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สำรบญั 
                                                  

                       หน้ำ 
หลกัสูตรลูกเสือส ารอง              
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง             
เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพนัธ์             
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  1           1 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  2           3 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  3                        5 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  4                        7 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  5                        9 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  6                      13 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  7                      15 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  8                      22 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  9                      24 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  10                      26 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  11                      33 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  12                      35 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  13                      37 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  14                      44 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  15                      46 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  16                      48 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  17                      50 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  18                      56 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  19                      58 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  20                      64 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  21                      66 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  22                      71 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  23                      73 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  24                      75 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  25         81 
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สำรบญั  (ต่อ) 
                                                  

                       หน้ำ 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  26         83 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  27         85 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  28          92 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  29         94 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  30         96 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  31                    100 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  32       102 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  33       104 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  34       111 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  35       113 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  36       115 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  37       117 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  38       120 
 แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  39       122 
แผนการจดักจิกรรมการเรียนรู้ท่ี  40       129 
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                                1 

                

 
1. สรุปสำระส ำคัญ                                                    
2.              

                          ส ารอง    
                                             
                                                      
3. ทักษะกระบวนกำร 
 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                                         
                                  
 3.1                                 
                                 
 3.2                          
               
 3.3                           
                    

                        -          ส ารอง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

4.                                   
          
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

 
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกความส าคญัของกจิการลูกเสือ 
4. บอกต าแหน่งและหนา้ท่ีของสมาชิกภายในหมู่ 

………………
………………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               2 ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
       ค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือ  เป็นหนา้ท่ีของลูกเสือทุกคน  
2.              
 1. จดจ าและท่องค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได้ 
 2. สามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได ้  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   

3.1 ให้ลูกเสือทบทวนค าปฏิญาณของ
ลูกเสือส ารอง 

        3.2 ร่วมกนัสนทนาถึงส่ิงท่ีลูกเสือแต่ละคน
ไดป้ฏิบติัเก ีย่วกบัการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและ
กฏของลูกเสือส ารอง  เช่น ความจงรักภกัดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการบ าเพญ็
ประโยชน์        
 

1. เชือกประจ าตวั 
2. ไมพ้ลอง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

     3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือ ให้แต่ละกลุ่มแสดง
บทบาทสมมุติตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง  
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ท่องและเขียนค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง  
4.บอกวิธีปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง  
5.ปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง  

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               3  ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
       ค ำปฏิญำณของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ         การปฏิบติัตามค าปฏญาณของลูกเสือ ช่วยให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
ยดึมัน่ในค าสญัญา 
2.              
 1. ท่องค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได้ 
 2. บอกความหมายของค าปกฏิญาณของลูกเสือส ารองได้ 
 3. สามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ให้ลูกเสือท่องค าปฏิญาณของลูกเสือ
ส ารอง  แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัความหมาย
ของค าปฏิญาณ 
       3.2 ร่วมกนัอภิปรายซกัถามเก ีย่วกบัส่ิงท่ี
ลูกเสือไดไ้ปปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือว่า
ไดท้ าอะไร        

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือส ารอง  
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

     3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือเขียนรายงานเก ีย่วกบัการ
แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย  ์
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

 

5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกความหมายของค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง  
4. ท่องและเขียนค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองได ้ ถูกต้องทั้ง 
2 ขอ้ 
5. ปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือส ารองไดท้ั้ง 2 ขอ้ 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               4   ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
       กฏของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ         การปฏิบติัตามกฏของลูกเสือ เป็นส่ิงท่ีลูกเสือทุกคนพึงปฏิบติั 
2.              
 1. จดจ าและท่องกฏของลูกเสือส ารองได้ 
 2. สามารถปฏิบติัตามกฏของลูกเสือส ารองได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ให้ลูกเสือทบทวนกฏของลูกเสือส ารอง  
       3.2 ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์เก ีย่วกบัการ
ท าความดีของตนให้เพ่ือนๆฟัง 
       3.3 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีปฏิบติัตามกฏของ
ลูกเสือส ารอง แลว้ให้ลูกเสือแต่ละคนบันทึก
กจิกรรมของตนไวใ้นแบบรายงาน 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                             

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือส ารอง  
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

               
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีปฏิบติัตามกฏของลูกเสือส ารอง  
4. ท่องและเขียนกฏของลูกเสือส ารอง 
5. ปฏิบติัตามกฏของลูกเสือส ารอง 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                5  ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
       กฏของลูกเสือส ำรอง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ         การปฏิบติัตามกฏของลูกเสือ เป็นส่ิงท่ีลูกเสือทุกคนพึงปฏิบติั 
2.              
 1. ท่องกฏของลูกเสือส ารองได้ 
 2. บอกความหมายของกฏของลูกเสือส ารองได้ 
 3. สามารถปฏิบติัตามกฏของลูกเสือส ารองได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ให้ลูกเสือท่องกฏของลูกเสือส ารอง  
แลว้ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัความหมายของกฏ
แต่ละขอ้ 
       3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการและแนวทาง
ปฏิบติัตามกฏของลูกเสือส ารอง 
       3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติ
ตามกฏของลูกเสือ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือส ารอง  
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

       3.4ผูก้  ากบัสรุปและเสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบติั แลว้ให้ลูกเสือน าไปปฏิบติั  
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกความหมายของกฏของลูกเสือส ารอง  
4. ท่องและเขียนกฏของลูกเสือส ารองได้  ถูกตอ้งทั้ง 2 ขอ้ 
5. ปฏิบติัตามกฏของลูกเสือส ารองไดท้ั้ง 2 ขอ้ 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                6  ควำมสำมำรถในเชิงทักษะ 

        กำรวิ่งระยะส้ัน-กำรวิ่งหรือยนืกระโดดไกล 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การออกก  าลงักายโดยการวิ่ง,การยนืกระโดดไกล ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพ

แข็งแรงส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
2.              
 1.สามารถวิ่งไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 2.สามารถวิ่งไดอ้ยา่งถูกวิธี 
 3.สามารถยนืกระโดดไกลไดถู้กวิธี 
 4.สามารถวิ่งกระโดดไกลไดถู้กวิธี  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   

3.1 ร่วมกนัสนทนาถึงความปลอดภยัใน
การวิ่ง 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายถึงการฝึกวิ่งระยะสั้น
(50ม.) 

        3.3 ผูก้  ากบัสาธิตการวิ่ง  

1.แผนภูมิเพลง 
2. สนามหรือบริเวณท่ีว่าง 
3. ปูนขาวหรือเชือกแสดงจุดเร่ิมตน้และจุด
สุดทา้ย 
4.นกหวีด 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

เร่ิมตั้งแต่การออกวิ่ง 
ท่าทางการวิ่ง แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
3.4 ให้ลูกเสือแข่งขนั 
3.6 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการวิ่งหรือยนื
กระโดดไกล 
3.7 แบ่งหมู่ลูกเสือแข่งเกมกระโดดไกล 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์           ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. การออกวิ่งและท่าทางการวิ่ง 
4. ทดสอบการวิ่งระยะสั้น 50 เมตร 
5.ท่าทางการวิ่งและยนืกระโดดไกลท่ีถูกวิธี 
6. ทดสอบการวิ่งและยนืกระโดดไกล 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                7  ควำมสำมำรถในเชิงทักษะ  
        กำรขว้ำงและรับลูกบอล-กำรกระโดดข้ำมเคร่ืองกีดขวำง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การขวา้งและการรับลูกบอล,การการฝึกทกัษะโดดข้ามเคร่ืองกดีขวาง ช่วย

ให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
2.              
 1.สามารถขวา้งและรับลูกบอลไดอ้ยา่งถูกวิธี 
 2.สามารถขวา้งและรับลูกบอลได ้8 คร้ัง ใน 10 คร้ัง 
 3.สามารถกระโดดขา้มเคร่ืองกดีขวางท่ีสูงไม่เกนิเอวของตนได ้
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์                         
         ) 
      –      
                   

3.1 ร่วมกนัอภิปรายถึงประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการขวา้ง
และรับลูกบอลอยา่งถูกวิธี และความปลอดภยัในการ
ปฏิบติักจิกรรม 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตวิธีการขวา้งและรับลูกบอล 
แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั 

       3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือแข่งเกมขวา้งบอล 

1.แผนภูมิเพลง 
2. สนามหรือบริเวณท่ีว่าง 
3. ปูนขาวหรือเชือกแสดง
จุดเร่ิมตน้และจุดสุดทา้ย 
4.นกหวีด 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

3.4 ร่วมกนัสนทนาถึงความปลอดภยัในการกระโดดขา้ม
เคร่ืองกดีขวาง 
3.6 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการกระโดดขา้มเคร่ืองกดี
ขวาง ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
3.7 แบ่งหมู่ลูกเสือแข่งเกมกระโดดขา้มเชือก 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                                           แกรนด์
ฮาวล ์          ) 

 

 
 5. กำรประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ท่าทางการขวา้งและรับลูกบอล 
4. ทดสอบการขวา้งและรับลูกบอล 
5.ท่าทางการกระโดดขา้มเคร่ืองกดีขวาง 
6. ทดสอบการกระโดดขา้มเคร่ืองกดีขวางท่ีสู.ไม่เกนิเอวของ
ตน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

1. กำรว่ำยน ำ้ (ส าหรับกองลูกเสือโรงเรียนท่ีสามารถจดักจิกรรมว่ายน ้ าได)้ 
 ในหลกัสูตรลูกเสือส ารองดาวงดวงท่ี 2  ลุกเสือได้ฝึกทักษะเบ้ืองต้นเก ีย่วกบัการว่ายน ้ าไป
แลว้  เช่น  การลงน ้ า  การหายใจ  การลืมตาในน ้ า  การลอยตัว  การโผ และการฝึกหัดเตะเท้า  ส่ิง
เหล่าน้ีถือเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับลูกเสือท่ีจะหัดว่ายน ้ าให้เป็น  ในหลกัสูตรดาวดวงท่ี 3 น้ี  ลูกเสือ
จ าเป็นตอ้งฝึกหัดการใฃแ้ขนและการหายใจเป็นจงัหวะ  ขณะเดียวดนัตอ้งเร่ิมฝึกหัดท่าว่ายน ้ าท่าใด
ท่าหน่ึงให้ไดต้ามระยะทางท่ีก  าหนด โดยเร่ิมจากใกล้ๆ  แลว้ค่อยๆเพ่ิมระยะทางข้ึนทีละน้อย  เม่ือ
รู้สึกว่าเหน่ือยกใ็ห้พกัแลว้เร่ิมฝึกใหม่  ขอ้ส าคญัท่ีลูกเสือจะต้องนึกไวเ้สมอว่า เม่ือเหน่ือยให้ลุกเสือ
หยดุพกัอยา่ว่ายต่อไป เพราะอาจเกดิอนัตรายแกชี่วิตได้ 
 การฝึกหัดว่ายน ้ านั้นมีหลายแบบแต่ท่ีนิยมกนัมากท่ีสุดกคื็อการว่ายวดัวา (แบบฟรีไสตล์) 
ซ่ึงฝึกไดง่้ายและจะให้ลูกเสือไดฝึ้กหัด 
 
กำรว่ำนวัดวำ (แบบฟรีสไตล์) 

1.ลักษณะของล ำตัวและกำรเตะเท้ำ  ให้ฝึกหัดจากการโผตัวไปข้างหน้าพร้อมกบัเตะเท้า
สลบัข้ึนลง (ไม่เกร็ง) ศีรษะกม้ขนานกบัล าตวักลั้นหายใจ แขนทั้งสองเหยยีดไปขา้งหนา้ 
 

 

 
 

 
 

 2.กำรลอยตวัเตะเท้ำพร้อมกับกำรใช้แขน  เม่ือตัวพุ่งไปข้างหน้าและผูฝึ้กหัดก  าลงัเตะเท้า  
แขนทั้ งสองท่ีเหยียดไปเหนือศีรษะให้กดฝ่ามือข้างใดข้างหน่ึงลง แขนตรงผ่านล าตัวไปจนสุด
ด้านหลงัขณะท่ีจะยกแขนท่ีอยู่ด้านหลงัไปข้างหน้ากใ็ห้กดฝ่ามือท่ีอยู่เหนือศีรษะอีกข้างหน่ึงลง
เช่นเดียวกบัคร้ังแรก  เวลาเดียวกนักย็กแขนท่ีอยู่ด้านหลงัพน้น ้ ากลบัไปยงัท่ีเดิม  สลับกนัช้าๆ 
ขณะท่ีเทา้ยงัเตะสลบัข้ึนลงตลอด 
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 3.กำรว่ำยน ำ้พร้อมกับกำรหำยใจ  เม่ือผูฝึ้กหัดสามารถว่ายน ้ าไดแ้ต่ยงัไม่ไดฝึ้กหายใจ ล าดับ
ต่อไปน้ีจะต้องฝึกหายใจพร้อมกบัการว่ายน ้ า   การหายใจสามารถจะกระท าได้ทั้ งด้านซ้ายหรือ
ดา้นขวา 
 การเร่ิมตน้เม่ือผูว้่ายน ้ าจะหายใจด้านซ้ายขณะท่ีกม้หน้าในน ้ า ให้พ่นอากาศออกให้หมด
เม่ือแขนซา้ยอยูท่ี่สะโพกให้เอียงหนา้  ปากพน้น ้ า (ศีรษะไม่ยกข้ึน)  หายใจเข้าทางปากอย่างรวดเร็ว  
เป็นเวลาเดียวกบัแขนซ้ายจะยกพน้น ้ าไปลงข้างหน้า  หน้าจะต้องกม้ลงในน ้ าอย่างเร็วพร้อมกบั
ค่อยๆ หายใจออกให้หมดและเม่ือแขนซ้ายไปถึงสะโพกกท็ าซ ้ าอย่างเดิมขณะหายใจขเท้าเตะ
สลบัช้ึนลงตลอดแขนขวาคงว่ายสลบักบัแขนซา้ย  พร้อมกบัหายใจตามจงัหวะดงักล่าวแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี 3 ท่ึฝึกว่ายน ้ าจะต้องพยายามว่ายน ้ าให้ได้ระยะทาง 25 เมตร  จึงจะผ่าน
กจิกรรมน้ี  ทั้ งน้ีลูกเสือจะต้องระมดัระวงัตนเองให้มากเม่ือรู้สึกว่าเหน่ือยให้หยุดและใช้ความ 
พยายามในคร้ังต่อไป 
 ข้อควรระวัง  ขณะว่ายน ้ าตอ้งมีผูก้  ากบัลูกเสือคอยดูแลตลอดเวลา 
 

2. กำรวิ่ง 
                                                                                      
                                                                                          



 23 

                                                                                       
                                                                        
 วิธีการวิ่งระยะทาง  50 เมตรให้ปฏิบติัดงัน้ี 

1. ให้ยนืหลงัเสน้เร่ิมประมาณ 1 กา้ว 
2. เม่ือบอกให้ “เข้ำที่” ให้วางมือทั้งสองหลงัเสน้เร่ิมห่างกนัประมาณช่วงใหล่ นัง่บนสน้ 

เทา้ขา้งใดขา้งหน่ึง เข่าและปลายเทา้อีกขา้งอยูห่ลงัเสน้เร่ิม (ชิดเสน้เร่ิม) 
3. เม่ือไดย้นิค าว่า “ระวัง” ให้ยกสะโพกข้ึนตามองไปท่ีเสน้ชยั แขนทั้วสองเหยยีดตรง โล ้

ตวัไปขา้งหนา้เลก้นอ้ย 
4. เม่ือไดย้นิสญัญาณให้วิ่ง อาจเป็นเสียงนกหวีดหรือเสียงปืน หรือสญัญาณอยา่งอ่ืน 

ตามท่ีผูก้  ากบัลูกเสือได้ตกลงกบัลูกเสือ  ให้ถีบเท้าพร้อมกบักา้วไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและวิ่ง
ต่อไปจนถึงเสน้ชยั 

5. การเขา้เสน้ชยัให้วิ่งผ่านเสน้ชยัอยา่งรวดเร็ว (ไม่กระโดดเม่ือถึงเสน้ชยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. กำรวิ่งกระโดดไกล 
 การวิ่งกระโดดไกล  จุดประสงค์กเ็พ่ือเพ่ิมระยะในการกระโดดไกลให้มีระยะไกลข้ึนกว่า
การยนืกระโดดไกล การฝึกของลูกเสือส ารองในเร่ืองน้ีไม่ยากเพราะผูก้  ากบัลุกเสือต้องการให้วิ่ง
กระโดดไกลดว้ยท่าท่ีถูกตอ้ง นอกจากจะไดร้ะยะไกลข้ึนแลว้ยงัลดอนัตรายในระหว่างการกระโดด
และการลงสู่พ้ืน 
                                                                           
                                                )                                          
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1.          
2.                      

                                                                              
                                                                          
                    
                                     ) 
                           
                                             
                                    
                                    
                                           
                                         
 
 
 
5. กำรกระโดดข้ำมเคร่ืองกีดขวำง 

                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                 
                 
 



 วิธีกำรฝึกกระโดดข้ำมเคร่ืองกีดขวำง 

 1. ให้ลูกเสือสองคนยนืหันหนา้เขา้หากนั ถือเสน้ยางท่ีต่อกนัยาวประมาณ 3 เมตร ในระยะ
สูงประมาณ 1 ½  ฟุต 
 2. ใหเลูกเสือท่ีจะกระโดดยนืห่างเสน้ยบางประมาณ 5-7 เมตร แลว้วิ่งกระโดดข้ามเส้นยาง
โดยเทา้จะตอ้งไม่ติดเสน้ยาง คนท่ีจะกระโดดคนต่อไปจะตอ้งให้คนแรกข้ามไปและออกนอกพ้ืนท่ี
กอ่น 
 3. การกระโดดจะท าต่อเน่ือง   เม่ือครบคนแลว้ให้เล่ือนความสูงข้ึนทีละน้อย และเม่ือถึง
ระดบัเอวลูกเสือทุกคนสามารถกระโดดขา้มไดโ้ดยไม่ติด กถื็อว่าลูกเสือมีความสามารถ 
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                                8   กำรผูกเงือ่น 
       กำรเก็บเชือกหรือสำยยำง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การเกบ็เชือกหรือสายยางให้เรียบร้อย  สามรถน าไปใชป้ระโยชน์ใน 

ชีวิตประจ าวนัได ้
2.              
 1.บอกประโยชน์ของการเกบ็เชือกหรือสายยางให้เรียบร้อยได้ 
 2.แสดงวิธีการเกบ็เชือกหรือสายยางให้เรียบร้อย  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
        3.1 ให้ลูกเสือแสดงวิธีเกบ็เชือกหรือสาย
ยางตามประสบการณ์ของตน 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
เก ีย่วกบัการเชือก หรือสายยางยาวๆ  ให้
เรียบร้อย  ตลอดจนประโยชน์ของการเกบ็เชือก
หรือสายยาง  เช่น เพ่ือความสะดวกในการน า
กลบัมาใช้ใหม่  

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิการเกบ็เชือกหรือสายยาง 
3.เชือกเสน้ใหญ่หรือสายยาง 
4.ไมพ้ลองหรือหลกั 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

       3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั  โดยผูก้  ากบั
อธิบายและสาธิตการเกบ็เชือก และสายยางให้  
เรียบร้อย 
        3.4 ผูก้  ากบัตรวจความเรียบร้อยและสรุป  
เสนอแนะ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์              ) 

 

 
 5. กำรประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ความเรียบร้อยในการเกบ็เชือกหรือสายยาง  
4. บอกประโยชน์ของการเกบ็เชือกหรือสายยาง  
5. ทดสอบวิธีเกบ็เชือกหรือสายยาง 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                9  กำรผูกเงือ่น 
       เงือ่นบ่วงสำยธนู 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การผูกเง่ือนบ่วงสายธนูไดถู้กตอ้ง  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน  

ชีวิตประจ าวนัได ้
2.              
 1.บอกประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนูได  ้
 2.แสดงวิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนูได  ้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล์          
                         ) 
      –      
                   
       3.1ร่วมกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของเง่ือน
บ่วงสายธนู เช่น ใช้ผูกล่ามสัตว์กบัต้นไม้ ใช้ผูก
เรือกบัเสาหรือหลกั  ใชท้ าบ่วงช่วยคนตกน ้ า 

3.2 ผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีผูก 
เง่ือนบ่วงสายธนู 

3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
        3.4 ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะแลว้มอบหมาย 

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิการผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
3. ตวัอยา่งเง่ือนบ่วงสายธนู 
4. เชือกขนาด 0.5 ชม. ยาว 150 ซม. 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ให้ลูกเสือ ทุกคนไปฝึกการผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ประโยชน์ของการผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
4. ขั้นตอนการผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
5. ทดสอบการผูกเง่ือน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               10 กำรผูกเงือ่น 
       เงือ่นกระหวัดไม้ 2 ช้ัน 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ    ผูกเง่ือนกระหวดัไมไ้ดถู้กตอ้ง สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน  

ชีวิตประจ าวนัได ้
2.              
 1.บอกประโยชน์ของเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้นได ้ 
 2.แสดงวิธีผูกเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้นได ้
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ร่วมกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของเง่ือน
กระหวดัไม ้2 ชั้น เช่น ใชผู้กรอกกบัเสา ผูกแพ
ไวก้บัเสาหรือ หลกั  ผูกล่ามสตัว์ 
       3.2 ผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีผูก
เง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น 
        3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
        3.4 ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ และมอบหมาย 

1. เคร่ืองหลงับรรจุเคร่ืองใชท่ี้น าไปอยู่ 
ค่ายพกัแรม 
2. เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ให้ลูกเสือทุกคนไปฝึกฝน 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ประโยชน์การผูกเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น 
4. ขั้นตอนการผูกเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น 
5. ทดสอบการผูกเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

  
                                                                                

                                                                                      
                                                                         
 
1. เงือ่นบ่วงสำยธนู 
  เง่ือนบ่วงสายธนูเป็นเง่ือนท่ีผูกเป็นบ่วงคงท่ี ไม่รูด  ไม่เล่ือน  วิธีการผูกเง่ือนบ่วงสายธนู  มี 
2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1 ท ำบ่วงนอกตวั (เพื่อช่วยเหลือคล้องผู้อื่น) 

 
 
 
 
 
 
1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคลา้ยเลข 6 แลว้สอดปลายเชือก  2. ปลายเชือกท่ีสอดเขา้ไปในบ่วงออ้มหลงั 
     อีกด้านเขา้ไปในบ่วง        เลข 6 แลว้พนัลงมาสอดลงในบ่วง 

 
 
 
 
 
 
 
3. มือทั้ งสองจบัท่ีเง่ือนจดัให้เรียบร้อย    4. ใช้มือซ้ายประคองท่ีเง่ือนแลว้ใช้มือขวา 
            ดึงปลายเชือกด้านบนขึ้น 
 
 
5. เม่ือรูดเชือกเส้นบนแลว้เง่ือนจะแน่น 
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วิธีที่ 2  เป็นกำรผูกห่วงในตวัเพื่อช่วยเหลือตวัเอง 

 
 

 
 

 
 

 
1. ใช้มือซ้ายจบัเชือกให้เหลือส่วนปลายเชือกประมาณ 1 เมตร  2. พลิกขอ้มือขวาเขา้หาตวัตกัเชือกจากมือซ้าย 
    มือขวาออ้มหลงัไปจบัปลายเชือกข้ึนมาจนเป็นบ่วงคลอ้ง                          จนตวัเชือกเขา้ไปคลอ้งขอ้มือขวาเป็บ่วง   
    เลข 6   ล  าตวั  ปลายเชือกอยูบ่นเส้นเชือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. สอดปลายเชือกออ้มลอดใตเ้ส้นมือซ้าย แลว้ดึงลง 
                                         ในช่องเลข 6 ชักขอ้มือขวาออกจากบ่วง 6  พร้อม 
                          กบัดึงปลายเชือก  มือซ้ายดึงเชือกขึ้น 

         
 เง่ือนบ่วงสายธนูเป็นบ่วงคงท่ีไม่รูด  ผู ้ผูกจะต้องจัดบ่วงให้กว ้างหรือแคบตามความ
เหมาะสมกบัการใช ้ เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นบ่วงท่ีให้ความช่วยเหลือบุคคล  หรือ  สัตว์จากท่ีต ่าไปท่ี สูง
หรือในทางตรงขา้ม นอกจากน้ียงัใชผู้กแพ และสตัวก์บัจุดล่ามให้หมุนรอบๆได ้ 
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2. เงือ่นกระหวัดไม้ 

เง่ือนกระหวดัไม ้ เป็นเง่ือนท่ีมีความมัน่คง  ผูกง่าย  แกย้าก   
 
                        

 
 
 
 
1. เอาปลายเชือกขา้งหน่ึงพนัหลกัหรือเสา 2 รอบ 
 
 
 
 
 
2. พาดปลายเชือกนั้นบนตวัเชือกแลว้สอดลงในบ่วง 
   เป็นเปลาะแรก 
 
 
 
 
 
3. น าปลายเชือกเส้นเดิมพาดบนตวัเชือกเหมือนขอ้ 2 อีก 
 
 
 
 
 
 
4. ดึงปลายเชือกให้แน่น  กจ็ะได้เง่ือนกระหวดัไมท่ี้ต้องการ  
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ใชผู้กเรือ  หรือ  ผูกสตัว ์ ไวก้บัหลกั หรือ เสา  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กำรเก็บเชือก 

การเกบ็เชือก คือ การท าให้เชือกอยู่ในสภาพเรียบร้อย  สะดวกต่อการพกพาหรือ การ
น าไปใชค้ร้ังต่อไป การเกบ็เชือกอยา่งง่ายๆ มี 2 วิธี  ดงัน้ี 
 
 
                     1 
 การเกบ็เชือกวิธีน้ี มีลกัษณะการมว้นเกบ็คลา้ยกบัการเกบ็สายยางรดน ้ าตน้ไม ้คือ 
 
 
 
 1. น าปลายเชือกขา้งใดขา้งหน่ึงมาวางไวใ้นช่องระหว่าง 
น้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ีแลว้ใชน้ิ้วท่ีเหลือทั้ง 3 ยดึจบัปลายเชือกไว ้
 
 
 
 
 2. น าปลายเชือกดา้นล่างมาพนัทบไป ทบมาระหว่างศอก 
กบัช่องน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี 
 
 
 3. พบัมว้นเชือกไปจนเหลืหอปลายเชือกประมาณ 2 ฟุต  
สอดมือรวบตรงก ึง่กลางมว้นเชือก แลว้ดึงออกจากศอก 
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 4. น าปลายเชือกท่ีเหลือไวป้ระมาณ 2 ฟุต นั้นพนัมดัตรงกลางเชือก 
ท่ีจบัไวท้ั้งหมดแลว้ผูกให้แน่น
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                               11  ธงและประเทศต่ำงๆ 
       ธงลูกเสือประจ ำจังหวัด 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การศึกษาเก ีย่วกบัธงลูกเสือประเภทต่างๆ กอ่ให้เกดิทศันคติท่ีดีต่อ 

การเป็นลูกเสือ 
2. จุดประสงค์   
 1.บอกลกัษณะธงลูกเสือประจ าจงัหวดัได้ 
 2.วาดภาพธงลูกเสือประจ าจงัหวดัได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      -      
3.การสอนตามเน้ือหา 
    3.1 ผก้  ากบัน าสนทนาเก ีย่วกบัธงลูกเสือ
ประจ าจงัหวดั และความส าคญัของธง 
    3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัลกัษณะและ
ส่วนประกอบของธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
    3.3 ให้ลูกเสือวาดภาพธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
ระบายสีให้เหมือนจริง 
    3.4ผูก้  ากบัน าผลงานติดป้ายนิเทศ 

1.แผนภูมิเพลงชาติ 
2. ธงหรือภาพธงลูกเสือประจ าจงัหวดัต่างๆ 
3. กระดาษ  ดินสอสี 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็ฯประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
4. ตรวจผลงาน 

………………
….……………
…….…………
……….……… 

………………
….……………
…….…………
…….………… 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               12  ธงและประเทศต่ำงๆ 

       ธงคณะลูกเสือแห่งชำติ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การศึกษาเก ีย่วกบัธงลูกเสือประเภทต่างๆ กอ่ให้เกดิทศันคติท่ีดี 

ต่อการเป็นลูกเสือ 
2.              
 1.บอกลกัษณะและความหมายของธงคณะลูกเสือแห่งชาติได ้
 2.วาดภาพธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงความส าคญัของธง
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
       3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัลกัษณะและ
ส่วนประกอบของธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 
       3.3 ให้ลูกเสือวาดภาพธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ระบายสีให้เหมือนจริง 
       3.4 ผูก้  ากบัน าผลงานติดป้ายนิเทศ 

1.แผนภูมิเพลงชาติ 
2.ธงหรือภาพธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. กระดาษ  ดินสอสี 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะและความหมายของธงคณะลูกเเสือแห่งชาติ  
4. ตรวจผลงานภาพวาดธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               13  ธงและประเทศต่ำงๆ 
       ธงประเทศต่ำงๆ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การศึกษาเก ีย่วกบัธงประเทศต่างๆ ท าให้ความรู้และมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนั 
2.              
 1.บอกช่ือธงชาติประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งน้อย 5 ประเทศ 
 2.บอกลกัษณะและท่ีตั้งของประเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งน้อย 5 ประเทศ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์        
                         ) 
      -      
                   

3.1 ให้ลูกเสือดูแผนท่ีทวีปเอเชีย แลว้
ร่วมกนั 

อภิปรายถึงท่ีตั้งของประเทศต่างๆ ในเอเชีย 
3.2 ให้ลูกเสือดูแผนภูมิกบัธงชาติประเทศ
ต่างๆ 

แลว้ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ระบายสีธงชาติตามแบบ 

1. แผนภูมิเพลงชาติ 
2. แผนท่ีทวีปเอเชีย 
3. แผนภูมิธงชาติประเทศต่างๆ 
4. ภาพลายเส้นของธงชาติประเทศต่างๆ  
5. กระดาษ  ดินสอสี 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ท่ีก  าหนดให้  โดยผูก้  ากบัจดัท าโครงร่างแผนท่ี
ประเทศต่างๆ หมู่ละ 5 ประเทศ 

3.3 ผูก้  ากบัน าผลงานติดป้ายนิเทศ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะท่ีตั้งของประเทศต่างๆ ท่ีสนใจ 5 ประเทศ 
4. ตรวจผลงาน 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

1.ธงประจ ำคณะลูกเสือแห่งชำติ 

 พ้ืนเป็นธงไตรรงค์  ขนาดกวา้ง 50 ซม. ยาว 
52  ซม. ตรงก ึ่งกลางมีตราธรรมจักร สีเหลือง
หมายถึงศาสนา  ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 32 ซม. 
 
 ธ ง ป ร ะ จ า ค ณ ะ ลู ก เ สื อ แ ห่ ง ช า ติ
พร ะบ าทสม เด็ จ พระ เ จ้ า อ ยู่ หั ว  รั ช กา ล ท่ี  7 
พระราชทานเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2473 เน่ือง

ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดค่ายชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี 2  ณ พระราชอุทยาน
สราญรมย ์
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2. ธงลูกเสือประจ ำจังหวัด 

     
  พ้ืนเป็นธงไตรรงค์  มีขนาด
กวา้ง 40 ซม. ยาว 60 ซม. ตรงกลางมีรูปวงกลม
ภายในพ้ืนสีเหลืองเส้นผ่านศูนยก์ลาง 27 ซม. มี
ขอบสีด า 21 ขอบซอ้นกนั  ขอบนอกกวา้ง 2ซม. 
ขอบใน 1 ซม. ขอบนอกและขอบในห่างกนั 2 
ซม. ตรงก ึ่งกลางวงกลมมีตรา  คณะลูกเสือ
แห่งชาติ และนามจังหวดัท่ีได้รับพระราชทาน 

เป็นอกัษรสีด าอยูใ่ตเ้คร่ืองหมายคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
 

                                     
 เน่ืองจากธงลูกเสือประจ าจงัหวดัเป็นธงท่ีมีความส าคญัธงหน่ึง  ดังนั้นจึงได้ก  าหนดการใช้
เพ่ือความเหมาะสมคือ ในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 วนัท่ี 1 กรกฎาคม  ของทุกปีแต่ละจงัหวดัจะท าพิธีทบทวนค าปฏิญาณของลูกเสือและสวน
สนามเคารพประธาน และน าธงลูกเสือประจ าจงัหวดัมาร่วมประกอบพิธีด้วย  แต่ไม่ต้องคล่ีผา้คลุม
ธงเคารพประธาน 
 วนัท่ี  1  กรกฏาคม  ของทุกปี จะมีพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ถวาย
ความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  ผูถื้อธงลูกเสือประจ าจงัหวดัจะคล่ีธงออก  และท า
ความเคารพดว้ยท่าธง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
 คณะลุกเสือจงัหวดัไดร่้วมงานชุมนุมลุกเสือแห่งชาติ  และสวนสนามถวายความจงรักภกัดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  ทุกคนตอ้งยนืตรงท าความเคารพเม่ือธงลูกเสือประจ าจงัหวดัผ่าน  
 
3. ธงชำตอิังกฤษ 

 ลักษณะและส่วนประกอบของธงชำตอิังกฤษ 
 ธงชาติองักฤษ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ พ้ืนธง
สีน ้ าเงิน มีรูปกากบาทแทยงมุมสีขาวแดง  ทับด้วยกากบาทสี
แดงขอบขาวตรงกลาง 
             รูปกากบาทแดงบนพ้ืนขาว แทนนักบุญ เซนต์ยอร์ช 
แห่งอิงแลนด์ รูปกากบาทแทยงมุมสีขาวบนพ้ืนสีน ้ าเงิน แทน
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นกับึญ เซนต์แอนดรูว์ แห่ง สกอตแลนด์รูปกากบาททแยงมุมสีแดงบนพ้ืนขาว แทนนักบุญเซนต์
แมดริก แห่งไอร์แลนด์ 
 

4. ธงชำตฟิิลิปปินส์ 
 ลั กษณะและ ส่วนป ระก อบของธงชำ ติ

ฟิลิปปินส์ 
 ธ ง ช า ติ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  มี ลั ก ษณ ะ เ ป็ น รู ป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ประกอบดว้ยสีน ้ าเงินขาวและแดง 
 
 
 

 
 สีน ้ าเงิน หมายถึง  การบ าเพญ็ประโยชน์แกเ่พ่ือนมนุษย ์
 สีแดง หมายถึง  ความกลา้หาญ และอดทน 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ และสงบ 
 สีขาวท่ีปรากฏบนผืนธง หมายถึง ความเสมอภาค และภราดรภาพ  มีลกัษณะเป็นรูป
สามเหล่ียมดา้นเท่าอยูชิ่ดริมซา้ย โดยมีดา้นกวา้งของธงเป็นฐานของรูปสามเห ล่ียม ส่วนท่ีเหลือแบ่ง
ออกเป็น 2 แถบ เท่าๆกนั แถบบนสีน ้ าเงิน แถบล่างสีแดง  ภายในรูปสามเหล่ียมมีรูปดวงอาทิตย์
เปล่งรัศมี 8 แฉก และมีดาว 3 ดวงลอ้มรอบ 
 ดวงอาทิตย ์ หมายถึง เสรีภาพและอิสรภาพ 
 รัศมี 8 แฉก หมายถึง เขตทั้ง 8 ของประเทศฟิลิปปินส์ 
 ดาว 3 ดวง หมายถึง พ้ืนท่ี 3 ส่วน ซ่ึงแบ่งตามสภาพภูมิประเทศ 
 
6. ธงชำตญิี่ปุ่น 

      
 ลักษณะและส่วนประกอบของธงชำตญิี่ปุ่น 
 ญี่ปุ่นได้ประกาศก  าหนดลกัษณะและขนาด
ของธงชาติ เม่ือปี พ.ศ. 2413  ให้พ้ืนธงเป็นสีขาว  รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ยาว 10 ส่วน กวา้ง 7 ส่วน  มีวงกลมสี
แดงอยูต่รงกลาง ขนาเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3 ใน 5  ของ

ความกวา้ง 
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 วงกลมสีแดงหมายถึง ดวงอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ ปุ่น แสดงถึงความ
กระตือรือร้น ความแข็งแกร่ง และความเมตตากรุณา 
 สีขาว  หมายถึง  ความร่มเยน็  ยุติธรรม  ความบริสุทธ์ิ  ความสงบ  ความเสมอภาค และ
ความสนัโดษ 
6. ธงชำตมิำเลเซีย 

 ลักษณะและส่วนประกอบของธงชำติ
มำเลเซีย 

 ประเทศมาเลเซียได้รับอิสรภาพเม่ือวนัท่ี 
16  กนัยายน พ.ศ.  2506  ธงชาติของประเทศ
มาเลเซียได้เปล่ียนแปลงมาจากธงเกา่ของมลรัฐ
มาเลเซีย  ในสมัยท่ีอยู่ภายใต้การแกครองของ
องักฤษ ธงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  มีสีแดง  ขาว  น ้ า

เงิน และเหลือง ผืนธง 3 ส่วน  เป็นร้ิวสีแดงสีขาว  สลบักนัตามแนวนอน  14  แถบ  ซ่ึง
หมายถึงความเสมอภาคของรัฐทั้ ง 13 รัฐ  และรัฐบาลกลางมุมธงด้านซ้ายเป็นสีน ้ าเงิน 
ขนาด 1 ใน 4 ของผืนธง  มีพระจนัทร์เส้ียวและดาวสีเหลือง อยู่กลางดาวสีเหลืองมีรัศมี 14 
แฉก  เป็นสญัลกัษณ์พระราชาธิบดี  ซ่ึงมีอ านาจเหนือรัฐทั้ง 13 และรัฐบาลกลางพระจันทร์
เส้ียวสีเหลือง  เป็นสญัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม 

 
7. ธงชำตสิิงคโปร์ 

                                     
 ธงชาติสิงคโปร์  มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  
ประกอบด้วยแถบยาว 2 ส่วนเท่ากนั  ด้านบนมีสีแดง  
มุมบนซ้ายมีพระจนัทร์เส้ียวสีขาว  อยูเ่คียงกบัดาวสีขาว 
5 ดวง  เรียงกนัเป็นวงกลม 

 
 
 

 สีแดง  มายถึง  ความเสมอภาคของมนุษยชาติ 
 สีขาว  มายถึง  ความบริสุทธ์ิ และความดี 
 พระจนัทร์เส้ียว หมายถึง  ความมีอ านาจ 
 ดาว 5 ดวง หมายถึง  ความสงบ  ความกา้วหน้า  ความยุติธรรม  ความเสมอ
ภาค  และความเป็นประชาธิปไตย 
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8. ธงชำตอิินโดนีเซีย 

 ลักษณะและส่วนประกอบของธงชำติ
อินโดนีเซีย 

 อินโดนีเซียได้รับอิสรภาพจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2498ธงชาติมี
ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ประกอบด้วยแถบ

ใหญ่ตามแนวนอน 2 แถบ มีสีแดงและสีขาว 
 
 

 สีแดง หมายถึง  อิสรภาพและความกลา้หาญ 
 สีขาว หมายถึง  ความยติุธรรมและความบริสุทธ์ิ 
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                               14  อนำมยั 
       กำรจัดท ำถุงเก็บอุปกรณ์ปัจจุบนัพยำบำล    

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การจดัท าถุงเกบ็อุปกรณ์พยาบาลเป็นประโยชน์ในการน าติดตวัเพ่ือ
เดินทางของลูกเสือ  
2.              
 1.สามารถจดัท าถุงเกบ็อุปกรณ์พยาบาลได้ 
 2.สามารถจดัเกบ็อุปกรณ์พยาบาลไดอ้ยา่งมีระเบียบ  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
         3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงความส าคญัในการ
น าอุปกรณ์พยาบาลติดตวัในการเดินทางไป
ปฏิบติั 
กจิกรรมนอกสถานท่ี  เช่น  ยาประจ าตวั 
         3.2 ร่วมกนัออภิปรายถึงอุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาลท่ีควรน าไป เช่น ยาลดไข ้ ยาแก ้

1.แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์ในการท าท่ีเกบ็อุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาล 
เช่น กล่องกระดาษ  ผา้หรือถุงพลาสติค  กาว  
เข็ม 
ดา้ย  ฯลฯ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ทอ้งเสีย  ฯลฯ 
         3.3 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีจดัท าถุงเกบ็
อุปกรณ์ 
ปัจจุบนัพยาบาล จากวสัดุต่างๆ 
          3.4ให้ลูกเสือจดัท าถุงหรือกล่องเกบ็
อุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกนด์ฮาวล ์             ) 

 

 
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกความส าคญัของอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
4. บอกรายช่ืออุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
5.ตรวจผลงานการจดัท าอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               15   อนำมยั 
       กำรปฐมพยำบำลเมือ่ถูกแมลงมพีิษกัดหรือต่อย  

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงมีพิษกดัต่อยเป็นการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ท่ี
ลูกเสือควรปฏิบติัได ้
2.              
 1.บอกวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อยได้  
 2.แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อยได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงอนัตรายท่ีเกดิจาก
การถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อย เช่น มีอารการ
บวมแดง 
       3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือ
ถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อย 
       3.2               และสาธิตวิธีปฐมพยาบาล 

1.แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
3.แผนภูมิภาพขั้นตอนการปฐมพยาบาล 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

เม่ือถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อย 
        3.4 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อย  
4. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อย  
5.วิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 
6.แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               16   อนำมยั 
       กำรปฐมพยำบำลเมือ่ถูกไฟไหม้น ำ้ร้อนลวก  

 
1. สรุปสำระส ำคัญ   การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมน้ ้ าร้อนลวก เป็นส่ิงท่ีลูกเสือควรปฏิบติั
ได ้ 
2.              
 1.บอกวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมน้ ้ าร้อนลวกได ้
 2.แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวกได้  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
        3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงอนัตรายท่ีเกดิจาก
การถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 
        3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือ
ถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 
        3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติัตามฐาน โดย
ผูก้  ากบั อธิบายและสาธิต 

1.แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
3.แผนภูมิภาพขั้นตอนการปฐมพยาบาล 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ฐานท่ี 1 การปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหม  ้
ฐานท่ี 2 การปฐมพยาบาลเม่ือถูกน ้ าร้อนลวก 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.วิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 
4.แสดงวิธีปฐมพยาบาลเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               17  อนำมยั 
       กำรรู้จักขอควำมช่วยเหลือเมือ่เกิดอุบัตเิหตุ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การรู้จกัขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ จะช่วยให้ผูป่้วยปลอดภยั
ยิง่ข้ึน 
2.              
 1.บอกความส าคญัของการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่เม่ือเกดิอุบติัเหตุได้ 
 2.สามารถบอกช่ือสถานท่ีท่ีจะขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
           3.1ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงอุบติัเหตุท่ี
เกดิข้ึน และพบเห็นอยูเ่สมอๆ 
            3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงสาเหตุและผลท่ี
เกดิจากอุบติัเหตุ และการตดัสินใจในการปฏิบติั
ตยเม่ือมีอุบติัเหตุข้ึน 
          3.3ร่วมกนัอภิปรายเก ีว่กบัสถานท่ีท่ีจะขอ 

1.แผนภูมิเพลง 
2.บตัรแสดงช่ือบุคคล และสถานท่ีส าคญัในการ
ขอ 
ความช่วยเหลือ  เช่น  สถานีต ารวจ  โรงพยาบาล   
อนามยั   ก  านัน  ผูใ้หญ่บา้น 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ความช่วยเหลือและวิธีการขอความช่วยเหลือ 
เม่ือเกดิอุบติัเหตุ 
          3.4 ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกนด์ฮาวล ์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.บอกวิธีการขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ 
4.บอกช่ือสถานท่ีท่ีจะขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

1. ตวำมส ำคัญของกำรช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่เมือ่เกิดอุบตัเิหตุขึน้  

อุบตัเิหตุ  คือ เหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึนโดยไม่คาดคิด
มาก ่อน  ซ่ึงก ่อให้ เก ิดความเสียหายต่อชีวิต  และ
ทรัพย์สินมากน้อยแลว้แต่ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
นั้นๆ 
      
  

                                                                                                
                                              แต่ถา้เป็นเร่ืองร้ายแรงจ าเป็นท่ีลูกเสือจะต้องแจ้งให้
ผูใ้หญ่หรือเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองไดท้ราบเอให้สามารถช่วยเหลือไดโ้ดยเร็ว 
                                                  
 ตามปกติลูกเสือส ารองยงัอยู่ในวยัเด็กการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบลอุบติัเหตุจะกระท า
ไดไ้ม่มากนัก  ดงันั้น  การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นการขอให้บุคคลอ่ืนมาช่วย  ส่ิงส าคัญกคื็อ 
 1. ตอ้งควบคุมสติของตนเองไม่ให้ต่ืนเตน้ 
 2. เล่าเหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึน เช่น เกดิอะไร  ท่ีไหน  มีผูไ้ดรั้บอนัตราย  หรือทรัพยสิ์นเสียหาย
อยา่งไร  จะให้ช่วยเหลืออยา่งไร 
 3. ตอ้งการความช่วยเหลืออะไร 
 4. ขณะพูดตอ้งพูดให้ชดัเจน  เขา้ใจง่าย   
 

2. กำรจัดท ำถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยำบำล  
 ในการปฏิบัติกจิกรรมของลูกเสือต้องกระท าในโรงเรียนหรือออกไปนอกสถานท่ี  
กจิกรรมท่ีลูกเสือตอ้งปฏิบติับางคร้ังกเ็ส่ียงอนัตราย  เพราะจ าเป็นตอ้งใชข้องมีคม  หรือบางคร้ังอาจ
ตอ้งอยูใ่นท่ีโล่งแจง้เป็นเวลานาน  ดังนั้นลูกเสือจึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลติดตัวไป
ดว้ย  อาจเป็นการให้ความช่วยเหลือกบัเพ่ือนลูกเสือดว้ยกนั หรือตวัลูกเสือเอง 
 ถุงหรือท่ีเกบ็อุปกรณ์จะประกอบไปดว้ย  ผา้พนัแผล  ผา้ยาปิดแผล  ส าลี  น ้ ายาลา้งแผล  ยา
ทาแผล  แอมโมเนีย กรรไกร 
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วิธีกำรท ำถุง 

 เน่ืองจากลุกเสือจะต้องปฏิบัติกจิกรรม  ฉะนั้ นถึงจึงเป็นอุปกรณ์ท่ีจะใส่บรรจุอุปกรณ์
ปัจจุบนัพยาบาลท่ีดีท่ีสุด  เพราะสะดวกต่อการพกพา  ซ่ึงลูกเสือจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

      
 
 
 
 1. น าผา้ส่ีเหล่ียมผืนผา้ยาว 40 ซม. พบัขอบบนลง

ประมาณ 1 น้ิว    เยบ็ตามรอยตลอดแนว 
 
 
 
 
 2. พบัชายผา้ทั้งสองเขา้หากนั ให้ตะเข็บท่ีเยบ็อยูด่า้นใน 
เยบ็ขอบดา้น    ประกอบของผา้ดา้นขา้งและดา้นล่าง 
 
 
 
 
 3. กลบัถุงเอาดา้นในออกดา้นนอก 
 
 
 
 
 4. สอดเชือกในช่องท่ีเยบ็ไว ้ ให้โผล่ออกมาทั้งสองดา้น
เท่าๆกนั 
 

6. ใส่อุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาลท่ีจ าเป็นในถุงแลว้รูด  
i.         เชือกปากถุงน าติดตวัเม่ือประกอบกจิกรรม 
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3. กำรปฐมพยำบำลเมือ่ถูกแมลงกัดหรือต่อย 

 เม่ือลูกเสือพบเห็นหรือถูกแมลงมีพิษกดัหรือต่อย  แมลงเหล่านั้นจะปล่อยเหล็กในและพิษ
ท่ีติดกบัเข้ียวฝังเขา้ไปในผิวหนงั ท าให้เกดิอาการเจ็บปวดตรงบริเวณท่ีถูกกดัหรือต่อย บางคนอาจ
หมดสติหรือเสียชีวิตไดถ้า้มีอาการแพม้ากๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะอำกำร 
1. เจ็บปวดบริเวณท่ีถูกกดั หรือต่อย 
2. ปวด บวม แดงตรงบริเวณนั้น 
3. ถา้แพพิ้ษอาจมีอาการแวดศีรษะ  คล่ืนไสอ้าเจียรหรือมีอาการมากกว่าน้ี 

 
                             

1. ใชกุ้ญแจท่ีมีรูหรือปลายปากกาวางครอบบาดแผลแลว้กดแรงๆ  เพ่ือให้เลือดไหลพาเอา
พิษออกมา และเอาปากคีบดึงเหลก็ไนออก 
 2. ใชแ้อมโมเนียหรือโซดาไบคาร์บอเนต หรือน ้ าเกลือหรือน ้ าปูนใสหรือด่างทับทิมหรือ
ทิงเจอร์ไอโอดีน ทาบริเวณแผลให้ทัว่ 
 3. ใชน้ ้ าแข็งประคบตรงบริเวณแผลจะช่วยบรรเทาอาการปวดได ้
 4. ถา้อาการปวดยงัไม่ลดลง  ควรน าไปพบแพทย์ 
 
4. กำรปฐมพยำบำลเมือ่ถูกไฟไหม้หรือน ำ้ร้อนลวก 
 เม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก  ผูไ้ดรั้บอุบติัเหตุจะมีอาการเจ็บปวดมาก เน่ืองจากผิวหนัง
ถูกท าลายลึกลงไปเป็นบริเวณกวา้ง  จ าเป็นตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือโดยทันที กรณีเป็นอนัมากอาจ
ท าให้ผูป่้วยเสียชีวิตไดโ้ดยเฉพาะผิวหนงัท่ีถูกไฟไหม ้
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 ลักษณะอำกำร 

 1. บาดแผลจะมีรอยไหมเ้กรียมหรือพองบริเวณผิวหนงั 
 2. มีอาการปวดแสบ ปวดร้อนบริเวณผิวหนังท่ีเป็นแผลและโดยรอบ ถา้เป็นบริเวณกวา้ง
ผูป่้วยอาจหมดสติ 
 กำรปฐมพยำบำลควรปฏิบตัดิงันี ้
 1. ให้ทาข้ีผ้ึง วาสลินบริสุทธ์ิ หรือน ้ ามนัพืชทาท่ีบาดแผลแลว้ปิดดว้ยผา้พนัแผล 
 2. ถา้มียาแกไ้ฟไหม ้ น ้ าร้อนลวกกใ็ห้ใชย้านั้นทาบริเวณแผลให้ทัว่ แลว้จึงพนัแผล 
 3. ให้รีบส่งแพทย  ์
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                               18 กำรส ำรวจ 
       กำรนับเวลำ  

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การนบัเวลาเป็นการฝึกสงัเกตจดจ าส่ิงท่ีพบเห็นเพ่ือประโยชน์ 

ต่อการด ารงชีวิต  
2.              
 บอกและนบัเวลาไดถู้กตอ้งใน 24 ชัว่โมง 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์        
                         ) 
      -      
                   

3.1          น าสนทนาถึงความส าคญัของ
การนบัเวลา และการดูเวลาจากดวงอาทิตย ์ 
ดวงดาว 
และนาฬิกา 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงรูปร่างและลกัษณะ
ส่วนประกอบของนาฬิกา 

3.3 ให้ลูกเสือทดลองอ่านและนบัเวลาจาก 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภาพนาฬิกาชนิดต่างๆ 
3.นาฬิกาจ าลอง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

นาฬิกา 
3.4 ลูกเสือฝึกดูนาฬิกาและจบัเวลา 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีนบัเวลาจากนาฬิกา 
4. บอกลกัษณะและส่วนประกอบของนาฬิกา  
5. ทดสอบการดูและนบัเวลาจากนาฬิกา  

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               19  กำรส ำรวจ 
       กำรวำงแผนกำรเดนิทำงส ำรวจ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การรู้จกัวางแผนการส ารวจ  ช่วยให้การท างานส าเร็จลุล่วงตาม  

จุดประสงค์ท่ีวางไว ้
2.              
 1. วางแผนการเดินทางไปนอกสถานท่ีได้ 
 2. วางแผนการใชจ่้ายในการเดินทางไปนอกสถานท่ีได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์        
                         ) 
      –      
                   

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัของ
การวางแผน ว่าเป็นอยา่งไร ถา้ไม่มีการ
วางแผนจะเกดิปัญหาอะไรบา้ง 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีวางแผน  และวิธี
คิดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

       3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือให้ด าเนินการวางแผนใน 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ตวัอยา่งตารางการใชจ่้าย 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

การเดินทางไปนอกสถานท่ี 
3.4 ให้แต่ละหมู่ส่งตวัแทนออกมารายงาน 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีการวางแผนและการคิดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  
4. ตรวจรายงานการวางแผนการเดินทาง 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ  

 
1. กำรดูนำฬิกำ 

เวลามีความส าคัญต่อการปฏิบัติกจิกรรมของลูกเสือรวมถึงกจิกรรมต่างๆ ในชีวิตและท่ี
จ าเป็นและเก ีย่วขอ้งกบัลูกเสือเองกคื็อจะตอ้งดูนาฬิกาให้เป็น เพ่ือจะได้ปฏิบัติกจิกรรมให้ตรงเวลา 
การตรงต่อเวลาเป็นการแสดงถึงความมีวินัยและการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของลูกเสือ  
ปัจจุบนันาฬิกามีแบบมากมายหลายชนิดซ่ึงสะดวกต่อการดูเวลาและการนับเวลา  โดยจะมีเข็มยาว
เข็มสั้นและเข็มวินาที  ในท่ีน้ีจะยงัไม่พูดถึงเข็มวินาทีแต่จะให้ลุกเสือได้ฝึกการดูนาฬิกาให้เป็น
เสียกอ่น 
 

การนบัเวลา 
ใน  1  วนัมี 24  ชัว่โมง 

1 ชัว่โมงมี 60  นาที 
1 นาทีมี 60  วินาที 

หนา้ปัดนาฬิกาจะมีเข็มสั้นและเข็มยาว  มีเลข 1-12  ระหว่างเลขจจะมีขีดสั้นๆ 5 ขีด เรียกว่า
มีระยะห่าง  5  นาที  เข็มยาวหมุน  1 รอบ  เร่ิมจากเลข 12 เข็มสั้นจะหมุนตาม 1 หมายเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลากลางคืนมี 12 ชัว่โมง  เวลากลางวนัมี 12  ชั่วโมง  รวมเวลา 1 วนั มี 24  ชั่วโมง  การ
นบัเวลา 1  นาฬิกา จะเร่ิมในตอนกลางคืนโดยเข็มหนา้ปัดจะช้ีดงัน้ี  
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และเข็มจะหมุนไปเร่ือยๆ  เป็นเวลา  2  นาฬิกา  3  นาฬิกา  4  นาฬิกา  ต่อไปจนถึง  12  
นาฬิกา หรือเท่ียงวนัและเม่ือเวลาบอก  13  นาฬิกา  เข็มท่ีหนา้ปัดกจ็ะเหมือนกนั   1  นาฬิกาในตอน
กลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข็มสั้นและเข็มยาวจะหมุนต่อไปเร่ือยๆ  จนถึง  24  นาฬิกา  และจะเร่ิม  1  นาฬิกาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนบัเวลาท่ีมีเศษเป็นนาที  ให้ถือว่าเวลาท่ีผ่านมาเป็นเวลาอะไรแลว้ให้ดูท่ีเข็มยาวว่าผ่าน
เลข 12 มาถึงเลขอะไรให้นบัขีดนาทีว่าผ่านมาเม่ือใด  เช่น 
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2. กำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรเดินทำง 

                                                                              
                                                                            
                                                                                    
                                                                                 
                                                                
                                          
                      
                                                                             
                                                                                               
       
                                                                                      
                                                                           
                          
                                                                
                                                                            
                                          
                                                                             
                            
  -                                     
  -          
  -                           –      
                                                                               
                                             
                                                         
                                                                             
                                                                   
                           –                               
             –                                                                         
              
            -                                                            
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–                                            
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                               20 กิจกรรมกลำงแจ้ง 
       ทิศ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การศึกษาเร่ืองทิศ  ช่วยให้เกดิประโยชน์ในการเดินทาง  
2.              
 1.บอกช่ือทิศทั้ง 8 ไดถู้กต้อง  
 2.บอกวิธีหาทิศโดยการสงัเกตธรรมชาติได้  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงทิศทั้ง 8 และความ 
ส าคญัของทิศในการเดินทางไกล  และอยูค่่าย
พกัแรม 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีหาทิศโดยการ 
สงัเกตธรรมชาติ  เช่น  ดวงอาทิตย ์ ดวงดาว  
ตน้ไม ้ โบสถ ์ หลุมฝังศพ 
   

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิทิศทั้ง 8 
3. บตัรค าช่ือทิศทั้ง 8 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

      3.3  แบ่งกลุ่มลูกเสือศึกษาเร่ืองทิศ  ให้
ปฏิบติัการหาทิศโดยการสงัเกตดวงอาทิตย ์
ตน้ไม ้
        3.4 แบ่งหมู่แข่งขนัเกมหาทิศ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์              ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกช่ือทิศทั้ง 8 
4. บอกวิธีหาทิศโดยสงัเกตธรรมชาติ  

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               21 กิจกรรมกลำงแจ้ง 

       เขม็ทิศ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การรู้จกัใชเ้ข็มทิศช่วยให้สามารถหาทิศท่ีตอ้งการได ้และเป็นประโยชน์
ส าหรับลูกเสือ 
2.              
 1.อ่านเข็มทิศไดถู้กตอ้ง 
 2.สามารถหาเสน้ทางในระยะ 400 เมตร  โดยใช้เข็มทิศได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัในการ
ใชเ้ข็มทิศ 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงส่วนประกอบของ
เข็มทิศ 
3.3 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตวิธีดูเข็มทิศ 

       3.4 ให้ลูกเสือฝึกอ่านเข็มทิศตามทิศท่ีวางไว  ้

1. แผนภูมิเพลง 
2. เข็มทิศ 
3. บตัรค าสัง่ 4 บตัร ให้เดินไปทางทิศเหนือ  ใต ้ 
ตะวนัออก  ตะวนัตก   
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

3.5 ผูก้  ากบัแจกบตัรค าสัง่ แลว้ให้ลูกเสือแต่
ละหมู่ปฏิบติัการหาเส้นทางตามท่ีก  าหนด
โดยใชเ้ข็มทิศ 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกส่วนประกอบของเข็มทิศ 
4. ทดสอบการอ่านเข็มทิศและการหาเส้นทางโดยใช้เข็มทิศ  

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

 1. ทศิ 

 
 ทิศมีความส าคัญต่อลูกเสือทุกคน  เพราะในการเดินทางไกลนอกจากจะต้องไปตาม
เสน้ทางท่ีก  าหนดให้แลว้ บางคร้ังลูกเสือจะตอ้งเดินตามแผนท่ี ท่ีผูก้  ากบัก  าหนดให้โดยอาศยัทิศและ
ระยะทางเป็นตวัก  าหนด  ดงันั้นลูกเสเอจึงจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้ทิศ 
 ทิศท่ีส าคญัมี  4  ทิศ  คือ 
 1. ทิศเหนือ  2.  ทิศใต ้
 3. ทิศตะวนัออก  4. ทิศตะวนัตก 
 แต่ละทิศยงัแบ่งคร่ึงออกดงัน้ี 
 
ทิศทั้ง 8 
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 1. ทิศเหนือ    00 หรือ 3600  อุดร  = N 
 2. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  450   อีสาน =NE 
 3. ทิศตะวนัออก    900  บูรพา =E 
 4. ทิศตะวนัออกเฉียงใต้   1350  อาคเนย ์=SE 
 5. ทิศใต้     1800  ทกัษิณ =S 
 6. ทิศตะวนัตกเฉียงใต้   2250  หรดี =SW 
 7. ทิศตะวนัตก    2700  ประจิม =W 
 8. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ   3150  พายพั =NW 
 

2. กำรหำทิศด้วยวิธีกำรธรรมชำติ 

 เม่ือเราทราบว่าทิฒมีความส าคัญอย่างไรกบัลูกเสือและลุกเสือกท็ราบแลว้ว่าทิศส าคัญมีก ี่
ทิศ  ขั้นต่อไปกคื็อ  ลูกเสือจะทราบด้วยตัวเองอย่างไรว่า  ทิศไหนคือทิศตะวนัออก  และทิศอ่ืนๆ  
วิธีการท่ีจะทราบไดก้คื็อ 
 1. สังเกตจำกดวงอำทิตย์   ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกและจะตกทางทิศตะวนัตก
เสมอ  ถา้อยากทราบทิศอ่ืนๆ  ให้ลูกเสือยนืกางแขนหันหนา้ไปทางท่ีดวงอาทิตยข้ึ์น ข้างหน้าจะเป็น
ทิศตะวนัออก  ดา้นหลงัจะเป็นทิศตะวนัตก  ดา้นซา้ยมือเป็นทิศเหนือ และดา้นขวามือจะเป็นทิศใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. สังเกตจำกพระอุโบสถ  พระอุโบสถในพระพุทธศาสนาเกอืบทุกแห่งจะหันหน้าไปทาง
ทิศตะวนัออก รวมทั้งพระประธานท่ีอยูใ่นอุโบสถดว้ย  เม่ือทราบทิศตะวนัออกแลว้การหาทิศอ่ืนก ็
สามารถจะหาไดด้งัท่ีลูกเสือทราบแลว้ 
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3. เขม็ทิศ 
 เข็มทิศเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหาแนวทิศเหนือ  มีขนาดเลก็กระทดัรัดเหมาะส าหรับพก
ติดตวั  ตามปกติปลายเข็มทิศดา้นท่ีเป็นลุกศร  (บางชนิดปลายเข็มดา้นหน่ึงจะเป็นสีด า เพ่ือสกะดวก
ต่อการดู) จะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ  ดา้นตรงขา้มจะเป็นทิศใต้ 
 วิธีอ่านเข็มทิศให้วางเข็มทิศในแนวราบกอ่นท่ีจะปรับทิศ  เม่ือเข็มหยุดน่ิงปลายลูกศรหรือ
ปลายเข็มท่ีเป็นสีช้ีไปทางทิศใดกค่็อยจับตัวเรือนของเข็มทิศเล่ือนไปจนกว่าปลายลุกศรจะช้ีไปท่ี
เคร่ืองหมาย N  แสดงว่าตรงทิศเหนือแลว้  ให้ลูกเสือยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ กางแขนเหยียด
ตรงไปทางขา้งทั้ง 2 ดา้น   ทางขวามือจะเป็นทิศตะวนัออก  ซ้ายมือจะเป็นทิศตะวนัตก  ด้านหลงั
เป็นทิศใต ้
 
 
 
 
 
 
 

                                 

1. ฝึกการหาทิศ 
2. ใชป้ระกอบในการเดินทางไกล 
3. ใชป้ระกอบในการศึกษาแผนท่ี 
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                               22 ควำมปลอดภัย 

       กฏและเคร่ืองหมำยจรำจร 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การปฏิบติัตามกฏจราจร ช่วยให้เกดิความปลอดภยั  
2.              
 1.บอกสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายจราจรได  ้
 2.บอกขอ้ปฏิบติัตามกฏจราจรได  ้
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความปลอดภยัในการ
ปฏิบติัตามกฏจราจร 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัเคร่ืองหมาย 
จราจร 
        3.3 ให้ลุกเสือเล่าประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็น
เก ีย่วกบัอุบติัเหตุจากการไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร 
 

1. แผนภูมิเพลง 
2. เคร่ืองหมายจราจร 
3. แผนภูมิสญัญาณไฟจราจร 
4. กระดาษวงกลม สีแดง สีเขียว สีเหลือง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

      3.4 ให้ลูกเสือฝึกดูเคร่ืองหมายจราจร  แลว้
เขียนรายงานส่ง 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายจราจร 
4. บอกข้อปฏิบติัตามกฏจราจร 
5. ตรวจผลงาน 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               23 ควำมปลอดภัย 

       กำรเดนิถนนและข้ำมถนน 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การเดินถนนและขา้มถนนตามกฏจราจร  ช่วยให้เกดิความปลอดภยั  
2.              
 1. สามารถเดินถนนท่ีมีทางเทา้และไม่มีทางเทา้ไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 2. รู้จกัขา้มถนนตรงทางมา้ลาย 
 3. สามารถขา้มถนนบริเวณท่ีมีสัญญาณไฟและไม่มีสัญญาณไฟได้อยา่งปลอดภยั  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
      3.1 ผูก้  ากบัทบทวนสญัญาณไฟและ
เคร่ืองหมายจราจร 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัวิธีเดินถนนท่ีมี 
ทางเทา้ และไม่มีทางเทา้อยา่งปลอดภยั ว่าควร
เดินอยา่งไรและถา้เป็นเวลากลางคืนควรปฏิบติั
อยา่งไร 

1. แผนภูมิเพลง 
2. เคร่ืองหมายจราจร 
3. หุ่นจ าลองสญัญาณไฟจราจร 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

      3.3 ให้ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติในการ
เดินถนนและขา้มถนน 
      3.4 ผูก้  ากบัสรุปและเสนอแนะ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีเดินถนนท่ีมีทางเทา้และไม่มีทางเทา้ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 
4. พฤติกรรมการขา้มถนนตรงทางมา้ลาย 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

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

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

 

 
 



 79 

                                24 ควำมปลอดภัย 

       ควำมปลอดภัยในบ้ำน 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การรู้จกัป้องกนัอุบติัภยัในบา้น  ช่วยให้เกดิความปลอดภยัต่อตนเอง  

และผูอ่ื้น 
2.              
 1.บอกถึงอนัตรายซ่ึงอาจเกดิข้ึนเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้นได้ 
 2.บอกขอ้ควรปฏิบติัในการป้องกนัภยัเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้นได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงภยัอนัตรายหรือ
อุบติัภยัซ่ึงอาจเกดิข้ึนเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้น เช่น 
ไฟไหม ้ โจรกรรม 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัขอ้ควรปฏิบติั  
ในการป้องกนัภยัอนัตรายซ่ึงอาจเกดิข้ึนเม่ือไม่มี
คนอยูบ่า้น   

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภาพเก ีย่วกบัภยัอนัตรายจากหนงัสือพิมพ์ เช่น 
ไฟไหม ้ โจรกรรม  แกส๊ระเบิด ฯลฯ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

      3.3 ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็น
แลว้ให้เพ่ือนๆช่วยกนัแกไ้ขสถานการณ์นั้นๆ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ระบุอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึนเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้น 
4. บอกข้อควรปฏิบติัในการป้องกนัภยัเม่ือไม่มีคนอยูบ่า้น  

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

1. ควำมปลอดภัยในกำรใช้ถนน 

 ปัจจุบนัการติดต่อสญัจรท่ีนบัว่าสะดวกและรวดเร็วส าหรับคนทั่วไปจะใช้รถใช้ถนนเป็น
ส่วนใหญ่  อนัตรายท่ีจะเกดิข้ึนจึงมีอยู่บ่อยๆ  ทั้ งผูข้ ับข่ีและโดยเฉพาะคนเดินถนน ดังนั้นคนเดิน
ถนนจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวงัให้มากข้ึน  ทั้ งน้ีเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ลูกเสือส ารองทุกคนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 
 
1.1 กฏจรำจร 

                                                                           
                                                                                   
 1. ถนนท่ีมีทางเทา้ให้เดินบนทางเทา้ดา้นใน  ไม่เดินชิดขอบถนน 
 2. ถนนท่ีมีทางเทา้และมีการจราจรคบัคัง่ให้เดินบนทางเท้า  ชิดขอบขวาของถนน  เพ่ือจะ
ไดร้ะมดัระวงัรถท่ีแล่นสวนมา 
 3. เดินถนนในเวลากลางคืนควรมีไฟฉายหรือสวมเส้ือผา้สีอ่อนท่ีสามารถมองเห็นได้ในท่ี
มืด 
 4. เดินถนนในขณะจูงเด็กให้เด็กอยูชิ่ดขอบทางดา้นใน 
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1.2 กำรเดนิข้ำมถนน 

 การเดินขา้มถนนท่ีปลอดภยักบัลุกเสือควรปฏิบติั  ดงัน้ี 
 1. ขา้มบนสะพานลอยขา้มถนน  ถา้ไม่มีให้เดินขา้มทางมา้ลาย 
 2. ถา้ไม่มีสะพานลอยขา้มถนนหรือทางมา้ลาย ให้เดินขา้มดว้ยความระมดัระวงัไม่ 

ควรวิ่งและตอ้งดูให้ถนนว่างเสียกอ่น 
                                                                       
                                           
  4. ห้ามขา้มรถจากท่ีก  าบงั  เช่น  หนา้รถหรือทา้ยรถท่ีจอดอยู่ 
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1.3 เคร่ืองหมำยจรำจร 

 เคร่ืองหมายจราจรท่ีลูกเสือจ าเป็นตอ้งรู้จกัเพ่ือความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีดงัน้ี 

หยุด      
    

ห้ามเลีย้วซ้าย ห้ามกลับรถ 

กลับรถได้      
   

ห้ามใช้เสียง เลีย้วซ้าย 

ห้ามเลีย้ว
ขวา 

      
    

ระวังคนข้าม
ถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก 

ห้ามรถจักรยาน
เข้า 
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1.4 สัญญำณไฟจรำจร 

 สญัญาณไฟจะมีดว้ยกนั 3 สี มีความหมาย ดงัน้ี 
 1. สีแดง  ให้รถทุกคนัหยดุหลงัแนวเสน้ท่ีก  าหนดไว  ้
 2. สีเหลือง ให้รถท่ีแลน้อยูเ่ตรียมหยดุ  และรถท่ีจอดเตรียมแล่น 
 3. สีเขียว ให้รถแล่นผ่านไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควำมปลอดภัยเมือ่ไม่มคีนอยู่บ้ำน 

 เม่ือไม่มีคนอยูบ่า้นอาจเน่ืองจากไปท างาน  ไปโรงเรียน  ไปท าธุระ  ไม่ว่าจะเป็นกลางวนั
หรือกลางคืนอาจมีอันตรายเกดิข้ึน  ฝนตก  พายุแรงท าให้ข้าวของเสียหาย อนัตรายจากฟืนไฟ  
ไฟฟ้าลดัวงจร  หรือจากขโมย  ส่ิงเหล่าน้ีลูกเสือตอ้งช่วยพ่อแม่หรือผูป้กครองดูแล  ตรวจสอบ  ดงัน้ี 
 1. ดบัไฟในเตาให้สนิท  หรือปิดเตาแกส๊และหัวแกส๊ให้เรียบร้อย  ถา้มีกน้บุหร่ีให้ดบั  
 2. ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด  ยกเวน้ตูเ้ยน็ 
 3. ตรวจกอ๊กน ้ าปิดให้สนิท 
 4. เกบ็ของมีค่าให้มิดชิด 
 5. ควรเปิดไฟนอกบา้น 
 6. ตอ้งปิดประตู  หนา้ต่างทุกบานให้เรียบร้อยและใส่กุญแจทุกคร้ัง 
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                               25 กำรฝีมอื 
       กำรประดิษฐ์ส่ิงของจำกเศษวัสดุ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ  เป็นการประหยดัและพฒันา 

ความคิดสร้างสรรค์ 
2.              
 1.บอกประโยชน์ท่ีไดจ้ากการน าเศษวสัดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใชข้องเล่นได้ 
 2.รู้จกัใชแ้ละรักษาเคร่ืองมือไดถู้กตอ้งปลอดภยั  
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      -      
                   

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก ีย่วกบัการใช้เวลา  
ว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การประดิษฐ์ส่ิงของ
จากเศษวสัดุ 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัการท าของเล่น 
ของใชจ้ากเศษวสัดุ เช่น แจกนั ไมแ้ขวนเส้ือ ท่ี
ทบักระดาษ      

 1.แผนภูมิเพลง 
2.ตวัอยา่งของเล่น  ของใช ้ เช่น แจกนั  กงัหัน  
ไมแ้ขวนเส้ือ กงัหัน ท่ีทบักระดาษ 
3.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น มีด กรรไกร เข็ม 
ดา้ย 
4.ภาพแสดงการเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์  
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

    3.3 ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชว้่าส่ิงใดเหมาะต่อการใชก้บัวสัดุใด เช่น 
มีด เล่ือย กรรไกร ตะไบ เป็นตน้ 
         3.4 ผูก้  ากบัแนะน าขั้นตอนการท าและ
เตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆแลว้มอบหมายให้แต่ละ
หมู่เตรียมมาในคร้ังต่อไป 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์            ) 

 

 
 5. กำรประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกประโยชน์ท่ีไดจ้ากการประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวสัดุ 
4. บอกวิธีใชแ้ละเกบ็รัษาเคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               26  กำรฝีมอื 
       กำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุ  เป็นการประหยดัและพฒันา  

ความคิดสร้างสรรค์ 
2.              
 ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุได ้
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   

3.1 ให้ลูกเสือดูตวัอยา่งของเล่นท่ีประดิษฐ์ 
จากเศษวสัดุ 
        3.2 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงขั้นตอนการ
ประดิษฐ์และการใชเ้คร่ืองมือ 
        3.3 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ประดิษฐ์ของเล่น
ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเตรียมมา แลว้อธิบายถึงวิธีท าและ
ประโยชน์ท่ีได้ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ตวัอยา่งของเล่นท่ีประดิษฐ์จากเศษวสัดุ  
3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.4 ช่วยกนัสรุปผลงาน แลว้น าไปจดั
นิทรรศการ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์            ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. การท างานร่วมกนัเป็นหมู่ 
4. ขั้นตอนการท างานและการใชเ้คร่ืองมือ 
5. ตรวจผลงานการประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุ  

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               27  กำรฝีมอื 
       กำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุ  เป็นการประหยดัและพฒันา  

ความคิดสร้างสรรค์ 
2.              
 ประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   

3.1 ให้ลูกเสือดูตวัอยา่งของใชท่ี้ประดิษฐ์ 
จากเศษวสัดุ 
        3.2 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงขั้นตอนการ
ประดิษฐ์และการใชเ้คร่ืองมือ 
        3.3 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ประดิษฐ์ของใชด้ว้ย
อุปกรณ์ท่ีเตรียมมา แลว้อธิบายถึงวิธีท าและ
ประโยชน์ท่ีได้ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ตวัอยา่งของใชท่ี้ประดิษฐ์จากเศษวสัดุ  
3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

        3.4 ช่วยกนัสรุปผลงาน แลว้น าไปจดั
นิทรรศการ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. การท างานร่วมกนัเป็นหมู่ 
4. ขั้นตอนการท างานและการใชเ้คร่ืองมือ 
5. ตรวจผลงานการประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวสัดุ  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

1. กำรประดษิฐ์ส่ิงของจำกเศษวัสดุ 

 1.1 กำรท ำป้ำยช่ือจำกเศษไม้ 

 กำรเตรียมอุปกรณ์ 
 1. ไมแ้ผ่นกวา้ง 3 น้ิว ยาว 12 น้ิว  หนา  ¼ น้ิว 1 แผ่น 
 2. ไมแ้ผ่นกวา้ง 3 น้ิว ยาว  3 น้ิว   หนา ¼ น้ิว 1 แผ่น 
 3. เล่ือย 
 4. กระดาษทรายละเอียด 
 5. สีเมจิกน ้ ามนั (สีด า) 1 แท่ง 
 6. กาวติดไม ้1 หลอด 
  

        
 1. เล่ือยไมแ้ผ่นเลก็เฉียง 45 องศา 
 2. ใช้กระดาษทรายขดัผิวไมแ้ละรอยเล่ือยให้เรียบรวมทั้งไมแ้ผ่นใหญ่ 
 3. น าไมท่ี้ตดัแลว้วางรอยตดัให้ราบกบัพ้ืน 
 4. ทากาวท่ีบริเวณหนา้ตดัของไม้ 
 5. น าไมแ้ผ่นเล็กปะท่ีดา้นหลงัของไมแ้ผ่นใหญ่  ให้ห่างกนัพอสมควร 
 6. เม่ือกาวแห้งสนิทแลว้ ให้ใชป้ากกาเมจิกน ้ ามนั เขียนช่ือ หรืออกัษรตามต้องการ 

วิธีท าป้ายชื่อจากเศษไม้ 
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 1.2 กำรท ำกระป๋องออมสิน 

 กำรเตรียมอุปกรณ์ 
 1. กระบอกไมไ้ผ่ยาว 1 ปลอ้งคร่ึง 
 2. เล่ือย 
 3. กระดาษทราย 
 4. มีด 
 
 วิธีท ำ 

 1. เล่ือยไมไ้ผ่ดา้นท่ีมีขอ้ให้ห่างจากขอ้ประมาณ 3 น้ิวให้ขาด 
 2. เล่ือยไมไ้ผ่ให้เหนือขอ้ประมาณคร่ึงน้ิว คร่ึงกระบอก 
 3. ใช้มีดแต่งบริเวณท่ีเล่ือย  เพ่ือท าเป็นท่ีแขวนแลว้เจาะรูดงัภาพท่ี 3 
 4. ใช้เล่ือย เล่ือยช่องใส่สตางค์ให้ต ่ากว่าคร่ึงข้อประมาณ 1 ½ น้ิว แลว้แต่งด้วยมีด และ
กระดาษทรายขดัผิวไมใ้ห้เรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 อ่ำงเลีย้งปลำ – ต้นไม้น ำ้ 

 กำรเตรียมอุปกรณ์ 
 1. ขวดน ้ าพลาสติกใสขนาด 2 ลิตร จ านวน 3 ขวด 
 2. กรรไกร 
 3. คตัเตอร์ 
 วิธีท ำ 
 1. น าขวดน ้ าพลาสติกปิดจุกให้แน่น 
 2. ใช้คัตเตอร์ตัดด้านข้างกวา้งประมาณ 2 น้ิว  โดยให้ห่างจากกน้ขวด และคอขวด 
ประมาณ 2 น้ิว 
 3. น าขวดน ้ าพลาสติกตดัให้สูงจากกน้ประมาณ  2 ½ น้ิว 
 4. ใชก้รรไกรตดัขา้งขวดทั้งสองให้โคง้เพ่ือเป็นฐานรองขวด 
 5. น าขวดท่ีตดัขา้งแลว้มาวางบนฐานทั้ง  2  ดงัรูป  ใส่น ้ าใชเ้ป็นท่ีเล้ียงปลา หรือปลูกพืชน ้ า 
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2.วิธีใช้และรักษำเคร่ืองมอื 

 2.1 มดีพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีดพับเป็นของมีคม  การใช้ต้องระมัดระว ังและใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดให้ตรงกบั
วตัถุประสงค์ เช่น จะหั้นของ  เปิดขวด  เปิดฝากระป๋อง หรือจะไขตะปูควง ขณะใช้ต้องจับให้มัน่
เพราะดา้มมีดพบัเป็นพลาสติดอาจล่ืนเป็นอนัตรายได้  ระมดัระวงัอย่าให้คมมีดถูกกบักอ้นหินหรือ
เหลก็เพราะจะท าให้คมมีดบ่ินได ้
 กำรเก็บรักษำ  เม่ือใช้แล้วเช็ดให้สะอาด  แล้วจึงเช็ดด้วยน ้ ามันอย่าให้น ้ ามันเป้ือนมีด
จนเกนิไป เพราะจะยุง่ยากต่อการเกบ็รักษาและการใชใ้นคร้ังต่อไป 
 
 2. กรรไกร 
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 กรรไกรเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กบัวตัถุเฉพาะอย่าง เช่น กรรไกรตัดผา้  ตัดกระดาษ  ตัดก ิง่ไม ้ 
ตดัสงักะสี  เป็นตน้  การใชต้อ้งให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ มิฉะนั้นกรรไกรจะช ารุดและยากต่อการเกบ็
รักษาหรือซ่อมแซมให้เหมือนเดิม 
 การเกบ็รักษา เม่ือใชเ้สร็จแลว้ให้ท าความสะอาด  เช็ดดว้ยน ้ ามนั  แลว้จึงใส่ซองหรือเกบ็ไว ้
ในท่ีเฉพาะ 
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2.3 ค้อน 

 
 

 
 

 
 

 
คอ้นเป็นเคร่ืองมือท าดว้ยเหลก็  มีดา้มไม ้บางชนิดอาจเป็นดา้มเหลก็  วตัถุประสงค์กเ็พ่ือใช้

ตอกตะปู หรือทุบ  ถา้ใช้ในงานไมจ้ะมีท่ีถอนตะปูอยู่อีกด้าน  การตอกตะปูจ าเป็นต้องอาศยัการ
ฝึกหัดบ่อยๆ  จึงจะมีความช านาญ  การตอกตะปูกบัเน้ือไมอ่้อนจะง่ายกว่าการตอกตะปูกบัเน้ือไมท่ี้
แข็ง  อนัตรายท่ีจะเกดิข้ึนนอกจากจะตอกโดนน้ิวท่ีจับตะปูแล้วอาจเกดิจากตะปูกระเด็นโดน
ร่างกาย  ดงันั้นผูใ้ชค้อ้นจึงตอ้งระมดัระวงัให้มาก  และใชใ้ห้เหมาะสมกบังาน 
 กำรเก็บรักษำ   เม่ือใชเ้สร็จแลว้เช็ดให้สะอาด  ถา้ด้ามไม่แน่นให้ใส่ล่ิมและเกบ็ไวใ้นท่ีต ่า 
และไม่เกะกะทางเดิน 
 
 2.4 เลื่อย 
 

 
 

 

 
 

 
 

 มีไวส้ าหรับตดัไม ้ ป้ืนเล่ือยท าด้วยโลหะ  ด้ามท าด้วยไมห้รือพลาสติก เล่ือยมีหลายชนิด  
เช่น  เล่ือยลนัดา  เล่ือยฉลุ  เป็นตน้  การใชเ้ล่ือยส าหรับลูกเสือส่วนใหญ่จะเร่ิมจากการใช้เล่ือยฉลุไม้
เน้ืออ่อนหรือท่ีเรียกว่าไมอ้ดั  ส าหรับงานไมท้ัว่ไปลูกเสือส ารองยงัไม่มีกจิกรรม  แต่ถา้จะฝึกใช้ต้อง
ระมดัระวงัอาจไดร้ับอนัตรายจากคมเล่ือย  การใชค้วรมีผูก้  ากบัคอยให้ค าแนะน า  
 กำรเก็บรักษำ  เม่ือใชแ้ลว้เสร็จแลว้เช็ดให้สะอาดแลว้ทาน ้ ามนับางๆ  เกบ็ไวใ้นท่ีเกบ็หรือ
แขวน 
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                                28  กำรค้นหำธรรมชำติ   
       สภำพดนิฟ้ำอำกำศ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การศึกษาสภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา  ท าให้มีความเขา้ใจเก ีย่วกบัส่ิงมีชีวิต 

และสภาพดินฟ้าอากาศ 
2.              
 1.บอกลกัษณะธรรมชาติทัว่ไปได้ 
 2.บอกสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลของไทยได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1          น าสนทนาเก ีย่วกบัสภาพ
ธรรมชาติต่างๆเช่น ธรรมชาติของทุ่งนาน ป่าเขา 
ชายทะเล ท้องฟ้าเวลากลางคืน เป็นตน้ 
        3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงสภาพดินฟ้าอากาศ
ตามฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
         3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือวาดภาพเก ีย่วกบั  

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภาพลกัษณะธรรมชาติ เช่น ทุ่งนา ป่าเขา 
ชายทะเล 
3.กระดาษ  ดินสอสี 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ธรรมชาติท่ีลูกเสือสนใจ หรือเคยประสบพบ
เห็นมา 
         3.4 น าผลงานของลูกเสือแต่ละกลุ่มติดป้าย
นิเทศ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์            ) 

 

 
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะธรรมชาติต่างๆ เช่น ทุ่งนา ป่าเขา ชายทะเล  
4. บอกสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลในประเทศไทย  
5. ตรวจผลงาน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                29  กำรค้นหำธรรมชำติ   
       แมลงชนิดต่ำงๆ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ        การมีความรู้ความเขา้ใจเก ีย่วกบัแมลงชนิดต่างๆ  ท าให้เกดิความรัก  

ธรรมชาติ 
2.              
 1.บอกช่ือแมลงชนิดต่างๆ ท่ีพบเห็นได้ 
 2.จดัท าสมุดภาพแมลงหรือสะสมแมลงชนิดต่างๆได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ให้ลูกเสือดูตวัอยา่งภาพแมลงชนิดต่างๆ 
แลว้ร่วมกนัซักถามเก ีย่วกบัช่ือและชีวิตความ
เป็นอยูข่องแมลงนั้น 
        3.2 ให้ลูกเสือดูบตัรค าช่ือแมลง  แลว้
ร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัรูปร่างลกัษณะของ
แมลง 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภาพแมลงชนิดต่างๆ 
3.แผนภูมิรูปร่างลกัษณะของแมลงและวงจร
ชีวิตของแมลง 
4. บตัรค าช่ือแมลง 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

         3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือคน้ควา้และจดัท าสมุด
ภาพแมลงพร้อมทั้งอธิบายวงจรชีวิตตั้งแต่
แรกเร่ิมก  าเนิด  ลกัษณะความเป็นอยู่  เป็นตน้ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์           ) 

 

 
 5. กำรประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกรูปร่างและลกัษณะของแมลงชนิดต่างๆ 
4. บอกวิธีการด ารงชีวิตของแมลง 
5. บอกประโยชน์และโทษของแมลง 
6. ตรวจผลงาน 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                30  กำรค้นหำธรรมชำติ   
       ส่ิงมชีีวิตในแหล่งน ำ้ธรรมชำติ 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ        การมีความรู้ความเขา้ใจเก ีย่วกบัส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าธรรมชาติ  ท าให้เกดิ 

ความรักธรรมชาติ 
2.              
 1.บอกช่ือส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในน ้ าได ้
 2.จดัท าสมุดภาพส่ิงมีชีวิตในน ้ าได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ผูก้  ากบัน าลูกเสือไปท่ีแหล่งน ้ าในบริเวณ
โรงเรียนหรือน าภาพแหล่งน ้ าตามธรรมชาติมาให้ดู
สงัเกตว่าส่ิงมีชีวิตอะไรบา้งท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณ
แหล่งน ้ า 
        3.2 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกนัเขียนช่ือ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในน ้ า ทั้งท่ีเป็นพืชและสตัว ์และ 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภาพแหล่งน ้ าธรรมชาติ ซ่ึงมีพืชและสตัว์
อาศยัอยู่ 
3.ตวัอยา่งสมุดภาพส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ส่งตวัแทนออกมารายงานผล เล่าความเป็นอยู่
รูปร่างและลกัษณะของส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า หมู่ละ 
1 ชนิด 
         3.3 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่จดัท าสมุดภาพ
ส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ า แลว้น าส่งตามเวลาท่ีก  าหนด 
ประมาณ 2-3 สปัดาห์ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                                            
แกรนด์ฮาวล์            ) 

 

 

5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกช่ือส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าธรรมชาติทั้งพืชและสตัว ์
4. ตรวจผลงาน 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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1. สภำพดินฟ้ำอำกำศ 

  ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อน  พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงอยู่ติดทะเลท าให้ได้รับอิทธิพลจากลม
ตะวนัตกเฉียงใต ้น าฝนและความชุ่มช้ืนมาสู่พ้ืนแผ่นดิน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบมีภูเขาบ้างเป็น
บางส่วน สภาพดินฟ้าอากาศเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก  ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศกสิ-  
กรรม  ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากการเกษตรและเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั 
 ดินฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 
 ฤดูฝน จะเร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม  โดยลมจะพดัเอาความชุ่มช้ืนและไอน ้ ามาพร้อม
กบัลมตะวนัตกเฉียงใต ้ ท าให้เกดิฝนตกชุก  โดยเฉพาะในภาคใต้จะมีช่วงรยะเวลาฤดูฝนค่อนข้าง
ยาวนานกว่าทุกๆภาคของประเทศไทย  ส่วนภาคอ่ืนๆกจ็ะได้รับความชุ่มช้ืนเหมาะแกก่ารท า
การเกษตร  เช่น  ท านา  ท าไร่  รวมถึงการเล้ียงสตัวต่์างๆ ดว้ย 
 ฤดูหนำว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน  โดยได้รับอิทธิพลจากลมท่ีพัดมาจาก
ประเทศจีนพดัผ่านทางเหนือของประเทศไทย  ท าให้อากาศโดยเฉพาะทางเหนือของประเทศไทยจะ
มีอากาศค่อนขา้งหนาวเยน็กว่าทุกภาค  ในฤดูน้ีกลางคืนจะยาวกว่ากลางวนั  การเกษตรในภาคน้ีจะ
เนน้ไปท่ีการท าไร่เป็นส่วนใหญ่  ส่วนในภาคใตไ้ดร้ับอิทธิพลจากทะเลจึงท าให้อบอุ่นตลอดปี  
 ฤดูร้อน จะเร่ิมต้นประมาณเดือนมีนาคม  สภาพอากาศทั่วไปจะร้อนอบอา้ว พ้ืนท่ีทั่วไป
แห้งแลง้โดยเฉพาะในภาคอีสาน  การเกษตรจะไม่ค่อยได้ผลเน่ืองจากขาดน ้ า และแหล่งน ้ าท่ีไม่
เพียงพอ  ท าให้คนในพ้ืนท่ีต้องอพยพเพ่ือหางานท าในเมือง ส่วนในภาคอ่ืนๆอากาศไม่ค่อยร้อน
เท่าใด  ยกเวน้ในเมืองท่ีมีตึกหนาแน่น 
 

2. สภำพชำยทะเล 
 ประเทศไทยมีชายทะเลทั้งทางด้านอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอนัดามนั  ซ่ึงมีระยะยาวมากกว่า
พนักโิลเมตร  มีทั้งท่ีเป็นภูเขาและหาดทรายท่ีสวยงาม  ชายทะเลจะมีหอย ปู ปลาต่างๆ เป็นจ านวน
มาก  อากาศชายทะเลบริสุทธ์ิเหมาะแกก่ารท่องเท่ียว และพกัผ่อน โดยเฉพาะในฤดูร้อน 
 

3. แมลง 
 เราพบแมลงในประเทศไทยมากมายหลายชนิด  มีทั้งท่ีให้คุณและให้โทษมีพิษและไม่มีพิษ  
บางชนิดมีสีสรรท่ีสวยงาม ลูกเสือท่ีจะจัดท าสมุดภาพหรือสะสมแมลงต่างๆจ าเป็นท่ีจะต้องแยก
ประเภทให้ถูกต้อง  ส่ิงส าคัญกคื็อไม่ควรสะสมแมลงท่ีมีพิษแมจ้ะตายแลว้กต็าม  หากจะสะสมก ็
ควรเป็นภาพของแมลงจะเหมาะสมกว่า 
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4. ส่ิงมชีีวิตในสระน ำ้ 

 ในพ้ืนท่ีราบลุ่ม แหล่งน ้ ามีมากมายท าให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์น ้ านานาชนิด อนัเป็นการ
รักษาความสมดุลยข์องธรรมชาติ บรรดาส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เล็ก เช่น หอย  ปู  
ปลา  รวมทั้งสตัวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า  เช่น  กบ  เขียด  ฯลฯ  เป็นต้น ดังนั้นจึงควรช่วยกนัรักษาแหล่งน ้ า
ให้สะอาด  เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งน ้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคดว้ย 
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                               31  กำรบนัเทิง 
       กำรแสดงละคร 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การแสดงละคร  ช่วยให้เกดิความสนุกสนานและคามเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.              
 1. สามารถจดัและเขา้ร่วมในการแสดงละครได้ 
 2. เกดิความสนุกสนาน 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
2.    –      
                   
       3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงการแสดงการ
บนัเทิงต่างๆ เช่น การแสดงละคร  การร้องเพลง  
การเล่านิทาน 
       3.2 ผูก้  ากบัอธิบายหลกัส าคญัในการแสดง
ละครว่ามีอะไรบา้ง 
       3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือให้เตรียมการแสดงโดย
ใชเ้วลาเตรียมตวัประมาณ 5 นาที  ตามหัวขอ้ 

1. แผนภูมิเพลง 
2.อุปกรณ์การแสดงละคร 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

เร่ืองท่ีก  าหนด เช่น  ความรักชาติ  ความสามคัคี  
ความกตญัญู  เป็นตน้ 
       3.4 ให้ลูกเสือแสดงละครตามเร่ืองท่ีเตรียม
ไว ้
       3.5 ผูก้  ากบัสรุปและชมเชย 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์             ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ความเช่ือมัน่ในตนเองในขณะปฏิบติักจิกรรม 

………………
….……………
…….…………
………. 

………………
….……………
…….…………
………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 106 

                               32  กำรบนัเทิง 
       กำรร้องเพลง 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การร้องเพลง  ช่วยให้เกดิความสนุกสนานและความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.              
 1. ร้องเพลงประกอบดนตรีได้ 
 2. ท าท่าทางประกอบเพลงท่ีร้องได้ 
 3. เกดิความสนุกสนาน 
3. ทักษะกระบวนกำร 

1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการร้องเพลงหมู่ 
และการปฏิบติัตนขณะร้องเพลง 
       3.2 แบ่งกลุ่มลูกเสือร้องเพลงประกอบเคร่ือง
ดนตรีด้วยท่าทางอิสระ 
       3.3 ผูก้  ากบัสรุปและชมเชยกลุ่มท่ีแสดงได้ดี 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองส้ันท่ีเป็นประโยชน์ 
5                                            
แกรนด์ฮาวล ์             ) 

1. แผนภูมิเพลง 
2.หนงัสือเพลง 
3.เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ เช่น ฉ่ิง กลอง 
กรับ ขลุ่ย 
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 5. กำรประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ความเช่ือมัน่ในตนเองในขณะปฏิบติักจิกรรม 

………………
….……………
…….…………
………. 

………………
….……………
…….…………
………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               33  กำรบนัเทิง 
       กำรท ำหุ่นมอืและเชิดหุ่น 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การท าหุ่นมือและเชิดหุ่น เป็นการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ 

การรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.              
 1. ท าหุ่นมือจากถุงกระดาษหรือวสัดุอ่ืนๆได้ 
 2. เชิดหุ่นประกอบเร่ืองราวได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
       3.1 ให้ลูกเสือดูหุ่นมือท่ีท าจากเศษวสัดุ
ต่างๆ เช่น ถุงเทา้ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ  
แลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการท าหุ่น  และเชิด
หุ่น 
       3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือท าหุ่นตามท่ีตนชอบและ
สนใจหมู่ละ 3-4 ตวั แลว้ผูกเร่ืองราวเตรียมการ 

1. แผนภูมิเพลง 
2.ตวัอยา่งหุ่นท่ีท าจากเศษวสัดุอยา่งง่ายๆ 
3.วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าหุ่น  เช่น  ถุงเทา้   
ถุงกระดาษ  กล่องกระดาษ  กระดาษสี  สีเมจิก  
กาว  กรรไกร 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

แสดงการเชิดหุ่นตามท่ีเตรียมไว  ้
       3.3 จบัฉลากหมู่หมุนเวียนแสดงการเชิดหุ่น
ตามท่ีเตรียมไว  ้
       3.4 ให้ลูกเสือทุกคนร่วมกนัวิจารณ์การ
แสดง 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์              ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. วิธีการเชิดหุ่น 
4.ตรวจผลงานการท าหุ่นมือ จากผา้หรือกระดาษ 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 
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การเชิดหุ่น ตอ้งแบ่งหนา้ท่ีกนั เร่ิมจากการสร้างโรงหุ่น ฉาก และก  าหนดตัวผูเ้ชิด คนหน่ึง

อาจเชิดหุ่นได ้1 ถึง 2 ตวั ขณะท่ีหุ่นตอ้งพูดตามบทหรือตามเร่ืองท่ีก  าหนดไว ้โดยท่องจ าให้ได้ถา้มี
ดนตรีประกอบผูดู้จะสนุกสนานเพลิดเพลินมากข้ึน 
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                               34   บริกำร 
       กำรบริกำร 

 
1. สรปสำระส ำคัญ การบริการเป็นกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ท่ีลูกเสือควรปฏิบติั 
2.              
 1.บอกความหมายของการบริการได้ 
 2.บอกหลกัการบริการได้ 
 3.สามารถให้บริการแกผู่อ่ื้นได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      -      
                   
        3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก ีย่วกบัความหมาย
และหลกัการของการบริการ  

3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงงานต่างๆ ท่ีลูกเสือ 
ควรมีส่วนร่วม 

3.3 ร่วมกนัอภิปรายถึงหลกัการบริการท่ีดี  
        3.4 ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ภาพกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ  
เช่น 
การให้บริการดา้นจราจร  การท าความสะอาด
ชุมชน 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์            ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกความหมายของการบริการ 
4. บอกหลกัการบริการ 
5.การให้บริการแกผู่อ่ื้น 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               35 บริกำร 
       กำรวำงแผนกำรบริกำร 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การรู้จกัวางแผนการบริการช่วยให้การบริการประสบความส าเร็จ  

ตามจุดมุ่งหมาย 
2.              
 วางแผนการบริการร่วมกบัผูก้  ากบัได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   
        3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก ีย่วกบัความหมาย
ของการให้บริการ 
         3.2 ให้ลูกเสือช่วยกนัเสนอผลงานการ
บริการท่ีจะท าในรอบปีอยา่งนอ้ย 5 คร้ัง และ
เลือกงานท่ีจะท าในสปัดาห์หนา้ 1 คร้ัง 
        3.3 ร่วมกนัวางแผนการด าเนินการ ก  าหนด
วนั เวลา สถานท่ี แบ่งงานกนัรับผิดชอบ  

1.แผนภูมิเพลง 
2.ตวัอยา่งแผนงาน 
3.อุปกรณ์การบริการต่างๆ 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้บริการตามวนั
และเวลาท่ีก  าหนดไว  ้
        3.4 ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์             ) 

 

 

5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกขั้นตอนในการวางแผนการให้บริการ 
4. บอกช่ือสถานท่ีท่ีให้บริการในท้องถ่ิน 
5. ระบุโอกาสในการให้บริการ 
6. ตรวจผลงาน 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               36  บริกำร 
       กำรให้บริกำร 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การให้บริการตามแผนท่ีวางไว ้ย่อมน าไปสู่ความส าเร็จ  
2.              
 ให้บริการตามแผนท่ีวางไวไ้ด  ้
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      -      
                   

3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความปลอดภยัใน 
การปฏิบติักจิกรรม 

3.2 ผูก้  ากบัทบทวนหนา้ท่ีต่างๆของแต่ละ 
หมู่ ส ารวจอุปกรณ์ท่ีลูกเสือเตรียมมา หรือ
มอบหมายอุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ 

3.3 ให้ลูกเสือปฏิบติังานตามแผนท่ีก  าหนด  
ไว ้ โดยมีนายหมู่เป็นผูค้วบคุมดูแล 
       3.4 ให้ลูกเสือจดัเกบ็อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ตวัอยา่งแบบประเมินผล 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

หลงัจากเสร็จงานแลว้ 
3.5 ผูก้  ากบัยกย่องชมเชยหมู่ท่ีท างานไดดี้ 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
                
แกรนด์ฮาวล์            ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกช่ือสถานท่ีท่ีให้บริการในท้องถ่ิน 
4.ระบุโอกาสในการให้บริการ 
5. ตรวจรายงานการวางแผนการให้บริการ 

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

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

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                                37  บริกำร 
       กำรประเมนิผลกำรให้บริกำร 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ การประเมินผลหลงัจากปฏิบติักจิกรรม  ท าให้ทราบปัญหาเพ่ือหา 

แนวทางปรับปรุงแกไ้ขในการท างานคร้ังต่อไป 
2.              
 สรุปและประเมินผลการให้บริการได้ 
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      -      
                   

3.1  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่รายงานสรุปผลงาน 
การบริการท่ีไดป้ฏิบติัมา 

3.2 ร่วมกนัสรุปและประเมินผลงาน 
ทั้งหมด  ปัญหาท่ีพบขณะปฏิบติังาน และ
แนวทางปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินงานคร้ัง
ต่อไป 
      3.3 ให้ลูกเสือประเมินผลการปฏิบติังาน 

1.แผนภูมิเพลง 
2.ตวัอยา่งแบบประเมินผล 
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กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

ตามแบบประเมินผลท่ีผูก้  ากบัก  าหนดให้ 
4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์           ) 

 

  
5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3ประเมินผลการให้บริการ 
4.ตรวจผลงาน 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เนือ้หำ 

 

             

 การท าคุณความดีเป็นหนา้ท่ีของลูกเสือส ารองทุกคน โดยลูกเสือจะต้องยึดค าปฏิญาณข้อท่ี 
2 ท่ีก  าหนดไว ้“ข้าจะยึดมัน่ในกฏของลูกเสือส ารอง และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้นทุกวนั”  การ
บ าเพญ็ประโยชน์จึงเป็นส่ิงส าคญัของลูกเสือท่ีจะช่วยให้สังคมสะอาดข้ึน  ปลอดภยัข้ึน  แมลู้กเสือ
จะเป็นเพียวเยาวชนตัวเล็กแต่กส็ามารถจะช่วยได้  เช่น ช่วยกนัท าความสะอาดในชั้นเรียน  ใน
โรงเรียน  ในวดัหรือให้ความช่วยเหลือแกบุ่คคลอ่ืนตามความสามารถของลูกเสือเอง  ส่ิงเหล่าน้ีนับ
ไดว้่าเป็น  กำรให้บริกำร  ของลูกเสือ 
 ในกองลูกเสือส ารองเม่ือลูกเสือจะปฏิบัติกจิกรรมอะไร  จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากผูก้  ากบั ในการร่วมกนัวางแผนเพ่ือให้กจิกรรมต่างๆส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  
 ส่ิงท่ีลูกเสือและผูก้  ากบัจะร่วมกนัวางแผนจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. วัตถุประสงค์  ส่ิงส าคญัคือลูกเสือจะไปบ าเพ็ญประโญชน์ให้กบัชุมชน  อาจเป็นการให้
ความช่วยเหลือกบัลูกเสือส ารองกนัเองกไ็ด้  เช่น  ช่วยท าความสะอาด  หรือจะช่วยงานท่ีใหญ่
กว่าเดิมดว้ยการท าความสะอาดโรงเรียน  หรือชุมชนนอกโรงเรียน 
 2. กิจกรรมที่ลูกเสือจะไปปฏิบตั ิ จะต้องก  าหนด ว่าไปท าอะไร ท าความสะอาด หรือช่วย
จดัห้องเรียน  ห้องสมุด  หรือไปช่วยพยาบาลของโรงเรียนจดัของ  เป็นตน้ 
 3. ก ำหนดเวลำ  เวลาท่ีเหมาะสมกบัลูกเสือส ารองควรใช้เวลาท่ีลูกเสือเข้าร่วมกจิกรรม
ลูกเสือ ในกองลูกเสือโรงเรียน เพราะจะสะดวกและสามารถท างานได้เป็นหมู่คณะ จะช่วยให้เกดิ
ความรักสามคัคี และทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมได้พร้อมๆกนั ไม่ต้องเดินทางไปไกล  ลูกเสือ
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
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                               38  ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
       ระเบียบแถว 

1. สรุปสำระส ำคัญ การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย 
2.              
 1. เขา้แถวตามหมู่ของตนได้ 

2. ปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบแถวท่าตรงและท่าพกัได้ 
3. ปฏิบติัตนอยู่ในระเบียบแถวท่าพกัอยูก่บัท่ีได้ 
4. เขา้แถวหนา้กระดานแถวเด่ียวและแถวตอนได้ 
5.เขา้แถวรูปคร่ึงวงกลมได้ 
6.เขา้แถวรูปวงกลมได้ 

3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์                 
                 ) 
      –      
3.การสอนตามเน้ือหา 
        ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมอภิปรายและทบทวน 
ปฏิบติัระเบียบแถว 
4                                                
     ) 

1.แผนภูมิระเบียบแถว 
 



 125 

 5. กำรประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ปฏิบติัตนตามระเบียบแถว 
4. เขา้แถวรูปแบบต่างๆ 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

………………
….……………
…….…………
……….………
…………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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                               39 ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
                               (       ) 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ                                                          
2.              
                            
                                      
3. ทักษะกระบวนกำร 

1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์         
                         ) 
      –      
                   แบ่งกลุ่มลูกเสือ ทบทวน
และทดสอบ 

- ระเบียบแถว 
- ค าปฏิญาณและกฏ 

4.ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5                            
               แกรนด์ฮาวล ์            ) 

 1. แผนภูมิเกณฑ์การทดสอบ 
 2.อุปกรณ์ประจ าตวัลูกเสือ 

  
 



 127 

5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ปฏิบติัตามระเบียบแถว 

………………
….……………
…….…………
………. 

………………
….……………
…….…………
………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบแถว 

 
    1. ท่ำตรง 

เป็นการยนืตรง สน้เทา้ชิดปลายเทา้แยกประมาณ 1 คืบ 
แขนเหยยีดตรง ฝ่ามือชิดล าตวั  ล าตวัตรง หนา้มองตรง  
 
 
 

 
2. ท่ำพัก 
 2.1 ท่ำพักตำมปกต ิ เป็นการพกัขณะอยูใ่นแถวเพ่ือฟัง
ค าอธิบาย  หรือค าช้ีแจง จากผูก้  ากบัลูกเสือ หรือจากเพ่ือนลูกเสือ
ดว้ยกนั 
 ค ำบอก “พกั” 
 กำรปฏิบตั ิ เม่ือไดย้นิค าสัง่ ให้หยอ่นเข่าขวา ส่วนต่างๆ
ของร่างกายปล่อยตามสบาย เทา้ไม่เคล่ือนท่ีและไม่คุยกนั เม่ือจบ
ค าอธิบายหรือค าช้ีแจงแลว้ 

 

 ค ำบอก   “แพ๊ค – ตรง” 
 กำรปฏิบตั ิ   เม่ือไดย้ินค าสัง่ “แพ๊ค” ให้ทุกคนในแถวยดืล าตวัหายใจเขา้และเม่ือส้ินค าบอก 
“ตรง” ให้กระตุกเข่าเหยยีดตรง 
 

2.2 ท่ำพักตำมระเบียบ  เป็นท่าพกัท่ีอยูใ่นระหว่างพิธีการ  หรือท่ี
ผูก้  ากบัลูกเสือเห็นสมควร 
 ค ำบอก  “ตามระเบียบพกั” 
 กำรปฏิบัติ  เม่ือได้ยินค าสั่ง ให้แยกเท้าซ้าย ออกไป
ประมาณ 30ซม. (ประมาณคร่ึงกา้ว) อย่างแข็งแรงและองอาจ 
พร้อมกบัจับมือไขวห้ลงั มือขวาทับมือซ้ายน้ิวหัวแม่มือขวาจับ
น้ิวหัวแม่มือซ้าย หลังมือแนบชิดล าตัวก ึ่งกลางหลงัใต้เข็มขัด
เลก็นอ้ย ขาเหยยีดตรงน ้ าหนกัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่าๆกนั 
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 เม่ือไดย้นิค าบอกว่า “แพ๊ค – ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้า
ขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกบัมือทั้ งสองกลบัไปอยู่ในลกัษณะท่า
ตรงตามเดิม 

2.3 ท่ำพักตำมสบำย 

 ค ำบอก “ตามสบาย – พกั” 
 กำรปฏิบตั ิ“หยอ่นเข่าขงากอ่นเช่นเดียวกบั “พกั” ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสบาย 
และพูดจากนัไดแ้ต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตให้นัง่จะนัง่ไม่ได ้
 เม่ือไดย้นิค าบอกว่า “แพ๊ค – ตรง” ให้ปฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัตามปกติ 
2.4 พักแถว 
 ค ำบอก “พกัแถว” 
 กำรปฏิบตั ิ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท า
เสียงอึกทึก เม่ือไดย้นิค าบอกว่า “แพ๊ค” ให้รีบกลบัมาเข้าแถวตรงท่ีเดิม โดยเร็วในรูปแถวเดิม และ
เม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ ให้อยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมีค าบอกค าสัง่ต่อไป 
หมำยเหตุ  ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกั เป็นท่าท่ีเปล่ียนอิริยาบถจากท่าตรง  เพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่างๆ 
คือ 
 1.พกัตามปกติใชพ้กัในโอกาสระหว่างฝึกสอน เพ่ืออธิบายหรือแสดงตวัอยา่งแกลู่กเสือ 
 2.พกัตามระเบียบ ใชพ้กัในโอกาสเก ีย่วกบัพิธีการต่างๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรืออยู่
ในแถวกองเกยีรติยศ ฯลฯ 
 3.พกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่ เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น 
เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
 4.พกัแถว ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่ เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ 
     3. ท่ำหันอยู่กับที่ 

ในการฝึกระเบียบแถวของลูกเสือโดยเฉพาะท่า
ฝึกบุคคลทุกท่า จะเร่ิมจากท่าตรง 

3.1 ท่ำขวำหัน 

ค ำบอก “ขวา-หัน” 
กำรปฏิบตั ิ ท าเป็น 2 จงัหวะ 
   จงัหวะ 1 เปิดปลายเทา้ขวาและยกส้นเท้าซ้าย 

ในขณะเดียวกนัให้หันล าตัวไปทางขวาจนได้ 90 องศา 
หมุนเท้าทั้ งสองไป โดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าท่ีเป็น
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หลกัติดอยู่กบัพ้ืน น ้ าหนักอยู่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง 
เปิดสน้เทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตึง 

จงัหวะ 2 ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในลกัษณะท่า
ตรงโดยเร็วและแข็งแรง 

3.2 ท่ำซ้ำยหัน 

ค ำบอก “ซา้ย – หัน” 
กำรปฏิบตั ิท าเป็น 2 จงัหวะ 
  จงัหวะ 1 เปิดปลายเทา้ซา้ย และยกส้นเท้าขวา 

พร้อมกบัหันล าตัวไปทางซ้ายจนได้ 90 องศา หมุนเท้า
ทั้งสองไป โดยให้สน้เทา้และปลายเท้าท่ีเป็นหลกัติดอยู่
กบัพ้ืน น ้ าหนกัอยูท่ี่เทา้ซา้ย ขาขวาเหยียดตึง เปิดส้นเท้า
ขวาออกขา้งนอกพอตึง 

                                                                
3.3. ท่ำกลับหลังหัน 

ค ำบอก “กลบัหลงั - หัน” 
กำรปฏิบตั ิท าเป็น 2 จงัหวะ 
  จงัหวะ 1 ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน จังหวะ 1 

แต่หันเลยไปจนกลบัหนา้เป็นหลงัครบ 180 องศา  และ
ให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ข้างหลงัเฉียงประมาณคร่ึง
กา้วในแนวสน้เทา้ขวา 

   จังหวะ 2  ชักเท้าซ้ายมาชิด เท้าขวาอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรง 

 
4. กำรเข้ำแถว 

 ลูกเสือส ารองหน่ึงหมู่มีจ านวน 4 - 6 คน การเข้าแถว นายหมู่จะยืนอยู่หัวแถว ต่อด้วย
ลูกเสือในหมู่และรองนายหมู่จะอยูท่า้ยแถว 
 4.1 กำรเข้ำแถวหน้ำกระดำน นายหมู่จะยนือยูห่ัวแถวลูกเสือคนต่อไปจะยนืเรียงไปทางซ้าย
ของนายหมู่ โดยรองนายหมู่จะยนืต่อเป็นคนสุดทา้ย 
 
 
 
 



                     

 4.2                
                                                                                 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 

              

4.3 กำรเข้ำแถวรูปคร่ึงวงกลม  เป็นการเข้าแถวเพ่ือฟังค าช้ีแจง
หรือฟังค าสั่งจากผูก้  ากบัลูกเสือ หรือรองผูก้  ากบัลูกเสือ โดยจะ
ใชส้ญัญาณมือหลงัจากเรียก  แพ๊ค – แพ๊ค – แพ๊ค แลว้ดงัน้ี 

 สัญญำณ แบมือทั้งสองขา้ง เหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว  ่าฝ่า
มือเขา้หาตวั โบกมือผ่านล าตัว ประสานกนัด้านหน้าช้าๆ ไปมา
เป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 - 3 คร้ัง 

 กำรปฏิบัติ  ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้านยมือ ของผูเ้รียก 
โดยนายหมู่หมู่แรกยืนระดับเดียวกบัผูเ้รียก หมู๋ท่ี 23 และหมู่
ต่อไปอยู่ทางซ้ายของหมู่แรกตามล าดับ จนคนสุดท้ายของหมู่
สุดทา้ย อยูแ่นวเดียวกบัผูเ้รียก และนายหมู่แรก โดยถือว่าผูเ้รียก
เป็นจุดศูนยก์ลาง 

 การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนยกมือเท้าสะโพก สะบัด
หนา้ไปทางขวา (ยกเวน้นายหมู่หมู่แรก) เม่ือผูเ้รียกตรวจเห็นว่า
เรียบร้อยแลว้  สั่ง”น่ิง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกบัสะบัด
หนา้มาอยูใ่นท่าตรง 
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กำรเข้ำแถวรูปวงกลม   เป็นการเขา้แถวเพ่ือท า
แกรนด์ฮาวล์ หลงัจากท่ีผูก้  ากบัลูกเสือเรียก แพ๊ค – แพ๊ค 
– แพ๊ค แลว้จะใชส้ญัญาณมือ ดงัน้ี 

สัญญำณ  แบมือทั้ งสองข้าง  เหยียดตรงลง
ข้างล่างคว  ่าฝ่ามือเข้าหาตัวโบกผ่านล าตัวประสานกนั 
ดา้นหนา้จรดดา้นหลงัไปมา 2-3 คร้ัง 

 
กำรปฏิบตั ิเม่ือลูกเสือตอบ “แพ๊ค” แลว้ ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของผูเ้รียก โดยนาย

หมู่หมู่แรกยนือยูแ่นวเดียวกบัผูเ้รียก หมู่ท่ี 2 และหมู่ต่อไป อยู่ทางด้านซ้ายของหมู่แรกตามล าดับ 
จนคนสุดทา้ยของหมู่สุดทา้ยไปจรดกบันายหมู่ของหมู่แรก โดยถือว่าผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง  
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                               40  ค ำปฏิญำณและกฏของลูกเสือส ำรอง 
       พิธีประดับดำวดวงที่ 3 

 
1. สรุปสำระส ำคัญ         การปฏิบติัตามกฏของลูกเสือ เป็นส่ิงท่ีลูกเสือทุกคนพึงปฏิบติั 
2.              
 สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนพิธีประดบัดาวดวงท่ี 3 ได ้
3. ทักษะกระบวนกำร 

 1. ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 8. ปรับปรุงให้ดีอยูเ่สมอ 
 9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
 
4. กิจกรรม และสือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

                    (แกรนด์ฮาวล ์          
                         ) 
      –      
3.ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตขั้นตอนพิธีประดบั 
ดาวดวงท่ี 3 
4.ผูก้  ากบัท าพิธีประดบัดาวดวงท่ี 3 
5                            
                แกรนด์ฮาวล ์            ) 

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือส ารอง  
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5. กำรประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. การปฏิบติัตามขั้นตอนของพิธีการ 

………………
….……………
…….…………
………. 

………………
….……………
…….…………
………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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