกจำกกำรเรียนแลว้ หรือปิดกำรประชุมให้สัง่ว่ำ   “แพค็ – เลิก” 
ลูกเสือท ำวนัทยหัตถ ์แลว้ขวำหันเลิกแถวไป  
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่22   ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสือส ารอง    
เร่ือง   ค าปฏิญาณและ กฏของลูกเสือส ารอง 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ       กำรปฏิบติัตนตำมค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือ  เป็นหนำ้ท่ีของลูกเสือทุกคน  
2.   จุดประสงค์ 

1. จดจ ำและท่องค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 
2. สำมำรถปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรองได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ 
แยก) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
         3.1    ให้ลูกเสือทบทวนค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง  
         3.2    ร่วมกนัอภิปรำยซักถำมเก ีย่วกบัส่ิงท่ีลูกเสือแต่ละคน

ไดป้ฏิบติัเก ีย่วกบักำรปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณและกฎของ
ลูกเสือส ำรองเช่น  ควำมจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  
พระมหำกษตัริย ์และกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ 

1.     แผนภูมิเพลง   “ตะลุง
ลูกเสือส ำรอง” 

2.     แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฎ
ของลูกเสือส ำรอง 

3.      อุปกรณ์ในกำรท ำควำม
สะอำด  เช่น  ไมก้วำด  ผำ้ถู
พ้ืน  ถงัน ้ ำ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.3   แบ่งกลุ่มลูกเสือให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบำทสมมติตำม
ค ำปฏิญำณและกฏ ของลูกเสือส ำรอง  

         3.5    แบ่งหมู่ลูกเสือให้รับผิดชอบดูแลรักษำควำมสะอำด
บริเวณห้องเรียน  และสถำนท่ีใกลเ้คียง 

 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  

เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     ท่องและเขียนค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
4.     บอกวิธีปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
5.      ปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง  

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

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

 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
 

1.  ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
 ค ำปฏิญำณของลูกเสือ  หมำยถึง  ค ำมัน่สญัญำท่ีลูกเสือให้ไวด้ว้ยควำมสุจริตใจและตั้งใจปฏิบติั
ตำมค ำปฏิญำณดว้ยควำมสมคัรใจ  
 ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

 ขำ้สญัญำว่ำ 
 ขอ้  1  ขำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษตัริย์ 
 ขอ้  2  ขำ้จะยดึมัน่ในกฎของลูกเสือส ำรองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้นทุกวนั 
 ความหมายของค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

 ข้อ  1  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 หมำยถึง  ลูกเสือจะเคำรพ  ยดึมัน่และเทิดทูนไวซ่ึ้ง  ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษตัริยแ์ละ
ประพฤติปฏิบติัตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำมของไทย  เป็นผูป้ฏิบติัตำม
ค ำสัง่สอนของศำสนำเทิดทูนสถำบนัพระมหำกษตัริย ์ ยอมสละเลือดเน้ือและชีวิตเพ่ือปกป้องคุม้ครอง 
 ข้อ  2  ข้าจะยึดมัน่ในกฎของลูกเสือส ารองและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน  

 หมำยถึง  ลูกเสือจะยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตนตำมกฎของลูกเสือส ำรองและจะช่วยเหลือผูอ่ื้นตำม
โอกำศทุกวนั  โดยปฏิบติัตำมแบบแผนและระเบียบของลูกเสือ 
 การปฏิบตัิตนตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 

1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
2. ไม่ท ำลำยสำธำรณะสมบติั 
3. ละเวน้ควำมชัว่  กระท ำควำมดี 
4. ปฏิบติักจิทำงศำสนำท่ีตนนบัถือดว้ยควำมจริงใจเช่น  ท ำบุญ  ตกับำตร  
5. ปฏิบติัตำมพระบรมรำชโอวำทของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว 
6. ถวำยควำมเคำรพสักกำระต่อพระมหำกษตัริยแ์ละพระบรมฉำยำลกัษณ์  
7. ประพฤติตนตำมค ำแนะน ำของบิดำมำรดำ  ครูอำจำรย ์ และผูใ้หญ่ดว้ยควำมเคำรพ 
8. รู้จกัช่วยเหลือตนเองและบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 
 

2.  กฎของลูกเสือส ารอง 
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 กฎของลูกเสือส ำรองหมำยถึงหลกัเกณฑท่ี์ก  ำหนดคุณสมบติัของลูกเสือไวเ้พ่ือจะไดน้ ำไป
ประพฤติปฏิบติัตนอยูเ่สมอ  เพ่ือสร้ำงเสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีสมเป็นพลเมืองดีของชำติ 
 กฎของลูกเสือส ารอง 

 ขอ้  1  ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพ่ี 
 ขอ้  2  ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง  
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ความหมายของกฎของลูกเสือส ารอง 

 ข้อ  1  ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
 หมำยถึง  กำรปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวินยั  และบ ำเพญ็ประโยชน์ตำมแบบรุ่นพ่ี  
 ข้อ  2  ลูกเสือส ารองไม่ท าตามใจตนเอง 

 หมำยถึง  เม่ือลูกเสือจะกระท ำกำรใด ๆ ควรไตร่ตรองกอ่นท่ีจะลงมือท ำลูกเสือจะตอ้งมีวินยั
รู้จกับงัคบัใจตนเอง  ประพฤติปฏิบติัตนในส่ิงท่ีถูกต้อง  ไม่กอ่ให้เกดิควำมเส่ือมเสียแกต่นเองและหมู่
คณะ 
  

การปฏิบตัิตามกฎของลูกเสือ 

1. เช่ือฟังค ำสัง่สอนของบิดำมำรดำ  ครูอำจำรยแ์ละผูใ้หญ่ดว้ยควำมเคำรพ 
2. ช่วยเหลือผูอ่ื้นและปฏิบติัตำมลูกเสือรุ่นพ่ี 
3. ท ำตำมระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนและของสงัคม 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่23  ความสามารถในเชิงทกัษะ     
เร่ือง   การขว้างและรับลูกบอล – การม้วนหน้า - การกระโดดกบ 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรออกก  ำลงักำย  เป็นกำรช่วยให้เกดิควำมแข็งแรงและว่องไว กลำ้มเน้ือมี
ควำมยดืหยุน่ 
2.   จุดประสงค์ 

1.สำมำรถขวำ้งและรับลูกบอลได ้ 8  คร้ังใน  10  คร้ังในระยะห่ำงกนั  5  เมตร 
2.สำมำรถใช้มือและเทำ้ให้สัมพนัธ์กนัในกำรมว้นตวั  
3.สำมำรถมว้นหนำ้ได้ 
4. กระโดดกบขำ้มลูกเสือท่ีมีขนำดเดียวกนัได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    
1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 

 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ  

1.1 ร่วมกนัสนทนำถึงประโยชน์ของกำรออกก  ำลงักำย 
แบ่งลูกเสือเรียนตำมฐำน 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ลูกบอล  (ขนำดลูก

เทนนิส) 
3. ไมเ้มตรหรือสำยวดั 
4. เบำะ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

ฐำนท่ี 1 ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตวิธีขวำ้งและรับลูกบอล 
- ให้ลูกเสือ  2  กลุ่ม  เขำ้แถวหนำ้กระดำน  หันหนำ้เขำ้หำ
กนัในระยะห่ำงกนัพอสมควร 
-  ให้ลูกเสือฝึกหัดขวำ้งและรับลูกบอล 

ฐำนท่ี 2 ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตกำรมว้นหนำ้  
- แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกกำรมว้นหนำ้  โดยผูก้  ำกบัดูแลอยำ่งใกลชิ้ด
ฐำนท่ี 3ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตกำรกระโดดกบขำ้มลูกเสือท่ีมี
ขนำดเท่ำกนั 
         - แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติักำรกระโดดกบขำ้มลูกเสือท่ีมี
ขนำดเท่ำกนั 
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  
เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ทดสอบกำรแสดงวิธีขวำ้งและรับลูกบอล 
4. ทดสอบกำรแสดงวิธีมว้นหนำ้ 
5. ทดสอบกำรกระโดดกบ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
…………. 
…………. 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่24  ความสามารถในเชิงทกัษะ     
เร่ือง   การปีนต้นไม้ - การไต่เชือก 

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรปีนต้นไม ้ กำรไต่เชือก เป็นกำรออกก  ำลงักำยท่ีช่วยให้กลำ้มเน้ือมีควำม
แข็งแรง 
2.   จุดประสงค์ 

1. สำมำรถปีนตน้ไมไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั 
2. สำมำรถไต่เชือกสูง  3  เมตรได้อยำ่งปลอดภยั 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 

3.1     ร่วมกนัสนทนำถึงควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติักจิกรรม 
             3.2    ให้นำยหมู่น ำลูกเสืออบอุ่นร่ำงกำยดว้ยท่ำอิสระ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ตน้ไมสู้ง  5  เมตร 
3. เชือกยำว  5  เมตร 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3    ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตกำรปีนตน้ไมสู้ง  3  เมตร 
3.4    แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติักำรปีนตน้ไมโ้ดยผูก้  ำกบัดูแล
อยำ่งใกลชิ้ด 
3.5    ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตกำรไต่เชือกสูง  3  เมตรโดยน ำ
เชือกไปผูกกบัเสำ  หรือตน้ไม  ้
3.4    แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติัไต่เชือกสูง   3  เมตรโดยผูก้  ำกบั
ดูแลอยำ่งใกลชิ้ด 
3.5    ให้ลูกเสือไปฝึกปฏิบติั 

4.    ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
4. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ทดสอบกำรแสดงวิธีปีนตน้ไม  ้
4. ทดสอบกำรแสดงวิธีไต่เชือก 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
…………. 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 

1.  การขว้างและรับลูกบอล 
 การขว้างและรับลูกบอล  เป็นกำรฝึกทักษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกลำ้มเน้ือและสำยตำ  กำรฝึก
ขวำ้งและรับลูกบอล  ควรยืนห่ำงกนัประมำณ  5  เมตร  (16  ฟุต)  และควรรับให้ได ้ 8  คร้ังในกำรขวำ้ง  
10  คร้ัง 
 วิธีฝึกหัดขว้างลูกบอล 
 1.  ถือลูกบอลดว้ยมือซำ้ยหรือขวำตำมถนดั  
 2.  งอขอ้ศอก  ยกแขนขำ้งท่ีถือลูกบอลให้อยูร่ะดบัไหล่  ถอยเทำ้ขำ้งเดียวกบัมือท่ีถือลูกบอลไป
ขำ้งหลงั  พร้อมกบัเอนตวัและเหวี่ยงแขนไปขำ้งหลงั 
 3.  ขวำ้งลูกบอลไปยงัผูร้ับในระดบัเอวถึงไหล่  โดยส่งแรงผลกัจำกแขนและเทำ้ไปขำ้งหนำ้  
 วิธีฝึกหัดรับลูกบอล 

 1.  ยนืแยกเทำ้  ยกมือทั้งสองข้ึนสูงระดบัไหล่  น้ิวมือแยกออกเล็กน้อย 
 2.  ตำจบัอยูท่ี่ลูกบอล  กะระยะทิศทำงท่ีลูกบอลขวำ้งมำอยูใ่นระดบัมือพอดีขณะรับลูกบอล  
 3.  เม่ือรับลูกบอลแลว้ให้ผ่อนมือถอยหลงัตำมทิศทำงของลูกบอลเพ่ือป้องกนัมิให้ลูกบอล
กระดอนออกจำกมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การม้วนหน้า 

การม้วนหน้า  เป็นกำรฝึกควำมยดืหยุน่ของร่ำงกำย  กำรมว้นหนำ้ท่ีปลอดภยัผูฝึ้กจะตอ้ง
พยำยำมเกบ็ตน้คอขณะมว้นตวั  โดยมีผูก้  ำกบัดูแลอยำ่งใกลชิ้ด  
 วิธีฝึกหัดม้วนหน้า 

1.  ยนืเทำ้ชิดกนัแลว้นัง่ลงบนเสน้ทำงเหยียดแขนทั้งสองไปขำ้งหนำ้  ฝ่ำมือคว  ่ำ 
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2.  โนม้ตวัไปขำ้งหนำ้  ให้ฝ่ำมือทั้งสองแตะพ้ืน  ยกสะโพกข้ึน  เกบ็ต้นคอโดยกม้หนำ้ให้คำง
ชิดอก 
 3.   ขณะมว้นหนำ้ให้ศีรษะส่วนทำ้ยทอยและไหล่สัมผสัพ้ืน  โดยให้ไหล่ทั้งสองรับน ้ ำหนกั 
 4.  เม่ือมว้นจนกระทัง่ฝ่ำเทำ้ทั้งสองขำ้งสัมผสัพ้ืนแลว้ให้กลบัมำอยู่ในท่ำนัง่อยำ่งเดิม  แลว้ลุก
ข้ึนยนื 
 
 
 
 
 
3.  การกระโดดกบ 

 การกระโดดกบ  เป็นกำรฝึกก  ำลงัขำและกลำ้มเน้ือทุกส่วนของร่ำงกำย  กำรฝึกกระโดดกบควร
กระโดดกบขำ้มลูกเสือท่ีมีขนำดเท่ำกนั 
  
วิธีฝึกหัดกระโดดกบ 
 1.  ให้ลูกเสือคนหน่ึงยืนกม้ตัว  เท้ำแยก
พอ 
สมควร  กม้หลงัให้ศีรษะต ่ำลง  มือจับขำบริเวณ
ใตเ้ข่ำยนัไว ้ ท้ิงน ้ ำหนกัตวัให้อยูต่รงกลำง 
 2.  ให้ลูกเสืออีกคนหน่ึงวิ่งกระโดดข้ำม
หลัง  โดยใช้มือทั้ งสองแตะหลังเพ่ือสปริงตัว
กระโดดข้ำมหลงัโดยยกเท้ำทั้ งสองข้ึนพร้อมกนั
และลงสู่พ้ืนดว้ยปลำยเทำ้ 
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4.  การปีนต้นไม้ 

กำรปีนตน้ไม ้ เป็นกำรฝึกควำมแข็งแรงของมือและเทำ้  กำรปีนต้นไมน้ั้นจะตอ้งแน่ใจว่ำตน้ไม  ้
หรือก ิง่ไมน้ั้นแข็งแรงและเหนียวพอ 

วิธีฝึกหัดปีนต้นไม้ 
1.  ใชมื้อทั้งสองจบัล ำตน้ของตน้ไมใ้ห้

แน่น 
2.  ใชเ้ทำ้ซำ้ยเหยียบโคนตน้แลว้ดึงตวัข้ึน

เทำ้ขวำกำ้วเหยยีบตำมข้ึนไป 
3.  ให้ฝ่ำเทำ้ทั้งสองแนบล ำตวัปลำยเทำ้

เฉียงลง  ยกส้นเทำ้ข้ึน  เข่ำแบะออก 
4.  ขยบัล ำตวัให้เขยบิข้ึน  พร้อมกบัผำยมือข้ึนไป
ทีละขำ้ง  สลบัซำ้ยขวำจนถึงจุดหมำยท่ีตอ้งกำร  

 
5.  การไต่เชือก 
 การไต่เชือก  ใชส้ ำหรับปฏิบติักจิกรรมท่ีต้องไต่ข้ึนสูงหรือโรยตวัลงท่ีต ่ำ  และเชือกท่ีใช้ผูกจะ
เป็นเชือกเส้นเดียว  ซ่ึงมีควำมเหนียวและทน  
วิธีหัดไต่เชือก 
 1.  ใชมื้อทั้งสองจบัเชือกในระดบัสูงสุด
ของแขน 
 2.  ใชป้ลำยเทำ้เก ีย่วเชือกไวเ้พ่ือช่วยใน
กำรทรงตวั 
 3.  โหนตวัข้ึน  โดยใช้ก  ำลงัมือและแขน
ดึงล ำตวัข้ึนไป  สลบัซำ้ยขวำจนถึงจุดหมำยท่ี
ตอ้งกำร 
 4.  เม่ือจะไต่ลง  ให้ค่อย ๆ คลำยมือรูดลง
โดยใชเ้ทำ้เกำะเชือกไวใ้ห้แน่น  ค่อย ๆ รูดจนถึง
พ้ืนดิน 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่  25  การผูกเง่ือน                            
เร่ือง   การเก็บเชือก / เงือ่นพิรอด / เงือ่นขดัสมาธิ 

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรรู้จกัลกัษณะส่วนต่ำง ๆของเชือก กำรเกบ็เชือกให้ถูกตอ้งเรียบร้อย  ตลอดจน
กำรผูกเง่ือนช่วยให้เกดิควำมสะดวกในกำรน ำไปใชต่้อไป  

2.   จุดประสงค์ 

1. บอกลกัษณะส่วนต่ำงๆ ของเชือกได้ 
2. แสดงวิธีเกบ็เชือกอยำ่งง่ำย ๆ ได้ 
3.     บอกประโยชน์ของเง่ือนพิรอดได้ 
4.     แสดงวิธีกำรผูกเง่ือนพิรอดได  ้
5.     บอกประโยชน์ของเง่ือนขดัสมำธิได้ 
6.     แสดงวิธีกำรเกบ็เง่ือนขดัสมำธิได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
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4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.      พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
         3.1  ผูก้  ำกบัน ำสนทนำถึงควำมส ำคญัส่วนต่ำง ๆ ของเชือกแบ่ง

ลูกเสือเป็นกลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1  ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตวิธีเกบ็เชือก  แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั  
กลุ่มท่ี 2  ผูก้  ำกบัอธิบำยพร้อมทั้งสำธิตวิธีผูกเง่ือนพิรอด 
กลุ่มท่ี 3 ผูก้  ำกบัอธิบำยพร้อมทั้งสำธิตวิธีเง่ือนขดัสมำธิ 
         3.4    ผูก้  ำกบัตรวจควำมเรียบร้อยและชมเชยผลกำรปฏิบติั  
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  เลิก) 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     แผนภูมิกำรเกบ็

เชือก 
3.     แผนภูมิเง่ือนพิรอด 
4.    แผนภูมิเง่ือน

ขดัสมำธิ 
5.     เชือกขนำด 
        1/2  ซม.  *  1.50  

เมตร 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกลกัษณะส่วนต่ำง ๆ ของเชือก 
4.     ขั้นตอนในกำรเกบ็เชือก 
5.     ควำมเรียบร้อยในกำรเกบ็เชือก 
6.    บอกประโยชน์ของกำรผูกเง่ือนพิรอด  
7.    บอกประโยชน์ของกำรผูกเง่ือนขดัสมำธิ 

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

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

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
1.  เงือ่นพิรอด 

 เง่ือนพิรอด  เป็นเง่ือนท่ีผูกแลว้ดึงไม่หลุด  แต่แกอ้อกง่ำย  
 วิธีผูกเงือ่นพิรอด 
 
 
 
 
 

1.   น ำปลำยเชือก  2  เส้นท่ีมีขนำดเท่ำกนั                    2.  พนัปลำยเชือกเส้นท่ี 1 ลอดปลำยเชือกเส้นท่ี   2 

 วางปลายเชือกเส้นที่ 1 ทับปลายเชือกเส้นที่  2  

 
 
 
 
 
 
 3.    น ำปลำยเชือกเส้นท่ี  1  ท่ีพนัลอดขึ้นมำ                4.   น ำปลำยเชือกเส้นท่ี 1  พนัลอดขึ้นมำอีกคร้ังหน่ึง  

ทับปลำยเชือกเส้นท่ี 2  งอรับ                                       แลว้ดึงปลำยเชือกทั้ งสองให้แน่น 

ประโยชน์ 

 1.  ใชต่้อปลำยเชือกเลก็  2  เส้นท่ีมีขนำดเท่ำกนั 
 2.   ใชผู้กโบ  หรือผูกปลำยผำ้พนัแผลหรือเชือกผูกรองเทำ้  
 3.   ใชผู้กห่อของ 
 
 
 
 
 
 
2.  เงือ่นขดัสมาธิ 
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 เง่ือนขดัสมำธิ  เป็นเง่ือนท่ีใช้ผูกกบัห่วงหรือขอท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 วิธีผูกเงือ่นขัดสมาธิ 

 
 

 
 

 
 
 1.  งอปลำยเชือกเส้นใหญ่เป็นบ่วง   2.  สอดปลำยเชือกเส้นเล็กเขำ้ได้บ่วงและพำดทบั 

บ่วงตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 3.   สอดปลำยเชือกเส้นเล็กลอดล่ำงบ่วง  4.  น ำปลำยเชือกเส้นเล็กทับบ่วงตอนล่ำงแลว้ 

            สอดใตต้วัเชือกเส้นเล็กวำงทับขดักบับ่วงตอนบน 
 
 
       5.   ดึงตวัเชือกเสน้เล็กให้แน่น 
 
 
       ประโยชน์ 
       1.  ใชต่้อเชือกท่ีมีขนำดไม่เท่ำกนั 
       2.  ใชผู้กเชือกกบัห่วงโลหะให้ติดแน่นเช่น
ใช้            ผูกกบัห่วงสมอเรือ 
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3.  การเก็บเชือก 

 กำรเกบ็เชือก  คือ  กำรท ำให้เชือกอยู่ในสภำพเรียบร้อย  สะดวกต่อกำรพกกำหรือกำรน ำไปใช้
คร้ังต่อไป  กำรเกบ็เชือกอยำ่งง่ำย ๆ มี  2  วิธีดงัน้ี 
 
 การเก็บเชือกวิธีที่  1  
 กำรเกบ็เชือกวิธีน้ี  มีลกัษณะกำรเกบ็คลำ้ยกบักำรเกบ็สำยยำงรดน ้ ำตน้ไม ้ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  น ำปลำยเชือกขำ้งใดขำ้งหน่ึง  2.  น ำปลำยเชือกดำ้นล่ำงมำพนัทบไปทบมำ 
มำวำงไวใ้นช่องระหว่ำงน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ี 
ระหว่ำงศอกกบัช่วงน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี 
แลว้ใชน้ิ้วท่ีเหลือทั้ง 3 ยดึจบัปลำยเชือกไว  ้
    
 
 
 
 
 
 
 
 3.  พนัมว้นเชือกไปจนเหลือปลำย   4.  น ำปลำยเชือกท่ีเหลือไวป้ระมำณ 
เชือกประมำณ  2  ฟุต  สอดมือรวบตรงก ึง่     2  ฟุตนั้น  พนัมดัตรงกลำงเชือกท่ีจบัไว ้
กลำงมว้นเชือกแลว้ดึงออกจำกศอก   ทั้งหมด จบัไวท้ั้งหมดแลว้ผูกให้แน่น 
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การเก็บเชือกวิธีที่ 2  

 
 

 
 

 
 

 
 1.  แบ่งเชือกออกเป็น  2  ส่วนเท่ำ ๆ    2.  น ำเชือกคร่ึงท่ีเหลือมำพนัรอบส่วน 
กนั  แลว้น ำเชือกคร่ึงใดคร่ึงหน่ึงมำพนัทบกลบั   ท่ีทบไวจ้นจรดปลำยเชือกของส่วนท่ีทบแลว้ 
ไปกลบัมำ  3  คร้ัง      สอดปลำยเชือกเขำ้ในห่วง  ดึงให้แน่น 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่26   ธงและประเทศต่าง ๆ                            
เร่ือง   พระราชประวัติของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบนั 

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     พระมหำกษตัริยท์รงเป็นท่ีเคำรพของปวงชนชำวไทย  ทุกคนตอ้งมีควำม
จงรักภกัดีและเทิดทูนสถำบนัพระมหำกษตัริย์ 

2.   จุดประสงค์ 

1. บอกพระนำมของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว  รัชกำลปัจจุบนัได้ 
2. บอกพระรำชกรณียกจิท่ีเก ีย่วกบักจิกำรลูกเสือได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเครำะห์วจิำรณ์ 
 (   ) 3.   สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 (   )  4.   ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 (   ) 5.   ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 (   )  6.   ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 (   )  7.   ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   )  9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.      พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบ
น่ิง  ตรวจ   แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
          3.1     ผูก้  ำกบัเล่ำพระรำชประวติัของพระบำทสมเด็จพระ

เจำ้อยูห่ัวภูมิพลอดุยเดชฯ 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ป้ำยนิเทศ 
3.     พระบรมฉำยำลกัษณ์ของ      

พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4.      ภำพพระรำชกรณียกจิ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.2    ร่วมกนัอภิปรำยถึงพระรำชกรณียกจิท่ีส ำคญั  และพระ
รำชกรณียกจิท่ีเก ีย่วกบักจิกำรลูกเสือ 

         3.3    แบ่งกลุ่มลูกเสือศึกษำ  และจดัท ำป้ำยน ำเทศเก ีย่วกบั
พระรำชกรณียกจิท่ีส ำคญั 

 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  

เลิก) 

ท่ีส ำคญั 

  
5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกพระนำมพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว  รัชกำลปัจจุบนั  
4.    บอกพระรำชกรณียกจิท่ีเก ีย่วกบักจิกำรลูกเสือ 
5.    ตรวจผลงำน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

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

 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่27   ธงและประเทศต่าง ๆ                            
เร่ือง   เพลงชาตแิละเพลงสรรเสริญพระบารมี / ระเบยีบวิธีการชักธงชาตไิทย / ธงชาตไิทย 

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรแสดงควำมเคำรพต่อเพลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมีเป็นส่ิงท่ีทุกคน
พึงปฏิบติั 

2.   จุดประสงค์ 

1. ร้องเพลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมีได้ 
2. ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเม่ือมีกำรบรรเลงเพลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมี  
3.     ชกัธงชำติข้ึนสู่ยอดเสำและชกัธงชำติลงได้ 
4.     เกบ็รักษำธงชำติให้เรียบร้อยอยู่ในสถำนท่ีอนัเหมำะสมได้ 
5.     บอกลกัษณะส่วนประกอบและควำมหมำยของธงชำติไทยได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1.   ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2.   คิดวิเครำะห์วจิำรณ์   
 3.   สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4.   ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5.   ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6.   ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7.   ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.      พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ธงชำติ  
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
         3.1     ร่วมกนัสนทนำถึงควำมส ำคญัและโอกำสในกำรบรรเลงเพลง

ชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
         3.2    แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  กลุ่ม  ผลดักนัร้องเพลงชำติและเพลง

สรรเสริญพระบำรมี 
         3.3    ให้ทุกคนร้องเพลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมีพร้อมทั้ง

แสดงกำรท ำควำมเคำรพเป็นรำยบุคคล 
         3.4     ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตวิธีชกัธงชำติข้ึนและลง 
        3.5   ร่วมกนัอภิปรำยถึงลกัษณะ  ส่วนประกอบ  และควำมหมำยของ

ธงชำติไทย 
         3.6  ให้ลูกเสือวำดภำพระบำยสี  หรือประดิษฐ์ธงชำติไทยแลว้น ำมำ

ส่ง 
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  เลิก) 

3.     พระบรมฉำยำ
ลกัษณ์ของ       
พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่ัวภูมิพลอ
ดุลยเดช ฯ  และ
สมเด็จพระนำงเจำ้
สิริกต์ิิ  
พระบรมรำชินีนำถ 

 
 5.    การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     ควำมพร้อมเพรียงในกำรร้องเพลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมี  
4.    ทดสอบกำรแสดงวิธีชกัธงชำติข้ึนและลง 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
…………. 

 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
1.  ธงชาตไิทย 

 ธงชาตไิทย  เป็นเคร่ืองหมำยแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชำติไทยท่ีด ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นเอกรำชและ
เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวรวมน ้ ำใจของคนในชำติ  เป็นสัญลกัษณ์แห่งควำมสำมคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
และถือว่ำเป็นเคร่ืองหมำยอนัสูงสุด  ซ่ึงทุคนในชำติตอ้งให้กำรเคำรพ  เช่น  เม่ือมีกำรชกัธงชำติข้ึนสู่
ยอดเสำและเชิญธงชำติลง ทุกคนตอ้งแสดงควำมเคำรพ  
 

 

ลักษณะและส่วนประกอบของธงชาตไิทย 

ธงชาตไิทย  มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผำ้  กวำ้ง 
2 ส่วน  ยำว  3  ส่วน  ดำ้นกวำ้งแบ่งเป็น  6  ส่วน
เท่ำ ๆ กนัประกอบดว้ย 
สีแดง  อยูด่ำ้นนอกขำ้งละ  1 ส่วน 
สีขำว  อยู่ถัดจากสีแดงเข้ามาด้านละ  1  ส่วน 

สีน า้เงนิ   อยูต่รงกลำง  2  ส่วน 
 
 ความหมายของธงชาตไิทย 

 ธงชำติไทย  ประกอบดว้ยสี  3  สี  คือ 
สีแดง  หมำยถึง  ชาติ  คือเป็นสีของเลือด  ซ่ึงบรรพบุรุษไดเ้สียสละชีวิตเพ่ือรักษำชำติไวใ้ห้คงอยูม่ำ
จนถึงทุกวนัน้ี 
สีขาว  หมำยถึง  ศาสนา  คือเป็นสีของควำมบริสุทธ์ิ  เป็นหลกัยดึมัน่ในกำรท ำควำมดีและด ำรงชีวิต
อยำ่งมีควำมสุข 
สีน า้เงนิ  หมำยถึง  พระมหากษตัริย์  ผูเ้ป็นองค์ประมุขของประเทศ  ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนไทย
ทั้งชำติ 
2.  ประวัตธิงชาตไิทย 
 ในสมยัโบรำณ  เม่ือจดักองทัพไปท ำสงครำมจะใชธ้งสีต่ำง ๆ เป็นเคร่ืองหมำยประจ ำกองทพั
ละสี  ต่อมำเม่ือได้มีกำรติดต่อส่งเรือไปคำ้ขำยต่ำงประเทศทำงตะวนัตกในสมยักรุงศรีอยุธยำ  เรือสินคำ้
ของไทยใชธ้งแดงเป็นเคร่ืองหมำย 
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 สมยัพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้
นภำลยั  รัชกำลท่ี  2  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใชธ้ง
แดงส ำหรับเรือก  ำป่ันหลวง  ซ่ึงไปคำ้ขำยท่ี
สิงคโปร์ และมำเกำ๊ 
 

  

 
 

 

 
 

 
ต่อมำไดโ้ปรดให้เปล่ียนเป็นธงเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผำ้พ้ืนธงสีแดง  มีรูปชำ้งสีขำว  
(ชำ้งเผือก) อยูต่รงกลำง  และมีกงจักรสีขำว
ลอ้มรอบชำ้งโดยทรงใช้เป็นธงประจ ำเรือหลวง  
 
 
 
 

สมยัพระบำทสมเด็จพระจอมเกลำ้
เจำ้อยูห่ัว  รัชกำลท่ี  4 ทรงโปรดเกลำ้ฯ ให้เอำ
กงจกัร  สีขำวออก  คงไวแ้ต่รูปชำ้งเผือกอยูก่ลำง
ธงแดง และให้ถือว่ำเป็นธงประจ ำชำติไทย 
 
 
 
 
สมยัพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยูห่ัว  
รัชกำลท่ี  6  ทรงโปรดเกลำ้ฯ  ให้เปล่ียนเป็น  ธง
ไตรรงค์ เม่ือ  พ.ศ. 2460  และใชเ้ป็นธงชำติไทย
มำจนถึงปัจจุบนั 
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วิธีการปฏิบตัต่ิอธงชาต ิ

1. ท ำควำมเคำรพทุกคร้ังท่ีมีกำรชกัธงชำติข้ึนหรือลง  และระมดัระวงัอยำ่ให้ธงถูกพ้ืน 
2. ควรพบัธงชำติใส่พำนเกบ็ไวใ้นท่ีอนัสมควร 
3. ควรรักษำธงชำติให้อยู่ในสภำพใหม่  เพ่ือควำมสง่ำงำมและสมเกยีรติ  
4. ไม่น ำธงชำติไปใช้ในทำงท่ีไม่สมควร  เช่นเช็ดพ้ืน 
5. ไม่ใชธ้งชำติท ำเคร่ืองนุ่งห่ม  หรือเคร่ืองอำภรณ์  
6. ไม่เหยียบย  ำ่ท ำลำย  หรือท ำเคร่ืองหมำยใด ๆ บนผืนธงชำติ 
 
วิธีชักธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา  ยนืห่ำงจำกเสำธงประมำณ  3  กำ้ว 

 1.  ผูท่ี้จะชกัธงชำติ  2 คนท ำควำมเคำรพ
พร้อมกนั  คนทำงขวำมือเดินหนำ้  2  กำ้วยนืเทำ้
ชิดแกเ้ชือกท่ีผูกเสำธง  แลว้ถอยหลงักลบัมำท่ีเดิม
แยกเชือกเส้นท่ีจะชกัข้ึนไปให้คนทำงซำ้ยมือถือ
ไวส้ ำหรับธงชำติอยูท่ี่คนทำงขวำ  อยำ่ให้เสน้เชือก
หยอ่นเสร็จแลว้ยืนเตรียมพร้อม 
  
 
2.  ให้ชกัธงข้ึนเม่ือเม่ือเร่ิมร้องหรือบรรเลงเพลง
ชำติให้คนทำงซำ้ยมือค่อยๆสำวเชือกให้ธงข้ึนสู่
ยอดเสำชำ้ ๆ ส่วนคนทำงขวำผ่อนสำยเชือกให้ธง
ค่อย ๆ ข้ึน  และคอยคุมให้เชือกตึงเสมอกนั  ผูช้กั
ธงจะตอ้งกะระยะว่ำพอเพลงชำติจบให้ธงถึงยอด
เสำพอดี  นอกจำกน้ี  ธงท่ีอยูย่อดเสำตอ้งปลิว
สะบดัอยำ่ให้มว้นติดกบัเสำ  

 

3.    เสร็จแลว้คนทำงขวำรวบปลำยเชือกเขำ้ไปผูกท่ีเสำให้เรียบร้อย  
4.    ผูช้กัธงทั้งสองท ำควำมเคำรพพร้อมกนัอีกคร้ังแลว้กลบัไปยนืท่ีของตน 
 กรณีที่มกีารลดธงชาตลิงคร่ึงเสา  ให้ชักธงถึงยอดเสาก่อน  แล้วจึงลดลงมาคร่ึงเสาและเมื่อจะ
ชักลงให้ชักธงขึน้สู่ยอดเสาก่อนแล้วจึงชักลง 

     เพลงชำติ 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่28   ธงและประเทศต่าง ๆ                            
เร่ือง   ธงคณะลูกเสือโลก - ธงชาตปิระเทศต่าง ๆ 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     ธงคณะลูกเสือโลก  เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงอุดมกำรณ์ของลูกเสือทัว่โลก  ธง
ชำติเป็นสญัลกัษณ์ประจ ำชำติของประเทศต่ำง ๆ ทัว่โลก 

2.   จุดประสงค์ 
1. เขียนภำพธงคณะลูกเสือโลกได้ 
2. บอกลกัษณะและควำมหมำยของธงคณะลูกเสือโลกได้ 
3.     บอกท่ีตั้งประเทศเพ่ือนบำ้นใกลเ้คียงได ้ 4  ประเทศ 
4.     เขียนภำพธงประเทศเพ่ือนบำ้นใกลเ้คียงได้  4  ประเทศ 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล์  ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ  แยก  ) 
2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
          3.1     แบ่งกลุ่มลูกเสือจดัท ำภำพธงคณะลูกเสือโลก  พร้อมทั้ง

อธิบำยลกัษณะและควำมหมำย 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     รูปภำพธงคณะลูกเสือ

โลก 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.2     แบ่งกลุ่มลูกเสือศึกษำ  ค้นควำ้  ประชุมกลุ่มอภิปรำยหำ
ท่ีตั้งและลกัษณะทัว่ ๆ ไปของประเทศเพ่ือนบำ้นใกลเ้คียง  เช่น  
สิงคโปร์ มำเลเซีย  อินโดนีเซีย  และญี่ปุ่น 

         3.2    ให้แต่ละกลุ่มจดัท ำรูปภำพธงประเทศต่ำง ๆ  
         3.3    ให้ลูกเสือน ำผลงำนน ำเสนอ   ผูก้  ำกบัสรุปและเสนอแนะ 
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์เฮาวล์  ธงลง  เลิก) 

3.      รูปธงชำติประเทศ
ต่ำง ๆ เช่น  สิงคโปร์  
มำเลเซีย  อินโดนีเซีย  
ญี่ปุ่น   

4.      กระดำษสี  กรรไกร   
และ   แป้งเปียก 

 5.    การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกลกัษณะและควำมหมำยของธงคณะลูกเสือโลก 
4.     ตรวจผลงำนภำพวำดธงคณะลูกเสือโลก 
5.     บอกท่ีตั้งของประเทศเพ่ือนบำ้นใกลเ้คียง 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

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

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
1.  ธงคณะลูกเสือโลก 
 ธงคณะลูกเสือโลก  เป็นสัญลกัษณ์แทนสมำชิกของคณะลูกเสือโลก  เ ร่ิมใชใ้นประเทศองักฤษ
เป็นคร้ังแรก 
 

 

ลกัษณะและส่วนประกอบของธงคณะลูกเสือโลก 
 ธงคณะลูกเสือโลก  มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผำ้  กวำ้ง 2 ส่วน  ยำว  3  ส่วน  พ้ืนธง
สีม่วง  มีเคร่ืองหมำยเฟลอร์เดอลีส์สีขำวอยูต่รง
กลำงท่ีแฉกขำ้งทั้งสองมีดำว  5  แฉกอยูข่ำ้งละ  1  
ดวง  ลอ้มรอบดว้ยเชือกสีขำวผูกเป็นเง่ือนพิรอด
อยูด่ำ้นล่ำง 

 ควำมหมำยของธงคณะลูกเสือโลก 
 เคร่ืองหมำยเฟลอร์เดอลีส์  หมำยถึง  ค ำปฏิญำณของลูกเสือ  3  ขอ้ 
 ดำว  5  แฉก  2  ดวง   หมำยถึง  กฎของลูกเสือ  10  ขอ้ 
 เชือกขำวท่ีลอ้มรอบและผูกเป็นเง่ือนพิรอด  หมำยถึง  ทุกประเทศท่ีเป็นสมำชิกยอมรับและ
ปฏิบติัตำมค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ  ซ่ึงมีควำมผูก พนัธ์ฉันท์พ่ีน้อง  ดุจดงัเง่ือนท่ีผูกแน่นเป็นสำย
สมัพนัธ์แทนกำรจบัมืออยำ่งมิตรภำพ 
 พ้ืนสีม่วง  เป็นสีแทนคณะลูกเสือโลก  ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศสมำชิกของทวีปต่ำง ๆ เม่ือรวม
สีกนัเขำ้แลว้เป็นสีม่วง 
 
2.  ธงชำติองักฤษ 

 

ลกัษณะและส่วนประกอบของธงชำติองักฤษ 
 ธงชำติองักฤษ  มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผำ้  พ้ืนธงสีน ้ ำเงินมีรูปกำกบำทต่ำง ๆ 
ใชแ้ทนนักบุญประจ ำชำติของอิงแลนด์  
ไอร์แลนด์  และสกอตแลนด์  ซ่ืงเรียกว่ำธง
ประเทศสหรำชอำณำจกัร  หรือธงยูเน่ียนแจ๊ค 
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 ควำมหมำยของธงชำติองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 รูปกำกบำทสีแดงบนพ้ืนขำว         รูปกำกบำทของมุมสีแดงบนพ้ืนขำว       รูปกำกบำททแยงมุมสี      
       แทนนักบุญเซนตย์อร์ชแห่งอิงแลนด์      แทนนักบุญเซนตแ์มดริกแห่งไอรแลนด์        ขำวบนพ้ืนสีน ้ำเงิน           
                                                                                                                                แทนนักบุญเซนตแ์อนดรูว ์    
                                     แห่งสกอตแลนด์        

3.   ธงชำติฟิลิปปินส์ 

 

ลกัษณะและส่วนประกอบของธงชำติฟิลิปปินส์ 
 ธงชำติฟิลิปปินส์  มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผำ้  ประกอบดว้ยสีน ้ ำเงิน  ขำวและ
แดง 
 
 

 ควำมหมำยของธงชำติฟิลิปปินส์ 
 สีขำวบนผืนธง  หมำยถึง  ควำมเสมอภำคและภรำดรภำพมีลกัษณะเป็นรูปสำมเหล่ียมดำ้นเท่ำ
อยูชิ่ดริมซำ้ยโดยมีดำ้นกวำ้งของธงเป็นฐำน  ภำยในรูปสำมเหล่ียมมีรูปดวงอำทิตยเ์ปล่งรัศมี  8  แฉก  
และมีดำว  3  ดวงลอ้มรอบ 
 ดวงอำทิตย ์             หมำยถึง         เสรีภำพและอิสรภำพ 
 รัศมี  8 แฉก            หมำยถึง         เขตทั้ง  8  ของประเทศฟิลิปปินส์ 
 ดำว  3  ดวง            หมำยถึง          พ้ืนท่ี  3  ส่วน ซ่ึงแบ่งตำมสภำพภูมิประเทศ 
 ส่วนท่ีเหลือบนผืนธง  แบ่งออกเป็น  2  ส่วนเท่ำ ๆ กนั 
 แถบบนสีน ้ ำเงิน  หมำยถึง  กำรบ ำเพญ็ประโยชน์ 
 แถบล่ำงสีแดง     หมำยถึง  ควำมกลำ้หำญและอดทน  
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ตวัอยำ่งธงประเทศต่ำงๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

ญ่ีปุ่น เนปาล สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มาเลเซีย สิงคโปร ์ อินโดนีเซีย 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่29  อนามัย        
เร่ือง   การรักษาความสะอาด ฟันมอื  เท้า  และเล็บ / การหายใจและการป้องกันโรคหวัด 

ไม่ให้แพร่กระจาย 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรรักษำควำมสะอำดเป็นกำรส่งเสริมสุขนิสยัท่ีดี  
2.   จุดประสงค์ 

 1.   บอกเหตุผลในกำรรักษำควำมสะอำดฟัน  มือ  เทำ้และเลบ็ได้ 
 2.   บอกวิธีรักษำควำมสะอำดฟัน  มือ  เทำ้และเลบ็ได้ 
 3.   แสดงวิธีรักษำควำมสะอำดฟัน  มือ  เทำ้และเลบ็ได้ 
 4.   แสดงวิธีหำยใจอยำ่งถูกวิธีได้ 
 5.   แสดงวิธีป้องกนัไม่ให้โรคหวดัแพร่ออกไปได้ 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม   ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

เพลง   -   เกม 
 
 

1. แผนภูมิเพลง 
2. หุ่นจ ำลองฟันน ้ ำนม 
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กิจกรรม   ส่ือ/ อุปกรณ์ 

2. กำรสอนตำมเน้ือหำ 
แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตำมฐำน  โดยผูก้  ำกบัอธิบำยพร้อมทั้ง
สำธิต  แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติัดงัน้ี 
ฐำนท่ี 1  วิธีกำรรักษำควำมสะอำดฟัน 
ฐำนท่ี  2  วิธีกำรรักษำควำมสะอำดมือและเลบ็มือ 
       ฐำนท่ี  3  วิธีกำรรักษำควำมสะอำดเทำ้และเลบ็เทำ้  
3.1 ผูก้  ำกบัน ำสนทนำถึงควำมส ำคญัในกำรหำยใจอยำ่งถูกวิธี
โดยให้ทุกคนแสดงวิธีหำยใจทำงจมูก  ซ่ึงปลอดภยักว่ำกำร
หำยใจทำงปำกเพรำะในจมูกมีขนจมูกคอยป้องกนัฝุ่นละออง  
3.2ร่วมกนัอภิปรำยถึงอนัตรำยท่ีไดร้ับจำกกำรแพร่กระจำย
ของโรคหวดั 

                 3.3 ผูก้  ำกบัเสนอแนะกำรป้องกนัโรคหวดัไม่ให้
แพร่กระจำยสู่ผูอ่ื้น 
       4.      ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 

 5.      พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  
เลิก) 

3. แปรงสีฟัน  ยำสีฟัน  
ขนัน ้ ำ  สบู่  ผำ้ขนหนู  
กรรไกรตดัเลบ็ 

  
5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกควำมส ำคญัในกำรรักษำควำมสะอำดฟัน  มือ  เทำ้  และเลบ็  
4. กำรแสดงวิธีรักษำควำมสะอำดฟัน  มือ  เทำ้  และเลบ็  
5.     บอกวิธีกำรหำยใจอยำ่งถูกต้องและวิธีป้องกนัโรคหวดัไม่ให้
แพร่กระจำย 
6.     ทดสอบกำรหำยใจอยำ่งถูกตอ้งและวิธีป้องกนัโรคหวดัไม่ให้
แพร่กระจำย 

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

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
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6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
 ร่ำงกำยคนเรำประกอบดว้ยอวยัวะต่ำง ๆ ท่ีมีควำมส ำคญัและท ำหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนั  เช่น  ตำใช้
ส ำหรับดู  จมูกใชห้ำยใจ  ฟันใชบ้ดเค้ียวอำหำร  มือใชห้ยบิจบัส่ิงของ  เทำ้ใชเ้ดินและยนื  เป็นตน้  
อวยัวะเหล่ำน้ีไม่สำมำรถใชท้ ำหนำ้ท่ีแทนกนัไดเ้รำจึงตอ้งรักษำอวยัวะทุกส่วนของร่ำงกำยให้สะอำด
และแข็งแรงอยูเ่สมอ 
1.  ฟัน 

 ฟัน  เป็นอวยัวะย่อยอำหำรท่ีส ำคญัอนัดบัแรกของระบบยอ่ยอำหำร  ฟันมีหนำ้ท่ีบดเค้ียวอำหำร
ให้ละเอียด  หำกไม่รักษำฟันให้สะอำดอำจท ำให้เกดิโรคฟันผุ  เหงือกอกัเสบและเกดิแผลในช่องปำกได้ 
 ฟันคนเราม ี 2  ชุด  คือ 
 1.  ฟันน า้นม  เป็นฟันชุดแรก  มี  20  ซ่ี  ฟันน ้ ำนมจะเร่ิมข้ึนเม่ืออำยปุระมำณ  2  ปีคร่ึงและจะ
เร่ิมหลุดเม่ืออำยปุระมำณ  6  ปี ฟันน ้ ำนมจะหลุดหมดเม่ืออำยุ 8–10 ปี 
 2.  ฟันแท้  เป็นฟันชุดท่ีสอง  มี  32  ซ่ี  ฟันแทจ้ะเร่ิมข้ึนมำแทนท่ีฟันน ้ ำนมท่ีหลุดไป  เม่ืออำยุ
ประมำณ  6-8 ปี  และจะข้ึนครบ  32  ซ่ีเม่ืออำยปุระมำณ  25  ปี  ฟันแทห้ำกผุและหักจะไม่มีฟันชุดใหม่
งอกออกมำแทนท่ีอีก 
 วิธีรักษาฟันให้สะอาด 

 1.  แปรงฟันอยำ่งนอ้ยวนัละ  2  คร้ัง  คือ  ต่ืนนอนตอนเชำ้และกอ่นเขำ้นอน 
 2.  หลงัรับประทำนอำหำรทุกคร้ัง  ควรบว้นปำกให้สะอำด 
 3.  รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ต่อฟัน  เช่น  ผกัสด  ผลไม ้ หลีกเล่ียงอำหำรท่ีรสหวำนจดั
หรือเปร้ียวจดั 
 4.  ควรแปรงฟันให้ถูกวิธี 
 5.  ควรให้ทนัตแพทยต์รวจฟันอยำ่งนอ้ยปีละ  2  คร้ัง 
 การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 

 1.  กำรแปรงฟันดำ้นนอก  ให้วำงแปรงดำ้นท่ีมีขนแนบบริเวณเหงือกและฟันกดแปรงเบำ ๆ 
บิดขอ้มือปัดแปรง  ถำ้แปรงฟันบนให้ปัดขนแปรงลงล่ำง  แต่ถำ้แปรงฟันล่ำงให้ปัดขนแปรงข้ึนบนให้
ท ำหลำย ๆ คร้ัง 
 2.  กำรแปรงฟันดำ้นในของฟันบน  ให้หงำยแปรงข้ึน  สอดแปรงในช่องปำกดำ้นเพดำนบน
ดำ้นขำ้งของแปรงแนบฟันบนดำ้นใน  กดแปรงเบำ ๆ และบิดขอ้มือให้ขนแปรงปัดลงล่ำงผ่ำนซอกฟัน  
ให้ท ำหลำย ๆ คร้ัง 
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 3.  กำรแปรงฟันดำ้นในของฟันล่ำง  ให้คว  ่ำแปรงลง  โดยให้ดำ้นขำ้งของแปรงแนบฟันล่ำง
ดำ้นนอก  กดแปรงเบำ ๆ และบิดขอ้มือให้ขนแปรงปัดข้ึนผ่ำนซอกฟันให้ท ำหลำย ๆ คร้ัง 
 4.  กำรแปรงฟันดำ้นบดเค้ียวของฟันบนและฟันล่ำง  ให้ขนแปรงแตะฟันดำ้นบดเค้ียวแปรง
เขำ้-ออกเบำ ๆ ท ำหลำย ๆ คร้ัง  เม่ือแปรงฟันเสร็จแลว้ควรบว้นปำกให้สะอำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  มอื 

 มอื  เป็นอวยัวะส ำคญัของร่ำงกำย  ใชส้ ำหรับหยบิจบัและสัมผสัส่ิงต่ำง  ๆ มือท่ีสกปรกจะเป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรคเข้ำสู่ปำก  และอำจแพร่เช้ือโรคจำกผูป่้วยไปยงัผูอ่ื้นโดยกำรสัมผสั  ดังนั้นเรำควร
รักษำมือให้สะอำดอยูเ่สมอ 
 วิธีรักษามอืให้สะอาด 
 1.  ลำ้งมือให้สะอำดกอ่นรับประทำนอำหำร  และหลงัจำกเขำ้ห้องน ้ ำห้องสว้มทุกคร้ัง 
 2.  ลำ้งมือดว้ยสบู่  และลำ้งออกดว้ยน ้ ำสะอำด  เช็ดมือให้แห้ง 
 3.  ไม่อมหรือดูดเลียน้ิวมือ  เพรำะอำจน ำเช้ือโรคเขำ้สู่ร่ำงกำยได ้
3.  เท้า 

 เท้า  เป็นอวยัวะส ำคญัท่ีใชส้ ำหรับยนืและเดิน  เทำ้อำจสกปรกและไดรั้บอนัตรำยได้ง่ำย  ดังนั้น  
เรำควรระมดัระวงัและรักษำเทำ้ให้สะอำดอยูเ่สมอ 
 วิธีรักษาเท้าให้สะอาด 
 1.  ลำ้งเทำ้ให้สะอำดและเช็ดให้แห้งเสมอ 
 2.  ควรสวมรองเทำ้ทุกคร้ังท่ีออกจำกบำ้น 
 3.  ไม่กดัหรือแทะเลบ็เล่น  เพรำะเลบ็อำจฉีก  ท ำให้เกดิอำกำรอกัเสบได้ 
 4.  ไม่ใชเ้ลบ็เกำผิวหนงัท่ีสกปรกหรือเป็นแผล เพรำะอำจเป็นกำรแพร่เช้ือโรคได ้
 5.  ถำ้เลบ็อกัเสบ  ควรรีบไปพบแพทย ์
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5.  การหายใจ 

 การหายใจ  เป็นกำรสูดอำกำศบริสุทธ์ิ  เช่น  กำ๊ซออกซิเจนเข้ำสู่ปอดและหำยใจเอำอำกำศเสีย
ออก  เช่น  กำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์ออกจำกร่ำงกำย  ปกติเรำหำยใจทำงจมูกเวน้แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถ
หำยใจทำงจมูกได ้ เช่น  ขณะเป็นหวดั  คดัจมูก  หรือมีเลือดก  ำเดำให้หำยใจทำงปำกแทน  
 การหายใจที่ถูกวิธี 
 1.  หำยใจทำงจมูก  เพรำะภำยในรูจมูกมีขนช่วยกรองฝุ่นละอองและเช้ือโรคไม่ให้เข้ำสู่ร่ำงกำย
ไดง่้ำย 
 2.  หำยใจทำงจมูก  เพรำะโพรงจมูกช่วยควบคุมอุณหภูมิและควำมช้ืนของอำกำศท่ีจะเข้ำสู่ปอด  
เสน้เลือดฝอยภำยในจมูกจะช่วยให้อำกำศอบอุ่นข้ึนและในจมูกยงัมีน ้ ำเมือกท่ีท ำให้อำกำศมีควำมช้ืน
พอเหมำะ 
 3.  ควรอยู่ในท่ีโล่งแจ้งและมีอำกำศบริสุทธ์ิ  หลีกเล่ียงกำรอยู่ในท่ีแออดั  อำกำศถ่ำยเทไม่
สะดวก 
โรคหวัด 

 โรคหวัด  เกดิจำกกำรไดรั้บเช้ือไวรัส  เป็นโรคเก ีย่วกบัระบบทำงเดินหำยใจ  ติดต่อได้ง่ำย  จำก
กำรไอหรือจำมของคนท่ีเป็นหวดั  โดยกำรสัมผัสกบัน ้ ำมูกหรือน ้ ำลำยของผูป่้วยบำงคร้ังอำจติดต่อ
ทำงออ้มโดยกำรใชข้องร่วมกยัผูป่้วย  เช่น  ผำ้เช็ดหนำ้  เส้ือผำ้ 
 อาการของโรคหวัด  ผูป่้วยจะมีอำกำรไอ  จำม  น ้ ำมูกไหล  คัดจมูก  ระคำยคอ  และอำจมีไข้
ดว้ย 
 วิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหวัด 
 1.  พกัผ่อนให้เพียงพอ 
 2.  ออกก  ำลงักำยพอเหมำะเพ่ือให้ร่ำงกำยแข็งแรง 
 3.  ไม่อยูใ่นท่ีอำกำศอบัช้ืนนำน ๆ  
 4.  เม่ือตวัหรือศีรษะเปียก  ให้รีบเช็ดให้แห้ง  และสวมเส้ือผำ้ให้ร่ำงกำยอบอุ่น 
 5.  ไม่คลุกคลีใกลชิ้ดคนเป็นหวดั 
วิธีการรักษาโรคหวัด 
 1.  เม่ือมีอำกำรไอ  ควรรับประทำนยำแกไ้อ  หรือเม่ือมีไข ้ กค็วรรับประทำนยำลดไข  ้
 2.  ด่ืมน ้ ำมำก ๆ และพกัผ่อนให้เพียงพอ 
 3.  รักษำร่ำงกำยให้อบอุ่นอยูเ่สมอ 
 4.  เม่ือรับประทำนยำแลว้อำกำรไม่ดีข้ึน  ควรไปพบแพทย ์
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วิธีป้องกันไม่ให้โรคหวัดแพร่ออกไป 

 1.  ไม่ใชส่ิ้งของร่วมกบัผูอ่ื้น 
 2.  ไม่ไอหรือจำมรดผูอ่ื้นควรใช้ผำ้ปิด
ปำกและจมูกเวลำไอหรือจำม 
 3.  ส่ิงของเคร่ืองใช้ของผูป่้วยควรแยกท ำ
ควำมสะอำด  ไม่ปะปนกนั 
 4.  ไม่ควรเข้ำไปอยู่ในท่ีชุมชน  หรือ
บริเวณท่ีมีคนหนำแน่น 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่30  อนามัย        
เร่ือง   การปฐมพยาบาลบาดแผลขนาดเล็ก   

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรรักษำพยำบำลเป็นกำรช่วยเหลือเบ้ืองตน้เพ่ือลดอนัตรำยแกผู่บ้ำดเจ็บ 
2.   จุดประสงค์ 

 1.   บอกควำมส ำคญัของกำรปฐมพยำบำลเม่ือมีบำดแผลขนำดเลก็ได้ 
2. แสดงวิธีปฏิบติัเม่ือมีบำดแผลถลอกเล็กน้อยได้ 
3. รู้จกัขอควำมช่วยเหลือจำกผูใ้หญ่เม่ือมีอุบติัเหตุเกดิข้ึนได ้

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 

3.1   ผูก้  ำกบัน ำสนทนำถึงควำมส ำคัญของกำรปฐมพยำบำล
เม่ือมีบำดแผลขนำดเลก็  เช่น  แผลถลอก  แผลมีดบำด 

              3.2   ร่วมกนัอภิปรำยถึงสำเหตุและผลท่ีเกดิจำกอุบติัเหตุ 

1. แผนภูมิเพลง 
2.  อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำร
ปฐมพยำบำล  เช่น  ส ำลี  
ผำ้พนัแผล  แอลกอฮอล ์ 
ทิงเจอร์ไอโอดีน  ยำแดง  
พลำสเตอร์ยำ  เป็นตน้ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3  แบ่งกลุ่มลูกเสือแสดงวิธีปฐมพยำบำลเม่ือมีบำดแผล
ขนำดเลก็และกำรขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ  
3.4   ผูก้  ำกบัสรุปเสนอแนะวิธีกำรส่งข่ำวและวิธีกำรขอควำม
ช่วยเหลือ 

       4.      ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
       5.      พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  
เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกควำมส ำคญัของกำรปฐมพยำบำลเม่ือมีบำดแผลขนำดเลก็  
4. บอกวิธีกำรขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ 
5. ทดสอบกำรแสดงวิธีปฐมพยำบำลเม่ือมีบำดแผลถลอก  ถูกของมีคม

บำด  ถูกของแหลมท่ิมต ำ  แมลงมีพิษกดัต่อย 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
.………… 

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

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 

การปฐมพยาบาล 

 การปฐมพยาบาล    หมำยถึง  กำรให้ควำมช่วยเหลือเบ้ืองต้นแกผู่เ้จ็บป่วย 
 กำรปฏิบติักจิกรรมลูกเสือ  อำจเกดิอุบติัเหตุท ำให้เกดิบำดแผลขนำดเล็ก  เช่น  แผลถลอก  ของ
มีคมบำด  ของแหลมท่ิมต ำ  แมลงมีพิษกดัต่อย  ดงันั้นลูกเสือควรรู้วิธีปฐมพยำบำลจะได้ช่วยเหลือ
ตนเองและเพ่ือนได้ 
1.  แผลถลอก 
 วิธีการปฐมพยาบาลแผลถลอก 
 1.  ลำ้งแผลดว้ยน ้ ำสบู่  เอำกรวดหรือดินท่ีมีอยูใ่นแผลออกให้หมด 
 2.   เช็ดรอบแผลดว้ยแอลกอฮอล์ 
 3.  ทำแผลดว้ยทิงเจอร์ใส่แผลสด 
                4.  ไม่ตอ้งปิดแผล 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2.  ของมคีมบาด 
 วิธีปฐมพยาบาลของมคีมบาด 
 1.  บีบให้เลือดชะเอำส่ิงสกปรกออกมำบำ้ง 

2.  ถำ้มีฝุ่นผงหรือส่ิงสกปรก  ให้ลำ้งดว้ยน ้ ำสุกกบัสบู่ 
 3.  ห้ำมเลือดท่ีไหลออกมำให้หยดุเสียกอ่น โดยใชส้ ำลี หรือผำ้พนัแผลซอ้นกนัให้หนำกดทบั
ลงบนแผล 
 4.  ท ำควำมสะอำดแผลดว้ยแอลกอฮอลห์รือยำลำ้งแผล  พยำยำมอยำ่ให้แผลถูกน ้ ำ 
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 5.  ใส่ทิงเจอร์ใส่แผลสด  แลว้พนัรัดให้ขอบแผลชิดกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ของแหลมทิ่มต า 

 วิธีปฐมพยำบำลบำดแผลถูกตะปูต ำ 
 1.  ลำ้งเอำเศษดินออกให้หมด 
 2.  ใชน้ ้ ำยำไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ชะลำ้ง  แลว้ท ำควำมสะอำดแผลอีกคร้ัง 
 3.  ปิดแผล  และห้ำมแผลถูกน ้ ำ 
 4.  ไปหำหมอเพ่ือพิจำรณำฉีดยำป้องกนับำดทะยกัและใชย้ำปฏิชีวนะ  
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4.  แมลงมพีิษกัดต่อย 

 วิธีปฐมพยำบำลบำดแผลแมลงมีพิษกดัต่อย 
 1.  ถำ้มีเหล็กในของแมลงฝังอยู่  ให้ใชห้ลอดดูดนมหรือหลอดกำแฟเลก็ ๆ แข็ง ๆ หรือปลำย
ดำ้มปำกกำลูกล่ืนท่ีถอดไสป้ำกกำออกแลว้ครอบจุดท่ีถูกกดัแลว้กดลงให้เหล็กในโผล่  แลว้ใชคี้มคีบ
หรือดึงออก 
 2.  กดหรือบีบบริเวณปำกแผล  เพ่ือให้น ้ ำพิษออกมำให้หมด 
 3.  ใชส้ ำลีชุบแอมโมเนียหรือใชค้รีมเพร็ดนิโซโลนหรือครีมไตรแอมซิโนโลนทำแผล 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
5.  การขอความช่วยเหลือเมือ่เกิดอุบตัเิหตุ 

 อุบติัเหตุ  คือ  เหตุกำรณ์หรืออนัตรำยท่ีเกดิข้ึนโดยไม่ไดค้ำดคิดมำกอ่น  เม่ือมีกำรบำดเจ็บ
เกดิข้ึน  ถำ้เป็นบำดแผลขนำดเลก็  ลูกเสือสำมำรถช่วยปฐมพยำบำลได้  แต่ถำ้เป็นบำดแผลขนำดใหญ่
หรือเป็นอนัตรำย  ซ่ึงเกนิควำมสำมำรถของลูกเสือแลว้  จะตอ้งรีบขอควำมช่วยเหลือจำกผูใ้หญ่  เพ่ือขอ
ค ำแนะน ำและน ำส่งหมอทันที 
 วิธีขอควำมช่วยเหลือจำกผูใ้หญ่เม่ือเกดิอุบติัเหตุ  
 1.  ให้รีบขอควำมช่วยเหลือจำกผูใ้หญ่ท่ีอยู่ใกลชิ้ดท่ีสุด  
 2.  บอกเหตุกำรณ์หรือส่ิงท่ีตอ้งกำรขอควำมช่วยเหลือ  เช่น  เกดิอะไรข้ึน  เหตุเกดิท่ีไหน  
ผูบ้ำดเจ็บมีสภำพอยำ่งไร  และตอ้งกำรให้ช่วยเหลืออยำ่งไร  
 3.  ถำ้ไม่สำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกผูใ้หญ่ไดด้ว้ยตนเอง  ให้บอกเพ่ือนหรือผูท่ี้พบเห็นแจง้
ให้ผูใ้หญ่ทรำบ  เพ่ือขอควำมช่วยเหลือทนัที  
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่31  การส ารวจ                             
เร่ือง   ความส าคัญของการส ารวจ  

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรส ำรวจเป็นกำรฝึกกำรสงัเกต  จดจ ำส่ิงท่ีพบเห็นเพ่ือประโยชน์  ต่อกำร
ด ำรงชีวิต 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกควำมส ำคญัของกำรส ำรวจได้ 
 2. บอกท่ีตั้งสถำนท่ีส ำคญัในทอ้งถ่ินใกลเ้คียงได้ 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 

3.1   ให้ลูกเสือเล่ำถึงส่ิงท่ีไดพ้บเห็นจำกสถำนท่ีท่ีเคยไป
เท่ียวมำ  

3.2   ร่วมกนัอภิปรำยถึงประโยชน์ท่ีไดร้ับจำกส ำรวจ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพสถำนท่ีส ำคญั ๆ 

เช่น วดั อนำมยั  สถำนี
ต ำรวจ  โรงพยำบำล  
ไปรษณีย ์ อ ำเภอ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

สถำนท่ีนั้นๆ ว่ำมีประโยชน์อยำ่งไรบำ้ง 
3.2  ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมส ำคญั  และประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจำกสถำนท่ีท่ีส ำคญัในทอ้งถ่ินเช่นวดัอนำมยั สถำนี
ต ำรวจไปรษณีย ์อ ำเภอ  เป็นตน้ 
3.3  แบ่งกลุ่มลูกเสือออกส ำรวจสถำนท่ีบริเวณใกลเ้คียง
โรงเรียน  แลว้กลบัมำรำยงำน 
3.4  ผูก้  ำกบัอธิบำยสรุป 

 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  
เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกควำมส ำคญัของกำรเดินทำงส ำรวจ  
4. บอกท่ีตั้งและควำมส ำคญัของสถำนท่ีท่ีให้บริกำรท่ีส ำคญัใน

ทอ้งถ่ิน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
…………. 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที ่32   การส ารวจ                             
เร่ือง   การขอความช่วยเหลือเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน  

 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรส ำรวจสถำนท่ีท่ีให้บริกำรท่ีส ำคญั  จ ำเป็นต่อกำรขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกดิ
เหตุฉุกเฉิน 

2.   จุดประสงค์ 

บอกวิธีขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉินได้ 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 

3.1  ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมส ำคญัของกำรขอควำม
ช่วยเหลือเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 

3.2  ร่วมกนัอภิปรำยถึงสถำนท่ีท่ีให้บริกำรในทอ้งถ่ินเช่น  อนำมยั  
สถำนีต ำรวจ  สถำนีดบัเพลิง  บำ้นก  ำนัน 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ  
3. บตัรค ำช่ือสถำนบริกำรท่ี

ส ำคญัเช่น  อนำมยั  สถำนี
ต ำรวจ  โรงพยำบำล  สถำนี
ดบัเพลิง 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3  ผูก้  ำกบัสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลอง  แลว้ให้ลูกเสือแสดง
วิธีขอควำมช่วยเหลือ 

 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  
เลิก) 

 

 
 5.    การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
4. บอกวิธีขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 

…………. 
…………. 
.………… 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 33  การส ารวจ                              

เร่ือง   การรายงานการส ารวจ   

 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรสงัเกตส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรำเป็นกำรส่งเสริมพฒันำกำรทำงสติปัญญำ 
2.   จุดประสงค์ 

ส ำรวจสถำนบริกำรท่ีส ำคญัในทอ้งถ่ินใกลเ้คียงได้ 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 

3.1  ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีปฏิบติัตนเก ีย่วกบักำรใชบ้ริกำร
ของสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ีให้บริกำรในท้องถ่ิน 
3.2  ผูก้  ำกบัแจกแบบรำยงำนกำรส ำรวจ  แลว้ให้ลูกเสือ
ซกัถำมขอ้สงสัย 

3.3  แบ่งกลุ่มลูกเสือออกไปส ำรวจบริเวณใกลเ้คียงแล้ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. แบบรำยงำนกำรส ำรวจ  
3. แผนท่ีพอสงัเขปของทอ้งถ่ิน 
4. สมุดบนัทึก  ดินสอ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

กลบัมำรำยงำน 
3.4  ผูก้  ำกบัสรุปเสนอแนะ 

 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  
เลิก) 

 

 
 5.    การประเมนิผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. กำรสงัเกตจดจ ำ 
4. ตรวจรำยงำนกำรส ำรวจสถำนท่ีท่ีให้บริกำร 

…………. 
…………. 
.………… 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
1.  การส ารวจและการเยอืนสถานที่ใกล้เคียง 

 กำรอำศยัอยู่ในทอ้งถ่ินใด ๆ กต็ำม  จ ำเป็นตอ้งรู้จกัท้องถ่ินของตนเองให้ดีเพ่ือประโยชน์ในกำร
ใชบ้ริกำรจำกสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ให้ถูกตอ้ง  และสำมำรถแนะน ำบุคคลอ่ืนให้ใชบ้ริกำรไดด้ว้ย 
 การส ารวจ  หมำยถึง  กำรคน้หำส่ิงท่ียงัไม่เคยพบเห็นมำกอ่น  จำกนั้นจึงท ำกำรศึกษำให้เขำ้ใจ
โดยกำรรวบรวมรำยละเอียดไว ้ เพ่ือประโยชน์ในกำรใชบ้ริกำรต่อไป  
 การเยอืน   หมำยถึง  กำรเยี่ยมชมสถำนท่ีหรือส่ิงท่ีคน้พบแลว้เพ่ือศึกษำและรวบรวม
รำยละเอียดเหล่ำนั้น 
 
2.  สถานที่ที่ควรส ารวจและไปเยอืน 

 สถำนท่ีต่ำง ๆ ในท้องถ่ินท่ีอำศยัอยู่  หรือบริเวณใกลเ้คียงท่ีลูกเสือควรท ำกำรส ำรวจ  คือ   
 1.  สถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์  เช่น  โบรำณสถำน  อนุสำวรีย ์ เป็นตน้  
 2.  สถำนท่ีส ำคญัทำงศำสนำ  เช่น  วดั  โบสถ ์ มสัยดิ  ศำลเจำ้  เป็นตน้ 
 3.  สถำนท่ีบริกำรต่ำง ๆ เช่น  สถำนีรถไฟ  สถำนท่ีจอดรถโดยสำร  ท่ำเรือ  ท่ำอำกำศยำน  
โรงแรม เป็นตน้ 
 4.  สถำนท่ีรำชกำร  เช่น โรงเรียน โรงพยำบำล ไปรษณีย ์สถำนีต ำรวจ สถำนีอนำมยั  สถำนี
ดบัเพลิง  เป็นตน้ 
 5.  สถำนท่ีพกัอำศยัของบุคคลส ำคญัในท้องถ่ิน  เช่น  บำ้นก  ำนนั  ผูใ้หญ่บำ้น  นำยอ ำเภอ  
แพทย ์ เป็นตน้ 
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3.  ประโยชน์ของการส ารวจและเยอืนสถานที่ 

 กำรส ำรวจและเยือนสถำนท่ี เป็นกจิกรรมกลำงแจง้ของลูกเสือท่ีกอ่ให้ประโยชน์ต่ำง ๆ ดังน้ี 
 1.  รู้จกัใชค้วำมคิดในกำรวำงแผนและตดัสินใจ  
 2.  รู้จกัสงัเกต  จดจ ำ  ส่ิงท่ีพบเห็น 
 3.  รู้จกัขอควำมช่วยเหลือจำกสถำนท่ีส ำคญั  
 4.  สำมำรถช่วยเหลือหรือแนะน ำผูอ่ื้นให้ใชบ้ริกำรได้ 
4.  การรายงานผลการส ารวจสถานที่ 

 เม่ือไปส ำรวจและเยอืนสถำนท่ีกลบัมำแลว้  จะตอ้งท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจซ่ึงประกอบดว้ย
หัวขอ้ต่อไปน้ี 
 1.   ช่ือสถำนท่ีและท่ีตั้ง 
 2.   ลกัษณะของสถำนท่ี  เช่น  สวนสำธำรณะ  โบรำณสถำน  วดั  โบสถ ์ สถำนท่ีรำชกำร  
สถำนท่ีท่องเท่ียว 
 3.  ประโยชน์หรือควำมส ำคญัของสถำนท่ี 
 4.  ประวติัควำมเป็นมำ  หรือเร่ืองรำวท่ีเก ีย่วขอ้งกบัสถำนท่ีนั้น 
 5.   ระยะทำงจำกจุดเร่ิมตน้ถึงสถำนท่ีต่ำง ๆ โดยใชร้ะยะทำง  ทิศ  เวลำกำรเดินทำง
โดยประมำณ 
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 6.  ลงช่ือผูส้ ำรวจหรือรำยงำน 
 7.  ลงวนั  เดือน  ปี  ท่ีรำยงำนและส ำรวจ 
5. การขอความช่วยเหลือเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 เหตุฉุกเฉิน  หมำยถึง  เหตุกำรณ์ท่ีเกดิข้ึนกะทนัหันโดยมิไดค้ำดหมำยมำกอ่น  ซ่ึงอำจมีสำเหตุ
มำจำกควำมประมำท  กำรเจ็บป่วยกะทันหัน  ภยัธรรมชำติหรือควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์  กำรขำดควำม
ช ำนำญ  ส่ิงของเคร่ืองใชไ้ม่แข็งแรงมัง่คง 
 เม่ือลูกเสือพบเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือได ้ ควรแจง้ผูท่ี้เก ีย่วขอ้งทรำบ  ดงัน้ี 
 1.  เม่ือเกดิอุบติัเหตุ  เช่น  รถชนกนั และมีผูบ้ำดเจ็บ  ให้ขอควำมช่วยเหลือจำกผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง  
แจง้โรงพยำบำลหรือสถำนีอนำมยัเพ่ือขอควำมช่วยเหลือ  
 2.  เม่ือเกดิอุบติัภยั  เช่น  ไฟไหมใ้ห้แจง้สถำนีต ำรวจ  สถำนีดบัเพลิง  เทศบำลหรือ สุขำภิบำล  
เป็นตน้ 
 3.  เม่ือเกดิเหตุร้ำยแรง  เช่น  กำรท ำร้ำยร่ำงกำย  กำรปลน้ทรัพยใ์ห้แจง้ต ำรวจ  ก  ำนนั  
ผูใ้หญ่บำ้น  หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูร้ับผิดชอบท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด  เป็นตน้  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 34   ความปลอดภัย                              

เร่ือง   ความปลอดภัยในบ้าน และ ความปลอดภัยบนถนน  

 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ     ควำมระมดัระวงั  ช่วยให้เกดิควำมปลอดภยัจำกอุบติัเหตุ  
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกสำเหตุท่ีท ำให้เกดิอุบติัเหตุภำยในบำ้นได้ 
2. บอกวิธีป้องกนัอุบติัเหตุภำยในบำ้นได้ 
3.     บอกสำเหตุท่ีท ำให้เกดิอนัตรำยจำกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำได้ 
4.     บอกวิธีป้องกนัอนัตรำยจำกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำได้ 
5.     ปฏิบติัตนในกำรเดินและขำ้มถนนไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 
 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพหรือตวัอยำ่ง

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในบำ้น  
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

     3.1   ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำควำมปลอดภยัใน
บำ้น 
     3.2   ร่วมกนัอภิปรำยถึงสำเหตุท่ีท ำให้เกดิอุบติัเหตุภำยในบำ้นและ
วิธีป้องกนั 
     3.3   ร่วมกนัอภิปรำยถึงผลของควำมเสียหำยท่ีเก ิดข้ึนจำก
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
     3.4   ร่วมกนัอภิปรำยถึงสำเหตุและวิธีป้องกนั  อนัตรำยจำก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
     3.5     ร่วมกนัอภิปรำยถึงวิธีกำรเดินถนนและขำ้มถนนอยำ่ง
ปลอดภยั 
     3.6    ผูก้  ำกบัสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลองให้ลูกเสือปฏิบติัตำมกฎ
จรำจร 
     3.7    ผูก้  ำกบัอภิปรำยสรุป 
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  เลิก) 

3. ภำพเก ีย่วกบัอุบติัเหตุ
ภำยในบำ้น 

 
4.      ภำพหรือตวัอยำ่ง
อุปกรณ์  
         เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
5.      ภำพควำมปลอดภยั
หรือ 
         อนัตรำยจำก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกสำเหตุท่ีท ำให้เกดิอุบติัเหตุภำยในบำ้น 
4. บอกวิธีป้องกนัเกดิอุบติัเหตุภำยในบำ้น 
5.     บอกสำเหตุท่ีท ำให้เกดิอุบติัเหตุจำกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 
6.     บอกวิธีป้องกนัเกดิจำกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
7.     ทดสอบกำรปฏิบติัตำมกฎจรำจรในกำรเดินถนนและขำ้มถนน  

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

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
…………. 
…………. 
…………. 
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6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 

 

1.  อุบตัเิหตุภายในบ้าน 

 กำรรักษำตนเองให้ปลอดภยัจำกอนัตรำยต่ำง ๆ มีควำมส ำคญัต่อชีวิตคนเรำมำกโดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ภำยในบำ้นท่ีเรำอยู่อำศยั  ควรดูแลให้สะอำด  จดัให้เป็นระเบียบ  เพ่ือป้องกนัอุบัติเหตุซ่ึงอำจ
เกดิข้ึนได้ 
 สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัตเิหตุภายในบ้าน  เน่ืองจำก 

1. ควำมประมำท  เช่น  จุดเทียนหรือตะเกยีงใกลมุ้ง้  อำจท ำให้เกดิไฟไหม้ 
2. ขำดควำมมีระเบียบ  เช่น  วำงส่ิงของท่ีเกะกะ  อำจท ำให้สะดุดหกลม้ 
3. ขำดควำมเอำใจใส่  เช่น  ไม่ตรวจดูส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้อยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์ปล่อยให้

สำยไฟร่ัว  อำจท ำให้เกดิไฟไหม ้
4. เกดิจำกธรรมชำติ  เช่น  ลมพดัก ิง่ไมห้ักใส่บำ้น  ท ำให้กระเบ้ืองหลงัคำแตกตกถูกคนได้รับ

บำดเจ็บ 
ลักษณะของอุบตเิหตุที่อาจจะเกิดขึน้ในบ้าน 

 1. กำรพลดัตกหกลม้  2. ถูกของมีคมบำด   3. ไฟไหม ้
 
 
 
 
 
 
 4. น ้ ำร้อนลวก   5.  ไฟฟ้ำดูด   6.  ใชย้ำผิด 
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 วิธีป้องกันอุบัตเิหตุภายในบ้าน 

 1.  จดัส่วนต่ำงๆ ภำยในบำ้นให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ  สำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนท ำให้ไม่เดินชน
หรือสะดุดส่ิงของ  เช่น  บริเวณทำงเดิน  ห้องรับแขก  ห้องนัง่เล่น  ห้องนอน  ห้องน ้ ำ  ห้องครัว 
 2.  จดัอุปกรณ์ต่ำงๆ ไวใ้นท่ีเหมำะสม  ไม่กดีขวำงทำงเดิน  และไม่หันมุมท่ีเป็นเหล่ียมคมมำยงั
ทำงท่ีคนเดินผ่ำน  เช่น  โต๊ะ  เกำ้อ้ี  ตูเ้ตียง 
 3.   จดัเกบ็ส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ไม่วำงเกะกะ  โดยเฉพำะส่ิงท่ีมีอนัตรำยต้องจดัเกบ็
ไวใ้นท่ีปลอดภยั  เช่น  ของมีคมต่ำง ๆ เช้ือเพลิง  เคมีภณัฑ์  ยำ 
 4.  หมัน่ดูแลส่ิงของเคร่ืองใชภ้ำยในบำ้นให้อยู่ในสภำพดีและปลอดภยั  พร้อมท่ีจะใชง้ำน  เช่น  
เปล่ียนสำยไฟท่ีเกำ่  ซ่อมแซมกอ๊กประปำท่ีช ำรุด  ซ่อมแซมตวัยดึดำ้มมีดท่ีหลวม 
 5.  ก  ำจดัส่ิงรกรุงรังภำยในบำ้น  เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอยูอ่ำศยัของสตัวร้์ำย  โดยน ำส่ิงของหรือกล่อง
กระดำษท่ีไม่ใชท้ิ้งเสีย  ตดัหญำ้ท่ีข้ึนรกรุงรังออก 
 6.  ดูแลรักษำและท ำควำมสะอำดบำ้นให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ  ระมดัระวงั  ไม่ปล่อยให้ห้องน ้ ำล่ืน  
และไม่วำงส่ิงของเกะกะบนบันได 
 7.  ท ำส่ิงต่ำง ๆ ดว้ยควำมระมดัระวงั  เช่น ไม่ใช้มือจบัอุปกรณ์ไฟฟ้ำในขณะท่ีตวัเปียกน ้ ำ  ไม่
วิ่งข้ึนลงบนัได  ไม่เผำขยะใกลบ้ำ้น 
2.  อันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ 

 ไฟไหม้  เป็นอุบติัภยัร้ำยแรงท่ีท ำควำมเสียหำยแกชี่วิตและทรัพยสิ์น  ดงันั้น  เรำควรระมดัระวงั
และป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกดิจำกไฟไหม้ 
 วิธีป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ 

1. เกบ็เช้ือเพลิงหรือวสัดุท่ีติดไฟง่ำยไวใ้ห้ห่ำงจำกเปลวไฟ 
2. เม่ือจุดธูปเทียนบูชำพระ  ต้องคอยดูแลอยำ่ปล่อยท้ิงไว  ้
3. เม่ือหุงตม้อำหำรเสร็จแลว้  ต้องดบัไฟให้เรียบร้อย  
4. หมัน่ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้นให้อยู่ในสภำพท่ีเรียบร้อยปลอดภยั 
5. ไม่ควรเสียบปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำท้ิงไวข้ณะไม่มีคนอยู่ในบำ้น 
6. วำงไมขี้ดไฟให้พน้มือเด็ก  อยำ่ให้เด็กเล่นไฟ 
7. ควรมีอุปกรณ์ดบัเพลิงไวป้ระจ ำบำ้น 
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3.  ความปลอดภัยในการเดินถนนและข้ามถนน 

 ในชีวิตประจ ำวนั  คนเรำตอ้งเดินทำงไปยงัท่ีต่ำง ๆ ตำมถนนหนทำง  หรือตอ้งเดินขำ้มถนนอยู่
เสมอ  หำกเรำไม่ระมดัระวงัหรือประมำท  อำจเกดิอุบติัเหตุรถชนได ้ ดงันั้น  ลูกเสือควรรู้จกัวิธีเดิน
ถนนและขำ้มถนนอยำ่งปลอดภยั 
 วิธีเดนิถนนอย่างปลอดภัย  ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ถนนท่ีมีทำงเทำ้  ให้เดินบนทำงเทำ้โดยเดินชิดทำงซำ้ย 
2. ถนนท่ีไม่มีทำงเทำ้  ให้เดินชิดทำงขวำของถนน  เพ่ือจะไดม้องเห็นรถท่ีแล่นสวนมำ  
3. กำรจูงเด็กเดินบนถนนตอ้งจบัมือเด็กไวใ้ห้มัน่โดยให้เด็กเดินดำ้นในและผูใ้หญ่เดินดำ้น

นอกขอบทำง 
4. กำรเดินในเวลำกลำงคืน  ควรสวมเส้ือผำ้สีอ่อนหรือสีขำว เพ่ือให้ผูข้บัข่ีรถมองเห็นได้

ชดัเจน 
5. ควรปฏิบติัตำมกฎจรำจรอยำ่งเคร่งครัด  
วิธีเดนิข้ามถนนอย่างปลอดภัย  ควรปฏิบติัดงัน้ี 
1. เดินขำ้มถนนตรงทำงมำ้ลำยหรือขำ้มสะพำนลอย  
2. กอ่นขำ้มถนนให้มองทำงขวำ  มองทำงซำ้ยแลว้หันมำมองทำงขวำอีกคร้ังหน่ึง  เม่ือเห็นว่ำ

ถนนว่ำงและปลอดภยัแลว้จึงเดินขำ้มถนน 
3. กำรเดินขำ้มถนนให้รีบเดินดว้ยควำมระมดัระวงัไม่ควรวิ่งหรือหยดุเกบ็ของกลำงถนน 
4. อยำ่ขำ้มถนนหนำ้หรือทำ้ยรถท่ีจอดอยูเ่พรำะรถท่ีผ่ำนมำอำจมองไม่เห็นและขบัรถชนได้  
5. กำรขำ้มถนนในเวลำกลำงคืน  ควรขำ้มบริเวณท่ีมีสญัญำณไฟจรำจร  หรือมีไฟสว่ำง

เพียงพอ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 35   บริการ                                      

เร่ือง   การเก็บรักษาเส้ือผ้าและรองเท้า / การจัดและเก็บที่นอน 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรเกบ็รักษำเคร่ืองใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นกำรฝึกฝนให้เกดิวินยัใน
ตนเอง 
2.   จุดประสงค์ 

1. แสดงวิธีกำรเกบ็รักษำเส้ือผำ้และรองเทำ้ให้สะอำดเรียบร้อยได้ 
 2. จดัเกบ็ท่ีนอนให้เป็นระเบียบร้อยได  ้

3. แสดงวิธีตม้น ้ ำร้อนได้ 
4. แสดงวิธีท ำควำมสะอำดเคร่ืองใชห้ลงัจำกใชแ้ลว้ได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ    แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
          3.1 ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมส ำคญัในกำรเกบ็รักษำเคร่ืองใช้ 
         3.2  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติัตำมฐำน  โดยผูก้  ำกบัอธิบำยและ

สำธิตดงัน้ี 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     อุปกรณ์ส ำหรับซักผำ้  

เช่น      กะละมงั  
ผงซักฟอก  เส้ือผำ้  
ไมแ้ขวนเส้ือ  

3.      รองเทำ้  ยำขดัรองเทำ้  
แปรงขดัรองเทำ้ 
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           ฐำนท่ี  1  วิธีเกบ็รักษำเส้ือผำ้ให้สะอำดเรียบร้อย 
           ฐำนท่ี  2  วิธีเกบ็รักษำรองเทำ้ให้สะอำดเรียบร้อย 
           ฐำนท่ี  3  วิธีกำรจดัและเกบ็ท่ีนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
           ฐำนท่ี  4  กำรตม้น ้ ำร้อน 
           ฐำนท่ี  5  กำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองใช้ 
         3.3   ผูก้  ำกบัมอบหมำยให้ลูกเสือน ำไปปฏิบติัให้เป็นกจินิสยั  
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  เลิก) 

4.      เตียงนอน  ผำ้ปูท่ี
นอน  หมอน  ผำ้ห่ม 

5.     กำตม้น ้ ำ  เตำ  ถ่ำน
หรือฟืน     ไมขี้ด  

6.      น ้ ำยำลำ้งจำน 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     กำรรักษำควำมสะอำดเส้ือผำ้และรองเทำ้ 
4.     ทดสอบกำรแสดงวิธีเกบ็รักษำเส้ือผำ้และรองเทำ้ให้สะอำดเรียบร้อย 
5.     บอกวิธีจดัและเกบ็ท่ีนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.     ทดสอบกำรแสดงวิธีจดัและเกบ็ท่ีนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7.     ทดสอบกำรแสดงวิธีตม้น ้ ำและกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองใชห้ลงัจำก
ใชแ้ลว้ 

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

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

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 
 กำรดูแลรักษำควำมสะอำดบำ้นและส่ิงของเคร่ืองใช้เป็นกำรฝึกให้ลูกเสือรู้จกักำรพ่ึงตนเองและ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น  เช่น  รีดผำ้  จดัเกบ็ท่ีนอน  ลำ้งจำนชำม  เป็นตน้  
1.  การเก็บรักษาเส้ือผ้า 

 เส้ือผำ้ท่ีเรำสวมใส่ทุกวนัควรดูแลรักษำให้สะอำด  และจดัเกบ็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ดงัน้ี 
1. เส้ือผำ้ท่ีใชแ้ลว้ ควรผ่ึงให้แห้งกอ่นน ำไปซกัท ำควำมสะอำด 
2. ถำ้เส้ือผำ้ช ำรุด  ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยกอ่น 
3. ซกัเส้ือผำ้ให้สะอำด  แลว้น ำไปตำกให้แห้ง 
4. รีดเส้ือผำ้ให้เรียบร้อย 
5. พบัเส้ือผำ้ให้เรียบร้อย  แยกประเภทเส้ือผำ้เกบ็ให้เป็นระเบียบ 
6. เกบ็เส้ือผำ้ไวใ้นตูห้รือท่ีปิดมิดชิด  เพ่ือป้องกนัฝุ่นละอองจบั  หรือแมลงกดัแทะ 

2.  การซักผ้า 

 กำรซักผำ้เป็นกำรท ำควำมสะอำดครำบส่ิงสกปรกต่ำง ๆ ท่ีติดอยู่ให้หมดไป  กอ่นซกัควรแยก
ผำ้ขำวและผำ้สีออกเป็นคนละส่วน  ให้ซักผำ้ขำวกอ่นโดยมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  น ำผำ้ขำวไปซกัดว้ยน ้ ำเปล่ำ  1  คร้ัง 
 2.  ละลำยผงซกัฟอกกบัน ้ ำในกะละมงัใชมื้อตีให้เป็นฟองแลว้น ำเส้ือผำ้ท่ีซักน ้ ำคร้ังแรกมำแช่
ในน ้ ำผงซักฟอก  ท้ิงไวป้ระมำณ  15  นำที 
  3.  ขยี้เส้ือผำ้ในน ้ ำผงซักฟอกให้สะอำด 
 4.  น ำไปซกัในน ้ ำสะอำด  2-3  คร้ังจนฟองหมด 

3.  การตากผ้า 
 น ำเส้ือผำ้ท่ีซักสะอำดแลว้ไปตำกหรือน ำไปผ่ึงให้แห้ง  โดยมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  บิดผำ้ให้น ้ ำออกกอ่น  แลว้สะบดัผำ้ 
 2.  กอ่นน ำเส้ือผำ้ข้ึนตำก  ควรกลบัเอำผำ้ดำ้นในไวข้ำ้งนอก เพ่ือรักษำไม่ให้ผำ้ดำ้นนอกซีด
หรือเส่ือมสภำพเร็ว  และถำ้เป็นผำ้สี  ควรตำกในท่ีร่มไม่ควรผ่ึงแดด  เพรำะจะท ำให้ผำ้สีซีดเร็ว  
 3.  ควรใชไ้มแ้ขวนเส้ือผำ้  จะช่วยไม่ให้ผำ้ยบัมำก 
 4.  เม่ือเส้ือผำ้แห้งแลว้ ควรพบัเกบ็ให้เรียบร้อยเพ่ือสะดวกในกำรน ำไปรีด  
 
 

4.  การเก็บรักษารองเท้า 
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 รองเทำ้ท่ีเรำสวมใส่ทุกวนั  ควรดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพดี  ไม่สกปรกโดยมีวีปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  รองเทำ้หนงั  ควรใชผ้ำ้ชุบน ้ ำหมำด ๆ เช็ดให้สะอำดแลว้ใชย้ำขดัรองเทำ้ทำให้ทัว่ใชแ้ปรง
ขดัให้มนัเกบ็ให้เป็นระเบียบ  ถำ้รองเทำ้เปียก  ให้ขย  ำกระดำษหนงัสือพิมพ์ใส่ไวใ้นรองเทำ้เพ่ือให้คงรูป
เดิมแลว้ผ่ึงให้แห้ง 
 2.  รองเทำ้ผำ้ใบ  กอ่นซกัให้ถอดเชือกออกกอ่น  แลว้น ำรองเทำ้ไปแช่น ้ ำท่ีผสมผลซักฟอก
เล็กน้อย  ใชแ้ปรงถูส่ิงสกปรกออกให้หมด  แลว้น ำไปลำ้งน ้ ำเปล่ำ  2-3  คร้ังตำกให้แห้ง 
 3.  รองเทำ้แตะหรือรองเทำ้ยำง  ควรเคำะฝุ่นออกแลว้ลำ้งในน ้ ำผสมผงซักฟอก  ใชแ้ปรงขดัน ้ ำ
ไปลำ้งน ้ ำเปล่ำแลว้ตำกให้แห้ง 
 เม่ือท ำควำมสะอำดแลว้ควรเกบ็ว่ำงไวท่ี้ชั้นรองเทำ้ 
5.  การจัดและเก็บที่นอน 

 ตอนเชำ้หลงัจำกต่ืนนอนแลว้  ลูกเสือควรจดัเกบ็ท่ีนอน  หมอน  มุง้  และผำ้ห่มให้เรียบร้อย
โดยมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ดึงผำ้ปูท่ีนอนให้ตึง  ปัดฝุ่นบนท่ีนอนให้สะอำด 
 2.  วำงหมอนไวด้ำ้นหัวนอน  พบัผำ้ห่มว่ำงไวป้ลำยเตียงใชผ้ำ้คลุมเตียงเพ่ือกนัฝุ่นละอองจบั  
 3.  เม่ือผำ้ปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  มุง้  ผำ้ห่ม  สกปรก  ควรน ำไปซกัให้สะอำด  
 4.  ควรน ำเส่ือ  เบำะท่ีนอน  หมอน  ผำ้ห่มออกผ่ึงแดดบ่อย ๆ  
6.  การต้มน า้ร้อน 

 กำรตม้น ้ ำร้อนเป็นกำรท ำน ้ ำให้สะอำดโดยวิธีง่ำย  ๆ แต่ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัให้มำกถำ้
ประมำทแลว้อำจเกดิอุบติัเหตุน ้ ำร้อนลวก  กำรตม้น ้ ำร้อนมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 

1. กอ่ไฟ 
2. น ำภำชนะท่ีจะใชต้ม้  เช่น  กำน ้ ำหรือหมอ้ ใส่น ้ ำพอประมำณ ไม่ต้องเต็มภำชนะ 
3. เม่ือน ้ ำเดือด  ใชผ้ำ้จบัภำชนะ  ยกลงวำงไวใ้นท่ีปลอดภยั 
4. ดบัไฟในเตำให้เรียบร้อย 

7.  การท าความสะอาดเคร่ืองใช้ 
 ส่ิงของเคร่ืองใชต่้ำงๆ เม่ือใชแ้ลว้ควรท ำควำมสะอำดและเช็ดให้แห้งกอ่นเกบ็กำรลำ้งภำชนะ  
เช่น  จำน  ชำม  หมอ้  กระทะ  แกว้น ้ ำ  เป็นตน้  ควรลำ้งแกว้น ้ ำกอ่น  เพ่ือป้องกนัมิให้แกว้น ้ ำติดควำม
มนัของเศษอำหำร 
 
 การล้างแก้วน า้ 
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1. เทน ้ ำท่ีเหลือในแกว้ท้ิง 
2. ผสมน ้ ำยำลำ้งจำนในอ่ำง 
3. ถูดว้ยฟองน ้ ำให้ทัว่ทั้งดำ้นในและดำ้นนอก โดยเฉพำะบริเวณปำกแกว้ 
4. ลำ้งดว้ยน ้ ำสะอำด  2-3  คร้ัง 
5. น ำแกว้ไปคว ่ำในตะแกรงหรือท่ีคว  ่ำแกว้  ตำกให้แห้งแลว้เกบ็เขำ้ท่ีให้เรียบร้อย  

ลำ้งแกว้ให้สะอำด  คว  ่ำตำกแกว้ให้แห้ง 
 
 การล้างจาน  ชาม  หม้อและกระทะ 

1. กวำดเศษอำหำรท้ิงลงในท่ีรองรับ  แลว้ใชน้ ้ ำลำ้งเศษอำหำรออกจำกภำชนะให้หมดกอ่น 
2. ผสมน ้ ำยำลำ้งจำนในอ่ำง 
3. ถูดว้ยฟองน ้ ำให้ทัว่ทั้งดำ้นในและดำ้นนอก 
4. ลำ้งดว้ยน ้ ำสะอำด  2-3  คร้ัง 
5. น ำไปคว ่ำตำกท้ิงไวจ้นแห้งแลว้เกบ็เขำ้ท่ีให้เรียบร้อย 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 36   กิจกรรมกลางแจ้ง                                  

เร่ือง   การเดนิสะกดรอย 

 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรเดินสะกดรอยเป็นกจิกรรมท่ีส่งเสริมให้ลูกเสือรู้จกักำรสงัเกตและจดจ ำ เพ่ือ

ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกควำมหมำยของกำรเดินสะกดรอยได้ 
2. บอกเคร่ืองหมำยท่ีใชใ้นกำรเดินสะกดรอยไดอ้ยำ่งนอ้ย  2  เคร่ืองหมำย 
3. เดินสะกดรอยตำมเคร่ืองหมำยท่ีก  ำหนดไวไ้ด้อยำ่งนอ้ย  3  เคร่ืองหมำย 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล์  ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
         3.1    ให้ลูกเสือดูเคร่ืองหมำยกำรสะกดรอย  แลว้ร่วมกนัอภิปรำย

ถึงควำมหมำยและสัญลกัษณ์ของเคร่ืองหมำยท่ีใช้ในกำรเดินสะกด 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     แผนภูมิเคร่ืองหมำยท่ี

ใชใ้นกำรเดินสะกด
รอย  

3.      อุปกรณ์ในกำรท ำ
เคร่ืองหมำย 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

รอย 
         3.2    ผูก้  ำกบัสำธิตวิธีกำรเดินสะกดรอย โดยให้ลูกเสือสงัเกต

เคร่ืองหมำยวสัดุท่ีท ำและควำมเกำ่หรือใหม่ของเคร่ืองหมำย 
         3.3    แบ่งกลุ่มลูกเสือเดินสะกดรอยตำมเคร่ืองหมำยท่ีผูก้  ำกบั

ก  ำหนดไวแ้ลว้กลบัมำรำยงำน 
         3.4    ผูก้  ำกบัสรุปเสนอแนะ 
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์เฮาวล์  ธงลง  เลิก) 

 

 
5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     กำรสงัเกตจดจ ำ 
4.     บอกเคร่ืองหมำยท่ีใชใ้นกำรเดินสะกดรอย 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 



 140 

เนือ้หา 

1.  การเดนิสะกดรอย 

 กำรเดินสะกดรอย  เป็นกำรฝึกให้ลูกเสือรู้จักสงัเกต  จดจ ำ  โดยก  ำหนดให้คน้หำส่ิงท่ีก  ำหนด
ไวต้ำมจุดหมำยหรือเส้นทำง  โดยกำรท ำเคร่ืองหมำยไว ้ เช่น  กระดำษสีท่ีตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ โรยตำมทำง
หรืออำจใชว้สัดุธรรมชำติ  เช่น  ฟ่อนหญำ้  ก ิง่ไม ้ กอ้นหิน  เป็นตน้  น ำมำวำงเรียงกนัเป็นเคร่ืองหมำย 
 เคร่ืองหมายที่ใช้ในการเดนิสะกดรอย 
 1.  เคร่ืองหมายห้ามไปทางนี ้ เป็นรูปกำกบำท  หมำยถึงให้หยดุแลว้หำเสน้ทำงอ่ืนไปโดยดู
เคร่ืองหมำยใกล้ๆ  ว่ำสัง่ให้ไปทำงใด 
 
 
 
 
 
 2.  เคร่ืองหมายให้ไปทางนี ้ เป็นรูปลูกศร  หมำยถึงให้เดินตำมลูกศร 
 
 
 
 
 
 3.  เคร่ืองหมายให้เลีย้วซ้าย  ถำ้เป็นฟ่อนหญำ้ให้มดัแลว้หักปลำยหันไปทำงซำ้ยมือ  ถำ้เป็นก ิง่
ไมใ้ห้ใชก้ ิง่ไมพ้ำดบนง่ำมไม ้ โดยหันปลำยไมไ้ปทำงซำ้ยมือ  ถำ้เป็นกอ้นหินให้วำงกอ้นหินเลก็ซอ้น
บนกอ้นหินใหญ่  แลว้วำงกอ้นหินอีกกอ้นหน่ึงไวท้ำงซำ้ยมือ 
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 4.  เคร่ืองหมายให้เลีย้วขวา  ถำ้เป็นฟ่อนหญำ้ให้มดัแลว้หักปลำยหันไปทำงขวำมือ  ถำ้ เป็นก ิง่
ไมใ้ห้ใชก้ ิง่พำดบนง่ำมไม ้ โดยหันปลำยไมไ้ปทำงขวำมือ  ถำ้เป็นกอ้นหินให้วำงกอ้นหินเล็กซอ้นบน
กอ้นหินใหญ่  แลว้วำงกอ้นหินอีกกอ้นหน่ึงไวท้ำงขวำมือ  
 
 
 
 
 

5.เคร่ืองหมายขอความช่วยเหลือหรือมอีันตราย  เม่ือพบฟ่อนหญำ้เรียกกนัสำมฟ่อน  ก ิง่ไมเ้รียง 
กนัสำมก ิง่ หรือกอ้นหินซอ้นกนัสำมกอ้น  แสดงว่ำมีคนขอควำมช่วยเหลือหรือเป็นเขตอนัตรำย  
 
 
 
 
  

6.  เคร่ืองหมายแสดงทิศทางและที่ตั้งของส่ิงของ  เม่ือพบเคร่ืองหมำยกรอบส่ีเหล่ียมมีตัวเลข
อยูด่ำ้นใน  และมีลูกศรช้ีไปทำงใด  หมำยถึง  ให้เดินไปตำมลูกศรช้ีและนบักำ้วตำมจ ำนวนตวัเลข  กจ็ะ
พบส่ิงของหรือเคร่ืองหมำยสัง่ให้ท ำอะไรต่อไป 
 
 
 
 
 7.  เคร่ืองหมายแสดงแหล่งน า้  เม่ือพบเคร่ืองหมำยน้ีแสดงว่ำมีแหล่งน ้ ำขำ้งหนำ้ 
 
 
 
 
 
 



 142 

 8.  เคร่ืองหมายส่ังให้กลับ  เม่ือพบเคร่ืองหมำยวงกลมใหญ่และมีวงกลมเล็กอยูข่ำ้งในหรือ
เคร่ืองหมำยสำมเหล่ียมมีวงกลมอยูต่รงกลำงหมำยถึง  ให้ลูกเสือกลบัท่ีตั้งกองลูกเสือได้ 
 
 
 
  

กำรปฏิบติักจิกรรมเศษสะกดรอย  ลูกเสือจะตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือหมู่  มีควำมสำมคัคี
ช่วยเหลือกนัและกนั  มีควำมรอบคอบ  อดทน  รู้จกัสงัเกต  จดจ ำ  และบนัทึกเคร่ืองหมำยท่ีพบเห็นไว ้ 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 37   การบันเทิง                                   

เร่ือง   การแสดงเงียบ  

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรแสดงเงียบเป็นกำรแสดงออกท่ีใช้ส่ือภำษำดว้ยท่ำทำง  ช่วยให้เกดิควำม
สนุกสนำนและควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 

2.   จุดประสงค์ 

1. แสดงเงียบได้ 
2. ท ำให้เกดิควำมสนุกสนำน 

3.   ทักษะกระบวนการ    
  1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล์  ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบ
น่ิง  ตรวจ    แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
         3.1    ผูก้  ำกบัน ำสนทนำเก ีย่วกบักำรแสดงกำรบนัเทิงต่ำง ๆ  
         3.2    ร่วมกนัอภิปรำยถึงกำรแสดงท่ีลูกเสือเคยพบเห็นว่ำมี

อะไรบำ้ง 
 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ฉลำกใบค ำสัง่  เช่น ครู  

นกัเรียน  ช่ำงไฟฟ้ำ แพทย ์
นกัมวยนักบิน  คนขบัรถ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.3    ร่วมกนัอภิปรำยถึงควำมหมำยและลกัษณะของกำร
แสดงเงียบ 

         3.4    ให้ลูกเสือจบัฉลำกใบค ำสัง่  แลว้ออกมำแสดงคนเดียว
โดยให้เพ่ือน  ๆ ทำยว่ำก  ำลงัแสดงท่ำทำงอะไร  

         3.5    ผูก้  ำกบัสรุปและชมเชยผูท่ี้แสดงไดดี้  
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์เฮาวล์  ธงลง  

เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
4.     ทดสอบกำรแสดงเงียบ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 

 

1.  การแสดงเงียบ 

 กำรแสดงเงียบ  เป็นกำรบันเทิงประเภทหน่ึง  หมำยถึง  กำรแสดงท่ำทำงโดยไม่ใช้เสียงและ
ค ำพูด  ผูดู้จะตอ้งแปลควำมหมำยหรือเขำ้ใจเร่ืองรำวจำกกำรแสดงท่ำทำง  เคร่ืองแต่งกำยหรือ
ส่วนประกอบของผูแ้สดง 
 กำรแสดงเงียบเป็นกำรแสดงกำรบันเทิงท่ีช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในตนเอง กลำ้แสดงออกและ
รู้จกัแสดงท่ำทำงตำมควำมหมำยของค ำหรือขอ้ควำม 
 ขั้นตอนการแสดงเงียบ 
 1.  ผูก้  ำกบัจดัท ำฉลำกซ่ึงก  ำหนดให้แสดงเก ีย่วกบัลกัษณะหรืออำชีพ  เช่น  ครู  ต ำรวจ  ผูร้้ำย  
นกัเรียน  คนขบัรถ  นำยแพทย ์ คนบำ้  คนบำดเจ็บกระดูกหัก  เป็นตน้  
 2.  ให้ลูกเสือทุกคนจบัฉลำกคนละ  1  ใบ  เม่ือทรำบว่ำตนเล่นเป็นอะไรแลว้  ให้เวลำเตรียมตวั
พอสมควร  และเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบัไม่บอกว่ำใครจบัฉลำกไดอ้ะไร  
 3.  เม่ือทุกคนเตรียมตวัเรียบร้อยแลว้ให้กลบัมำอยู่กบัท่ี  คอยฟังผูก้  ำกบัเรียกช่ือเพ่ือออกไป
แสดงเงียบ 
 4.  ขณะท่ีลูกเสือออกมำแสดงเงียบ  ให้ผูดู้ทำยว่ำกำรแสดงนั้นหมำยถึงอะไร  ถำ้ทำยถูกกใ็ห้
หยดุแสดง  ถำ้ทำยผิดกแ็สดงท่ำทำงไปเร่ือย ๆ จนกว่ำผูดู้จะทำยถูก  หรือหมดเวลำท่ีก  ำหนดไวใ้นแต่ละ
คน 
 5.  ให้ลูกเสือคนอ่ืน ๆ ออกมำแสดงต่อไป  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 38    การฝีมอื                                   
เร่ือง   การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรประดิษฐ์ส่ิงของจำกเศษวสัดุ  ช่วยพฒันำควำมคิดริเร่ิม  และรู้จกัใช้เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์ 

2.   จุดประสงค์ 
1. สำมำรถประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใชจ้ำกเศษวสัดุได้ 
2. สำมำรถประดิษฐ์หุ่นจ ำลองจำกเศษวสัดุได้ 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล์  ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ    แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     กำรสอนตำมเน้ือหำ 
          3.1     ผูก้  ำกบัน ำสนนทนำเก ีย่วกบักำรใช้เวลำว่ำงให้เป็น

ประโยชน์  เช่น  กำรประดิษฐ์ส่ิงของจำกเศษวสัดุ 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ตวัอยำ่งส่ิงประดิษฐ์จำก

เศษวสัดุ  เช่น  กระป๋อง
ออมสิน  กล่องดินสอ   
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.2    ให้ลูกเสือดูตวัอยำ่งส่ิงประดิษฐ์จำกเศษวสัดุ  เช่น  กระป๋อง
ออมสิน  กล่องใส่ดินสอ  หุ่นจ ำลองต่ำงๆ 

         3.3    ให้ลูกเสือประดิษฐ์ส่ิงของจำกเศษวสัดุท่ีเตรียมมำตำม
ควำมคิดของตนอยำ่งอิสระ 

         3.4    ผูก้  ำกบัตรวจผลงำน  และสรุปเสนอแนะ 
 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  แกรนด์เฮาวล์  ธงลง  เลิก) 

3.      เศษวสัดุท่ีเตรียมมำ  
เช่น  กล่องกระดำษ  
กระดำษสี  กำว  
กรรไกร  หรือมีดตดั
กระดำษ 

 
5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3.     ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ 
4.     ตรวจผลงำนส่ิงประดิษฐ์ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 

 

 กำรน ำเศษวสัดุท่ีเหลือใชแ้ลว้มำประดิษฐ์เป็นส่ิงของเคร่ืองใช ้ หรือของเล่นเป็นกำรประหยดั
ช่วยพฒันำควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  และรู้จกัใชเ้วลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
1.  กำรประดิษฐ์กงัหัน 
 วสัดุอุปกรณ์ 
 1.  กระดำษแข็ง      5.  กำว 
 2.  ไมส้ ำหรับเป็นแกน     6.  ลวด 
 3.  ไมบ้รรทดั      7.  หลอดดำ้ยหรือหลอดพลำสติก 
 4.   กรรไกร 
 วิธีท า 

                1.  ตดักระดำษเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยำว
ดำ้นละ  6  น้ิว  1  ช้ินและรูปวงกลม
เสน้ผ่ำศูนยก์ลำง  1  น้ิว  2   ช้ิน 
 
 
 
 2.  ตดัหลอดกำแฟยำวคร่ึงน้ิวจ ำนวน  2 
ท่อน 

 
 
3.  น ำกระดำษมำตีเสน้ทแยงมุมเพ่ือหำจุด

ก ึง่กลำง  ใชก้รรไกรตดัตำมเส้นโดยให้ห่ำงจำกจุด
ก ึง่กลำงประมำณ  1  น้ิว  เขียนหมำยเลขไวท่ี้มุม 
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4.  ทำกำวท่ีมุมกระดำษตรงหมำยเลขท่ี
เขียนก  ำกบัไว ้ แลว้จบัมำปะติดท่ีจุดก ึง่กลำง 

 
 
 
 
 
5.  น ำกระดำษรูปวงกลมท่ีตดัไวม้ำปิดทบั

ตรงกลำงทั้งสองขำ้ง 
 
 
 
 
 
 
6.  เจำะรูตรงจุดก ึง่กลำง  ใส่หลอดกำแฟ

แลว้เสียบลวดเป็นแกน  งอลวดดำ้นหนำ้เป็นปมกนั
หลุด 
 
 
 
                 
                7.  ใส่หลอดกำแฟช้ินท่ี  2  พนัปลำยลวด
ท่ีเป็นแกนดำ้นหลงักนัหันเขำ้กบัไมท่ี้ถือให้แน่น
ระบำยสีกงัหันให้สวยงำม 
2.  การท าห่วงกระดาษ  
 วัสดุอุปกรณ์ 

 เศษวสัดุ  เช่น  กระดำษ  ฟำงขำ้ว  หวำย  ลวด  สำยยำงหรือเรียวไมไ้ผ่  อยำ่งได้อยำ่งหน่ึง  
ควำมยำว  1  หรือคร่ึงฟุต  กำว  แป้งเปียก  กรรไกรหรือมีดตดักระดำษ  สี 
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 วิธีท า 

 1.  น ำหวำย  ลวด  สำยยำงหรือเรียวไมไ้ผ่ท่ีเตรียมไว ้ ท ำเป็นวงกลมลกัษณะห่วง  
 2.  น ำกระดำษหรือฟำงขำ้วท่ีเตรียมไวพ้นัรอบห่วง  น ำกระดำษทำกำวหรือแป้งเปียกพนัรอบ
ห่วงอีกคร้ังหน่ึง 
 3.  ระบำยสีอยำ่งอิสระ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ 
 ใชเ้ป็นอุปกรณ์ในกำรเล่นเพ่ือควำมสนุกสนำน  และเสริมสร้ำงให้ร่ำงกำยแข็งแรง  
 นอกจำกจะน ำเศษกระดำษมำประดิษฐ์เป็นห่วงแลว้  ลูกเสือสำมำรถประดิษฐ์วสัดุอุปกรณ์อยำ่ง
อ่ืนได้อีก  เช่น  กำรท ำลูกบอล  โดยกำรน ำเศษกระดำษมำขย  ำรวมกนั  และพนัดว้ยกระดำษทำกำวหรือ
แป้งเปียกให้ไดข้นำดตำมตอ้งกำร  เสร็จแลว้ระบำยสีอยำ่งอิสระ  
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 39  การค้นหาธรรมชาติ                             

เร่ือง   การศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับพืช และ สัตว์  

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     กำรศึกษำคน้ควำ้เร่ืองรำวเก ีย่วกบัพืช  ช่วยให้เกดิประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกช่ือพืชและสตัว ์ท่ีพบเห็นได้ 
2. บอกประโยชน์และโทษของพืชและสตัว ์ชนิดต่ำง ๆ ได้ 
3. จดัท ำเร่ืองรำวเก ีย่วกบัพืชและสตัว ์ ท่ีสนใจได ้ 1  ชนิด 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล ์ ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  
ตรวจ   แยก  ) 

2. เพลง   -   เกม 
3. กำรสอนตำมเน้ือหำ 

3.1     ร่วมกนัอภิปรำยถึงพืชและสตัวช์นิดต่ำง ๆ ท่ีลูกเสือ
เคยพบเห็นมำ 

3.2    แบ่งกลุ่มลูกเสือไปหำตวัอยำ่งพืชมำ  แลว้ร่วมกนัอภิปรำยถึง
ประโยชน์และโทษ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภำพหรือตวัอยำ่งพืช 
3. ภำพหรือตวัอยำ่งสตัว ์
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3    มอบหมำยให้ลูกเสือไปศึกษำเร่ืองรำวเก ีย่วกบัพืช
หรือสตัวท่ี์สนใจมำ  1  อยำ่งแลว้รำยงำน 

 4.     ผูก้  ำกบัเล่ำเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล์  ธงลง  
เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2. ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกประโยชน์และโทษของพืชชนิดต่ำง ๆ  
4. บอกประโยชน์และโทษของสตัวช์นิดต่ำงๆ 
5. ตรวจผลงำน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หา 

 

 กำรศึกษำธรรมชำติของพืชและสตัว ์ ช่วยให้เรำรู้จกัประโยชน์  และระมดัระวงัหรืออนัตรำยท่ี
อำจไดร้ับจำกพืชหรือสตัวช์นิดต่ำง ๆ 
1.  พืช 

 พืชท่ีเรำพบเห็นมีมำกมำยหลำยชนิด  เรำสำมำรถน ำส่วนต่ำง ๆ ของพืชมำใชป้ระโยชน์ไดท้ั้ง
ล ำตน้  ก ิง่  ใบ  รำก  ผล 
 พืชแบ่งตำมลกัษณะกำรด ำรงชีวิตออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
 1.  พืชยนืต้น  หมำยถึง  พืชท่ีมีล ำตน้ใหญ่  เป็นไมเ้น้ือแข็ง  มีอำยยุืน  เช่น  ตน้สกั  ประดู่
ยำงพำรำ  มะม่วง  มะขำม  ขนุน  ชมพู่ 
 2.  พืชล้มลุก  หมำยถึง  พืชท่ีมีล ำตน้ไม่มีรำกแกว้  มีอำยสุั้น  เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตและแพร่
พนัธ์ไดเ้ร็ว  เช่น  ถัว่  พริก  มะเขือเทศ  ขำ้วโพด  ผกับุง้  ต้นหอม  ขิง  ตะไคร้ 
 3.  พืชน า้      หมำยถึง     พืชท่ีเจริญเติบโต    บำงชนิดลอยอยูบ่นผิวน ้ ำ    เช่น    ผกัตบชวำ  จอก  
แหน  ผกับุง้  ผกักะเฉด 
 ปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพืช  

1. น ้ ำ  ช่วยล ำเลียงอำหำรไปสู่ส่วนต่ำง  ๆ ของล ำตน้ 
2. อำกำศ  พืชตอ้งกำรกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์เพ่ือหำยใจและสร้ำงอำหำร 
3. แสงแดด  พืชตอ้งกำรแสงแดดเพ่ือใช้ในกำรปรุงอำหำร 
4. ปุ๋ย  ช่วยเสริมสร้ำงควำมเจริญเติบโต  
ประโยชน์ของพืช 

 1.  ใชเ้ป็นอำหำร  เช่น  ขำ้ว  ขำ้วโพด  ผกับุง้  ผกักะเฉด  มะเขือเทศ  คะนำ้  กะหล ่ำปลี  เผือก  
มนั  ฟักทอง  ถัว่ฝักยำว 
 2.  ใชท้ ำเคร่ืองนุ่งห่ม  เช่น  ฝ้ำย  ลินิน 
 3.  ใชท้ ำยำรักษำโรค  เช่น  ขิง  ข่ำ  ตะไคร้  กระเทียม  พริกไทย  บอระเพด็  ตน้เหงือกปลำ
หมอ 
 4.  ใชท้ ำท่ีอยูอ่ำศยัและส่ิงของเคร่ืองใช ้ เช่น  ไมส้กั  ไมย้ำงพำรำ  ไมไ้ผ่  หวำย  จำก 
 5.  ช่วยท ำให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน  เช่น  ท ำให้อำกำศบริสุทธ์ิ  ให้ควำมร่มเยน็  ชุ่มช้ืน  ให้ควำม
สวยงำม  และช่วยให้ฝนตกตำมฤดูกำล 
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 โทษของพืช 

1. พืชบำงชนิดเป็นพิษ  หำกรับประทำนเขำ้ไปอำจเป็นอนัตรำยหรือตำยได ้ เช่น  เห็ด  บำง
ชนิด 

2. พืชบำงชนิดท ำลำยระบบประสำทอำจท ำให้สติฟ่ันเฟือนหรือหมดควำมรู้สึกได้  เช่น ตน้
ล ำโพง 

3. พืชบำงชนิดท ำให้ผิวหนงัอกัเสบหรือพุพอง  เช่น  ยำงมะม่วงหิมพำนต์  ยำงรัก  
4. พืชบำงชนิดท ำให้เกดิอำกำรคนัผิวหนงั  เช่น  ตน้บอน  ดอกหมำมุ่ย  ตน้ต ำแย  

2.  สัตว์ 
                      สตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัพืช  แต่แตกต่ำงกนัท่ีสตัว์มีควำมรู้สึกและสำมำรถเคล่ือนไหวไดเ้อง 
 สตัวแ์บ่งตำมลกัษณะกำรด ำรงชีวิตออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
 1.  สัตว์บก  หมำยถึง  สตัวท่ี์อำศยัอยูบ่นบกรวมทั้งสตัวปี์กต่ำง ๆ เช่น  สุนขั  แมว  หมู  ชำ้ง  มำ้  
ววั  ควำย  เสือ  นก  เป็ด  ไก  ่
 2.  สัตว์น า้  หมำยถึง  สตัวท่ี์อำศยัอยูใ่นน ้ ำ  ไม่สำมำรถมีชีวิตอยูบ่นบกไดเ้ป็นเวลำนำน ๆ เช่น  
กุง้  หอย  ปู  ปลำ  ปลำหมึก  แมงกะพรุน 
 3.  สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน า้  หมำยถึง  สตัวท่ี์อยู่ไดท้ั้งบนบกและในน ้ ำ  เช่น  เต่ำ  กบ  เขียด  อ่ึงอ่ำง  
คำงคก  ปำด  จระเข ้
 ประโยชน์ของสัตว์ 

1. ใชเ้ป็นอำหำร  เช่น  หมู  เป็ด  ไก ่ กุง้  ปลำ 
2. ใชง้ำน  เช่น  ชำ้งใช้ลำกซุง  ควำยใชไ้ถนำ  ววัใชล้ำกเกวียน  มำ้ใชข่ี้  สุนขัใช้เฝ้ำบำ้น  
3. ให้ควำมเพลิดเพลินและสวยงำม  เช่น  แมง  สุนขั  นก  ปลำ  กระต่ำย 
4. ใชจ้ ำหน่ำยเป็นสินคำ้  เช่น  กระเป๋ำหนงัจระเข้ 
5. ใชท้ ำเคร่ืองประดบั  เช่น  หอยมุก 
6. ใชป้ระโยชน์ดำ้นอ่ืน ๆ เช่น  ช่วยรักษำควำมสมดุลของธรรมชำติ  ช่วยแพร่พนัธุ์พืช  มูล

สตัวใ์ชท้ ำปุ๋ย 
โทษของสัตว์ 

1. สตัวบ์ำงชนิดมีพิษ  เช่น  งู  ตะขำบ  แมงป่อง  แมงมุม  ผ้ึง  ต่อ  แมงกะพรุนไฟ 
2. สตัวบ์ำงชนิดดุร้ำย  เช่น  ววักระทิง  เสือ  สิงโต  
3. สตัวบ์ำงชนิดเป็นพำหะน ำโรคมำสู่คน  เช่น  แมลงวนั  ยงุ  หนู 
4. สตัวบ์ำงชนิดท ำลำยทรัพยสิ์นส่ิงของเสียหำย  เช่น  แมลงสำบ  มอด  ปลวก 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 40   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง     

เร่ือง   พิธีประดบัดาวดวงที่  1 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ       ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบติังำน  ยอ่มน ำมำซ่ึงควำมภำคภูมิใจ  
2.   จุดประสงค์ 

สำมำรถปฏิบติัตำมขั้นตอนพิธีประดบัดำวดวงท่ี  1  ได ้
3.   ทักษะกระบวนการ    
 1. ตระหนกัในปัญหำและควำมจ ำเป็น 
 2. คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
 3. สร้ำงทำงเลือกหลำกหลำย 
 4. ประเมินและเลือกทำงเลือก 
 5. ก  ำหนดและล ำดบัขั้นตอนกำรปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยควำมช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่ำงปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิควำมภำคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  ( แกรนด์ฮำวล์  ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบ
น่ิง  ตรวจ    แยก  ) 

2.     เพลง   -   เกม 
3.     ผูก้  ำกบัอธิบำยและสำธิตขั้นตอนพิธีประดบัดำวดวงท่ี 1 
 4.     ผูก้  ำกบัท ำพิธีประดบัดำวดวงท่ี 1  
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมำย  ตรวจ  แกรนด์เฮำวล ์ ธงลง  

เลิก) 

1.     แผนภูมิเพลง    
2.     แผนภูมิค ำปฏิญำณและกฎ

ของลูกเสือส ำรอง 
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5.    การประเมินผล 

รำยละเอียดกำรประเมินผล ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.     ควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม 
2.     ควำมตั้งใจในกำรปฏิบติักจิกรรม 

……….… 
…………. 

………….. 
………….. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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พิธีประดับดาวดวงที่ 1 

 พิธีประดบัดำวดวงท่ี 1 เม่ือลูกเสือส ำรองไดเ้รียนรู้วิชำกำรต่ำงๆ ตำมหลกัสูตรของดำวดวงท่ี 1 
ไดค้รบทุกวิชำแลว้ และผูก้  ำกบัเห็นว่ำลูกเสือส ำรองไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีลูกเสือส ำรอง และประเมินผลผ่ำน
ตำมหลกัสูตรแลว้ ผูก้  ำกบักจ็ะประกอบพิธีประดบัดำวดวงท่ี 1 ให้ ในพิธีประดบัดำวนั้น ผูก้  ำกบัจะ
อธิบำยและสัง่สอนลูกเสือว่ำ “ตำมท่ีลูกเสือไดเ้รียนรู้วิชำกำรต่ำงๆ ในชั้นหน่ึงแลว้นั้น เปรียบเสมือนได้
ลืมตำขำ้งหน่ึงแลว้ และพร้อมท่ีจะเร่ิมมองเห็นดว้ยตำอีกขำ้งหน่ึง ลูกเสือจะโตข้ึนและแข็งแรงข้ึน และ
บำงทีจะฉลำดข้ึนบำ้งอีกเล็กน้อย ฉะนั้น จึงขอให้เอำใจใส่เรียนรู้ในส่ิงท่ีจะตอ้งกระท ำยำกข้ึนอีก และ
พยำยำมท ำอยำ่งดีท่ีสุดจริงๆ” 

 
 

พิธีประดับดาวดวงที่ 1 ให้ปฏิบตัดิังต่อไปนี้ 

(1) กองลูกเสือส ำรองท ำรูปวงกลมใหญ่  
(2) ผูก้  ำกบัลูกเสือส ำรองอยูก่ลำงวงกลม มีรองผูก้  ำกบัยืนอยู่นอกวงกลมหลงัผูก้  ำกบั  
(3) หมวกท่ีติดดำวดวงท่ี 1 แลว้ อยูท่ี่ผูก้  ำกบั 
(4) ผูก้  ำกบัประกำศให้กองรู้ว่ำจะกระท ำพิธีประดบัดำวดวงท่ี 1 
(5) ผูก้  ำกบัเรียกลูกเสือท่ีจะไดด้ำวดวงท่ี 1 มำยนืหนำ้ผูก้  ำกบั (ซ่ึงขณะนั้นต่ำงกย็ืนอยูใ่นหมู่ของตน) 
(6) ผูก้  ำกบัอธิบำยควำมหมำยของดำวดวงท่ี 1 ให้ลูกเสือท่ีจะไดรั้บทรำบแลว้สัง่สอน 
(7) ผูก้  ำกบัมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง แลว้ท ำวนัทยหัตถผู์ก้  ำกบั  
(8) ผูก้  ำกบัแสดงควำมยนิดีดว้ยกำรสัมผสัมือกบัลูกเสือ  
(9) ลูกเสือท่ีไดรั้บท ำกลบัหลงัหัน วิ่งเขำ้ประจ ำหมู่ของตน 
(10) ลูกเสือในหมู่ของตน (เฉพำะในหมู่ท่ีลูกเสือไดรั้บดำวเท่ำนั้น) ต่ำงกม็ำแสดงควำมยนิดีดว้ย กำร

สมัผสัมือเสร็จพิธี ไม่มีแกรนด์ฮำวล์ 
 


