
 1 

แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี 1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ      เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  1   เร่ือง  ความหมายและวตัถุประสงค์ หลกัการส าคญัของการลูกเสือ (สามญั)  เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ

การลูกเสือมุ่งสร้างให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยั รู้จกัการเสียสละและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

หลกัการส าคญัของการลูกเสือ คือส่ิงท่ีตอ้งยดึเป็นหลกัในการด าเนินงานของลูกเสือ เพ่ือพฒันา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของการลูกเสือ (สามญั) ได ้
2. บอกวตัถุประสงค์ของการลูกเสือ (สามญั)ได ้
3. บอกคุณลกัษณะของการเป็นพลเมืองดีได้ 
4. บอกหลกัส าคญัของการลูกเสือได้ 
5. บอกวิธีปฏิบติัตามหลกัส าคญัของการลูกเสือได้ 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของการลูกเสือ (สามญั) 
2. วตัถุประสงค์ของการลูกเสือ (สามญั) 
3. คุณลกัษณะของการเป็นพลเมืองดี  
4. หลักการส าคัญของการลูกเสือ (สามญั)    

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.ครูหรือผูก้  ากบัลูกเสืออธิบายในเร่ืองพิธีเปิดประชุมกอง - และพิธีปิดกอง 
2.พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
3.เกม – เพลง 
4.ลูกเสือท าแบบทดสอบกอ่นการเรียนรู้ 
5. การสอนตามเน้ือหา 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัความหมายของการลูกเสือ และสรุปเขียนเป็น

แผนภูมิติดไว ้
6.ครูอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการลูกเสือ ประกอบแผนภูมิท่ีน ามาแสดงและหลกัการ

ลูกเสือ 
7.แจกใบความรู้ให้นักเรียนไดศึ้กษา  
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8.แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม อภิปรายเก ีย่วกบัการปฏิบติัตนตามวตัถุประสงค์ของการ
ลูกเสือ และผลท่ีไดร้ับกลุ่มละ 1 ขอ้ แลว้น ารายงานมาเสนอต่อชั้นเรียน ครูและนักเรียนช่วยกนั
สรุปผลการอภิปราย 

9.แจกใบงานให้ลูกเสือศึกษาและลงมือปฏิบติัตามค าช้ีแจงของใบงาน 
10. พิธีปิดประชุมกอง(ตรวจ  นดัหมาย) 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
2. แผนภูมิความหมายและวตัถุประสงค์ของการลูกเสือ 
3. ป้ายนิเทศ 
4. ใบความรู้  ใบงาน แบบทดสอบ 
5. เอกสารประกอบพิธีการของลูกเสือสามญั 
6. แผนภูมิ ภาพพลิก และการอยูค่่ายพกัแรม 
7. หนงัสือวิชาพิเศษลูกเสือสามญั 

วิธีการวัดผลและประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. การสัมภาษณ์ซกัถามเก ีย่วกบัความหมายและวตัถุประสงค์ของการลูกเสือ  
3. ตรวจผลงาน 

- จากรายงาน  
- การจดัป้ายนิเทศ     
- ตรวจผลงานภาคปฏิบติั 
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แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือกา X ทบัตวัอกัษรหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
1. ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ เป็นคนชาติใด 

ก.  ฝร่ังเศส                                                     ข.   องักฤษ                    
ค.   ไทย                                                         ง .   สหรัฐอเมริกา 

2. ในช่วงวยัเด็ก  บี.พี. มีความสนใจเรียนในเร่ืองใด 
ก.   เรขาคณิต           ข.   สงัคมศึกษา            ค.   ศิลปศึกษา           ง.   วิทยาศาสตร์ 

3. เพราะเหตุใด ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ จึงไดร้ับฉายาว่า " อิมปิซ่า 
ก.  เรียนหนงัสือเกง่                                      ข.  ชอบศึกษาวิชาเรขาคณิต 
ค.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แข็ง 
ง. มีประสบการณ์เร่ืองการสอดแนมในเวลากลางคืนเป็นอยา่งดี  

4. เพราะเหตุใด บี.พี.จึงตอ้งไปอยูท่ี่ประเทศอินเดีย 
ก.      ติดตามบิดา                                          ข .   ไปเรียนหนงัสือ              
 ค.    ไปรับราชการทหาร                              ง .     เพ่ือเสาะเสวงหาขุมทรัพย  ์

5. เคร่ืองหมายวูดแบดจ์ จะมอบให้แกใ่คร 
ก.   ผูท่ี้เป็นลูกเสือทุกนาย                   ข .   ลูกเสือท่ีช่วยส่วนรวม 
ค.   ลูกเสือท่ีเรียนหนงัสือเกง่              ง .   ผูผ่้านการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 

6. บี.พี. ไดร้ับประสบการณ์ดา้นลูกเสือจากท่ีใด 
ก.   ชนเผ่าซูลู                                      ข.   เมืองมาฟอีคิง 
ค.   เมืองโกคาลมิง                               ง .   ประเทศอินเดีย 

7. เด็ก ๆ มีส่วนช่วย ลอร์ด เบเดน โพเอลล ์ในการรบอยา่งไร  
ก.   ขนสมัภาระ                                    ข.  วางแผนในการรบ 
ค.   สอดแนมกองทพัขา้ศึก                   ง .   ส่งเสบียงอาหาร 

8. การพกัแรมของลูกเสือคร้ังแรกของโลก เกดิข้ีนท่ีใด 
ก.   ไทย                    ข.  องักฤษ                    ค.   อินเดีย                    ง.   สหรัฐอเมริกา 

9. ในการรบท่ีเมืองมาฟอีคิง บี.พี. ไดร้ับฉายาว่าอะไร 
ก.   ผูป้้องกนัมาฟอีคิง                            ข . ผูท้ าลายมาฟอีคิง 
ค. ผูน้ าของมาฟอีคิง                                ง . ผูค้วบคุมมาฟอีคิง 

10. ลอร์ด เบเดน โพเอลล ์ ไดแ้นวคิดเก ีย่วกบัประเพณี การจบัมือซา้ยมาจากใคร 
ก.   ผูเ้ป็นตา                                           ข .   ชนเผ่าซูลู 
ค.   ชนเผ่าอาซนัติ                                  ง.    คิดคน้ข้ึนมาเอง 
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ใบความรู้ 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง  
ลูกเสือสามัญ  

พิธีเปิดประชุมกอง 

 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามญั ลูกเสือตรี ให้ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การเปิด 
2. การเชิญธงข้ึน 
3. การสวดมนต์ 
4. การสงบน่ิง 
5. การตรวจ – แยก 

การเปิด 

การเปิด ผูก้  ากบัยืนหนา้เสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควรเรียกลูกเสือเขา้แถวรูปคร่ึง
วงกลม 

การเชิญธงขึน้ 
การเชิญธงข้ึน เม่ือลูกเสือเขา้แถวเรียบร้อยแลว้ผูก้  ากบัสัง่ลูกเสือ “กอง – ตรง” 

ลูกเสือท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหมู่บริการ หรือท าหนา้ท่ีหมู่บริการ 2 คน เขา้ไปเชิญธง โดยยนืห่างจากเสาธง
ประมาณ 3 กา้ว ท าวนัทยหัตถ์พร้อมกนั ลดมือลง คนท่ีหน่ึงกา้วเขา้ไปขา้งหนา้ 2 กา้ว แลว้ยนืเทา้ชิด 
แกเ้ชือกท่ีผูกธงออกถอยกลบัมายืนท่ีเดิม สองคนช่วยกนัเชิญธง (ให้ผืนธงอยูท่างขวาของผูเ้ชิญธง) 
ผูก้  ากบัเป็นผูส้ัง่ “กองเคารพธงชาติวนัทยหัตถ์” ให้ลูกเสือท าวนัทยหัตถ ์ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัท า
วนัทยหัตถด์ว้ยหมู่บริการน าร้องเพลงชาติ เม่ือธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา ผูเ้ชิญธงคนหน่ึงกา้วเขา้ไป 2 
กา้ว เทา้ชิด ผูกเชือกธง อีกคนหน่ึงคงยนืในท่าตรง เม่ือผูกเชือกเรียบร้อยแลว้ ถอยกลบัมายนืคู่กบั
คนท่ียนืรอยอู่ ทั้งสองท าวนัทยหัตถพ์ร้อมกนั ลดมือลง ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลดมือลงพร้อมกบัผู ้
เชิญธง ส่วนลูกเสืออ่ืนยงัท าวนัทยหัตถอ์ยู่ และเม่ือลูกเสือ 2 คน ท่ีเชิญธงกลบัเขา้ไปยนืท่ีหมู่ของตน
แลว้ ให้ท าวนัทยหัตถเ์หมือลูกเสือคนอ่ืนดว้ย ผูก้  ากบัจึงสัง่ว่า “มือลง” ทุกคนลดมือลงพร้อมกนั 

ถา้ลูกเสือมีอาวุธ (ไมพ้ลอง หรือไมง่้าม) เม่ือจะออกไปเชิญธงให้ฝากอาวุธไวก้บั
ลูกเสือคนต่อไปกอ่น เมือเชิญธงเสร็จกลบัเขา้ท่ีกใ็ห้รับอาวุธ มาถือและท าวนัทยาวุธ เหมือลุกเสือ
คนอ่ืนและค าสัง่วท่ีผูก้  ากบัสัง่ หเปล่ียนค าสัง่จาก “กอง – วนัทยหัตถ์” เป็น “กอง  - วนัทยวุธ” จาก
ค าว่า “มือลง” เป็น “เรียบ - อาวุธ”  

 
 



 5 

การสวดมนต์ 

การสวดมนต์เม่ือทุกคนลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แลว้ให้อยู่ในท่าตรงถอดหมวก
เตรียมตวัสวดมนต์ หมู่บริการน าสวดมนต์ (ลูกเสือท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนยืนสงบ) 

การสงบน่ิง 
การสงบน่ิง เม่ือสวดมนต์จบแลว้ ทุกคนสงบน่ิง โดยลดมือจากการพนมมือมาถือ

หวากไวด้า้นหนา้ดว้ยมือทั้งสอง ให้แขนเหยียดตรง กม้หนา้เล็กนอ้ย 
การตรวจ 

การตรวจ  ในการเปิดประชุมกองจะตรวจอะไรกไ็ด ้เช่น เคร่ืองแบบ เลบ็ ฟัน และ
ความสะอาดอ่ืนๆ ซ่ึงผูก้  ากบัจะเป็นผูส้ัง่สอนกอ่นว่าจะตรวจอะไร 

วิธีตรวจ  ตามปกติผูก้  ากบัจะให้รองผูก้  ากบัเป็นผูต้รวจ รองผูก้  ากบัจะท าความ
เคารพ (วนัทยหัตถ)์ ผูก้  ากบักอ่น แลว้จึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอถึงหนา้หมู่ลูกเสือท่ีจะตรวจ (ห่าง
จากนายหมู่พอสมควร นายหมู่สัง่ลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่ .. ตรง” ทุกคนตรง นายหมู่ท า
วนัทยหัตถ ์ลดมือลง กา้วออกมา 1 กา้ว ท าวนัทยหัตถอี์กคร้ัง รายงานว่า “หมู่ ... พร้อมท่ีจะรับการ
ตรวจแลว้” ลดมือลง ถอยกลบัเขา้ไปยืนท่ีเดิม (ในขณะท่ีลูกเสือรายงานและท าวนัทยหัตถ ์ ผูต้รวจ
ควรท าวนัทยหัตถร์ับดว้ย) ผูต้รวจจะตรวจนายหมู่กอ่น แลว้จึงตรวจลูกหมู่ ขณะตรวจนายหมู๔จะ
เดินตามไปดว้ย เพ่ือจะไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องของลูกหมู่ เม่ือตรวจครบทุกคนแลว้ นายหมู่กลบัเขา้
ท่ีท าวนัทยหัตถผู์ต้รวจอีกคร้ังลดมือลง แลว้สัง่ “หมู่ ...พกั” 

ถา้มีอาวุธ ให้สัง่ “หมู่ .. วนัทย – วุธ” ทุกคนท าวนัทยาวุธ นายหมู่ลูกเสือลดมือลง
กา้วออกมารายงานในท่าวนัทยาวุธ ลดมือลง กลบัไปยนืท่ีเดิม ท าท่าวนัทยาวุธ อีกคร้ังและสัง่ 
“หมู่ ... เรียบ อา – วุธ” และอยู่ในท่าตรง เม่ือตรวจเสร็จ ให้นายหมู่สัง่ “หมู่ ... วนัทยา – วุธ”  และอยู่
ในท่าตรง เม่ือตรวจเสร็จ ให้นายหมู่สัง่ “หมู่ ... วนัทยา – วุธ” อีกคร้ัง และ “เรียบอา – วุธ” จากนั้น
สัง่พกั 

รองผูก้  ากบัท่ีไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผูก้  ากบัทราบ คนไหนตรวจเสร็จ
กอ่นให้รายงานกอ่น โดยไม่ตอ้งรอกนั 

จากนั้นผูก้  ากบัอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยแลว้สัง่แยก โด่ยออกค าสัง่ว่า “กอง – 
ตรง – แยก” ให้ลูกเสือท าขวาหัน แลว้แยกกนัไป 

ในกรณีท่ีไม่มีรองผูก้  ากบักใ็ห้นายหมู่เป็นผูต้รวจแทน เม่ือผูก้  ากบัสัง่ให้ตรวจ
อะไรแลว้ ผูก้  ากบัจะสัง่ “นายหมู่ตรวจ” ให้นายหมู่กา้วออกมาหนา้แถวของตน รองนายหมู่วิ่งออ้ม
ดา้นหลงัมายนืแทนท่ีนายหมู่และท าหนา้ท่ีเสมือนนายหมู่ ใชว้ิธีตรวจเช่นเดียวกบัรองผูก้  ากบัตรวจ 
เม่ือตรวจเสร็จให้ยนืรอหนา้หมู่ของตนจนหมู่อ่ืนตรวจเสร็จครบทุกหมู่ จึงวิ่งไปเขา้แถวหนา้
กระดานขา้งหนา้ผูก้  ากบั โดยมีนายหมู่บริการอยูห่ัวแถวเพ่ือรายงานผลการตรวจ การรายงานให้
รายงานทีละคนจากหัวแถวกอ่นคนไหนจะรายงานให้กา้วออกไปขา้งหนา้ 1 กา้ว พร้อมกบัท า
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วนัทยหัตถ ์ (ถา้มีอาวุธให้ท าวนัทยาวุธ) แลว้รายงาน เสร็จแลว้ลดมือลงถอยเขา้ท่ีในแถวเม่ือรายงาน
ครบทุกคนให้ผูก้  ากบัสัง่ “เขา้ท่ี” นายหมู่จะวิ่งกลบัเขา้ท่ีพร้อมกบัรองนายหมู่วิ่งออ้มดา้นหลงั
กลบัมายนืท่ีเดิมของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ใบความรู้ 

พิธปิีดประชุมกอง 
เม่ือจบทบเรียนในช่วงนั้น หรือส้ินสุดการสอบแต่ละคร้ังจะปิดประชุมกอง ให้

ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การนดัหมาย 
2) การตรวจ (เคร่ืองแบบ) 
3) การเชิญธงลง 

การนัดหมาย 

การนดัหมายผูก้  ากบัยืนหนา้เสาธงเหมือตอนเปิด เรียกลูกเสือจดัแถวคร่ึงวงกลม
และอาจสรุปผลการเรียนเลก็นอ้ย แลว้นดัหมายว่าคร้ังต่อไปจะเรียนอะไร เพ่ือให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์มา 

การตรวจ 
การตรวจในการปิดประชุมกองจะตรวจอยา่งอ่ืนไม่ได ้ตอ้งตรวจเคร่ืองแบบเพียง

อยา่งเดียว เพราะว่าลูกเสือเรียนและท ากจิกรรมหลายอยา่ง เคร่ืองแบบยอ่มไม่เรียบร้อย และจะตอ้ง
แต่งเคร่ืองแบบกลบับา้น ผ่านท่ีชุมชนหลายแห่ง ถา้ไม่เรียบร้อยอาจน าความเส่ือมเสียมาสู่กอง
ลูกเสือของตนได้ เม่ือผูก้  ากบัสัง่ “ตามระเบียบ – พกั” และสัง่ตรวจเคร่ืองแบบ รองผูก้  ากบัและ
ลูกเสือจะมีวิธีเดียวกบัการตรวจตอนเปิดประชุมกอง แต่เม่ือ ผูต้รวจตรวจเคร่ืองแบบดา้นหนา้นาย
หมู่เรียบร้อยแลว้ให้สัง่ “นายหมู่ กลบัหลงัหัน” เพ่ือจะตรวจความเรียบร้อยดา้นหลงั เม่ือเรียบร้อย
แลว้ให้สัง่กลบัหลงัหันอีกคร้ัง แลว้ตรวจคนอ่ืนต่อไป โดยมีนายหมู่เดินตามไปดว้ย เม่ือตรวจถึงคน
สุดทา้ยของหมู่ให้เดินออ้มไปตรวจดา้นหลงัดว้ย เม่ือตรวจเสร็จนายหมู่กลบัไปยืนท่ีของตน ท า
วนัทยหัตถอี์กคร้ัง ลดมือลง แลว้สัง่ “หมู่ ... พกั” (ถา้ลูกเสือมีอาวุธกใ็ห้ปฏิบติัเหมือนพิธีเปิดประชุม
กอง) 

การเชิญธงลง 
ให้ลุกเสือท่ีท านห้าท่ีหมู่บริการ 2 คน ออกไปท่ีเสาธง (ท าเหมือนพิธีเปิดประชุม

กอง) เม่ือแกเ้ชือกธงมาถือเรียบร้อยแลว้ ผูก้  ากบัสัง่ “กอง – วนัทยหัตถ”์ ถา้มีอาวุธ สัง่ “กอง – วนั
ทยา - วุธ” เม่ือผูกเชือกเรียบร้อยแลว้ ท าความเคารพและกลบัเขา้ท่ีให้ท าวนัทยหัตถ ์ (หรือวนัทยาวุธ) 
อีกคร้ัง จากนั้นผูก้  ากบัสัง่ “มือลง” ( หรือ เรียบอาวุธ) 

หลงัจากนั้นผูก้  ากบัจะสัง่ “กอง – เลิก” ให้ลูกเสือ ท าวนัทยหัตถ ์(หรือวนัทยาวุธ) 
พร้อมกบักล่าว “ขอบคุณ” หรือ “สวสัดี” ลูกเสือลดมือลง ท าขวาหันกลบั และในกรณีท่ีไม่มีรองผู้
ก  ากบัและให้นายหมู่ตรวจ กใ็ชว้ิธีเดียวกบัพิธีเปิดประชุมกอง  
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ใบความรู้  
ความรู้เกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ 

  การลูกเสือเป็นการอบรมเด็กโดยใช้ระบบหมู่เป็นหลกั มกัเป็นการเรียนกลางแจง้
และฝึกกระท าจริง มุ่งให้ยดึมัน่ในศาสนา ยดึถือคติพจน์ส าหรับหมู่คณะเป็นอุดมการณ์ปฏิบติัตน
ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในฐานะท่ีทุกคนไดเ้ขา้มาเป็นลูกเสือสามญัแลว้ จึงตอ้งเรียนรู้
เก ีย่วกบัเร่ืองราวของลูกเสือสามญั 
  ลูกเสือสามญั หมายถึง ลูกเสือท่ีมีอายรุะหว่าง 11 – 17 ปี ไดผ่้านการเป็นลูกเสือ
ส ารองมาแลว้ ลูกเสือสามญัยงัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก 
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ภาคผนวก 
ใบความรู้

1. การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตข้ึนสมกบัเป็นลูกผูช้าย เพ่ือจะได้เป็น
พลเมืองดีของชาติ และเป็นก  าลงัคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ได้จัดตั้ งขบวนการลูกเสือข้ึนเป็น
หลกัในประเทศองักฤษ ปี พ.ศ. 2450  กเ็พ่ือสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้ฝึกหัดท าตน
ให้เป็นประโยชน์แกส่งัคม 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดท้รงเลง็เห็นวิธีการลูกเสือแบบของลอร์ดเบเดน โพเอลล์ ว่า
เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีดี และสามารถท่ีจะปลูกฝังให้คนไทยรู้จักรักชาติบา้นเมือง สามารถท าตนให้เป็นประโยชน์ได้
ตั้งแต่ยงัเด็กอยู่ จึงทรงตั้งคณะลูกเสือไทยข้ึนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2454  

การลูกเสือใชว้ิธีการฝึกอบรมเด็กโดยใชร้ะบบหมู่เป็นหลกั เรียนกลางแจง้ เรียนโดยการกระท าจริง และ
ให้ยดึมัน่ในพระศาสนา ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างคนส าหรับสงัคมประชาธิปไตยและให้คนทุกคนมีค่ามีประโยชน์ 
สามารถช่วยตนเองและหมู่คณะไดต้ามโอกาส นบัเป็นขบวนการฝึกอบรท่ีเตรียมคนเพ่ือพฒันาประเทศชาติโดยแท ้

การลูกเสือแบ่งแบบการฝึกตามอายขุองเด็ก คือ อายุ 8 – 10  ปี ให้เป็นลูกเสือส ารอง อาย ุ11 – 17 ปี ให้เป็น
ลูกเสือสามญั อาย ุ 15 – 18 ปี ให้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และอาย ุ 17 ปีข้ึนไป ให้เป็นลูกเสือวิสามญั ซ่ึงตรงตาม
พฒันาการของเด็กตามหลกัจิตวิทยา นบัเป็นการฝึกอบรมท่ีเหมาะสามและจะฝึกอบรมไดอ้ยา่งไดผ้ล การลูกเสือมีคติ
พจน์ส าหรับหมู่คณะไดย้ดึถือเป็นอุดมการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก และเป็นประโยชน์แกส่งัคมและชาติบา้นเมือง
โดยแท ้

2. การลูกเสือเป็นกจิกรรมเยาวชนหน่ายหน่ึงท่ีมีจุดยืนของตนเอง มีเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับของ
มนุษยชาติทัว่โลก ในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 

การลูกเสือจึงมีส่วนในการพฒันาเยาวชนของชาติ ทางดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ด้านร่างกาย  เยาวชนท่ีเขา้มาสู่กจิกรรมลูกเสือจะมีร่างกายท่ีแข็งแรง บึกบึน สง่างาม เน่ืองจากมีโอกาส

ไดร้ับการฝึกอบรม ไดร้ับการออกก  าลงักายกลางแจง้ จากกากรฝึกระเบียบแถว การเล่นกฬีา ประเภทต่างๆ ได้แก ่ว่าย
น ้ า ปีนตน้ไม ้ไต่เขา ผูกเง่ือน สร้างสะพาน สร้างหอคอย ฯลฯ 

“หินกล้ิงอยู่เสมอตะไคร่น ้ ายอ่มไม่จบัฉันใด ร่างกายท่ีไดร้ับการฝึกการออกก  าลงักายอยู่อยา่งสม ่าเสมอ
ยอ่มมีความแข็งแกร่งฉันนั้น” 

เยาวชนท่ีเคยมีร่างกายอ่อนแอหลายต่อหลายคน เม่ือผ่านการฝึกอบรมลูกเสือจะเปล่ียนไปเป็นคนละคน 
หลายคนนอกจากมีความแข็งแรงแลว้ยงัสูงใหญ่ สุขภาพสมบูรณ์อยา่งน่ามหัศจรรย์ 

ด้านอารมณ์  เยาวชนทัว่ไปมกัถูกครอบครัวตามใจ ใครท าอะไรไม่ถูกใจจะเกดิอารมณ์ร้ายข้ึนมาทนัที 
ท าให้เกดิเป็นเยาวชนเจา้ปัญหา ไม่เป็นท่ีชมชอบของบุคคลทัว่ไป แต่เม่ือเขา้มาสู่แวดวงลูกเสือแลว้จะเปล่ียนเป็น
เยาวชนท่ีร่าเริง มีอารมณ์ขนั ยิม้แยม้แจ่มใจอยา่งสดช่ืน 

“อยากให้คนอ่ืนยิม้ต่อท่านา ท่านควรจะยิม้ให้คนอ่ืนกอ่น” 



 10 

เม่ือทุกท่านในเคร่ืองแบบลูกเสือต่างอยูก่นัดว้ยความเป็นพ่ีน้องกนัไม่ถือยศถือศกัด์ิ ท างานทุกอยา่งดว้ย
ความรักความศรัทธา ท าดว้ยอารมณ์ขนั ยอ่มท าให้ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษ อารมณ์ยอ่มไม่เสียไป 

ด้านสังคม  เยาวชนท่ีจะเขา้กบัสงัคมไดดี้ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีจิตวิทยา มีความกลา้ในส่ิงท่ีควรกลา้มี
ความรู้ ฯลฯ ส่ิงเหล่านั้นการลูกเสือไดม้อบไวใ้ห้จนหมดส้ิน ท าให้เยาวชนท่ีเป็นลูกเสือกา้วเขา้สู่สงัคมดว้ยความ
มัน่ใจ และสงัคมยินดีตอ้นรับ 

“การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ย่อมท าให้การงานส าเร็จไปกว่าคร่ึง” 
การสัมผสักบัสงัคมทุกรูปทุกแบบ โดยเฉพาะกรให้บริการแบบให้เปล่า การบ าเพญ็ประโยชน์ตามอุดม

คติ ตามคติพจน์ ทุกสงัคมไม่เคยรังเกยีจ  
ด้านจิตใจ การลูกเสือไม่คิดมาก เคยท าผิดรู้สึกส านึกสารภาพผิด แลว้แกไ้ขทุกคนจะยกย่องการไม่คิด

ริษยา ชิงดีชิงเด่น เล่นพรรคเล่นพวก สร้างศตัรู จิตใจยอ่มปลอดโปร่ง สมองแล่นไม่เป็นโรคประสาท  
“สนุกสนานกบัชีวิต โรคจิตไม่ถามหา” 
จากการยดึมัน่ในค าปฏิญาณ 3 ขอ้ และกฎ 10 ขอ้ยา่งจริงจงั ท าให้ลูกเสือมีจิตใจสูง มีธรรมอยู่ในหัวใจ 

ยดึดว้ยการปฏิบติั จิตใจยอ่มสดใส ไม่มีส่ิงแปลกปลอมมารบกวน 
เม่ือทราบถึงแนวทางการพฒันาเยาวชนของชาติโดยใช้การลูกเสือเป็นแกนน าแลว้อีกส่ิงหน่ึงท่ีลืมเสีย

มิได ้คือ ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัในการฝึกอบรมลูกเสือ เพ่ือให้การลูกเสือพฒันาเยาชนของชาติ ส าเร็จลุล่วงตามโครงการท่ี
เขียนไว ้คือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

การลูกเสือไทยไดฝ้ากความหวงัในการพฒันาเยาวชนของชาติโดยการ ใชลู้กเสือเป็นแกนน าไวก้บัท่าน
แลว้ ท่านพร้อมท่ีจะเร่ิมงานของท่านหรือยงั 
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ใบงาน 
ช่ือ………………………………………ช้ัน ป.5  หมู่………… 

ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือให้ค าจ ากดัความและอธิบายขอ้ความต่อไปน้ี 
 

1) ความมายของการลูกเสือ 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

 
2) ความมุ่งหมายของขบวนการลูกเสือ 

 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ 

ท่ีประชุมสมชัชาลูกเสือโลกคร้ังท่ี 24 ณ ประเทศเคนยา ไดล้งมติให้บญัญติัหลกัของขบวนการ
ลูกเสือไว ้คือ 

1. ยอมรับและปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ดงัท่ี ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ 
ผูใ้ห้ก  าเนิดลูกเสือไดก้  าหนดและอา้งไวใ้นขอ้ 4  แห่งธรรมนูญของท่ีประชุมสมชัชาลูกเสือโลก 

2. การฝึกอบรมเด็กชาย เยาวชน คนหนุ่ม โดยวิธีพิเศษ โดยยดึหลกัต่อไปน้ี ระบบหมู่และระบบกลุ่ม 
การทดสอบเป็นขั้นๆ และเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

- ยอมรับว่าลูกเสือเป็นสมาชิกขององค์การท่ีถือว่าลูกเสือเป็นพ่ีนอ้งกนัดว้ยความสมคัรใจ โดยมี
ผูใ้หญ่เป็นผูค้อยให้ค าแนะน า และมีระบบการปกคอรงตนเองเพ่ิมข้ึนโดยล าดบัตามวยั 

- เปิดให้ลุกเสือมีกจิกรรมและความส าเร็จในการท างานอยา่งสนุกสนาน ในบริเวณกลางแจง้เป็น
ส่วนใหญ่ 

- ให้ลูกเสือมีโอกาสบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
- มอบหมายให้ลูกเสือมีความรับผิดชอบส าหรับตนเองและผูอ่ื้นเพ่ิมข้ึนโดยล าดบั เพ่ือให้เกดิสมา

รถภาพ ความเช่ือมัน่ในตนเอง นิสยัท่ีดี เช่ือถือได ้กบัมีความสามารถในการร่วมมือและการเป็นผูน้ า  
4. ความเป็นอิสระไม่เก ีย่วขอ้งกบัการเมือง 
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ใบงาน 

 
ช่ือ…………………………….ช้ัน ป.5  หมู่………… 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายและตอบค าถามต่อไปน้ี 

1.บอกหลักส าคัญของการลูกเสือได้ 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

2.บอกวิธีปฏิบัตติามหลักส าคัญของการลูกเสือได้  
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทึกกิจกรรม 

 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 

บอกความหมาย
ของการลูกเสือ 

บอก
วตัถุประสงค์
ของการลูกเสือ 

ผลการประเมิน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

(ลงช่ือ) …………………….  ผูป้ระเมิน 
( ……………………………) 
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แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ      เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  2   เร่ือง    ประวติัของประวติัลอร์ด เบเดน  โพเอลล ์   เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ

การเรียนรู้ประวติัของประวติัลอร์ด เบเดน  โพเอลล ์ ท าให้ทราบความเป็นมาของการลูกเสือ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เล่าประวติัของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ไดโ้ดยสงัเขป  
2. เล่าก  าเนิดการลูกเสือโลกได้ 
3. บอกวิธีปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงความกลา้หาญและความเสียสละได้ 

สาระการเรียนรู้ 
ประวติัลอร์ดเบเดน โพเอลล์ 
1. วยัเด็ก 
2. ชีวิตทหารและการเป็นลูกเสือ 

- เหตุการณ์ในอินเดีย 
- เหตุการณ์ในแอฟริกา 
- ก  าเนิดการลูกเสือ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1.พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.เกม – เพลง 
3.การสอนตามเน้ือหา 
4.ครูให้นกัเรียนดูภาพ ลอร์ด เบเดน โพเอลล ์และภาพการอยูค่่ายพกัแรม แลว้น าสนทนา

เก ีย่วกบัประวติั 
5.ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้  เร่ืองประวติั ลอร์ด เบเดน โพเอลล ์และให้เลือกเน้ือ

เร่ืองบางตอนท่ีแสดงถึงความกลา้หาญ ความเสียสละ หรือตอนท่ีประทบัใจมาแสดงเป็นละครสั้นๆ
หรือแสดงบทบาทสมมุติ 

6.ครูและนกัเรียน ร่วมสนทนาและสรุปเก ีย่วกบัประวติัของลอร์ดเบเดน โพเอลล์  
7.ครูน าแผนภูมิเพลง “B.P Spitit” ติดให้นกัเรียนดู และฝึกให้นักเรียนร้องเพลงร่วมกนั  
8.นกัเรียนท าใบงาน 
9. พิธีปิดประชุมกอง(ตรวจ  นดัหมาย) 
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ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
2. ภาพ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ 
3. ภาพวาดการอยูค่่ายพกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี 
4. แผนภูมิเพลง “B.P. Spirit”   
5. ใบงาน 
6. ใบความรู้ 

วิธีวัดผลและประเมนิผล 
1. การสงัเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. การสัมภาษณ์ 
- ซกัถามเก ีย่วกบัความหมายและวตัถุประสงค์ของการลูกเสือ  

3.  การทดสอบ 
   -    ตรวจใบงาน 
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ภาคผนวก 

 
ใบความรู้

ประวัติ บี.พี. 
ผูใ้ห้ก  าเนิดลูกเสือ คือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ท่านผูน้ี้เดิมช่ือเต็มว่า โรเบิร์ต สติเฟนสนั 

สไมธ์ เบเดน โพเอลล ์และเรียกย่อๆ ว่า บี.พี. 
วันเกิด 

22 กุมภาพนัธ์ 1857 
สถานที่เกิด 

บา้นเลขท่ี 6 ถนนสแตนโฮพ และคาสเตอร์เกท ลอนดอนตะวนัตก 
บดิา 

โปรเฟสเซอร์ เอช.ย.ีเบเดน โพเอลล์ เป็นศาสตราจารยท่ี์มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด ใน
วิชาเรขาคณิตและธรรมชาติศึกษา บิดาถึงแกก่รรมเม่ืออาย ุ64 ปี ขณะนั้น บี.พี. อายเุพียง 3 ปี มารดา
ตอ้งเล้ียงดูบุตรถึง 7 คน 
มารดา 

เฮนริเอทตา้ เกรซ สไมธ์ ธิดานายพลเรือเอกดบัพลิว. ที. สไมธ์ แห่งราชนาวีองักฤษ 
เป็นภรรยาคนท่ี 2 ของบิดา มารดาถึงแกก่รรม ค .ศ. 1916 อาย ุ90 ปี เศษ 
ภรรยา 

โอลาฟ เซ็นต์แคลร์ โซมส์ สมรสเม่ือ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1912 ขณะนั้น บี.พี. อาย ุ55 ปี 
และภรรยาอายุ 23 ปี (เกดิเม่ือ 22 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1889) 
ชีวิตในวัยเดก็ 

เม่ือ บี.พี. อาย ุ11 – 12 ปี ไดเ้ขาศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาช่ือ โรสฮิลล ์ในกรุง
ลอนดอนประเทศองักฤษ (Rose Hill preparatory School) และเม่ืออาย ุ13 – 19 ปี เขา้เรียนในโรงเรียน
มธัยมช่ือซาเตอร์เฮาส์ (Charter house) ในระยะ 2 ปีแรกท่ี บี.พี. เรียนท่ีชาเตอร์เฮาส์นั้น ตวัโรงเรียน
ตั้งอยูใ่นกรุงลอนดอน ต่อมาโรงเรียนไดย้า้ยไปตั้งอยู่ในชนบท ณ เมืองโกดาลมิง (Godalming) ใน
แควน้เซอร์เรย ์(Surrey) มีแม่น ้ าไหลผ่าน และมีป่าใหญ่อยูติ่ดบริเวณโรงเรียน ซ่ึง บี.พี. มกัจะใชเ้วลา
ว่างหลบเขา้ไปใชชี้วิตและศึกษาเก ีย่วกบัธรรมชาติโดยล าพงั  

ชีวิตในวยัเด็ก บี.พี. ไดรั้บความรู้พิเศษจากพลเรือเอกสไมธ็ผูเ้ป็นตา เก ีย่วกบัการว่ายน ้ า 
เล่นสเกต ข่ีมา้ และวดัแดด และดูดาว บี.พี. ชอบวาดภาพ ร้องเพลง แสดงละคร มีความสนใจใน
ธรรมชาติศึกษา ศึกษาชีวิตสตัว ์ ตน้ไม ้ ตลบอดจนความรู้เชิงพราน และในวนัปิดภาคมกัจะท่องเท่ียว
พกัแรมไปกบัพ่ีชายอีก 3 คน 
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ปีสุดทา้ยท่ีเรียนอยูท่ี่ชาเตอร์เฮาส์ บี.พี. ไดไ้ปสมคัรสอบเขา้เรียนมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์
ดสองคร้ัง แต่สอบไม่ได ้ในปี ค.ศ. 1876 สอบเขา้โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ (Sandhurst) ไดท่ี้ 5 
ส าหรับทหารราบ และไดท่ี้ 2 ส าหรับทหารมา้ จากจ านวนผูเ้ขา้สอบ 700 คน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นร้อย
ตรีในกองทัพบกขององักฤษ และถูกส่งไปประจ าการท่ีประเทศอินเดีย ในขณะนั้นอาย ุ19 ปี 
ชีวิตในการรับราชการทหาร (ค.ศ. 1876 – 1910) 

บี.พี. ไดร้ับราชการทหารในประเทศอินเดียว ประจ ากองทหารมา้ อุสซาร์ท่ี 13 เป็นเวลา 8 
ปี (ค.ศ. 1876 – 1884) ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แข็ง และไดรับยศร้อยเอกเม่ืออาย ุ 26 ปี (ค.ศ. 
1893) ในระหว่างน้ีมีเหตุการณ์ท่ีแสดงลกัษณะพิเศษหลายอยา่ง เช่น 

1. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนักฬีาแทงหมูป่าบนหลงัมา้ โดยใชห้อกสั้น เม่ือ 
พ.ศ. 1883 

2. ขณะท่ีมียศเป็นร้อยตรี ไดร้ับเงินเดือนนอ้ยมากเพียงปีละ 120 ปอนด์ จึงด าเนินชีวิต
อยา่งประหยดั คือ งดสูบบุหร่ี ด่ืมสุราแต่นอ้ย และหารายไดพิ้เศษ โดยการเขียนเร่ืองและเขียนภาพ
ลงหนงัสือพิมพ ์ 

ชีวิตราชการทหารของท่านส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศอินเดียวและแอฟริกา มีส่ิงท่ี
ประทบัใจท่ีเก ีย่วกบักจิการลูกเสือหลายคร้ังเช่น 

คร้ังที่ 1 ในปี ค.ศ. 1888 ไดไ้ปราบชนเผ่าซูลู ซ่ึงมีหัวหนา้ช่ือดินิส ซูลู (Dinis Zulu) ใน 
อาฟริกาไดส้ าเร็จ จากประสบการณ์น้ีไดรั้บความรู้ ซ่ึงต่อมาไดน้ ามาใช้ในกจิการลูกเสือ คือ 

1. บทเพลงอีกกอนยามา 
(หัวหนา้)  อีน กอน – ยา – มา   กอน – ยา – มา    
(ลูกคู่)    อิน – วู – บู    ยาโบห์  ยาโบห์ อิน – วู – บู      
(หัวหนา้)  Eengonyama Gonyama 
(ลูกคู่)        Invooboo, Yaboh Yaboh Invooboo 

2. สร้อยคอของดินิส ซูลู ท าดย้ไมแ้กะสลกัเป็นท่อนเล็กๆ ซ่ึงต่อมา บี .พี. ไดน้ ามา
เป็นบีด (Beads) เคร่ืองหมายวูดแบดจ์ ส าหรับผูท่ี้ผ่านการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือชั้นความรู้
ชั้นสูง 

คร้ังที่ 2  ในปี 1889 ท่ีเกาะมอลตา้ บี.พี. ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยทูตทหาร ท าหนา้ท่ีเป็น
นายทหารสืบราชการลบั 

คร้ังที่ 3  ในปี 1895 ท าการรบกบัเผ่าอาชนัติ ซ่ึงมีกษตัริยช่ื์อว่า “คิงเปรมเปห์” 
(Prempeh) และไดรั้บชยัชนะในเหตุการณ์คร้ังน้ี บี.พี. ไดป้ระสบการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. การบุกเบิก เช่น การโค่นต้นไม ้การท าสะพาน การสร้างค่ายพกั  
2. ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใชห้มวกปีกแบบโคบาล จนไดร้ับฉายาจากพวก

พ้ืนเมืองว่า “คนัตะไค” (Kantakye) แปลว่า คนสวมหมวกปีกกวา้ง 
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3. ประเพณีการจบัมือซา้ย จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพ้ืนเมือง 
คร้ังที่ 4  ในปี 1896 พวกมาตาบิลี ซ่ึงเป็นเผ่าหน่ึงของซูลู เดิมอยู่ในทรานสวาลและถูก

พวกมวัร์ขบัไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลีแลนด์ (ปัจจุบนัเรียกโรติเซีย) พวกมาตาบิลีกอ่นการกบฏ 
รัฐบาลองักฤษจึงสัง่กองทหารไปปราบ บี.พี. ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แข็งและไดร้ับ
ประสบการณ์เร่ืองการสอดแนม โดยเฉพาะในการปฏิบติังานตอนกลางคืน เลยไดร้ับฉายาว่า “อีมปี
ซ่า” (Impecsa) แปลว่า หมาป่าไม่เคยนอนหลบั 

คร้ังที่ 5 ในปี 1899 เหตุการณ์ท่ีเมืองมาฟอีคิง หลงัจาก บี.พี. ไดก้ลบัไปปฏิบติังานท่ี
อินเดียอยู ่2 ปี ค.ศ. 1897 – 1898) บี.พี. ไดร้ับอนุญาตให้ลากลบัมาพกัผ่อนท่ีองักฤษ ในปี ค.ศ. 1899 
แต่ไดรั้บค าสัง่ด่วนให้เดินทางไปแอฟริกา เพ่ือหาทางป้องกนัการรุกรานของพวกมวัร์ (ชาวดทัช์ท่ี
อพยพไปอยู่ในแอฟริกาใต้) ในทรานสวาลและออเรนจ์ทรีสเตท ซ่ึงจะตั้งตนเป็นเอกราช บี.พี. ไดน้ า
กองทหารไปรักษาเมืองมาฟอีคิงซ่ึงถูกลอ้มโดยกองทหารมวัร์ ท่าน บี .พี. รักษาเมืองไวไ้ด ้ 217 วนั 
จึงมีกองทพัใหญ่ยกไปช่วยและท าให้พวกมวัร์ตอ้งล่าถอยไป  

ในการป้องกนัเมืองมาฟอีคิง บี.พี. ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แขง้ อดทน ร่างเริงไม่
ยอ่ทอ้ใชส้ติปัญญาหาวิธีการแกปั้ญหา ท ากลอบายลวงขา้ศึกให้เขา้ใจผิด คิดว่ามีก  าลงัทหารมากมาย
และมีการป้องกนัรักษาเมืองอยา่งเข้มแข็ง ตลอดจนใช้เด็กอาสาสมคัรท่ีไดร้ับการอบรมแลว้ปฏิบติั
หนา้ท่ีส่งขาว ปรากฏว่าท างานไดผ้ลดี ท าให้บี .พี. มีความประทบัใจในตวัเด็กและเห็นว่าถา้ใชเ้ด็ก
ให้ถูกทางแลว้จะเกดิประโยชน์แกป่ระเทศชาติเป็นอยา่งมาก ท่านจึงไดริ้เร่ิมการลูกเสือในเวลา
ต่อมา จากเหตุการณ์ท่ีเมืองมาฟอีคิง ท าให้ท่านไดร้ับฉายาว่า “ผูป้้องกนัมาฟอีคิง” 
ชีวิตลูกเสือ (ค.ศ. 1907 – 1941) 
ค.ศ. 1907 -  บี.พี. ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน หลงัจากนั้นท่านไดน้ าเด็ก 20 คน ไปอยูค่่าย

พกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลา 9 คืน ตั้งแต่ 31 
กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม ค.ศ. 1907 ไดป้ระสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายคือ 

(1) การจดัแบ่งเด็กเป็นหมู่ๆ ละ 5 คน มีนายหมู่รับผิดชอบในเร่ืองความประพฤติ
และการปฏิบติัในหมู่ของตนปรากฏไดผ้ลดีมากในทางปฏิบติั เด็กรู้จักหนา้ท่ี
รับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่า ระบบหมู่เป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งในการฝึกอบรมเด็ก  

(2) เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด ต่างชอบการอยูค่่ายพกัแรมและ
กจิกรรมกลางแจง้ 

(3) วิธีท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการศึกษาวิชาลูกเสือ คือ การปฏิบติัจริงและโดยการเล่นเกม  
ค.ศ. 1908 -  แต่งต ารา Scouting for Boys ช้ีแจงวตัถประสงค์ สาระส าค ย ค าปฏิญาณและกฎ

คติ รหัส การแสดงความเคารพ การจบัมือ เคร่ืองแบบ แนวการฝึกอบรมลูกเสือ  
ค.ศ. 1909 -  มีการชุมนุมตั้งลูกเสือองักฤษคร้ังแรกท่ีคริสตลัพาเลซ (Crystal palace) ในกรุง

ลอนดอน ในวนัท่ี 4 กนัยายน 1909 
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 -  ตั้งส านกังานลูกเสือและในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 1909 จดัตั้งกรรมการบริหารลูกเสือชุด
แรกโดยมี บี.พี. เป็นประธานกรรมการ 

 -  บี.พี. ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นชั้นเซอร์ (Sir) เรียกช่ือเต็มว่า เซอร์โร
เบิร์ต เบเดน โพเอลล์ 

ค.ศ. 1910 -  มีการจดัตั้งลูกเสือหญิง (Girl Guides) โดยมี แอกนิส นอ้งสาวของ บี.พี. เป็น
หัวหนา้ 

ค.ศ. 1911 -  ตั้งกองลูกเสือสมุทร 
ค.ศ. 1912 -  บี.พี. เดินทางรอบโลกเยีย่มการลูกเสือในประเทศต่างๆ 
 -  บี.พี. สมรสกบั มีสโอลาฟ เซนต์แคลร์ โวมส์ เม่ือ 30 ตุลาคม 1912 
ค.ศ. 1914 -  เกดิสงครามโลกคร้ังแรก บี.พี. มอบลูกเสือให้ท าหนา้ท่ีช่วยทหาร เช่น รักษา

สะพานและสายโทรศพัท์ ท าหนา้ท่ีผูส่ื้อขาว ช่วยงานในโรงพยาบาล  
ค.ศ. 1916 -  ตั้งกองลูกเสือส ารอง 
ค.ศ. 1920  -  ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีโอลิมเปีย ในกรุงลอนดอน ท่านไดร้ับการสถาปนา

เป็นประมุขของลูกเสือโลก 
 - ท่ีประชุมมีมติให้มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลก ทุก 2 ปี และจดัตั้งส านกังาน

ลูกเสือนานาชาติข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
ค.ศ. 1922 -   เขียนหนงัสือ Rovering to Success ซ่ึงเป็นคู่มือส าหรับลูกเสือวิสามญั 
ค.ศ. 1924 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 2 ณ เมืองเออเมลนัเดน (Ermelunden) ในประเทศ

เดนมาร์ก 
ค.ศ. 1926 -  ตั้งกองลูกเสือพิการ 
ค.ศ. 1929 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 3 ณ อาร์โรวป์าร์ค เมืองเบอร์เดนเฮค ประเทศ

องักฤษ 
 -  พระเจา้ยอร์ซท่ี 5 พระราชทานบรรดาศกัด์ิชั้น บารอน เรียกช่ือเต็มว่า ลอร์ด

เบเดน โพเอลลแ์ห่งกลิเวลล์ 
ค.ศ. 1933 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 4 ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ ประเทศฮงัการี 
ค.ศ. 1927 -  บี.พี. อาย ุ80 ปี พระเจา้ยอร์ซท่ี 6 พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ Order of 

Merit (OM) 
ค.ศ. 1938 -  บี.พี. ไปอยูท่ี่เมืองไนเยอรี ประเทศคีนยา 
ค.ศ. 1941 -  บี.พี. ถึงแกอ่นิจกรรมเม่ือมีอายไุด ้83 ปี ณ บา้นพกัเมืองไนเยอรี เม่ือ 8 มกราคม  

ค.ศ. 1941 
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เพลง B.P. Spirit 

 
1. I’ve got that P.P. Spirit Right in my head, Right in my head, Right  in 

my head, I’vegot that B.P. Spirit Right inmy head, Right in my head to 
stay.  

2. I’ve got that B.P. Spirit. Deep in my heart..... 
3. I’ve got that B.P. Spirit All round my feet........ 

4. I’ve got that B.P. Spirit Right in my head... 
 

ส าหรับของไทยได้ใส่เนือ้ร้องเป็นค าไทยได้ดงันี้ 

 
 " พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กตอ้ง 
     คิดไดถู้กตอ้ง 
     คิดไดถู้กตอ้ง 
 พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กตอ้ง คิดไดถู้กตอ้งแลว้เอย 
 พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมัน่ 
 พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ เดินไปดว้ยกนั 
 พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กตอ้ง 
     ใจครองตั้งมัน่ 
     เคยไปดว้ยกนั 
 พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมัน่, มาร่วมใจกนัสามคัคี" 
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ใบงาน 

 
ช่ือ……………………………………ช้ัน. ป.5  หมู่………………. 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสือเขียนบรรยายสรุปประวติัของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์  พอเขา้ใจ 
 ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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แบบบนัทึกกิจกรรม 

 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 

การแสดง
บทบาทสมมต ิ

เล่าประวตัิโดย
ยอ่ 

ผลการประเมิน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

(ลงช่ือ) …………………….  ผูป้ระเมิน 
( ……………………………) 
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แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ชั้นระถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี     1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  3   เร่ือง    ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย    เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระราชทานก  าเนิดลูกเสือไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เล่าพระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ อยา่งย่อๆ ได้ 
2. บอกพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ ไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 
3. บอกก  าเนินการลูกเสือไทยได  ้

สาระการเรียนรู้ 

1. พระราชประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
2. พระราชกรณียกจิ 
3. การพระราชทานก  าเนิดล าเสือไทย 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1.พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.เกม – เพลง 
3.การสอนตามเน้ือหา 
4.ครูให้นกัเรียนด าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเจพระมงกุฎเกลา้ฯ แลว้น าสนทนา

เก ีย่วกบัพระราชประวติัและพรราชกรณียกจิของพระองค์ 
5.แบ่งกลุ่มให้นักเรียนไปคน้ควา้ ท ารายงานแลว้น าผลงานมาเสนอหนา้ชั้นเรียนจากนั้นครู

และนกัเรียนช่วยกนัสรุป ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 
- พระราชประวติั 
- พระราชกรณียกจิ 
- การพระราชทานก  าเนิดลูกเสือไทย 

6.  น าผลงานของแต่ละกลุ่มมาจดัป้ายนิเทศหรือนิทรรศการ  
7. ลูกเสือท าใบงาน 
8. พิธีปิดประชุมกอง(ตรวจ  นดัหมาย) 
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ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
2. พระรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว 
3. ภาพพระราชกรณียกจิ 
4. ป้ายนิเทศหรือนิทรรศการ 
5. ใบงาน 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. การสัมภาษณ์ซกัถามเก ีย่วกบัพระราชกรณียกจิและก  าเนินการลูกเสือไทย  
3. ตรวจผลงาน 

- จากรายงาน 
-  การจดัป้ายนิเทศหรือนิทรรศการ 
- ใบงาน 
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ภาคผนวก 
เพลงวชิราวุธร าลึก 

   วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าประชา  

ก่อก าเนิดลูกเสือมา  ข้าเลื่อมใส 
พวกเราลูกเสือ  เชื้อชาตไิทย 

เทอดเกียรตพิระองค์ไว้  ด้วยภักดี 
ลูกเสือร าลึกนึกถึงพระคุณ  เทอดบูชา  

ปฏิญาณรักกษตัริย์  ชาต ิ ศาสน์ศรี 

มาเถิดลูกเสือ  สร้างความดี 
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดัง่ใจปอง 

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

ใบความรู้ 

พระราชประวัตพิระบาทสมเด้จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้พระราชทานก าเนินลูกเสือไทย

 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พระปิยมหาราชกบัสมเด็จพระศรีพชัรินทรฯ บรมราชินีนาถ (สมเด็จพระ
นางเจา้เสาวภาผ่องศรี) ทรงพระราชสมภพ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ไดร้ับพระราชทาน
พระนามว่า สมเด็จเจา้ฟ้าวชิราวุธ ต่อมาปี พ.ศ. 2431 ทรงไดร้ับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร มือทรงพระเยาวไ์ดศึ้กษาวิชาหนงัสือเทไยกบัพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร) พระชนมาย ุ 14 พรรษา เสด็จไปทรงศึกษาวิชา ณ ประเทศองักฤษ ใน
วิชาประวติัศาสตร์รัฐศาสตรา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วรรณคดี ท่ีมหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด และวิชา
ทหารบกท่ีโรงเรียนแซนด์เฮิสต์ รวม 9 ปี จนจบการศึกษาชั้นสูงของสถานบันนั้น แลว้เสด็จกลบั
พระนครเม่ือ พ.ศ. 2445  และทรงเขา้รับราชการทนัที ถึง พ.ศ. 2447 ทรงผนวช ทรงศึกษาพระธรรม
วินยั และภาษาบาลีสันสกฤต จนแตกฉานเม่ือลาผนวชแลว้ เสด็จประทบั ณ พระราชวงัสราญรมย ์
พ.ศ. 2450 ทรงเป็นผูส้ าเร็จราชการแผ่นดิน ในระหว่างท่ีสมเด็จพระบิดาเสด็จประพาสทวีปยโุรปใน
คร้ังท่ี 2 และวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ไดเ้สด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัต่อจากสมเด็จพระบรมชนก
นาถ ขณะนั้นมีพระชนมายุได ้ 30 พรรษา ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน ในปีเดียววกนันั้น เป็นพระมหากษตัราธิราชล าดบัองค์ท่ี 6 แห่งพระบรมราชวงศจ์กัรี 
ในการน้ีได้มีเจา้เมืองและผูแ้ทนพระราชาธิบดี ผูแ้ทนรัฐบาลต่างๆ ในทวีปยโุรป เอเชีย อเมริกา ส่ง
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มาร่วมดว้ยเป็นอนัมาก พระองค์ท่านไดท้รงพระกรุณาพระราชทานก  าเนินลูกเสือแห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2454 พระองค์ท่านกไ็ดเ้อาพระทยัท านุบ ารุงประเทศชาติและอาณา
ประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองข้ึนเป็นอนัมาก เช่น ในเร่ืองการคา้ขาย การอุสาหกรรม การศึกษา
วรรณคดี ศาสนา การเมือง การทหาร การสาธารณสุข และการศิลปกร จนไดร้ับความนิยมยกยอ่งอยู่
ทัว่ไป จนนานาประเทศและประชาชนต่างยกย่องพระนามว่า “พระมหาธีรราชเจา้” แต่เป็นท่ีน่า
เสียดายรัชสมยัของพระองค์สั้นเกนิไป ทรงอยูใ่นราชสมบติัเพียง 16 ปีกเ็สด็จสวรรคต เม่ือ 1 
นาฬิกากบั 16 นาที ของคืนวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พงศ. 2468 หลงัจากสมเด็จเจา้ฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา
ฯ พระราชธิดาทรงประสูติเพียงวนัเดียว แมว้่าพระองค์จะไดเ้สด็จสู่สวรรคาลยัแลว้กต็าม พระราชา
นุสรณ์ต่างๆ ของพระองค์ท่านกย็งัคงอยู่เป็นศรีสง่าคู่กบัชาติไทยสืบมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ประวัตกิารลูกเสือไทย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ให้สถาปนากองเสือป่าข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพ่ือฝึกหัดขา้ราชการพลเรือนทั้งหลาย
ให้ไดเ้รียนรู้วิชาทหาร เพ่ือเป็นก  าลงัส ารองในเวลาสงคราม ในยามสงบกไ็ดช่้วยเหลือขา้ราชการ
ปราบปรามโจรผูร้้าย หรือปราบจลาจล นอกจากน้ียงัมีพระราชประสงค์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือปลูกฝังความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ 
2. เพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 
3. เพ่ือปลูกฝังความสามคัคีในหมู่คณะและไม่ท าลายซ่ึงกนัและกนั  
เสือป่าคือทหารท่ีไปสืบข่าวขา้ศึกเพ่ือแม่ทัพจะไดท้ราบข่าวล่วงหนา้กอ่นเป็นเลาๆ 

ว่าขา้ศึกยกมาทางใด ก  าลงัเท่าใด ท่าทางรบพุ่งอยา่งไร ตรงกบัค าว่า “ผูส้อดแนม” หรือใน
ภาษาองักฤษเรียกว่า SPY 

กอ่นท่ี ร. 6 จะโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งกองเสือป่าข้ึนนั้น พระองค์ไดท้รงทดลองฝึก
มหาดเลก็ประจ าพระองค์ท่ีพระราชวงัสราญรมย ์และพระราชวงัสนามจนัทร์อยา่งเงียบๆ มากอ่นถึง 
3 ปี เม่ือทรงเห็นว่าดี และมีประโยชน์ จึงโปรดให้ตั้งกองเสือป่าข้ึน 

หลงัจากทรงพระกรุณราโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งกองเสือป่าข้ึนแลว้ พระองค์ทรงเป็น
นายกองใหญ่ผูบ้งัคบับญัชาการเสือป่า ทัว่ราชอาณาจกัร การเสือป่าไดข้ยายไปทุกมณฑล ทุกคน
กอ่นท่ีเขา้ประจ าการตอ้งเขา้พิธีถือน ้ าพิพฒัน์สตัยา พิธีน้ีกระท าข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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การลูกเสือไทย 

หลงัจากท่ีประเทศองักฤษไดส้ถาปนาการลูกเสือข้ึนแลว้ในปี พ.ศ. 2451 พระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว กไ็ดท้รงพระราชทานก  าเนินลูกเสือไทยข้ึน หลงัจากตั้ งกองเสือป่า
ไดเ้พียง 2 เดือน คือ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และเป็นประเทศท่ี 3 ท่ีตั้งกองลูกเสือข้ึนในโลก 

 

กองลูกเสือแห่งแรกในประเทศไทย 

กองลูกเสือแห่งแรกในประเทศไทยตั้งข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเลก็หลวง คือ โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลยั ไดน้ามว่า กองลูกเสือกรุงเทพท่ี 1 ร. 6 ไดท้รงพระราชทาน วโรกาสให้กองลูกเสือ
โรงเรียนมหาดเลก็หลวงเขา้เฝ้า ณ สโมสรสนามเสือป่าในพ .ศ. 2454 และไดพ้ระราชทานนามกอง
ลูกเสือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงน้ีว่า “กองลูกเสือหลวง” 
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ใบงาน 

ช่ือ………………………………ชั้น ป.5  หมู่……. 
ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือตอบค าถามต่อไปน้ี 

1)พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
สถาปนากองเสือป่าข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพ่ืออะไร 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

 
2)นอกจากน้ีค าถามในขอ้ (1) แลว้พระองค์ยงัมีพระราชประสงค์อะไรอีกบา้ง 

 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทึกกิจกรรม 

 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 

เล่าพระราช
ประวตัิโดยยอ่ 

การแสดงออก
ด้วยความมัน่ใจ 

ผลการประเมิน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

(ลงช่ือ) …………………….  ผูป้ระเมิน 
( ……………………………) 
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แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ชั้นระถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง    วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ 

การเรียนรู้เก ีย่วกบัวิวฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทยท าให้ทราบความเป็นมา และการ 
วฒันาการของลูกเสือทั้งของโลกและของประเทศไทยดีข้ึน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  บอกวิวฒันาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทยได้ 
สาระการเรียนรู้ 

  วิวฒันาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม -  เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงการก  าเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลก  
3.2 ผูก้  ากบัเล่าวิวฒันาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  
3.3 อภิปรายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.  ลูกเสือท าใบงาน 
6. พิธีปิดประชุมกอง(ตรวจ  นดัหมาย) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. แผนภูมิสรุปวิวฒันาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  
2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบความรู้  ใบงาน 

วิธีวัดผล / การประเมนิผล 

1. การสงัเกต 
1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การซักถาม 
3. การตรวจใบงาน 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  วิวัฒนาการของลูกเสือ 

 

วิวัฒนาการลูกเสือโลก 
 ลอร์ด   เบเดน   โพเอลล ์ ( บี.พี )   เป็นผูก้อ่ตั้งกจิการลูกเสือของโลกเป็นคร้ังแรก   และ
ไดรั้บคดัเลือกเป็นประธานคณะลูกเสือทัว่โลก  เม่ือ  พ.ศ.2461 
 สาเหตุท่ี  บี.พี. คิดตั้งกองลูกเสือข้ึน  เม่ือ  พ.ศ.2442  บี.พี. ถูกส่งไปรักษาเมืองมาฟอีคิง  
เมืองข้ึนขององักฤษในแอฟริกาใต ้ เน่ืองจากสงครามบวัร์  เมืองมาฟอีคิงถูกลอ้มนานถึง  213  วนั  
ในระหว่างน้ี  บี.พี. ไดจ้ดักองทหารเด็กซ่ึงมีอายตุั้งแต่  9  ปีข้ึนไป  มีเด็กหนุ่มเป็นผูบ้งัคับบญัชา  มี
เคร่ืองแบบและไดร้ับการอบรมในการส่ือสารกบัรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหมขององักฤษ   เด็ก
เหล่าน้ีมีความสามารถและกลา้หาญมาก   เขาไดรั้บเหรียญกลา้หาญในสงครามคร้ังน้ีดว้ย 
พ.ศ. 2447 - ไดเ้ขียนโครงการอบรมเด็ก  ซ่ึงมีหลกัการคลา้ยลูกเสือ  ให้เซอร์  วิลเลียม  สมิธ  

น าไปทดลอง  ตั้งสมาคมเด็กข้ึนในสกอตแลนด์ 
พ.ศ. 2450 -  บี.พี. ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน  หลงัจากนั้นท่านไดน้ าเด็ก 20 คน  ไปอยูค่่าย

พกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี  ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลา  9  คืน  และได้
ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  คือ 

 ( 1 ) การจดัแบ่งเด็กเป็นหมู่ ๆ ละ 5 คน  มีนายหมู่รับผิดชอบในเร่ืองความ
ประพฤติ  และการปฏิบติัในหมู่ของตน  ปรากฏไดผ้ลดีมากในทางปฏิบติั  เด็กรู้จกั
หนา้ท่ีรับผิดชอบ  แสดงให้เห็นว่า  ระบบหมู่เป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งในการอบรมเด็ก  

 ( 2 ) เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด  ต่างชอบการอยูค่่ายพกัแรม  
และกจิกรรมกลางแจง้ 

 ( 3 ) วิธีท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการศึกษาวิชาลูกเสือ  คือ  กรปฏิบติัจริงและโดยการเล่น
เกม 

พ.ศ. 2451 -  แต่งต าราช้ีแจงวตัถุประสงค์  สาระส าคญั  ค าปฏิญาณ  และกฎ  คติ  รหัส  การ
แสดงความเคารพ  การจบัมือ  เคร่ืองแบบ  แนวการฝึกอบรมลูกเสือ  

 -  มีการชุมนุมตั้งลูกเสือองักฤษคร้ังแรกท่ีคริสตลัแพเลช ( Crystal  Palace )  ใน
กรุงลอนดอน  ในวนัท่ี  4  กนัยายน   พ.ศ. 2452 
-  ตั้งส านกังานลูกเสือ  และในวนัท่ี  10  ธนัวาคม  พ.ศ.2452  จดัตั้ง
กรรมการบริหารลูกเสือชุดแรก  โดยมี  บี .พี. เป็นประธานกรรมการ 
-  บี.พี. ไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นชั้นเซอร์ ( Sir )  เรียกช่ือเต็มว่าเซอร์โร
เบิร์ต  เบเดน  โพเอลล์ 
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พ.ศ. 2453 -  มีการจดัตั้งลูกเสือหญิง ( Girl  Guide ) โดยมี  แอกนิส  น้องสาวของ บี.พี. เป็น
หัวหนา้ 

พ.ศ. 2454 -  ตั้งกองลูกเสือสมุทร 
พ.ศ. 2455 -  บี.พี. เดินทางรอบโลก เยี่ยมการลูกเสือในประเทศต่าง ๆ  

- บี.พี. สมรสกบั  มีสโอลาฟ  เซนต์แคลร์  โซมส์  เม่ือ  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2455 
พ.ศ. 2457 -  เกดิสงครามโลกคร้ังแรก  บี.พี. มอบลูกเสือให้ท าหนา้ท่ีช่วยทหาร  เช่น  รักษา

สะพาน   และสายโทรศพัท์  ท าหนา้ท่ีผูส่ื้อข่าว   ช่วยงานในโรงพยาบาล  
พ.ศ. 2459 -  ตั้งกองลูกเสือส ารอง 
พ.ศ. 2460 -  เลด้ี  เบเดน  โพเอลล ์ ไดรั้บเลือกให้เป็นประมุขของกองลูกเสือหญิง   
พ.ศ. 2461 -  ตั้งกองลูกเสือวิสามญั  หรือ  Rover  Scout  ข้ึน 
พ.ศ. 2462 -  ตั้งกลิเวลลป์าร์ค  และเร่ิมด าเนินการอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นวูดแบดจ ์
พ.ศ. 2463 -  ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีโอลิมเปีย  ในกรุงลอนดอน  ท่านไดรั้บการสถาปนา

เป็นประมุขของลูกเสือโลก  ( Chief  Scout  of  the  World )   
- ท่ีประชุมมีมติให้มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกทุก  2  ปี  และจดัตั้ง

ส านกังานลูกเสือนานาชาติข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
พ.ศ. 2565 -  เขียนหนงัสือ  ( Rover  to  Succes  ) ซ่ึงเป็นคู่มือส าหรับสูกเสือวิสามญั 
พ.ศ. 2567 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 2  ณ  เมืองเออเมลนัเดน  ( Ermelunden ) ใน

ประเทศเดนมาร์ก 
พ.ศ. 2469 -  ตั้งกองลูกเสือพิการ 
พ.ศ. 2472 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 3 ณ อาร์โรวป์าร์ค  เมืองเบอร์เดนแฮค  ในประเทศ

องักฤษ   
- พระเจา้ยอร์ชท่ี  5  พระราชทานบรรดาศกัด์ิชั้น  บารอน  เรียกช่ือเต็มว่า  ลอร์ด  

เบเดน  โพเอลล ์ แห่งกลิเวลล์ 
พ.ศ. 2476 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  4  ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ  ประเทศฮงัการี 
พ.ศ. 2480 -  บี.พี. อาย ุ 80  ปี  พระเจา้ยอร์ชท่ี  6  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. 2481 -  บี.พี.  ไปอยูท่ี่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยา 
พ.ศ.2484 -  บี.พี. ถึงแกอ่นิจกรรม  เม่ืออายไุด ้ 84  ปี  ณ บา้นพกัเมืองไนเยอรี  เม่ือ 8 

มกราคม  พ.ศ. 2484 
 ค าว่า  SCOUT  มาจาก 

 S  ยอ่มาจาก   SINCERITY แปลว่า   ความจริงใจ 
 C ยอ่มาจาก  COURTESY แปลว่า   ความสุภาพอ่อนโยน 
 O ยอ่มาจาก  OBEDIENCE  แปลว่า    การเช่ีอฟัง 
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 U ยอ่มาจาก  UNITY แปลว่า   ความเป็นใจเดียวกนั 
 T  ยอ่มาจาก  THRIFTY แปลว่า   ความมธัยสัถ์ 

องค์การลูกเสือโลก  เกดิข้ึนท่ีองักฤษเม่ือปี  พ.ศ. 2451  โดยอาศยัความคิดเห็นและหนงัสือ  
" การลูกเสือส าหรับเด็กชาย " 

1. สมชัชาลูกเสือโลก 

สมชัชาลูกเสือโลก  คือ  ท่ีประชุมของผูแ้ทนคณะลูกเสือต่าง ๆ  ปัจจุบนัมีสมาชิกอยู ่ 119 
ประเทศ  เป็นผูแ้ทนลูกเสือประมาณ  16  ลา้นคน  ประเทศสมาชิกส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมได้
ประเทศละ  6  คน  เง่ือนไขการเขา้ประชุม  คือ การยอมรับและปฏิบติัตามจุดหมาย  และหลกัการ
ลูกเสือโลกอยา่งอิสระ  และไม่เก ีย่วกบัการเมือง  

สมชัชาลูกเสือโลก  ประชุมกนัทุก  3  ปี  ในประเทศใดประเทศหน่ึงตามมติของท่ีประชุม
สมชัชาลูกเสือโลก 

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก 
คณะกรรมการลูกเสือโลก  ประกอบดว้ยบุคคล  12  คน  จากสมาชิก  12  ประเทศ  เลือกตั้ง

โดยท่ีประชุมสมชัชาลูกเสือโลก   กรรมการลูกเสือโลกอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  6  ปี  และเลือกตั้ง
กนัเองเป็นประธานและรองประธานในการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกทุก ๆ 3  ปี  จะมีกรรมการพน้
จากต าแหน่ง  4  คน  และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสือเขา้แทนท่ีโดยวิธีลงคะแนนนบัจากท่ีประชุม
ใหญ่  ซ่ึงมีผูแ้ทนมาจาก  119  ประเทศ  โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง  ณ  เมืองเจนีวา   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

3. ส านักงานลูกเสือโลก 
              ส านกังานลูกเสือโลก ท าหนา้ท่ีเป็นส านักงานเลขาธิการการปฏิบติัตามค าสัง่หรือมติของ
สมชัชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเลขาธิการเป็นหัวหนา้ส านักงานและมีเจา้หนา้ท่ี
อีก 40 คนเป็นผูช่้วย 
พ.ศ. 2463 - ตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
พ.ศ. 2501 - ยา้ยไปอยูท่ี่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
พ.ศ. 2504 - การประชุมสมชัชาคร้ังท่ี 18 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
พ.ศ. 2511 - ยา้ยไปอยู่เมือเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมี 

ส านกังานอีก 5 เขต คือ 
  เขตอินเตอร์-อเมริกา ตั้งอยูท่ี่เมืองซานโฮเซ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  เขตเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยูท่ี่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
  เขตอาหรับ  ตั้งอยูท่ี่เมืองไคโร ประเทศอียปิต์ 
  เขตยโุรป  ตั้งอยูท่ี่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  เขตแอฟริกา  ตั้งอยูท่ี่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 
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 การประชุมสมันาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก 
ประชุมคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2501 หลงัจากนั้นไดมี้การประชุมทุก 2 ปี และไดเ้ปล่ียนเป็นทุก 

3 ปี ในปี พ.ศ. 2532 ในปีท่ีไม่มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได ้เปล่ียนช่ือ
เป็น   " Asia-Pacific Scout Conferenec "  
 

วิวัฒนาการลกูเสือไทย 
  วิวฒันาการลูกเสือไทย แบ่งออกเป็น 5 ยคุ ดงัน้ี 

1. ยคุกอ่ตั้ง พ.ศ. 2454 – 2468 
ยคุน้ีตรงกบัสมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงสถาปนาคณะ

ลูกเสือไทยข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราขอ้บงัคบั
คณะลูกเสือ และจดัตั้งสภากรรมการกลางจดัการลูกเสือแห่งชาติข้ึน โดยพระองค์ทรงด ารงต าแหน่ง
สภานายก 

กองลูกเสือกองแรกไดจ้ดัตั้งข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเลก็หลวงเป็นกองลูกเสือใน
พระองค์ เรียกว่า กองลูกเสือกรุงเทพท่ี 1 

พระองค์ได้พระราชทานคติพจน์แกค่ณะลูกเสือว่า “เสียชีพอยา่เสียสตัย”์ 
พ.ศ. 2459 ตั้งโรงเรียนผูก้  ากบัลูกเสือในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ณ สโมสรเสือป่า 
พ.ศ. 2463 ส่งผูแ้ทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังท่ี 1 
พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมชัชาลูกเสือโลก 

กลุ่มแรก ซ่ึงรวมทั้งส้ินมี 31 ประเทศ 
พ.ศ. 2467 ส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังท่ี 2 

2. ยคุส่งเสริม  พ.ศ. 2468 – 2482 สมยัรัชกาลท่ี 7 จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน
ยคุน้ีมีเหตุการณ์ส าคญัคือ 
พ.ศ. 2470 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 1ณ พระราชอุทยานสราญรมย  ์
พ.ศ. 2474 ตั้งโรงเรียนผูก้  ากบัลูกเสือข้ึนใหม่ ณ พระรามราชนิเวศน์  

จ. เพชรบุรี 
พ.ศ. 2476 ตั้งกรมพลศึกษาข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้กองลูกเสืออยู่

ในกรมพลศึกษา 
 ประกาศใชต้ราประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติ และกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
พ.ศ. 2478 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ 
พ.ศ. 2479 ประกาศตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา ประกาศใชห้ลกัสูตรลูกเสือเสนา

และสมุทรเสนา 
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 พ.ร.บ. ธง ก  าหนดลกัษณะธงประจ ากองคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
ธงประจ ากองลูกเสือ 

 
3. ยคุประคบัประคอง ปี พ.ศ. 2482 – 2489  

ยคุน้ีเป็นยคุตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอนันทมหิดล และอยู่ใน
ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ระยะน้ีการลูกเสือในประเทศซบเซาลงไปบา้งเน่ืองจากประเทศไทย
อยูใ่นภาวะสงคราม และในปี พ.ศ. 2486  ไดมี้พระราชบญัญติัยวุชนแห่งชาติข้ึน มีการจดัตั้งหน่วย
ยวุชนทหาร ซ่ึงมีการฝึกการใช้อาวุธแบบทหารและไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในสมยันั้น ส่วน
กจิการลูกเสือกย็งัคงด าเนินอยู ่และในบางจงัหวดั เช่น จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัอุบลราชธานี มีการ
ส่งเสริมกจิการลูกเสือยา่งเข้มแข็งและไดจดัมีการชุมนุมลูกเสือข้ึนบา้งในระยะน้ี 

4. ยคุกา้วหนา้ 
ยคุน้ีอยู่ในช่วงตน้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมี

เหตุการณ์ส าคญัดงัต่อไปน้ี  
พ.ศ. 2490 มีพระราชบญัญติัยกเลิกพระราชบญัญติัยวุชนแห่งชาติ พ.ศ. 2486 

มีพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2490 
พ.ศ. 2496 สร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
พ.ศ. 2497 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ณ สนามกฬีาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2501 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้นคร้ัง

แรก 
 จดัตั้งกองลูกเสือส ารองกองแรกข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 

สิงหาคม พ.ศ. 2501 
พ.ศ. 2503 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองข้ึนวูดแบดจ์ คร้ังท่ี 1 ณ 

ค่ายพระต าหนกัมหาราช ต .อ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2404  เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นท่ี 1 ณ 

ค่ายวชิราวุธ 
พ.ศ. 2506 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นท่ี 1 ณ 

ค่ายวชิราวุธ 
พ.ศ. 2507 ประกาศใช้พ.รบ. ลูกเสือ พ.ศ. 2507 
 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นวูดแบดจ์ ณ 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 ประชุมสภาลูกเสือคร้ังท่ี 1 ณ ศาลาสันติธรรม 
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 จดทะเบียนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทรกองแรก ณ โรงเรียน  
สตัหีบ 

พ.ศ. 2509 จดทะเบียนกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิริ
นทร์ 

5. ยคุถึงประชาชน  ปี พ.ศ. 2514 – ปัจจุบนั มีเหตุการณ์ส าคญั ดงัน้ี 
พ.ศ. 2514 เป็นปีท่ีมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นเป็นคร้ังแรก 
พ.ศ. 2515 ทรงรับกจิการลูกเสือชาวบา้นไวใ้นพระบรมราชูถมัภ์ 
พ.ศ. 2516 รับกจิการลูกเสือชาวบา้นเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสัง่ ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2516 ให้น า

วิชาลูกเสือเขา้อยูใ่นหลกัสูตรโรงเรียน 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ ณ บริเวณหนา้ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน และทรงเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 
8 

พ.ศ. 2520 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 
พ.ศ. 2521 ประกาศยกเลิกหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือของกลิ

เวลลป์าร์ค และใชข้องส านกังานลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก 
พ.ศ. 2524 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 เพ่ือเฉลิมฉลองวนัพระราช

สมภพ ครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลท่ี 6 
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เพลงราชสดุดี 
 

 ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ 
  ขอน้อมนบบาทบงส์ุระทรงศรี 

 พระบาทมงกุฎกล้าฯ จอมเมาลี 

  ทรงปราณีก่อเกือ้ลูกเสือมา  
 ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย 

  ให้มใีจรักชาติศาสนา 
 ทรงส่ังสอนสรรพกิจวิทยา 

เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร 
 ดงัดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง 

  กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมยั 
 พระคุณนีจ้ะสถิตสนิทใน 

  ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย… 

 

เพลงลกูเสือธีรราช 
   เหล่าลูกเสือของธีรราช 

ทะนงองอาจสืบชาติเช้ือพงศ์พันธ์ุ 
สมัครสมานโดยมีสามัคคมีั่น 
พวกเราจะรักร่วมกนั จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา รักษาช่ือ 
สร้างเกยีรติระบือ เลือ่งลอืต่อไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน 
พวกเราล้วนช่ืนบาน เพราะกจิการลูกเสือไทย 

************************** 
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ใบงาน 

 
ช่ือ…………………………….ช้ัน ป.5  หมู่………… 

 
ค าชี้แจง   

ให้ลูกเสือเขียนนิยามและค าจ ากดัความของคติพจน์ของลูกเสือท่ีว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

 



 40 

แบบบันทกึกจิกรรม 
 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 

บอกวิวฒันาการ
ลูกเสือโลก    

บอกวิวฒันาการ
ลูกเสือไทย 

ผลการประเมิน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
(ลงช่ือ) …………………….  ผูป้ระเมิน 

( ……………………………) 
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แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ชั้นระถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  5   เร่ือง    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามญั)  (1) เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นส่ิงท่ีลูกเสือตอ้งปฏิบติัตาม เพ่ือเสริมสร้างตนให้เป็น
พลเมืองดี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ท่องค าปฏิญาณและกฎของลุกเสือไดถู้กตอ้ง  
2. บอกความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลุกเสือสามญัได้ 
3. ปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม  เพลง 
3. สอนตามเน้ือหา  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามญั) 
4. ความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามญั) 
5.   ครูให้นกัเรียนช่วยกนับอกค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
6.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มอภิปรายความหมายและแนวทางปฏิบติัตามค าปฏิญาณ 

และกฎแต่ละขอ้ แลว้น ามารายงานต่อชั้นเรียน ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผลการอภิปรายของแต่
ละกลุ่ม 

7.ให้นกัเรียนเขียนบนัทึกประจ าวนัเก ีย่วกบัการปฏิบติัตามตามค าปฏิญาณและกฎของ  
ลูกเสือ 

8.แบ่งกลุ่มนักเรียนจบัสลากแสดงละครสั้นๆ ตากฎของลูกเสือ 
9.ให้นกัเรียนช่วยกนัเขียนค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือติดไวเ้พ่ือเตือนความจ า  
10.ให้นกัเรียนทบทวนค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นรายบุคคล  
11.ลูกเสือท าใบงาน 
11.พิธีปิดประชุมกอง(ตรวจ  นดัหมาย) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
2. แผนภูมิค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3. ใบความรู้ 
4. ใบงาน 
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วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. การสัมภาษณ์ซกัถามเก ีย่วกบัวิธีปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
3. ตรวจผลงาน จากบนัทึกประจ าวนั / ใบงาน 
4. การทดสอบ โดยให้ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ใบความรู้ 

 

กฎและค าปฏญิาณของลูกเสือสามัญ 
ค าปฏิญาณลูกเสือสามญั 
  ค าปฏิญาณ  คือ ค ามัน่สัญญาของลุกเสือกท่ีจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัดว้ยความจริงใจ 
เพ่ือเป็นหลกัให้ลูกเสือไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง 

ค าปฏิญาณของลูกเสือ มี 3 ขอ้ คือ 
  “ดว้ยเกยีรติของขา้ ขา้สญัญาว่า 
  ขอ้ 1   ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 
  ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
  ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
  ลูกเสือตอ้งกล่าวค าปฏิญาณไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความหมายและปฏิบติัตามได ้เพ่ือ
ความเห็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  
  ค าปฏิญาณ ขอ้ 1  ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ หมายถึง  
ลูกเสือทุกคนต้องมีความจงรักภกัดี เคารพบูชา และเทิดทูนไวซ่ึ้ง ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดงัน้ี 
  ชาติ  หมายถึง ประชาชนท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ มีความเช่ือถือในเร่ืองเช้ือชาติ 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และอยูใ่นการปกครองรัฐบาลเดียวกนั  
  ชาติไทย มีธง ไตรรงค์เป็นเคร่ืองหมายแทนชาติ 
  ธงชาติ  เป็นส่ิงท่ีต้องเคารพ ลูกเสือทุกคนตอ้งแสงความเคารพธงชาติ และไม่กระท า
การใด  ท่ีแสดงการลบหลู่ เช่น ท าส่วนใดส่วนหน่ึงของธงตกพ้ืนดิน น าธงไปปูพ้ืน เช็ดส่ิงของ หรือ 
เหยยีบย  า่ เป็นตน้ 
  วิธีการแสงความจงรักภักดีต่อชาติ 
  ลูกเสือแสงความจงรักภกัดีต่อชาติได ้โดยการปฏิบติัตนให้เป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตาม
ระเบียบ แบบแผน และกฎหมายของบา้นเมือง ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นตามความสามารถ และไม่กระท าการใดๆ อนัจะน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อชาติ  
  ศาสนา 

ลูกเสือจะนบัถือศาสนาใดกไ็ด ้เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี รู้จกัผิดชอบ
ชัว่ดี ละเวน้ความชัว่ ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา และใจ ลูกเสือตอ้ง
แสดงความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา ไม่แสดงการลบหลู่ หรือเหยยีดหยาม
ศาสนาอ่ืน 

พระมหากษัตริย์ 
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 พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขของประเทศ และทรงเป็นประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ทรงเป็นม่ิงขวญัของประชาชนชาวไทย เป็นท่ีรวมความสามคัคีของคนทั้ งชาติ เรา
สามารถแสดงความจงรักภกัดีไดโ้ดยการประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ไดถู้กตอ้งในโอกาสอนัควร 

ค าปฏิญาณ ข้อ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็นหลกัส าคญัของลุกเสือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ลูกเสือ

ไดรั้บการยกยอ่งจากประชาชนทัว่ไป  
แหล่งท่ีลูกเสือจะบ าเพญ็ประโยชน์นั้น ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วักอ่น แลว้ค่อยขยาย

ออกไป คือ 
1. บา้น ลูกเสือควรช่วยผูป้กครองท างานบา้นทั้งหลายา เช่น เกบ็กวาดท าความ

สะอาด จดัของให้มีระเบียบ ตดัหญา้ในสนาม ท าอาหาร ซกัผา้ รีดผา้ ลา้ยถว้ยชาม เป็นตน้  
2. โรงเรียนหรือท่ีตั้งกองลูกเสือ ลูกเสือควรช่วยท างานในห้องเรียนและโรงเรียน

ท างานเป็นหมู่คณะร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบร่วมกนั  
3. บริเวณใกลชิ้ดกบัโรงเรียน กองลูกเสือของเราส่วนใหญ่อยูใ่นโรงเรียนและ

โรงเรียนกอ็ยู่ในบริเวณวดั หรือใกลชิ้ดวดั ลูกเสือจึงควรบ าเพญ็ประโยชน์ในบริเวณวดัโดยสม ่าเสมอ  
4. การป้องกนัอุบติัเหตุ และช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ อาจจะเร่ิมจากการเกบ็

กระป๋องเหล่า หรือของเล่นท่ีเกะกะ เพ่ือไม่ให้ผูอ่ื้นสุดุดหกลม้ลง หรือการเกบ็เศษแกว้ท่ีอยูข่า้งถนน 
เพ่ือไม่ให้ผูอ่ื้นเป็นอนัตราย 

5. การช่วยเหลือผูส่้วนรวมและงานการกุศล ลูกเสือมกัไดร้ับค าขอร้องให้ช่วยเหลือ
งานส่วนรวมเนืองๆ เพราะลุกเสือมีระเบียบวินยั และเต็มใจท่ีจะบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชน 
นอกจากน้ีปกระชาชนกนิ็ยมยกยอ่งการปฏิบติังานของลูกเสือ ละให้ความร่วมมือยา่งดี เช่น งาน
กาชาด งานแข่งขนักฬีา เป็นต้น 

ค าปฏิญาณ ข้อ 3   ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็น “ศีล” ของลูกเสือเป็นกฎหลกัยดึเหน่ียวให้ลูกเสือ

ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีดีงาม ลูกเสือทุกประเทศจะปฏิบติัเช่นเดียวกนัหมด ถือว่าเป็นหลกัสากล ลูกเสือจะเป็น 
พลเมืองดีของชาติบา้นเมืองได ้กโ็ดยยดึอาค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือน้ี ไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั
อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ และอยา่ลืมว่าเม่ือเราปฏิบติัไดแ้ลว้กเ็ชิญชวนเพ่ือนๆ นอ้งๆ ให้ปฏิบติัตาม
เราดว้ย กจ็ะท าให้ลูกเสือประสบผลส าเร็จในชีวิต เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ลูกเสือจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีช่วย
สร้างชาติให้มัน่คง ท าให้สงัคมท่ีอยูร่อบตวัเรามีความสุข น่าอยู่ 

กฎของลุกเสือสามญั 
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กฎของลูกเสือมี 10 ขอ้ ซ่ึงลูกเสือจะตอ้งท่องและจ าให้ได ้รู้ความหมาและน าไป
ปฏิบติัจนเกดิเป็นนิสยั ดงัน้ี 

ข้อ 1   ลูกเสือมีเกยีรติ เช่ือถือได้ 
หมายถึง  ลูกเสือเป็นผูมี้เกยีรติ เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูอ่ื้น เม่ือไดป้ฏิญาณ

หรือกล่าวส่ิงใดออกไปแลว้ ต้องรักษาค ามัน่สญัญา ปฏิบติัตามท่ีไดพู้ดไว ้เม่ือไดร้ับมอบหมายให้
ท างานส่ิงใด ตอ้งปฏิบติัให้เต็มความสามารถ ดว้ยความตั้งใจ ซ่ือสตัยแ์ละส าเร็จสมท่ีไดรับความ
เช่ือถือและไวว้างใจ 

ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อผูมี้
พระคุณ 

หมายถึง  ลูกเสือต้องแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยอ์ยา่งจริงใจ 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมาย ประเพณี ยอมเสียสละทั้งร่างกาย สติปัญญา และ
ทรัพยสิ์นเม่ือมีโอกาส มีความช่ือตรงต่อบิดา มารดา ครูอาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและผูมี้พระคุณ  

ข้อ 3   ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
หมายถึง ลูกเสือจะตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือท าประโยชน์

ให้แกผู่อ่ื้นตามความสามารถ 
ข้อ 4   ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพ่ีน้องกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
หมายถึง  ลูกเสือต้องมีความโอบออ้มอารี เอ้ือเฝ้ือเผ่ือแผ่ต่อคนทัว่ไป ไม่เลือกชั้น

วรรณะหรือเช้ือชาติ ประพฤติปฏิบติักบัคนทัว่ไปเหมือนกบัว่าเป็นพ่ีน้องกนั 
ข้อ 5   ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
หมายถึง ลูกเสือเป็นผูมี้กริิยาวาจาสุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ค าพูดและการ

แสดงออก ประพฤติตนให้เหมาะสมกบักาลเทศะ ไม่แสดงกริิยาดูหม่ินหรือเหยยีดหยามผูอ่ื้น 
ข้อ 6   ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์ 
หมายถึง  การไม่ท าร้อยหรือทรมานสตัว ์เม่ือพบสตัวท่ี์เจ็บป่วย หิวโหย หรือไดร้ับ

การทรมาน เช่น ตกน ้ า ลูกไมท้บั ฯลฯ ถา้ช่วยเหลือได้กต็อ้งช่วยเหลือทันที โดยเฉพาะอยา่งยิง่สตัว์
เล้ียง ตอ้งดูแลเอาใจใส่ให้อาหารและท่ีอยู่อาศยัให้เหมาะสม  

ข้อ 7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
หมายถึง  ลูกเสือต้องเป็นผูท่ี้อยูใ่นโอวาทของบิดามารดา ไม่ด้ือร้ัน ปฏิบติัตามค าสัง่

สอนของบิดามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ การเคารพเช่ือฟังบิดามารดาและ
ผูบ้งัคบับญัชา นอกจากไดช่ื้อว่าฝึกการสร้างวินยัให้ตนเองแลว้ ยงัไดช่ื้อว่าเป็นผูก้ตญัญูต่อผูมี้พระคุณ
อีกดว้ย 

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาง 
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หมายถึง  ลูกเสือเป็นผูมี้ความร่าเริงยิม้แยม้ แจ่มใจ มีความอดทนต่อความยากล าบาก 
และท างานจนประสบความส าเร็จ  

ข้อ 9   ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
หมายถึง  ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูรู้้จกัประหยดั เกบ็หอมรอบริบ ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟ่ือย ไม่

ปล่อยให้เสียเวลาไปโดยไม่มีประโยชน์ 
ข้อ 10   ลูกเสือประพฤติชอบดว้ย กาย วาจา ใจ  

หมายถึงลูกเสือตอ้งประพฤติปฏิบติัแต่ในส่ิงท่ีดี ทั้งการกระท า ค าพูดและจิตใจ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
มีใจเอ้ือเฝ้ือเผ่ือแผ่ ช่วยเหลืองานคนอ่ืนปละปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแกค่นทัว่ไป
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ใบงาน 
ช่ือ…………………………….ชั้น ป.5  หมู่……………. 

ค าช้ีแจง ใหลู้กเสือบอกกฎและค าปฏิญาณใหถู้กตอ้ง 
1.ค าปฏิญาณของลูกเสือ ม ี…….. ข้อ คือ 
 

  “ด้วยเกียรตขิองข้า ข้าสัญญาว่า 
 

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

2. กฎของลุกเสือสามญั 

กฎของลูกเสือมี …. ขอ้ 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึกจิกรรม 
 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 

บอกกฎของ 
ลูกเสือ 

บอกค  าปฏิญาณ
ของลูกเสือ 

 
ผลการประเมิน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              
(ลงช่ือ) …………………….  ผูป้ระเมิน 

( ……………………………) 
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แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ชั้นระถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  6  เร่ือง    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามญั)  (2) เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นส่ิงท่ีลูกเสือตอ้งปฏิบติัตาม เพ่ือเสริมสร้างตนให้เป็น
พลเมืองดี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 
2. ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัได้ 

สาระการเรียนรู้ 

1. ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั 
2. กฎของลูกเสือสามญั 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3.2 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่อภิปรายการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎ โดยผูก้  ากบั

เป็นผูก้  าหนดหัวขอ้ให้แลว้น ามารายงานหรือแสดงบทบาทสมมุติ  
3.3 ให้ลุกเสือท่องจ า และเขียนค าปฏิญาณและกฎ 
3.4 ให้นายหมู่และลูกเสืออภิปรายถึงการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลุกเสือ

อยา่งสม ่าเสมอ 
3.5 ผูก้  ากบัลุกเสือติดตามการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎ แลว้ให้ลูกเสือ

บนัทึกรายงาน 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
 

1. แผนภูมิค าปฏิญาณและกฎ (แยกเป็นข้อๆ ละแผ่น) 
2. แผนภูมิเพลง 



 50 

วิธีวัดผล / การประเมนิผล 

1. การสงัเกต 
1.1 ความสนใจ 
1.2 การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ หลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
1.3 การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. การทดสอบ การท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั  
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ภาคผนวก 

ใบความรู้ 
การปฏิบตัิตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  

1. ลูกเสือไดร้ับมอบหมายการงานใด ไดก้ระท าจนเป็นผลส าเร็จ  
2. แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา ประมหากษตัริย ์เป็นนิจ  
3. บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกวนั (ยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง) 
4. จะตอ้งปฏิบติัตนต่อเพ่ือร่วมหมู่ ร่วมคณะของตน แลยงัมีเพ่ือต่างโรงเรียน ต่าง

อ าเภออีก (อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 คน) 
5. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะความไม่ถูกตอ้งเรียบร้อย 
6. ไดเ้คยช่วยเหลือชีวิตสตัวแ์ละมีความเตตาสงสารสตัว์ 
7. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะขดัค าสัง่บิดา มารดา ครู อาจารย  ์
8. ไมเคยหลกัเล่ียงงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้ท าร่วมกบัคนอ่ืน  
9. ไดส้ะสมเงินซ่ึงหาไดโ้ดยน ้ าพกัน ้ าแรง หรือไดอดออมจากท่ีบิดามารดาให้ไว ้

แลว้เกบ็ฝากออมสินไวว้นัละ ...... บาท หรือสปัดาห์ละ ........ บาท 
10. เคยท าความผิดมาบา้ง แต่ไดก้ลบัตวักลบัใจปฏิบติัเป็นคนดีของบา้น ของ

โรงเรียนและของสงัคม และจะไม่ท าในทางท่ีเส่ือเสียอีกเด็ดขาด  
อธิบาย  ค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นถอ้ยค าท่ีกล่าวออกมาดว้ยความจริงใจ เพ่ือเป็นหลกั

ยดึเหน่ียวให้ลุกเสือปฏิบติัในส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั คือ ค ามัน่สญัญา ท่ี
ลูกเสือให้ไวแ้กผูบ้งัคบับญัชา ต่อหนา้แถว หรือในพิธีทางลูกเสือ เป็นหลบกัสากลซ่ึงลูกเสือทุก
ประเทศปฏิบติัเช่นเดียวกนัหมด ลูกเสือจะเป็นพลเมืองของชาติบา้นเมืองกโ็ดยอาศยัยดึหลกัค า
ปฏิญาณเป็นอุดมการณ์น าไปปฏิบติัในชีวิต 

ค าปฏิญาณข้อ 1    “ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์” หมายถึง ลูกเสือ
ตอ้งมีความเคารพ บูชา  เทิดทูนไวด้ว้ยความช่ือสตัว ์ จริงใจ เพราะชาติหมายถึงผืนแผ่นดินและ
ประชาชนท่ีอยูร่่วมกนั มีธรรมเนียมประเพณี มีกฎหมายอนัเดียวกนัคุ้มครอง จึงควรปฏิบติัต่อชาติ
ดงัน้ี 

1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
2. เคารพปฏิบติัตามค าสัง่และกฎหมายบา้นเมือง  
3. ประพฤติตนตามธรรมเนียมประเพณีนิยม 
4. รักคนในชาติและรักแผ่นดินถ่ินเกดิของตน 
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ศาสนามีพระคุณแกเ่รา คือ ช่วยแนะน าสัง่สอนให้รู้ดีรู้ชอบ ละเวน้ความชัว่ ไม่
เบียดเบียนกนั ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ ฉะนั้นลุกเสือจึงตอ้งเคารพและปฏิบติัต่อศาสนา ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติักจิการของศาสนา 
2. เคารพเช่ืฟังปฏิบติัตามค าสอนโดยมิเลือกศาสนา  
3. ละเวน้การกระท าความชัว่ กระท าแต่ความดี 
4. ท าบุญบา้งในเวลาหรือโอกาสท่ีสะดวก 
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุขของประเทศชาติ ทรงเป็นพระประมุขของคระลูกเสือ

แห่งชาติ และทรงเป็นม่ิงขวญัของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลูกเสือตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1. แสดงความเคารพสักการะต่อองค์พระประมุข และพระบรมฉายาลกัษณ์  
2. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการกระทบกระเทือนเส่ือมเสียพระเกยีรติคุณ  
3. ลูกเสือตอ้งช่วยป้องกนัมิให้คนอ่ืนกระท าการนั้นดว้ย 
ค าปฏิญาณ ข้อ 2 “ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ” การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็นเร่ือง

ส าคญัของลุกเสือสามญัท่ีพึงปฏิบติั ลู๔กเสือพึงช่วยเหลือดูแล มีใจเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น 
ลูกเสือกระท าไดทุ้กโอกาส เช่น ช่วยพ่อแม่ ครู อาจารย ์ช่วยเหลือโรงเรียนตลอดจนชุมชน  

ค าปฏิญาณ ข้อ 3 “ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ”  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เปรียบเสมือนศีลของลูกเสือท่ีเป็นหลกัยดึเหน่ียวให้ลุกเสือประพฤติปฏิบติัในส่ิงดีงามตามกฎของ
ลูกเสือ 10 อยา่งเคร่งครัดโดยไม่หลีกเล่ียง 

กฎของลูกเสือมี 10 ขอ้ ดงัน้ี คือ 
1. ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได้ 
2. ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้

พระคุณ 
3. ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น  
4. ลุกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกบัลุกเสืออ่ืนทัว่โลก 
5. ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย   
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์ 
7. ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ท้อต่อความยากล าบาก  
9. ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
10. ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
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ขอ้ 1 “ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได้”  คือเป็นผูมี้เกยีรติเป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้น เช่ือถือได้ 
เม่ือกล่าวส่ิงใดออกไปแลว้ตอ้งรักษาสจัจะ ปฏิบติัเหมือปากพูดเสมอ เม่ือไดรั้บมอบหมายส่ิงใดตอ้ง
ท าส่ิงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยดว้ยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติก  าลงั ไม่เพิกเฉย
หลีกเล่ียง 

ขอ้ 2  “ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผู้มี
พระคุณ” หมายความว่า จะตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษตัริยื
ดว้ยใจจริง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนประเพณี และมีความ
ซ่ือตรงต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูมี้พระคุณ  

ขอ้  3  “ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น”  หมายความว่า 
จะตอ้งพยายามท าประโยชน์แกผู่อ่ื้น เตรียมพร้อมเสมอท่ีจะช่วยชีวิตผูอ่ื้นให้รอดพน้จากอนัตราย  

ขอ้  4  “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีนอ้งกบัลุกเสืออ่ืนทัว่โลก” หมายถึง 
ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูโ้อบออ้มอารีแกค่นทัว่ไปโดยไม่เลือกชาติหรือชั้นวรรณะ โดยถือว่าเป็นพ่ีนอ้ง
กนัทัว่โลก 

ขอ้  5  “ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย”  หมายความว่า เป็นผูมี้กริิยาวาจาสุภาพแกบุ่คคล
ทัว่ไป โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 

ขอ้  6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์”  หมายถึง  เป็นผูมี้จิตใจเมตตากรุณา ไม่ฆ่า 
ไม่ทรมานสตัว ์ เม่ือเจ็บป่วยตอ้งดูแลรักษา ถา้เป็นสตัวท่ี์ใชง้านกพ็ยายามใชแ้ต่พอสมควร และให้
สตัวน์ั้นไดรั้บความสบายพอสมควร 

ขอ้  7  “ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ”  
หมายความว่า ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัตามค าสัง่โดยไม่ลงัเลใจ กระท าดว้ยความเต็มใจเขม้แขง้ 

ขอ้  8   “ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก”  หมายถึง เป็นผูมี้ความยิม้
แยม้แจ่มใจ ไม่บ่น ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก แมจ้ะพบอุปสรรคกต็้องฟันฝ่าและอดทน  

ขอ้  9  “ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์”  หมายความว่า ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูรู้จกัประหยดั รู้จกัเกบ็
หอมรอมริบ ใชจ่้ายอยา่งประหยดั ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จกัรักษาทรัพย์
ส่ิงของทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 

ขอ้  10  “ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ”  หมายความว่า ลูกเสือจะตอ้ง
ประพฤติตนดีงาม วาจาเรียบร้อย มีจิตใจสะอาด มีความละอายต่อบาปและเกรงกลวัความชัว่ มีสติ
เหน่ียวร้ังไม่ยอมประท าส่ิงผิด  

 

 
 



 54 

ใบงาน 
 

ช่ือ………………………….ชั้น ป.5  หมู่………… 
 

ค าส่ัง ให้น าตวัอกัษรหนา้ขอ้ความทางขวามือ ไปใส่ลงในช่องว่างหนา้ขอ้ความทางซา้ยมือ ท่ี
สมัพนัธ์กนัให้ถูกตอ้ง 
………… 1.  ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ     ก. ค าปฏิญาณ ขอ้ 1 
………… 2.  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ     ข. ค าปฏิญาณ ขอ้ 2 
………… 3.  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย     ค. ค าปฏิญาณ ขอ้ 3 
………… 4.  ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ        ง. กฎข้อ 1 

………… 5.  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ท้อต่อความยากล าบาก  จ. กฎขอ้ 2 
………… 6.  ขา้จะจงรักภกัดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  ฉ. กฎขอ้ 3 
………… 7.  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์    ช.  กฎขอ้ 4 
………… 8.  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา   ญ. กฎขอ้ 5 
                      พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ 
………… 9.  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์      ฎ. กฎขอ้ 6 
………… 10.ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของ บิดา มารดา และ   ฑ. กฎขอ้ 7 
                      ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
…………. 11.ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์   ฒ. กฎขอ้ 8 
                       และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
…………. 12. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพ่ีนอ้ง   ณ. กฎขอ้ 9 
                        กบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
…………. 13. ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได ้     ด. กฎขอ้ 10   

***************** 
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แผนการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ชั้นระถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ท่ี  7  เร่ือง    การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมอื  เวลา   1   ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ

การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจบัมือ เป็นส่ิงส่งเสริมสร้างความมีระเบียบวินยั
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของลูกเสือ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ท าความเคารพไดถู้กต้องตามวิธีการและเหมาะสมกบัโอกาส  
2. บอกความหมายของรหัสลูกเสือและแสดงรหัสไดถู้กต้อง 
3. บอกวิธีปฏิบติัท่ีแสดงความมีระเบียบวินยัในตนเองได้ 

สาระการเรียนรู้ 

1. การท าความเคารพ 
2. การแสดงรหัส 
3. การจบัมือแบบลูกเสือ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ครูให้นกัเรียนทดลองแสดงความเคารพแบบลูกเสือให้เพ่ือดูเสร็จแลว้ครูและ  
3.2 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสาธิตการแสดงความเคารพท่ีถูกตอ้ง  
3.3 ครูน านกัเรียนสนทนาเก ีย่วกบัโอกาสในการแสดงความเคารพ  
3.4 ครูสาธิตวิธีแสดงรหัสลูกเสือและให้นกัเรียนปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง  
3.5 ครูน านกัเรียนสนทนาเก ีย่วกบัความหมาย  
3.6 ลูกเสือศึกษาใบความรู้ 
3.7 ลูกเสือท าใบงาน 
3.8 พิธีปิดกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 
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ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบครบ แสดงการท าความเคารพ  
2. หมวก ไมพ้ลอง 
3. แผนภูมิเพลง “จบัมือลูกเสือ” 
4. ใบงาน 
5. ใบความรู้ 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 

-  ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2.   การสัมภาษณ์ 
5. ตรวจผลงาน 

- แสดงวิธีท าความเคารพ 
- แสดงวิธีการใชร้หัส 
- ใบงาน 
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ภาคผนวก 

ใบความรู้
การท าความเคารพ การเคารพเป็นแสดงวินัยท่ีผูน้้อยมีต่อผูใ้หญ่ เป็นการแสดงว่าเป็นผูมี้มารยาท

เรียบร้อย มีความรักใคร่นบัถือซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย 
การท าความเคารพของลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่และวิสามญั เม่ืออยูใ่นเคร่ืองแบบมีวิธีท าความ

เคารพของลูกเสือได ้2 วิธี คือ 
1. ท าวนัทยหัตถ ์ให้ท าวนัทยหัตถ์ 3 น้ิว  คือ ยกมือขวาข้ึน น้ิวหัวแม่มือกดน้ิวกอ้ยไว ้เหยยีด น้ิวช้ี 

น้ิวกลาง น้ิวนางชิดกนั ใชข้อ้สุดทา้ยของปลายน้ิวช้ีแตะท่ีขอบหมวกปีก ประมาณตรงหางค้ิวขวาถา้สวมหมวก
ทรงอ่อน (หมวกเบเร่) หรือมิไดส้วมหมวก ใชป้ลายน้ิวช้ีแตะท่ีหางค้ิวขวา ถา้อยูใ่นแถวผูบ้งัคบับญัชาบอก 
“ตรง” 

2. ท าวนัทยาวุธ คือ การท าความเคารพในขณะท่ีลูกเสือถือพลองอยู ่ไดแ้กก่ารท าวนัทยาวุธ เม่ืออยู่
กบัท่ีให้ยืนตรงพลองชิดล าตวัดา้นขวา โคนพลองชิดน้ิวกอ้ยเทา้ขวา ปลายพลองอยู่ในร่องไหล่ มือขวาจบัพลอง 
มือซา้ยแสดงรหัสลูกเสือ ยกข้ึนคว  ่าฝ่ามือลง รวบน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวกอ้ยจรดกนั เหลือน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง
เหยยีดตรงและชิดกนั งอศอก ยกแขนซา้ยให้อยูใ่นแนวเสมอไหล่และให้ขอ้แรกท่ีปลายน้ิวช้ีดา้นขา้งแตะพลอง
ไว ้

โอกาสแสดงความเคารพ ใชใ้นโอกาสต่างๆ ต่อไปน้ี 
1. เคารพต่อธงส าคญัๆ เช่น ธงชาติ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั ธงประจ ากอง

ทหาร ฯลฯ ท่ีผ่านไป 
2. เคารพในขณะท่ีบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ ์ เพลงมหาชัย เพลง

สรรเสริญเสือป่า 
3. เคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศา

นุวงศช์ั้นผูใ้หญ่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ ญาติผูใ้หญ่ท่ีควรเคารพ 
นายทหาร นายต ารวจท่ีแต่งเคร่ืองแบบ 

4. เคารพต่อลูกเสือดว้ยกนั ในขณะท่ีพบกนัเป็นคร้ังแรกในวนัหน่ึงๆ จะเป็นลูกเสือชาติเดียวกนั
หรือต่างชาติกป็ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

รหัสลูกเสือ 

เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้รู้กนัเฉพาะในวงการลูกเสือเท่านั้น ซ่ึงลูกเสือทุกคนเม่ือเห็นรหัสน้ี กจ็ะ
รับรู้และเขา้ใจความมายซ่ึงกนัและกนัทนัทีว่า “เราเป็นพวกเดียวกนั 
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วิธีแสดงรหัส 

ลูกเสือไทยใชแ้สดงรหัสแบบองักฤษ คือ ยนืในท่าตรง ยกมือขวาเสมอไหล่า ขอ้ศอกชิดล าตวั ปัน
ฝ่ามือไปขา้งหนา้ น้ิวหัวแม่มือกดปลายน้ิวกอ้ยไว ้ อีกสามน้ิวท่ีเหลือเหยยีดข้ึนไปตรงน้ิวชิดกนั (แบบของ
อเมริกาต่างกนัตรงท่ีขอ้ศอกไม่ชิดล าตวั แต่ยกขอ้ศอกตั้งฉากกบัตน้แขน) น้ิวทั้งสามท่ีเหยยีดข้ึนไปนั้นมีความ
หมายถึงค าปฏิญาณของลูกเสือ 3 ขอ้ 
โอกาสแสดงรหัส  ใชใ้นโอกาสต่อไปน้ี 

1. เม่ือลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณในพิธีปฏิบติัตนเขา้ประจ ากองและพิธีอ่ืนๆ ท่ีมีการทบทวนค า
ปฏิญาณ 

2. เม่ือพบกบัลูกเสือชาติเดียวกนัหรือต่างชาติ เป็นการรับรูว่าเป็นพวกเดียวกนั 
การจับมอื 

  การจบัมือทักทายกนัของลูกเสือนั้น ใชจ้บัดว้ยมือซา้ย และปฏิบติัต่อกนัเช่นน้ีในหมู่ลูกเสือ
ทัว่ไป ท าไดโ้ดยต่างคนต่างยืน่มือซา้ยออกไป แลว้จบักนัเหมือกบัการจบัมือขวาตามธรรมดา 

 
 

เพลง ลูกเสือจับมอื 

ลูกเสือเขาไม่จบัมือขวา 
ยืน่ซา้ยมาจบัมือกนัมัน่ 
มือขวาใชเ้คารพกนั (ซ ้ า) 
ยนืซา้ยออกมาพลนัจบัมือจบัมือ 

จบัมือนั้นหมายถึงมิตร 
เหมือนญาติสนิทควรคิดยดึถือ 
ยิม้ดว้ยเม่ือยามจบัมือ (ซ ้ า) 
เพราะพวกเราคือลูกเสือดว้ยกนั 
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ใบงาน 
ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายและตอบค าถามต่อไปน้ี 

การท าความเคารพของลูกเสือสามญั เม่ืออยู่ในเคร่ืองแบบมีวิธีท าความเคารพของลูกเสือได ้ ……. 
วิธี คือ 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึกจิกรรม 
 
ท่ี 

 
ช่ือ -ช่ือสกุล 

การท าความ
เคารพ 

การแสดง
รหัส 

การจบัมือ บอกคติพจน์ ผลการประเมิน 

ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ผา่น ไม่ผา่น 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  8   เร่ือง    การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมอืซ้าย และคตพิจน์ของลูกเสือ       

        เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 
การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจบัมือซา้ย และคติพจน์ของลูกเสือ เป็นส่ิงท่ีลูกเสือจะตอ้ง 

ปฏิบติัให้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แสดงความเคารพ ในท่ามือเปล่าและท่าถือไมพ้ลองได้ 
2. บอกความหมายของรหัสลูกเสือ และแสดงรหัสไดถู้กตอ้ง  
3. บอกความเป็นมาของการจบัมือแบบลูกเสือ และปฏิบติัได ้
4. อธิยายความหมายคติพจน์ของลูกเสือสามญัได้ 

สาระการเรียนรู้ 

1. การท าความเคารพ ท่ามือเปล่า และท่าถือไมพ้ลอง  
2. การแสดงรหัส 
3. การจบัมือซา้ย 
4. คติพจน์ของลูกเสือ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม -  เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีท าความเคารพและการแสดงรหัส แลว้ให้ลูกเสือฝึก
ปฏิบติั 

3.2 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก ีย่วกบัความหมายของคติพจน์ แลว้ให้ลูกเสืออภิปรายถึงการ
ปฏิบติัตนตามคติพจน์ของลูกเสือสามญั 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. ลูกเสือศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
6. พิธีปิดกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 
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ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพ การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจบัมือซา้ย  
2. ไมพ้ลอง 
3. แผนภูมิเพลง 
4. ใบความรู้ 
5. ใบงาน 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 

1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การซักถาม  บอกคติพจน์ของลูกเสือสามญั 
3. การทดสอบ แสดงวิธีท าความเคารพ แสดงรหัส และจบัมือแบบลูกเสือ 
4. ตรวจผลงาน ใบงาน 
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ใบความรู้ 
การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ายและคติพจน์ของลูกเสือ 

1.    การท าความเคารพ 

การแสดงความเคารพ แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นผูมี้มารยาท
เรียบร้อย อ่อนน้อมท่ีผูน้้อยพึงมีต่อผูใ้หญ่ และยงัท าให้เกดิมีความรักใคร่นบัถือกนัอีกดว้ย  

2. การแสดงความเคารพท่ามอืเปล่า 

การท าวนัทยหัตถ ์โดยยกมือขวาข้ึนน้ิวหัวแม่มือทบัน้ิวกอ้ยไว ้เหยยีดน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนางชิดกบั 
งอขอ้ศอกท ามุมประมาณ 25 องศา ให้ปลายน้ิวช้ีแตะท่ีขอบหมวกปีก ถา้สวมหมวกทรงอ่อนหรือเบเร่ หรือไม่ได้
สวมหมวกให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัสวมหมวกปีกแต่ให้ปลายน้ิวช้ีแตะท่ีหางค้ิวขวา 

3. การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลอง 
การท าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ  เป็นการท าความเคารพในขณะท่ีลูกเสือถือพลองอยู่ มี 2 วธีิ คือ 
(1) การท าวนัทยาวุธเม่ืออยู่กบัท่ี ให้ยนืตรงพลองชิดล าตวัดา้นขวา โคนพลองวางชิดน้ิวกอ้ย

เทา้ขวา ปลายพลองแนบอยูใ่นร่องไหล่ตวัตรง มือขวาจบัพลองดว้ยน้ิวช้ีและน้ิวหัวแม่มือ มือซา้ยท ารหัสลูกเสือ
ยกข้ึนระดบัอกคว ่าฝ่ามือลง งอศอกให้แขนขนานกบัพ้ืนระดบัไหล่ ปลายน้ิวช้ีแตะกบัพลอง 

(2) การท าวนัทยาวุธขณะเดิน  ถา้เดินในท่าแบกพลองอยูท่ี่ไหล่ซา้ย ให้ลดมือซา้ยลงจบัท่ีปลาย
พลองเหยยีดลงมาชิดกบัตวัในขณะเดียวกนัยกมือขวาแสดงรหัสของลูกเสือแตะพลอง ให้แขนวาอยูเ่สมอแนวไหล่
ทั้งสองขา้ง คว  ่าฝ่ามือลงในขณะท่ีท าความเคารพ 

เม่ือเลิกท าความเคารพผูก้  ากบัจะบอก “เรียบ – อาวุธ” ลูกเสือตอ้งลดแขขนซา้ยลงมาอยูท่ี่เดิม
โดยเร็ว 

4. การแสดงความเคารพของลูกเสือในโอกาสต่างๆ  
ลูกเสือควรแสดงความเคารพของลูกเสือในโอกาสต่างๆ ดงัน้ี 
1) เคารพต่อธงส าคญัๆ เช่น ธงชาติไทย ขณะท่ีเชิญข้ึนและเชิญลง ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธง

ลูกเสือประจ าจงัหวดั ฯลฯ ท่ีเชิญผ่านไป 
2) เคารพในขณะท่ีบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ ์เพลงมหาชยั  
3) เคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศา

นุวงศช์ั้นผูใ้หญ่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ บิดามารดา ครูอาจารย ์ญาติผูใ้หญ่ นายทหาร นายต ารวจท่ีแต่งเคร่ืองแบบ 
 
 

4) เคารพต่อลูกเสือดว้ยกนั ในขณะท่ีพบกนัเป็นคร้ังแรกในวนัหน่ึงๆ จะเป็นลูกเสือชาติเดียวกนั
หรือต่างชาติกป็ฏิบติัเช่นเดียวกนั 
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ในโอกาสเหล่าน้ี ถา้ลูกเสืออยู่ในแถวกใ็ห้ฟังค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ถา้ไม่อยู่ในแถว กค็วรจะ
แสดงความเคารพตามล าพงัในทุกกรณี 

รหัสลูกเสือ 

รหัส แปลว่า เหตุลบัหรือความลบั จะเป็นการแสดงดว้ยกริิยาท่าทาง เสียง เคร่ืองหมายใดๆ กไ็ด ้
ซ่ึงเขา้ใจกนัเฉพาะพวกเดียวกนั 

1. วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ การแสดงรหัสของลูกเสือม ี2 วิธี คือ 

1) วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกา ยนือยูใ่นท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่งอศอกตั้งฉากกบัตน้
แขน หันฝ่ามือไปขา้งหนา้ น้ิวหัวแม่มืองอกดปลายน้ิวกอ้ยไว ้ท าเป็นรูปวงกลม เหยยีดน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนางตรงช้ี
ข้ึนขา้งบน 

2) วิธีแสดงรหัสแบบองักฤษ เป็นวิธีท่ีลูกเสือไทยใชก้นัอยู ่การแสดงรหัสแบบน้ีลูกเสือยนื
อยูใ่นท่าตรงงอพบัขอ้ศอกขวาข้ึน แนบขอ้ศอกอยูข่า้งล าตวัหันฝ่ามือออกเหยยีดน้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนาง ตรงช้ีข้ึน
ขา้งบน เอาน้ิวหัวแม่มืองอกดปลายน้ิวกอ้ยไว  ้

การแสดงรหัสของลูกเสือเป็นการแสดงเพ่ือให้ทราบว่า 
1) เป็นการแสดงเพ่ือรับรู้และเขา้ใจกนัระหว่างพวก 
2) เพ่ือแสดงว่าเป็นพวกเดียวกนั 
3) หมายถึงค าปฏิญาณลูกเสือ 3 ขอ้ 
2. การแสดงรหัสของลูกเสือในโอกาสต่างๆ การแสดงรหัส ใช้ในโอกาสต่อไปนี้ 

1) เม่ือลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณในพิธีเขา้ประจ ากองและพิธีอ่ืนๆ ของลูกเสือท่ีมีการ
ทบทวนค าปฏิญาณ 

2) เม่ือพบลูกเสือชาติเดียวกนัหรือต่างชาติ เป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกนั  

การจับมอืของลูกเสือ 

การจบัมือของลูกเสือนั้นใชจ้บัดว้ยมือซา้ย เพ่ือเตือนลูกเสือว่าเป็นพวกเดียวกนัทัว่โลก มีดุดม
คติ หมัน่พระพฤติแต่ความดี เพ่ือเป็นท่ีพ่ึง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นตลอดจนสงัคม ละเวน้ความชัว่ท่ีจะ
ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน เป็นเหตุให้เกดิความร าคาญต่อบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคม 

1. วิธีการจับมอืซ้าย การจับมอืซ้ายม ี2 แบบ คือ 
1) แบบองักฤษ  เป็นการจบักนัแบบธรรมดาดว้ยมือซา้ย  
2) แบบอเมริกนั เป็นการจบัมือซา้ยแต่ใชน้ิ้วกอ้ยแยกออก โดยให้น้ิวกอ้ยกบั

น้ิวหัวแม่มือสอดเขา้หากนั น้ิวช้ี น้ิวกลาง น้ิวนางแนบประกบกนั  
 

2. ประวัตกิารจับมอืซ้าย 
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คร้ังหน่ึงเม่ือทหารองักฤษไดท้ าสงครามกบัชนเผ่า ซูลู ซ่ึงมีหัวหนา้เป็นนักรบท่ีกลา้หาญ
ช่ือ ดินิสซูลู ทหารองักฤษ ไม่สามารถจะจบัไดแ้ละแพส้งครามหลายคร้ังจนต่อมา บี.พี. เป็นหัวหนา้น าทหารมา
ท าการรบ และสามารถหาวิธีลอ้มจบัดินิสซูลูได ้โดยบี .พี. ไดแสดงดินิสชูลู เห็นว่ามาอย่างมิตรไม่ไดอ้ยา่งศตัรู ดิ
นิสซูลูจึงยอมออกมาเจรจาดว้ย  

บี.พี. เห็นว่าสงครามสงบลงไดด้ว้ยสนัติวิธี จึงกล่าวกบัชาวซูลูและทหาร องักฤษทั้งหลาย
ว่า นบัแต่น้ีไปทหารซูลูและทหารองักฤษจะเลิกรบกนั เป็นมิตรต่อกนั เสร็จแลว้ บี.พี. กย็ื่นมือขวาไปเพ่ือจะจบั
มือกบัดินิสซูลู ปราฏกว่า ดินิสซูลูไม่ยอมจบัดว้ยมือขวา แต่กลบัยื่นมือซา้ยออกไปแทน และกล่าวกบั บี .พี. ว่า 
มือขวาเป็นมือสกปรก ฆ่าคนมามาก เป็นมืออ ามหิตโหดร้าย แม่สมควรจะใชจ้บัมือกนัเพ่ือสนัติภาพส่วนมือซา้ย
เป็นมือสะอาดและใกลห้ัวใจ ยอ่มแสดงให้เห็นถึงความจริงใจท่ีจะเคารพและรักกนัแน่ๆ บี.พี. จึงเห็นดว้ย และ
ยืน่มือซา้ยสัมผสักนั จากนั้นต่อมา บี.พี. จึงใชก้ารจบัมือซา้ยเป็นการจบัมือของลูกเสือโดยตลอด เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความเป็นพวกเดียวกนั  ทกัทายกนั โดยไม่แบ่งชนชาติ ชั้นและวรรณะ 

 

คตพิจน์ของลูกเสือ 

คติพจน์ คือ ถว้ยค าท่ีเป็นคติเตือนใจ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีลูกเสือควรยดึถือและปฏิบติัตาม 
1. คตพิจน์ของลูกเสือทั่วไป  

ค าว่า “เสียชีพ อยา่เสียสตัย”์ เป็นคติพจน์ท่ีลูกเสือทุกคนตอ้งยดึถือ ซ่ึงมีความหมายว่า 
ลูกเสือจะตอ้งมีความซ่ือสตัยแ์ละมีสจัจะ ซ่ึงจะตอ้งรักษาไวย้ิง่กว่าชีวิต แมว้่าจะถูกบีบบังคบัอยา่งไร ลูกเสือกจ็ะ
ไม่ยอมเสียสจัจะอยา่งเด็ดขาดเพ่ือเกยีรติคุณ ค าปฏิญาณและค ามัน่สญัญาของลูกเสือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คตพิจน์ของลูกเสือสามญั 

ค าว่า “จงเตรียมพร้อม” เป็นคติพจน์ของลูกเสือสามญัโดยเฉพาะ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นประการ
แรกของลูกเสือท่ีจะตอ้งเตรียมพร้อมส าหรับตนเอง มีความอดทนท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเองตลอดเวลา  
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ลูกเสือตอ้งคิดล่วงหนา้เสมอว่า จะตอ้งพูดอะไร พบกบัใคร ท่ีไหน เม่ือไร และจะท า
อยา่งไรเพ่ือใช้เวลาท่ีมีอยูใ่ห้คุ ้มค่ามากท่ีสุด  

เม่ือลูกเสือเตรียมตนเองพร้อมอยูแ่ลว้ทั้งกาย วาจา ใจ กจ็ะส่งผลให้ลูกเสือมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองจะเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี รู้จักตดัสินใจในส่ิงท่ีตนเองเห็นว่าถูเห็นว่าควรอยา่งมีเหตุผล กลา้แสดงออกใน
การคิด การพูด การกระท า และยอมรับผลแห่งการกระท าของตน เม่ือท าผิดพลาดกก็ลา้ท่ีจะยอมรับผิด  

คนท่ีเตรียมพร้อมไดท้ั้งกายและใจตลอดเวลา จะท างานส่ิงใดกม็กัจะประสบความส าเร็จ 
จะพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสุข ความเจริญ เป็นนักพฒันาและมีความคิดกา้วหนา้อยา่งแน่นอน  

 
 

เพลงลกูเสือจับมือ 
  ลกูเสือเขาไม่จับมือขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกนัม่ัน 
มือขวาใช้เคารพกนั (ซ ้า)    ยื่นซ้ายออกมาพลนัจับมือจับมือ 
  จับมือน้ันหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนิทควรติดยึดถือ 
ยิม้ด้วยเวลาจับมือ ( ซ ้า )    เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายและตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. วิธีแสดงรหัสของลูกเสือ การแสดงรหัสของลูกเสือมี  .. วิธี คือ 

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

2.การแสดงรหัสของลูกเสือในโอกาสต่างๆ การแสดงรหัส  ใช้ในโอกาสใดบ้าง 

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

3.วิธีการจับมอืของลูกเสือและความส าคัญของการจับมอื 

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

 
 

 
 

แบบบนัทึกกิจกรรม 

 
ท่ี 

 
ช่ือ -ช่ือสกุล 

การท าความ
เคารพ 

การแสดง
รหัส 

การจบัมือ บอกคติพจน์ ผลการประเมิน 

ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ผา่น ไม่ผา่น 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  9   เร่ือง    ทักษะในทางวิชาลูกเสือ  (1)   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 
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มีดและขวานเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ต่อการอยูค่่ายพกัแรม ลูกเสือจะตอ้งมีทักษะในการใช้มีด  
และขวานอยา่งถูกต้อง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกวิธีใช้มีดและขวานและเล่ือยอยา่งเหมาะสมกบังานได้ 
2. บอกวิธีเกบ็รักษามีดขวานและเล่ือยได้ 

สาระการเรียนรู้ 
การใชแ้ละเกบ็รักษามีดขวานเล่ือย 
1. ชนิดของมีดขวาน 
2. วีใชแ้ละเกบ็รักษามีดขวานและเล่ือย 
3. การใช้มีดเหลาสมอบกและขวานตดั – ผ่าไม ้เพ่ือกอ่ไฟ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกมเพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1   วิธีใชแ้ละเกบ็รักษามีดขวานและเล่ือย  การพก น าพา และส่งให้ผูอ่ื้น 
ฐานท่ี 2  การใช้มีดเหลาสมอบก    
ฐานท่ี 3              การใชข้วานตดัและผ่าไมเ้พ่ือกอ่กองไฟ 
ฐานท่ี 4  การใช้เล่ือยโค่นตน้ไม ้ริดก ิง่ไม ้  

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. มีด ขวาน และเล่ือยชนิดต่างๆ (เท่าท่ีหาได)้ 
2. หินลบัมีดและขวาน 
3. น ้ ามนัพืชหรือน ้ ามนัหล่อล่ืน 
4. ไมส้ าหรับท าสมอบกและฟืน 
5. แผนภูมิเพลง 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2.  การซกัถาม 
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2.1  บอกวิธีใชมี้ดและขวานให้เหมาะสมกบังาน 
2.2  บอกวิธีเกบ็รักษามีดและขวาน 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  10  เร่ือง    การผูกเง่ือน     เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การผูกเง่ือนมีประโยชน์ทั้งในกจิกรรมทางลูกเสือและประโยชน์ในทางน าไปใชก้บัชีวิตประจ าวนั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แสดงวิธีผูกเง่ือนท่ีใชส้ าหรับช่วยชีวิตคนไดอ้ยา่งน้อย 3 เง่ือน 
สาระการเรียนรู้   

การผูกเง่ือน 
1. เง่ือนบ่วงสายธนู 
2. เง่ือนบ่วงสายธนูสองชั้น 
3. เง่ือนบ่วงสายธนูสามชั้น 
4. เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
5. เง่ือนเกา้อ้ี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงเหตุการณ์อนัตรายท่ีเกดิข้ึน และอาจมีคนต้องการความช่วยเหลือ เช่น 
การตกน ้ า การตกเหว การไต่จากท่ีสูง 

3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงการช่วยเหลือท่ีอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ชือกและเง่ือนต่างๆ  
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนผูกเง่ือนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั 

ดงัน้ี 
ฐานท่ี 1 เง่ือนบ่วงสายธนู 
ฐานท่ี 2 เง่ือนบ่วงสายธนู 2 ชั้น และ 3 ชั้น 
ฐานท่ี  3 เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
ฐานท่ี 4 เง่ือนเกา้อ้ื 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 
ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู เง่ือนบ่วงสายธนู 2 ชั้น เง่ือนบ่วงสายธนู 3 ชั้น เง่ือนบ่วงสายธนูพนั
หลกั เง่ือนเกา้อ้ี 

2. เชือก 
3. แผนภูมิเพลง 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
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- การเขา้ร่วมกจิกรรม  
2.  การทดสอบ 

แสดงวิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนูและเง่ือนเกา้อ้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  11  เร่ือง    การผูกเง่ือน     เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การผูกเง่ือนมีประโยชน์ทั้งในกจิกรรมทางลูกเสือและประโยชน์ในทางน าไปใชก้บัชีวิตประจ าวนั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผูกเง่ือนประมง  เง่ือนผูกร่น เง่ือนผูกคนลากไดอ้ยา่งน้อย 1 เง่ือน 
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2. ผูกเง่ือนขดัสมาธิ หรือเง่ือนขดัสมาธิ 2 ชั้นได้ 
3. ผูกเง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนผูกร้ัง ไดอ้ยา่งน้อย 1 เง่ือน 

สาระการเรียนรู้ 

การผูกเง่ือน 
1. การผูกเง่ือนโดยใชเ้ชือกท่ีมีขนาดเดียวกนั เช่น เง่ือนประมง เง่ือนผูกร่น เง่ือนผูกคนลาก 
2. การผูกเง่ือนโดยใชเ้ชือกท่ีมีขนาดต่างกนั เช่น เง่ือนขดัสมาธิ ขดัสมาธิ 2 ชั้น 
3. การผูกเง่ือนโดยใชเ้ชือกกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น เง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนผูกร้ัง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง    

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “จบัปูด า”  หรือน าเล่นเกม”ไหวพริบ” 
3. การสอนตามเน้ือหา 

1.1 ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ ช่วยกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวิต ประจ าวนั และ
การใช้เชือกขนาดต่างๆ 

1.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ให้ลูกเสือปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1   เง่ือนประมง  เง่ือนผูกร่น เง่ือนผูกคนลาก 
ฐานท่ี 2  ผูกเง่ือนขดัสมาธิ  เง่ือนขดัสมาธิ 2 ชั้น 
ฐานท่ี 3  เง่ือนผูกซุง เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนผูกร้ัง 

2. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
3. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 
 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เชือกส าหรับผูกเง่ือน 
2. แผนภูมิขั้นตอนการผูกเง่ือน 
3. แผนภูมิเพลง 
4. ใบงาน 

วิธีวัดผล/ประเมนิผล 
1. การสงัเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การทดสอบ 
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การผูกเง่ือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
การผูกเงือ่น 

เงือ่นตะกรุดเบด็   ใชผู้กได ้2 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1  (ท าเป็นบ่วงสวมหัวเสา ) 

1. พบัเชือกให้เป็นบ่วง 2 บ่วงสลบักนั 
2. เล่ือนบ่วงให้เขา้ไปซอ้นกนัจนทบักนัเป็นบ่วงเดียว  
3. น าบ่วงจากขอ้ 2 สวมใส่ลงไปในเสา ดึงเชือกให้ตึง จดัเง่ือนให้แน่น  
วิธีที่ 2  (ใชผู้กกบัหลกั เสา หรือตน้ไม ้) 
1. พาดปลายเชือกออ้มเสาไปทางดา้นหลงั แลว้วกกลบัเขา้มาทางดา้นหนา้ให้ปลายเชือกอยู่ใตต้วัเชือก  
2. ยกปลายเชือกข้ึน พร้อมท่ีจะออ้มเสาไปทางดา้นหลงัอีกคร้ัง 
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3. ออ้มปลายเชือกไปดา้นหลงัแลว้ วกกลบัมาดา้นหนา้ ลอดตวัเอง จดัเง่ือนให้เรียบร้อย  
ประโยชน์ มีมากมายนบัเป็นหัวใจของวิชาลูกเสือ เพราะใช้ผูกเง่ือนอ่ืนๆอีกหลายเง่ือน เช่นผูกแน่นต่างๆ  

ประกบ กากบาทฯลฯ 
เงือ่นประมง  วิธีผูก 

1. น าเชือก 2  เส้นวางให้ปลายเชือกซ้อนกนั 
2. ผูกปลายเชือกเสน้หน่ึงรอบตวัเชือกอีกเสน้หน่ึง ดว้ยผูกขดัชั้นเดียวธรรมดา 
3. ผูกปลายเชือกเสน้ท่ีเหลือรอบเชือกอีกเส้นหน่ึง ผูกเช่นเดียวกนั  
4. ดึงเชือกทั้งสองให้เง่ือนเล่ือนมาชนกนั 

             ประโยชน์  เป็นเง่ือนท่ีใชต่้อเชือกขนาดเดียวกนั อยา่งง่ายท่ีสุด และรับก  าลงัลากไดอ้ยา่งดี บางคนเรียกว่า 
เงือ่นหัวล้านชนกัน 
 

การเก็บเชือก     วิธีเกบ็ดงัน้ี 
1. ทบเชือก 3 คร้ังเพ่ือแบ่งให้เป็น 8 ส่วน ถือไวด้ว้ยมือซา้ย 3 ส่วน ส่วนอีก 5 ส่วน ท่ีเหลือปล่อยลง 

เอาไวส้ าหรับพนัรอบ 
2. เอาเชือกส่วนยาวท่ีเหลือพนัรอบเชือกท่ีถือไวใ้นมือซา้ย โดยเร่ิมพนัถดัจากบ่วงหัวมาประมาณ 1 น้ิว 

พนัให้แน่นจนตลอด จะเหลือปลายเชือก ให้สอดปลายเชือกนั้นเขา้ไปในบ่วงทา้ย 
3. ดึงบ่วงหัวจนบ่วงทา้ยรัดปลายเชือกท่ีสอดไวแ้น่น 

              ประโยชน์  หลงัจากใชเ้ชือกแลว้ เกบ็เชือกร้อยไวท่ี้เข็มขดั ห้อยมว้นเชือกลงดา้นขา้งตะเข็บกางเกง ดู
เรียบร้อยสวยงาม เป็นระเบียบ และมีความรู้ 

แบบสังเกต 
 
ท่ี 

 
ช่ือ ช่อสกุล 

การเตรียมวสัดุ ผกูเง่ือนได้
ถูกตอ้ง 

ความตั้งใจ
ปฏิบตัิงาน 

บอกประโยชน์
ของเง่ือน 

ผลการประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  12  เร่ือง    การผูกเง่ือน     เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การผูกแน่นมีประโยชน์อยา่งมาก   เม่ือลูกเสือไปเรียนวิชาบุกเบิกในโอกาสต่อไป  และมีประโยชน์  
ในชีวิตประจ าวนัทั้งในกจิกรรมทางลูกเสือ  และประโยชน์ในการน าไปใช้กบัชีวิตประจ าวนัดว้ย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผูกแน่นแบบต่างๆ ได ้
2. บอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 

สาระการเรียนรู้ 

การผูกแน่น 
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1. ผูกประกบ 
2. ผูกทแยง 
3. ผูกกากบาท 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “ยวนยาเหล” พร้อมท าท่าประกอบเพลง ให้ลูกเสือร้องและท าตาม 
หรือน าเล่นเกม”ลอดอุโมงค์” 

3. การสอนตามเน้ือหา 
3.1 ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือช่วยกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวิตประจ าวนั  
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ให้ลูกเสือปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1   การผูกประกบและประโยชน์ 
ฐานท่ี 2  การผูกทแยงและประโยชน์ 
ฐานท่ี 3  การผูกกากบาทและประโยชน์ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 

 
 

ส่ือการเรียน/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ไมพ้ลอง เชือก 
2. แผนภูมิขั้นตอนการผูกแน่นแบบต่างๆ 
3. แผนภูมิเพลง 
4. ใบงาน 

วิธีวัดผล/ประเมนิผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การทดสอบ 
การผูกแน่นแบบต่างๆ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  13  เร่ือง    การผูกเง่ือน     เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การผูกแน่นมีประโยชน์อยา่งมาก   เม่ือลูกเสือไปเรียนวิชาบุกเบิกในโอกาสต่อไป  และมีประโยชน์  
ในชีวิตประจ าวนัทั้งในกจิกรรมทางลูกเสือ  และประโยชน์ในการน าไปใช้กบัชีวิตประจ าวนัดว้ย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ท าโครงการบุกเบิก 1 โครงการ โดยการผูกแน่นอยา่งน้อย 2 วิธี และหรือใช้รอกประกอบเชือกได้ 
สาระการเรียนรู้ 

1. การบุกเบิก 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบุกเบิก 



 80 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัทบทวนการผูกแน่น แลว้น าสนทนาถึงประเภทและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานบุกเบิก  
3.2 ผูก้  ากบัให้ลุกเสือดูภาพหรือหุ่นจ าลองของงานบุกเบิกประเภทใดประเภทหน่ึงและร่วมกนั

อภิปรายเก ีย่วกบัเร่ืองต่อไปน้ี 
3.2.1 เง่ือนท่ีใช้ 
3.2.2 จ านวนไมแ้ละเชือกท่ีใช้ 
3.2.3 วิธีการท า 

3.3 ผูก้  ากบัมอบงานบุกเบิกให้ลูกเสือหมู่ละ 1 โครงการ โดยให้จดัท าเป็นหุ่นจ าลองตามแผนท่ี
ก  าหนดและตอ้งใช้การผูกแน่นอยา่งน้อย 2 วิธี และหรือใชร้อกประกอบเชือก 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 

 
ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. หุ่นจ าลองหรือภาพของงานบุกเบิก 
2. เชือก รอก ไมพ้ลอง 

 
วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. ตรวจผลงาน 
โครงการบุกเบิก 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  14  เร่ือง    กาลอากาศ     เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

มีความรู้ความเขา้ใจ เก ีย่วกบัภาพดินฟ้าอากาศประจ าวนั  จะท าให้ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกฤดูกาลต่างๆ ในทอ้งถ่ินของตนได้ 
2. บอกทิศทางลมและช่ือชมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผ่าน 
3. บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได้ 

สาระการเรียนรู้ 

กาลอากาศ 
1. การเกดิฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. สญัญาณหรือสาเหตุท่ีท าให้ลกัษณะอากาศเปล่ียนแปลง  
3. ลมต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนในประเทศไทย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “ยามค ่า” พร้อมท าท่าประกอบเพลง ให้ลูกเสือร้องและท าตามหรือ  
น าเล่นเกม ”ลูกเสือลอดถ ้า” 

3. การสอนตามเน้ือหา 
4.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงลกัษณะอากาศท่ีเกดิข้ึนตามฤดูกาล 
4.2 ผูก้  ากบัอธิบายเก ีย่วกบัเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกสัญญาณเก ีย่วกบักาลกอากาศ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ 

ไฮโดรมิเตอร์ และบารอมิเตอร์ 
4.3 ให้ลูกเสือด าเนินการอภิปรายกลุ่ม ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
กลุ่มท่ี 2 ลกัษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล 
กลุ่มท่ี 3 ลมบก ลมทะเล ลมประจ าฤดูกาล และลมประจ าถ่ิน 

4.4 ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุปและจดบนัทึกไว ้ 
5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพหรือเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกสัญญาณเก ีย่วกบักาลอากาศ เช่น  เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ 
และบารอมิเตอร์ 

2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบงาน 

วิธีวัดผล/ประเมนิผล 
1. การสงัเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การทดสอบ 
2.1 บอกฤดูต่างๆ ในท้องถ่ินของตน 
2.2 บอกทิศทางลม และช่ือลมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผ่าน 
2.3 บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาล 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  15  เร่ือง    งานอดเิรกและเร่ืองที่น่าสนใจ   เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

งานอดิเรกเป็นงานหรือกจิกรรมท่ีเราสนใจมากเป็นพิเศษ  หรือกระท าในเวลาว่างๆเพ่ือผ่อน  
คลายอารมยเ์ครียด  ใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เลือกท างานอดิเรกท่ีตนถนดัและสนใจอยา่งนอ้ย 2 อยา่งได ้
สาระการเรียนรู้ 

งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “อยา่เกยีจคร้าน” หรือน าเล่นเกม ”ครอบครัวสตัว”์ 
3. การสอนตามเน้ือหา 
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1.1 อภิปราย ซกัถามความหมายงานอดิเรก และประเภทของงานอดิเรก 
1.2 ให้ลูกเสือเล่าเก ีย่วกบังานอดิเรกท่ีตนไดท้ าอยูท่ี่บา้นและท่ีโรงเรียน  
1.3 ให้ลูกเสือเลือกท างานอดิเรกท่ีตนสนใจ แลว้รายงาน 

4.    ลูกเสือท าใบงาน 
5.   ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดสะสมแสตมป์ หุ่นจ าลอง ฯลฯ  
2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบความรู้ 
4. ใบงาน 

 
 

 

 
วิธีวัดผล/ประเมนิผล 

1.  การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2.  การทดสอบ 
งานอดิเรกท่ีลูกเสือสนใจ 2 อยา่ง 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่    1   เร่ือง  วิชาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  16 เร่ือง    งานอดเิรกและเร่ืองที่น่าสนใจ   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 

งานอดิเรกเป็นงานหรือกจิกรรมท่ีเราสนใจมากเป็นพิเศษ  หรือกระท าในเวลาว่างๆเพ่ือผ่อน 
คลายอารมยเ์ครียด  ใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปฏิบติังานท่ีเลือกได้ส าเร็จ 2 อยา่ง 
 

สาระการเรียนรู้ 

งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
1. การจดัท าอนุทินธรรมชาติเก ีย่วกบัสตัวห์รือพืช 
2. การจดัท าสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
3. การส ารวจสถานท่ีส าคญั 
4. เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
5. โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงงานอดิเรกและเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยให้ลูกเสือดูภาพหรือตวัอยา่ง
ประกอบ 

3.2 ผูก้  ากบัอธิบายขั้นตอน รายละเอียดวิธีท างาน โดยให้เลือกหมู่ละ 2 อยา่ง ระยะเวลาตามท่ี
ก  าหนดแลว้ส่งผลงาน 

3.4 ให้ลูกเสือรายงาน แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
3.5 ผูก้  ากบัสรุป 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 

 
ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตวัอยา่งผลงานการจดัท าอนุทินธรรมชาติเก ีย่วกบัสตัวแ์ละพืชชนิดต่างๆ  
2. ตวัอยา่งสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
3. ตวัอยา่งการส ารวจสถานท่ี 
4. ตวัอยา่งแผนภูมิเคร่ืองหมายวิชาพิเศษท่ีลูกเสือไดร้ับ  
5. ภาพการปฏิบติักจิกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ  
6. ภาพการปฏิบติักจิกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ  

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. ตรวจผลงาน 
การท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    2   เร่ือง  ระเบยีบแถว     เวลา  3   ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  17   เร่ือง    ระเบยีบแถว (ท่ามอืเปล่า)   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 

ระเบียบแถว เป็นการฝึกลูกเสือให้มีระเบียบวินยั  และมีความพร้อมเพรียงกนั  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่าได้ 
สาระการเรียนรู้ 

ระเบียบแถว (ท่ามือเปล่า) 
1. ท่าตรง  ท่าพกั  ท่าหันอยูก่บัท่ี 
2. ท่าเดินและท่าหยดุ 

ระเบียบแถว (ท่าถือไมพ้ลอง) 
1. ท่าตรง – ท่าพกั 
2. ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ 
3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
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2. เกมเพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

6.1 ใชว้ิธีการสอนเป็นฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบาย สาธิต แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั ดงัน้ี 
ฐานท่ี 1 ท่าตรง  และท่าพกั  ท่าหันอยูก่บัท่ี 
ฐานท่ี 2  ท่าเดินและท่าหยดุ 
ฐานท่ี 3 ท่าตรง  และท่าพกั  (ท่าถือไมพ้ลอง) 
ฐานที 4 ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ   ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ 

6.2 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ฝึกปฏิบติัให้ถูกตอ้ง  
7. ลูกเสือศึกษาใบความรู้ 
8. ลูกเสือท าใบงาน 
9. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
10. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ไมพ้ลอง 
 2. แผนภูมเพลง 
 3. ใบความรู้ ใบงาน 
 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 

2.1 ความพร้อมเพรียง 
2.2 ความเป็นระเบียบ 

2. การทดสอบ   ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่า  
3. การตรวจผลงาน ตรวจใบงาน 
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ภาคผนวก 
ใบความรู้ 

ระเบียบแถว 
การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกเพ่ือให้ลูกเสือเป็นผูมี้ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามค าสัง่ได ้ มุ่ง

ส่งเสริมให้ลูกเสือมีความเข้มแข็งอดทน และเช่ือมัน่ในตนเอง แถวจะเป็นระเบียบได้กต็อ้งอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจและความสามคัคี นอกจากน้ียงัฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

การฝึกท่ามอืเปล่า 
1. ท่าตรง  เป็นท่าเบ้ืองตน้และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืนๆ และยงัใช้เป็น

ท่าแสดงความเคารพไดอี้กดว้ยเม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “แถว – ตรง” ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
ยนืส้นเทา้ชิด ปลายเทา้แยกออกจากกนัเล็กน้อย เข่าเหยยีดตึงล าตวัยดืตรงแขนทั้งสองอยูข่า้ง

ล าตวัและเหยยีดตรง น้ิวมือเหยยีดชิดกนั ให้น้ิวกลางอยูต่รงแนวตะเข็บกางเกงเปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย ล าคอตั้ง
ตรง ไม่ยืน่คาง ตามองตรงไปขา้งหนา้ น ้ าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองขา้งและน่ิง 

2. ท่าพัก 
1) พักตามปกติ เป็นท่าพกัในระหว่างการฝึกเพ่ือให้ลูกเสือไดฟั้งค าอธิยบาย หรือดู

การแสดงตวัอยา่งต่างๆ เม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “พกั “ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
ให้หยอ่นเข่าขวากอ่นต่อไปจึงปล่อยตวัตามสบยาย และเมือ่ไดย้นิค าบอก “แถว” ให้ยดึตวั

ข้ึนและจดัทุกส่วนของร่างกายให้อยูใ่นท่าตรงนอกจาเข่าขวา เม่ือไดย้ินค าบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวา โดยเร็ว
และเขม้แข็งกลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรง  
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2) พักตามระเบยีบ เป็นท่าท่ีใช้พกัในโอกาสเก ีย่วกบัพิธีการต่างๆ เม่ือลูกเสือไดย้ินค า
บอกตามระเบียบ “พกั” ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

แยกเทา้ซา้ยออกไปทางซา้ยประมาณคร่ึงกา้วอยา่งเขม้แข็งและองอาจ พร้อมกบัจบัมือ
ไขวห้ลงัให้หลงัมือเจขา้หาตวัมือขวาทบัมือซา้ย น้ิวหัวแม่มือขวาจบัหัวแม่มือซา้ย หลงัมือซา้ยแนบชิดล าตวัใน
แนวกึง่กลางหลงั และอยา่ใตเ้ข้มขดัเล็กน้อย ขาทั้งสองดึงน ้ าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองขา้งและน่ิง  

3) พักตามสบาย  เป็นการพกัในโอกาสท่ีรอรับค าสัง่ เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลา
สั้นๆ เม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “ตามสบาย – พกั” ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

 หยอ่นเข่าขวากอ่นเช่นเดียวกบัพกัตามปกติ ต่อไปจึงเคล่ือนไหวส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย 
รวมทั้งพุดจากนัได ้แต่ทั้งขา้งหน่ึงตอ้งอยู่กบัท่ี เม่ือไดย้นิค าบอก “แถว – ตรง “ กใ็ห้ปฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าปกติ  

 
 
4) พักนอกแถว ใช้พกัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่เป็นระยะเวลานานๆ เม่ือลูกเสือได้

ยนิค าบอก “พกัแถว” ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
แยกยา้ยออกจากแถวทนัที แต่ตอ้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงนั้น และไม่ส่งเสียงดงั เม่ือไดย้นิค า

บอก “แถว” ให้รีบกลบัมาเขา้แถวในรูปแถภวเดิม และเม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีค า
บอกสัง่ต่อไป 

3. ท่าหันอยู่กับที่ 

 ท่าหันอยูก่บัท่ี ไดแ้ก ่ 
1) ขวาหัน 
2) ซา้ยหัน 
3) กลบัหลงัหัน 

1) ขวาหัน  ปฏิบติั เป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะ 1  เปิดปลายเทา้ขวา ยกส้นเทา้ซา้ย แลว้หันตวัไปทางขวาโดยการหมุนดว้ยส้น

เทา้ทั้งสอง จนได ้90 องศา 
จงัหวะ 2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในท่าตรงโดยเร็วและเข้มแข็ง  
2) ซ้ายหัน 
ปฏิบติัเป็น 2 จงัหวะ เช่นเดียวกบัขวาหันแต่เปล่ียนหันตวัไปทางซา้ย ปลายเทา้ขวาเป็น

หลกั 
3) กลับหลังหัน 
จงัหวะ 1  ปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน โดยหมุนตวัไปทางขวา 180 องศา พร้อมกบั

เหวี่ยงเทา้ซา้ยเฉียงไปทางขวาประมาณคร่ึงกา้ว ลายเทา้ซา้ยแตะพ้ืนแนวเดียวกบัสน้เทา้ขวา สน้เทา้บิดออก 
จงัหวะ 2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาอยูใ่นท่าตรง 
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4) ท่าเดนิ – ท่าหยุด 
1)  ท่าเดนิ    ให้กา้วเทา้ซา้ยออกเดินกอ่น สน้เทา้สูงจากพ้ืนประมาณ 1 คืบ แกว่งแขน

ไปขา้งหนา้ ขอ้ศอกงอเล็กน้อย เม่ือแกว่งไปขา้งหลกั แขนเหยยีดตรง แลว้เดินตามจงัหวะ  
2)  ท่าหยุด  ในขณะท่ีกลงัเดินหรือซอยเทา้ เม่ือไดย้นิค าสัง่ “แถว – หยดุ” ไม่ว่าเทา้ขา้ง

ใดขา้งหน่ึงจะตกถึงพ้ืนกต็าม ให้ปฏิบติั 2 จงัหวะ คือ จงัหวะ 1 กา้วเทา้ไปขา้งหนา้ 1 กา้ว จงัหวะ 2 ชกัเทา้หลงั
ไปชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแข็งแรง  

 
 

 

ใบงาน 
ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายขอ้ความต่อไปน้ี 

1.การฝึกระเบยีบแถวมคีวามส าคัญอย่างไร 

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

2. การระเบยีบแถวฝึกท่ามอืเปล่า มอีะไรบ้าง 

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

 

 

ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกเพ่ือให้ลูกเสือเป็นผูมี้ระเบียบวินัย ปฏิบติัตามค าสัง่ได ้ มุ่ง
ส่งเสริมให้ลูกเสือมีความเข้มแข็งอดทน และเช่ือมัน่ในตนเอง แถวจะเป็นระเบียบได้กต็อ้งอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจและความสามคัคี นอกจากน้ียงัฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ท่าถือไม้พลอง 

1. ท่าตรง – ท่าพัก 
ท่าตรงและท่าพกัใน๘ณะถือไมพ้ลองหรือไมง่้าม ปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ามือเปล่าโดย

ถือไมพ้ลองมือขวา โคนไมพ้ลองชิดน้ิวกอ้นเทา้ขวา การจบัไมพ้ลองให้จบัอยูใ่นระหว่างน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ี 
น้ิวหัวแม่มือชิดขวา ส่วนอีก 4 น้ิวเรียงชิดกนัจบัไมพ้ลองเฉียงลงไปเบ้ืองล่างให้ไมพ้ลองตั้งตรงแนบล าตวั ปลาย
ไมอ้ยูใ่นช่องไหล่ขวา 

ท่าพกัตามระเบียบ ปฏิบติัเช่นเดียวกนั แต่ให้เล่ือนมือข้ึนมาเสมอสะเอวแลว้ยื่นไม้
พลองเฉียงไปขา้งหนา้ ประมาณ 45 องศา มือวา้ยไพล่หลงั น้ิวเรียงชิดติดกนั มือแบตามธรรมชาติ 

2. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ 

1) ท่าวนัทยาวุธ เป็นท่าแสดงความเคารพ เม่ือไดย้นิค าสัง่ “วนัทยาวุธ” ให้ยกแขวน
ซา้ยข้ึน ขอ้ศอกงอตั้งฉากกบัล าตวัเสมอไหล่ คว  ่าฝ่ามือลง น้ิวหัวแม่มือจรดปลายน้ิวกอ้ย น้ิวช้ี  น้ิวกลางและ
น้ิวนางเหยยีดตรงและชิดกนั ปลายน้ิวแตะไมพ้ลองซ่ึงอยู่ในร่องไหลขวา 

2) ท่าเรียบอาวุธ  ปฏิบติัต่อเน่ืองจากท่าวนัทยาวุธ คือ ในขณะท่ีแสดงความเคารพใน
ท่า วนัทยาวุธ เม่ือไดย้นิค าสัง่ “เรียบอาวุธ” ให้ลกมือซา้ยลงอยู่ในท่าตรง 

3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ 

1) ท่าแบกอาวุธ  ปฏิบติัเป็น 2 จงัหวะ คือ 
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จงัหวะ 1  มือขวาจบัไมพ้ลองแลว้ยกผ่านหนา้เฉียดล าตวัไปทางซา้ย ให้ไมพ้ลองอยูใ่น
อุง้มือซา้ย มือขวายงัจบัไมพ้ลองอยูท่ี่เดิม งอศอกไปขา้งหนา้แนวเดียวกบัไหล่ ล าไมพ้ลองตั้งอยูต่รงร่องไหล่ซา้ย 

จงัหวะ 2  ดนัไมพ้ลองดว้ยมือซา้ยข้ึนไปพาดบ่าซา้ย แขนซา้ยท่อนบนชิดล าตวั งอศอก
หนา้แขนตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั ขณะเดียวกนัให้ลดมือขวาลงในท่าตรงศีรษะต้องอยู่น่ิงไม่เคล่ือนไหว  

 
 
 
 
2) ท่าเรียบอาวุธ ปฏิบติัเป็น 3 จงัหวะ คือ  
จงัหวะ 1  ยกมือขวาข้ึนจบัไมพ้ลอง ขอ้ศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่ เหยยีด

แขนซา้ยลดไมพ้ลองลงชิดล าตวั 
 จงัหวะ 2  ดึงไมพ้ลองดว้ยมือขวามาไวใ้นร่องไหล่ขวาเหยยีดแขนขวาลงเกดิสุดแขน 

ยกมือซา้ยข้ึนจบัไมพ้ลองท่ีร่องไหล่ขวา ขอ้ศอกงอไปขา้หนา้ในแนวเดียวกบัไหล่ 
จงัหวะ 3  ลดแขนซา้ยลงอยูใ่นท่าเรียบอาวุธ เหยยีดแขวนขวาลงสุดแขนลดไมพ้ลอง

ลงจดพ้ืน 
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ใบงาน 
ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายขอ้ความต่อไปน้ี 

 การฝึกระเบียบแถว  ฝึกท่าถือไม้พลอง มท่ีาอะไรบ้าง 

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

 

แบบบนัทึกการปฏิบตักิิจกรรม 

 
ท่ี 

 
ช่ือ สกุล 

ท่าตรง ท่าพกั ท่าหันอยู่
กบัท่ี 

ท่าเดิน-
หยดุ 

ความพร้อม
เพรียง 

ความเป็น
ระเบียบ 

การ
ประเมิน 

ได
้ 

ไม่
ได
้ 

ได
้ 

ไม่
ได
้ 

ได
้ 

ไม่
ได
้ 

ได
้ 

ไม่
ได
้ 

3 2 1 3 2 1 ผา่
น 

ไม่
ผา่
น 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    2   เร่ือง  ระเบยีบแถว     เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  18  เร่ือง    ระเบียบแถว (สัญญาณมอื สัญญาณนกหวีด)    เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกความมีวินยั  ความพร้อมเพรียงกนั  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปฏิบติัตนตามสญัญาณมือสัญญาณนกหวีดได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สญัญาณมือ สัญญาณนกหวีด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกมเพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการใชส้ญัญาณมือ สัญญาณนกหวีด 
3.2  แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั 

4. ลูกเสือศึกษาใบความรู้ 
5. ลูกเสือท าใบงาน 
6. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
7. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. นกหวีด 
2. แผนสญัญาณนกหวีด 
3. แผนภูมิการตั้งแถวแบบต่างๆ 
4. แผนภูมิเพลง 
5. ใบความรู้ 
6. ใบงาน 
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วิธีวัดผล / ประเมินผล 

2. การสงัเกต 
1.1 ความพร้อมเพรียง 
1.2 ความเป็นระเบียบ 

2 การทดสอบ   ปฏิบติัตามสญัญาณมือและสัญญาณนกหวีด 
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ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกเพ่ือให้ลูกเสือเป็นผูมี้ระเบียบวินัย ปฏิบติัตามค าสัง่ได ้ มุ่ง
ส่งเสริมให้ลูกเสือมีความเข้มแข็งอดทน และเช่ือมัน่ในตนเอง แถวจะเป็นระเบียบได้กต็อ้งอาศยัความร่วมมือ
ร่วมใจและความสามคัคี นอกจากน้ียงัฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

  สัญญาณมอื 

  ในการฝึกระเบียบแถว ให้ใชท่้าสญัญาณแขนและมือในการฝึก การสัง่การดว้ยท่าสญัญาณมือ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1. เตรียม คอยฟังค าสัง่ หรือหยดุ เหยยีดแขนขวาข้ึนเหนือศรีษะ แขนตรงมือแบ น้ิวทั้งห้าชิด
กนั ฝ่ามือหันไปขา้งหนา้ ลูกเสือทุกคนหยดุการเคล่ือนไหว ถา้อยู่ในแถวให้ยนือยู่ในท่าตรง (เป็นท่าท่ีตอ้งใช้
กอ่นท าสญัญาณท่าอ่ืนๆ) 

2. รวมหรือกลบัมา  เหยยีดแขนขวา มือแบหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะวนจากซา้ยไปขวา  
3. จดัแถวหนา้กระดาน กางแขนทั้งสองเหยยีดตรงเสมอไหล่ขนานพ้ืน แบฝ่ามือไปขา้งหนา้ 

การจดัแถวให้ทิศหนา้แถวหันตรงหนา้ผูใ้ห้สญัญาณ  
4. จดัแถวตอน ยกแขนทั้งสอง เหยยีดตรงไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่ แขนทั้งสองขนาน

กนั แบฝ่ามือหันเขา้หากนั 
5. เคล่ือนไปขา้งหนา้ ทางขวา – ซา้ย ก ึง่ขวา – ซา้ย หรือไปขา้งหลงั ผูใ้ห้สญัญาณหัสหนา้ไป

ยงัทิศทางท่ีตอ้งการแขนขวาชูข้ึนเหนือศีรษะ ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้ แลว้ลดแขนลงขา้งหนา้เสมอแนวไหล่แขน
ตรง 

6. นอนลงหรือเขา้ท่ีก  าบงั เหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหนา้ เสมอไหล่ฝ่ามือแบคว ่า ลดแขนลง
ขา้งหนา้ แลว้กลบัท่ีเดิมท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง 

7. เร่งจงัหวะหรือเร็วข้ึน ก  ามือขวายกมือข้ึนเสมอไหล่ ชูข้ึนตรงเหนือศีรษะ แลว้ลดลง ท าซ ้ า
หลายๆ คร้ัง 
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ใบงาน 
ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 

 

ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายการใช้สญัญาณมือให้ถูกต้อง  
 

1.เตรียม คอยฟังค าสัง่ หรือ
หยดุ …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
2.รวมหรือกลบัมา   
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
3.จดัแถวหนา้กระดาน  
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
3.จดัแถวตอน  
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
4.เคล่ือนไปขา้งหนา้ ทางขวา – ซา้ย ก ึง่ขวา – ซา้ย หรือไปขา้งหลงั  
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
5.นอนลงหรือเขา้ท่ีก  าบงั  
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
6.เร่งจงัหวะหรือเร็วข้ึน ก  ามือขวายกมือข้ึนเสมอไหล่ ชูข้ึนตรงเหนือศีรษะ แลว้ลดลง ท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

ใบความรู้ 

สัญญาณนกหวีด 

ในโอกาสท่ีอยูห่่างไกลจากลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาอาจใชส้ญัญาณนกหวีดบงัคบัแถวลูกเสือ ดงัน้ี 
1.เสียงนกหวีดยาว 1 คร้ัง หมายถึง  ถา้ก  าลงัเคล่ือนท่ีให้หยดุ ถา้หยดุอยูจ่ะเป็นการเตือนให้

เตรียมตวัหรือคอยฟังค าสัง่ 
2.เสียงนกหวีดยาว 2 คร้ัง หมายถึง หยดุเตรียมตวัให้เคล่ือนท่ีต่อไป หรือถา้ก  าลงัปฏิบติังานอยู่

ให้ปฏิบติัต่อไป เคล่ือนต่อไป หรือท าต่อไป 
3.เสียงนกหวีดสั้น 1 คร้ัง ยาว 1 คร้ัง สลบักนัไป หมายถึง เกดิเหตุ 
4.เสียงนกหวีดสั้น 3 คร้ัง ยาว 1 คร้ัง ติดต่อกนัไป หมายาถึง เรียกนายหมู่ให้มารับค าสัง่ 
5.เสียงนกหวีดสั้นติดกนัหลายๆ คร้ัง หมายถึง เรียกประชุมรวม 
การใช้สญัญาณนกหวีด ตอ้งใชส้ัญญาณนกหวีดยาว 1 คร้ัง กอ่นทุกคร้ังท่ีจะใช้สญัญาณนกหวีด

อ่ืนๆ 
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ใบงาน 
ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 

 
ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายแผนภูมสัิญญาณนกหวีด ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

 
1.หวีดยาว 1 คร้ัง ( ____ ) ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.หวีดยาว 2 คร้ัง ( ____  ____ ) …………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.หวีดสั้นหน่ึงคร้ัง หวีดยาวหน่ึงคร้ัง สลบักนัไป (  _  ____  _  ____ ) ………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
4.หวีดสั้น 3 คร้ัง หวีดยาว 1 คร้ังติดต่อกนัไป ( _  _  _  ____  _  _  _  ____ ) …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
5.หวีดสั้นติดต่อกนัหลายๆคร้ัง ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) ……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทึกกิจกรรม(สัญญาณมอืและนกหวีด) 

 
ท่ี 

 
ช่ือ ช่ือสกุล 

ปฏิบตัิตาม
สัญญาณมือ 

ปฏิบตัิตาม
สัญญาณนกหวีด 

ความพร้อม
เพรียง 

ความเป็น
ระเบียบ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ มผ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยที่    2   เร่ือง  ระเบยีบแถว     เวลา  3   ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  19   เร่ือง    ระเบยีบแถว  (การตั้งแถวและการเรียกแถว) เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 
 ระเบียบแถว เป็นกจิกรรมหน่ึงของกระบวนการลูกเสือท่ีปลูกฝังให้ลูกเสือเป็นผูมี้ระเบียบวินยั  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เขา้แถวตามรูปแบบต่างๆได ้
สาระการเรียนรู้ 

การตั้งแถวและการเรียกแถว 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง    
2. ให้ลูกเสือร่วมร้องเพลง หรือเกม 
3. ผูก้  ากบัน าอธิบายและสาธิตการการตั้งแถวและการเรียกแถว แลว้ให้ลูกเสือปฏิบติัตาม  
4. แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
5. ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมสรุปอภิปรายถึงการปฏิบติั 
6. ลูกเสือศึกษาใบความรู้และท าใบงาน 
7. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
8. พิธีปิดประชุมกอง(ตรวจ นดัหมาย) 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้  
2. ใบงาน 
3. แผนภูมิเพลง  

กระบวนการวัดผลประเมนิผล 

1. การสงัเกต 
- ความพร้อมเพรียง           
- ความเป็นระเบียบ 

2. การทดสอบ 
- ปฏิบติัตนในการตั้งแถวและการเรียกแถว                        
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ใบความรู้ 

การตั้งแถวและการเรียกแถว 
แถวหน้ากระดาน 

1. แถวหน้ากระดานเรียงหน่ึง  
ผูเ้รียก อยู่ในท่าตรง เหยียดแขนทั้งสองขา้งไปดา้นขา้งให้เสมอแนวไหล่ มือแบหันฝ่ามือไปขา้งหนา้น้ิว

มือเรียงชิดติดกนั 
การปฏิบติัของลูกเสือ ให้เขา้แถวหนา้กระดานเดียว แนวก ึง่กลางของแถวอยูห่่างจากผูเ้รียกประมาณ 6 

กา้ว หันหนา้เขา้หาผูเ้รียก 
2. แถวหน้ากระดานปิดระยะ 

ผูเ้รียก ให้ยนืในท่าตรงยกแขนทั้งสองไปขา้งหนา้ ก  ามือ งอศอก ท ามุม 90 องศา ระดบัไหล่ มือท่ีก  าหัน
เขา้หากนั 

การปฏิบติัของลูกเสือ ให้ลูกเสือหมู่หน่ึงเขา้แถวตรงหนา้ผูเ้รียก ห่างประมาณ 6 กา้ว นายหมู่อยูท่างซา้ย
มือของผูเ้รียก ลูกหมู่เรียงต่อจากซา้ยมือนายหมู่เป็นแถวหนา้กระดานให้ตรง ก ึง่กลางของหมู่อยูต่รงหนา้ผูเ้รียก 
ลูกเสือทุกคนยกเวน้คนสุดทายให้ยกมือซา้ยทาบสะโพก หันหนา้สะบดัไปทางขวาจนกว่าจะไดย้นิค าสัง่ " น่ิง " 
หมู่ต่อๆไปเขา้แถวหนา้กระดานขา้งหลงัหมู่แรกตามล าดบั ระยะต่อระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก 

3. แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 

ผูเ้รียก ยืนในท่าตรงยกแขนไปขา้งหนา้ ก  ามืองอศอกท ามุม 90 องศา เสมอแนวไหล่ แบะขอ้ศอก
ออกเป็นแนวเดียวกบัไหล่ มือท่ีก  าหันไปขา้งหนา้ 

การปฏิบติัของลูกเสือ ให้ลูกเสือทุกคนเขา้แถว เช่นเดียวกบัการเขา้แถวปิดระยะ และระยะต่อระหว่างหมู่
ของทุกหมู่ ห่างกนัหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน 
 
แถวตอนเรียงหน่ึง 
 ผูเ้รียก ยืนอยูใ่นท่าตรง เหยยีดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่ มือแบ หันฝ่ามือเขา้หากนั น้ิวเรียง
ชิดติดกนั 
 การปฏิบติัของลูกเสือ ให้นายหมู่ยนืตรงดา้นหนา้ผูเ้รียก ห่างจากผูเ้รียกประมาณ 6 กา้ว ลูกหมู่เขา้แถวต่อ
ดา้นหลงันายหมู่ คนหลงัยนืให้ตรงคอคนขา้งหนา้ ระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน 
 กรณีหลายหมู่ ให้หมู่ท่ีอยูต่รงก ึง่กลาง ยนืเป็นหลกัตรงหนา้ผูเ้รียก ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วง
ศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคลประมาณ 1 ช่วงแขน 
 

63 
แถวรูปคร่ึงวงกลม 
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 ผูเ้รียก ยืนอยูใ่นท่าตรง แขนทั้งสองเหยยีดไปขา้งหนา้ให้เสมอระดบัเอว ฝ่ามือคว  ่าให้ขอ้มือขวาทบั
ขอ้มือซา้ย แลว้โบกมือทั้งสองไปทางดา้นขา้งล าตวั 3 คร้ัง แขนทั้งสองขา้งตอ้งเหยยีดตรง 
 การปฏิบติัของลูกเสือ ให้นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยูใ่นแนวซา้ยมือของผูเ้รียก หมู่ท่ี 2 และหมู่ต่อๆไป 
อยูซ่า้ยมือของหมู่แรก รองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยตอ้งอยู่ในแนวเดียวกบัผูเ้รียก และนายหมู่ของหมู่แรก โดยให้
ผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง ระยะต่อระหว่างหมู่และระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก 
 

แถวรูปวงกลม  แถวรูปวงกลมมี 2 แบบ คือ 
1. แบบผู้เรียกยนือยู่ที่จุดศูนย์กลาง 
ผูเ้รียก ยืนอยูใ่นท่าตรง เหยยีดแขนทั้งสองขา้งไปขา้งหนา้อยูใ่นระดบัเอวฝ่ามือทั้งสองแบคว ่า น้ิวเรียงชิด

ติดกนั ให้ขอ้มือขวาทบัขอ้มือซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัจากดา้นหนา้ไปประสานกนัท่ีดา้นหลงัโดยแบฝ่ามือทั้งสอง
หงายข้ึน ให้หลงัมือขวาทบัผ่ามือซา้ย โดยโบกผ่านล าตวั 3 คร้ัง 

การปฏิบติัของลูกเสือ ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืดา้นซา้ยของผูเ้รียก หมู่ท่ี 2 และหมู่ต่อๆไปอยูท่างดา้นซา้ยมือ
ของหมู่แรกตามล าดบั จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ย ไปจรดกบันายหมู่ของหมู่แรก ถือผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง  

2. แบบผู้เรียกยนือยู่ที่เส้นรอบวง 
ผูเ้รียก ยืนอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหนา้ มือขวาก  ายกข้ึนขา้งบน หมุนเลยไปดา้นหลงั และ

หมุนกลบัมาดา้นหนา้ ท าเช่นน้ี 3 คร้ัง 
การปฏิบติัของลูกเสือ ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืชิดดา้นซา้ยของผูเ้รียก หมู่ท่ี 1 และหมู่ต่อๆไปอยูท่างซา้ยมือ

ของหมู่แรกตามล าดบั จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจรดขวามือของผูเ้รียก  ให้ผูเ้รียกอยูใ่นเสน้รอบวง 
 
แถวส่ีเหลี่ยมเปิดด้านหน่ึง 
  ผูเ้รียก ยนืในท่าตรง งอศอกยกแขนทั้งสองข้ึนขา้งหนา้ให้หนา้แขนทั้งสองไขวก้นัตรงฝ่ามือ ฝ่ามือทั้ง
สองเหยยีดหันไปขา้งหนา้ฝ่ามือขวาไขว ้หันฝ่ามือซา้ยประมาณแนวลูกคาง  
 การปฏิบติัของลูกเสือ ให้นายหมู่หมู่แรกยนืตรงทางดา้นซา้ยของผูเ้รียกในแนวเดียวกนั ลูกหมู่ยนืต่อไป
ทางซา้ยเวน้ระยะเคียง 1 ฝ่ามือ เขา้แถวหนา้กระดานแถวเดียว 3 ดา้นคนสุดทา้ยของหมู่สุดทา้ยยนืตรงดา้นขวา
ของผูเ้รียก ในแนวเดียวกนักบันายหมู่แรก 
 

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

 
ใบงาน 

ช่ือ……………………………….ชั้น…….หมู่….. 
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ค าชี้แจง  ให้ลูกเสืออธิบายและให้นิยามของข้อความ ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

1.การตั้งแถวหน้ากระดาน  มีก ีป่ระเภทอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.การตั้งแถวตอนเรียงหน่ึง  มีวิธีปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.แถวรูปคร่ึงวงกลม  มีวิธีปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

4. แถวรูปวงกลม  แถวรูปวงกลมมี ….. แบบ   แต่ละแบบมีวิธีปฏิบติัอยา่งไรบา้ง  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. แถวส่ีเหลี่ยมเปิดด้านหน่ึง  มีวิธีปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบบนัทึกผลการปฏิบัตกิิจกรรม  ช้ัน ป................... 
 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ ช่ือสกุล 
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เป็
นร

ะเบี
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ได ้ ไม ่
ได ้

ได ้ ไม ่
ได ้

ได ้ ไม ่
ได ้

ได ้ ไม ่
ได ้

ได ้ ไม ่
ได ้

3 2 1 3 2 1 ผ มผ 
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1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
35                    

                    

 
ลงช่ือ………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………………………..) 

 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    3   เร่ือง  การพึ่งตนเอง     เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  20   เร่ือง    การรู้จักดูแลตนเอง (1) เวลา   1   ช่ัวโมง 

 

สาระส าคัญ 
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ลูกเสือจะตอ้งรู้จกัดูแลตนเอง  ช่วยเหลือตนเองให้ดีท่ีสุด กอ่นท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แสดงวิธีบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงัได ้
2. เตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลเป็นส่วนตวัส าหรับเดินทางไกลได้ 

สาระการเรียนรู้ 
1. การบรรจุส่ิงของต่างๆ ลงในเคร่ืองหลงัส าหรับการไปอยูค่่ายพกัแรม 
2. การเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลเป็นส่วนตวัส าหรับการเดินทางไกล  

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
เกม – เพลง ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “พรวนดินกนัเสียให้หมด” พร้อมท าท่าประกอบเพลง หรือน า
เล่นเกม”ข้ึนเขาลงห้วย” 

2. การสอนตามเน้ือหา 
2.1 ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเก ีย่วกบัเคร่ืองใชท่ี้น าเป็นในการอยูค่่ายพกัแรม  
2.2 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงั 
2.3 ผูก้  ากบัอธิบายถึงความส าคญัของเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลและส่ิงท่ีควรเตรียม 
2.4 ให้แต่ละหมู่ไปท าบญัชีรายช่ือตามรายการต่อไปน้ี แลว้น ามารายงาน 

2.4.1 เคร่ืองใช้ส่วนตวั 
2.4.2 เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล  

2.5 ให้ลูกเสือเล่นเกมทดสอบ “เกมเกบ็ของลงเคร่ืองหลงั” 
3. ลูกเสือท าใบงาน 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 

 
 

 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เคร่ืองหลงั/ เคร่ืองใชท่ี้จะน าไปอยูค่่ายพกัแรม 
2. เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล 
3. แผนภูมิเพลง 
4. เกม 
5. ใบงาน 
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วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 
- การรายงานผล 

2. การทดสอบ   แสดงวิธีเกบ็ของลงเคร่ืองหลงั 
3. ตรวจผลงาน  ตรวจใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 

 
ช่ือ……………………………….. ช้ัน……..หมู่……… 

 
ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1.หลกัในการบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั 
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 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 
 2.หลกัการเตรียมอุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาล 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

แบบบนัทึกการปฏิบตักิิจกรรม 
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เลข
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจและ
ตั้งใจฟัง 

การเขา้
ร่วม

กจิกรรม 

การบอก
หลกัการ

บรรจุส่ิงของ
ลงในเคร่ือง

หลงั 

การบอก
หลกัการ
เตรียม
ปัจจุบนั
พยาบาล 

การบอกประโยชน์ 
ของการดูแล

ช่วยเหลือตนเอง 

 
ผลการ
ประเมิน 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ได
้ 

ไม่
ได

 ้

ได
 ้

ไม่
ได

 ้

ได
้  

ไม่
ได
้ 

ปร
ับป

รุง
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

(ลงช่ือ) ……………………….. ผูป้ระเมิน 
( ……………………………………) 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    3   เร่ือง  การพึ่งตนเอง     เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  21  เร่ือง    การรู้จักดูแลตนเอง (2) เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ลูกเสือจะตอ้งรู้จกัดูแลตนเอง  ช่วยเหลือตนเองให้ดีท่ีสุด กอ่นท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. กอ่ไฟ ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน และปรุงอาหารง่ายๆ นอกสถานท่ีได้ 
สาระการเรียนรู้ 

1. การกอ่ไฟ  การปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน   
2. การปรุงอาหารอยา่งง่ายๆ 
3. การใชต้ะเกยีง เตา และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
4. การดูแลรักษา และระมดัระวงั อนัตรายจาการใชต้ะเกยีง เตา และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “ต ารวจดบัเพลิง” พร้อมท าท่าประกอบเพลง หรือน าเล่นเกม”

ไฟไหม”้ 
ผูก้  ากบัสาธิตการหุงขา้ว  การท ากบัขา้วอยา่งง่ายๆ ให้ลูกเสือทดลองปฏิบติั แลว้แต่ละหมู่รายงานผลการปฏิบติั  

3. การสอนตามเน้ือหา 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตเลือกไมฟื้น  การหาสถานท่ีส าหรับกอ่ไฟ 
3.2 ผูก้  ากบัสาธิตวิธีการกอ่ไฟ การท ากองไฟแบบต่างๆ การดบัไฟ แลว้ให้ลูกเสือ  

ปฏิบติัตามเวลาท่ีก  าหนดให้ 
3.3 สาธิตวิธีการ การหุงขา้ว  การท ากบัขา้วอย่างง่ายๆ  ปรุงเคร่ืองด่ืม และปรุงอาหาร 

อยา่งง่ายๆ 
3.4 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ไปฝึกปฏิบติัในเวลาท่ีก  าหนดให้แลว้รายงาน  

4. ลูกเสือท าใบงาน 
5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 
 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
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1. ถ่าน ฟืน เช้ือฟืน ไมขี้ด เตาประดิษฐ์ 
2. อุปกรณ์ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน/อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
3. แผนภูมิเพลง  / ใบงาน 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
การกอ่ไฟ ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อนและปรุงอาหารอยา่งง่ายๆ  

         3. ตรวจใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
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ช่ือ……………………………….. ช้ัน……..หมู่……… 

 
ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1.หลกัการปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 2.หลกัการปรุงอาหาร 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 
 



 116 

แบบบันทกึการปฏบิัติกจิกรรม 
 

 
 

เลข
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

 
ความสนใจและ

ตั้งใจฟัง 

การเขา้
ร่วม

กจิกรรม 

การบอก 
หลกัการปรุง
เคร่ืองด่ืมร้อน 

การบอก
หลกัการ
ปรุงอาหาร 

การบอกหลกัาร
ท ากบัขา้วอยา่ง่าย 

ๆ 

 
ผลการ
ประเมิน 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ได
้ 

ไม่
ได

 ้

ได
 ้

ไม่
ได

 ้

ได
้  

ไม่
ได
้ 

ปร
ับป

รุง
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

(ลงช่ือ) ……………………….. ผูป้ระเมิน 
( ……………………………………) 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    3   เร่ือง  การพึ่งตนเอง     เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  22  เร่ือง    การรู้จักดูแลตนเอง (3)   เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ลูกเสือจะตอ้งรู้จกัดูแลตนเอง  ช่วยเหลือตนเองให้ดีท่ีสุด กอ่นท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. กางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ได้ 
2. อยูค่่ายพกัแรมอยา่งน้อย 1 คืนได ้

สาระการเรียนรู้ 

1. การกางเต็นท์ส าหรับพกัแรมในการเดินทางไกล 
2. การอยูค่่ายพกัแรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง  
ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสือ” พร้อมท าท่าประกอบเพลง หรือน าเล่นเกม”สิบทาง” 

3. การสอนตามเน้ือหา 
3.1 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ให้ลูกเสือปฏิบติั  

ฐานท่ี 1 กางเต็นท์ และเกบ็เต็นท์ 
ฐานท่ี 2 การเลือกสถานท่ีในการกางเต็นท์และอยูค่่ายพกัแรมและการปฏิบติัตนขณะ

อยูค่่ายพกัแรม 
3.2 ผูก้  ากบันดัลูกเสือให้มาอยูค่่าย 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

6. เต็นท์ชนิดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ (ถา้ไม่มีเต็นท์หลายชนิดจะใชเ้ต็นท์เพียงชนิดเดียวกไ็ด้) 
7. รูปภาพเต็นท์ชนิดต่างๆ 
8. แผนภูมิเพลง 
9. ใบงาน 
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วิธีวัดผล/ประเมนิผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- ความว่องไว 
- การให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม 

2. การทดสอบ กางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ 
3. การตรวจผลงาน  ตรวจใบงาน 
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ใบงาน 

 
ช่ือ……………………………….. ช้ัน……..หมู่……… 

 
ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือตอบค าถามต่อไปนี้ 

 1.หลกัการอยูค่่ายพกัแรม 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 2.หลกัการกางเต็นท์ 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทกึการปฏบิัติกจิกรรม 
 

 
 

เลข
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจและ
ตั้งใจฟัง 

การเขา้
ร่วม

กจิกรรม 

การบอก
หลกัการกาง

เต็นท ์

การบอก
หลกัการอยู่
ค่ายพกัแรม 

การบอกประโยชน์ 
ของการกางเต็นท์
และอยูค่่ายพกัแรม 

 
ผลการ
ประเมิน 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ได
้ 

ไม่
ได

 ้

ได
 ้

ไม่
ได

 ้

ได
้  

ไม่
ได
้ 

ปร
ับป

รุง
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

(ลงช่ือ) ……………………….. ผูป้ระเมิน 
( ……………………………………) 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  23  เร่ือง    การเดินทางไกล    เวลา   1   ช่ัวโมง 

 

 
สาระส าคัญ 

 การเดินทางไกลเป็นกจิกรรมหน่ึงของลูกเสือท่ีเน้นให้ลูกเสือรู้จกัดูแลตนเอง  เพ่ือสร้างความ  
เช่ือมัน่ในตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้เดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได้ 
2. เดินทางไกลดว้ยเทา้หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถของตนเองไม่นอ้ยกว่า  10 กม.หรือโดย

รถจกัรยานเป็นระยะทางไม่นอ้ยกว่า 20 กม. และบนัทึกรายงานการเดินทางโดยย่อโดยใชแ้ผนท่ีและเข็มทิศได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
การเดินทางไกล 
1. การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม  
2. การเตรียมตวัในการเดินทางไกล 
3. การใช้เขม้ทิศในท่ีกลางแจง้ และการหาทิศ 
4. ระบบเส้นชั้นความสูง 
5. ระบบพิกดักริด ในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัอภิปรายถึงการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้เดินทางไกล และอยูค่่ายพกัแรม  
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายเสน้ชั้นความสูงและวิธีหาต าแหน่งท่ีตั้งโดยอาศยัระบบพิกดักริดในแผนท่ี

ของกรมแผนท่ีทหาร และการหาทิศโดยใช้เข็มทิศ 
3.3 ผูก้  ากบัจดัให้ลูกเสือเดินทางไกลดว้ยเทา้ หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถของตนเอง 

เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กม. หรือโดยรถจักรยานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กม. 
และบนัทึกรายงานการเดินทางโดยยอ่ทั้งน้ีให้จดัเป็นโครงการในวนัหยดุ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. อุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกล 
2. แผนท่ีทหาร 
3. แผนภูมิระบบชั้นความสูง และวิธีอ่านต าแหน่งพิกดักริด  
4. เข็มทิศ หรือเข็มทิศจ าลอง 
5. แผนภูมิส่วนประกอบ วิธีใช ้และวิธีเกบ็รักษาเข็มทิศ 
6. แบบรายงานการเดินทางไกล 
7. แผนภูมิเพลง 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การซักถาม 
การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

3. การทดสอบ 
เดินทางไกลดว้ยเทา้หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถของตนเองเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 10 
กม. หรือโดยรถจักรยานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กม. และบนัทึกรายงานการเดินทางโดย
ยอ่ 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  24  เร่ือง    การเดนิทางไปยงัสถานที่ต่างๆ (1)  เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

 เข็มทิศและแผนท่ีช่วยให้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง  และแมนย  า  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ือทิศทั้ง 8 ไดถู้กต้อง 
2. บอกวิธีใช้เข็มทิศได ้
3. บอกเคร่ืองหมายต่างๆ ในแผนท่ีได้ 
4. หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและเข็มทิศได้ 

สาระการเรียนรู้ 

1. ทิศและการใชเ้ข็มทิศ 
2. การใชแ้ผนท่ีและเข็มทิศ 
3. มาตราส่วนและเคร่ืองหมายบนแผนท่ี 

กิจกรรมการการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ฝึกให้ลูกเสือปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1  ทิศ การใชเ้ข้มทิศ การวางแผนท่ีให้ถูกทิศทาง  
ฐานท่ี 2  มาตราส่วน เคร่ืองหมาย และเสน้ทางท่ีก  าหนดบนแผนท่ี 

 3.2  ผูก้  ากบัสรุปแลว้ให้ลูกเสือจดบนัทึก 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เข็มทิศ     4. แผนท่ี 
2. แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ   5.  แผนภูมิเพลง 
3. แผนภูมิแสดงเคร่ืองหมายบนแผนท่ี 

 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 
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- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2. การทดสอบ 
 -  หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและเข็มทิศ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  25  เร่ือง    การเดนิทางไปยงัสถานที่ต่างๆ (2)  เวลา   1   ช่ัวโมง 
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สาระส าคัญ 

 เข็มทิศและแผนท่ีช่วยให้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง  และแมนย  า  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เดินทางไกล ไป – กลบั ตามระยะทาง 10 กโิลเมตร ได้ 
2. บอกกฎและเคร่ืองหมายจราจรได  ้

สาระการเรียนรู้ 

1. การเดินทางไกล 
2. กฎและเคร่ืองหมายจราจร 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง  
3. การสอนตามเน้ือหา 

4.1 ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสืออภิอปรายตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 
4.1.1 ประโยชน์ของการเดินทางไกล 
4.1.2 การปฏิบติัตนในการเดินทางไกล 
4.1.3 กฎและเคร่ืองหมายจราจร 
4.1.4 การปฏิบติัตามกฎจราจร 

5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
4. แบบรายงานการเดินทางไกล 
5. ภาพเคร่ืองหมายจราจร 
6. แผนภูมิเพลง 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ  การให้ความร่วมมือ 

2.   การทดสอบ    รายงานการเดินทางไกล 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  26  เร่ือง    การผจญภยั     เวลา   1   ช่ัวโมง 
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สาระส าคัญ 

 การผจญภยัเป็นกจิกรรมหน่ึงของลูกเสือท่ีเน้นให้ลูกเสือรู้จกัดูแลตนเอง  เพ่ือสร้างความ 
เช่ือมัน่ในตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปฏิบติักจิกรรมผจญภยัต่อไปน้ีได ้2 อยา่ง 
1. ปฏิบติักจิกรรมกลางแจง้กบัหมู่ลูกเสือ 1 คร้ัง (การเล่น, การส ารวจ) 
2. ไปศึกษาสถานท่ีน่าสนใจกบัเพ่ือน 1 คน 
3. พายเรือคนเดียว 1,600 เมตร หรือผูกเชือกพนัหลกั แลว้ไต่ลงตามเส้นเชือกระยะความสูงไม่

นอ้ยกว่า 5 เมตร 
4. อยูค่่ายพกัแรม 1 วนั กบัหมู่ลูกเสือ 

สาระการเรียนรู้ 

การผจญภยั 
1. กจิกรรมกลางแจง้ 
2. การเยือนสถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
3. การผูกเชือกพกัหลกัและการไต่เชือก 
4. รายงานการอยูค่่ายพกัแรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงการปฏิบติักจิกรรมผจญภยัท่ีลูกเสือสนใจ แลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงการ
ปฏิบติั 

3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานท่ีสนใจกลุ่มละ 2 ฐาน ดงัน้ี 
ฐานท่ี 1 การเขา้ร่วมกจิกรรมกลางแจง้ 
ฐานท่ี 2 การเดินทางตามล าดบัหรือกบัเพ่ือน 
ฐานท่ี 3 การผูกเชือกพกัหลกั และการไต่เชือก 
ฐานท่ี 4 การอยูค่่ายพกัแรม 

3.3 ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุป แลว้จดัโครงการโดยใช้นอกเวลาปฏิบติักจิกรรมผจญภยัท่ี
ลุกเสือเลือกไว ้2 อยา่ง ให้ส าเร็จ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
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1. เชือก 
2. แผนภูมิเพลง 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1.  การสงัเกต 
-  ความสนใจ 
-  การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2.  การซกัถาม 
2.1 ปฏิบติักจิกรรมผจญภยั 2 อยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรู้ที่  27   เร่ือง    การปรุงอาหารแบบชาวป่า การสร้างท่ีพกั เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ 
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 การปรุงอาหารแบบชาวป่า การสร้างท่ีพกัเป็นกจิกรรมหน่ึงของลูกเสือท่ีเนน้ให้ลูกเสือรู้จกัดูแลตนเอง  
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.ปรุงอาหารแบบชาวป่าได ้
2.สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวได ้

สาระการเรียนรู้ 
1.การปรุงอาหารแบบชาวป่า 
2.การสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม - เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.6 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั ดงัน้ี 
ฐานท่ี 1 ป้ิงหรือยา่ง 
ฐานท่ี 2 เผา – อบ 
ฐานท่ี 3   ทอด 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ไมขี้ดไฟ ฟืน 
2. อุปกรณ์ท่ีจะน ามาประกอบอาหาร เช่น เน้ือสตัว ์ปลา ไข่ 
3. อุปกรณ์ท่ีสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว เช่น ไมพ้ลอง ผา้ใบ ผา้พลาสติก เชือก 
4. แผนภูมิเพลง 

 
 

วิธีวัดผล / การประเมนิผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2.   การทดสอบ 
1.1 ปรุงอาหารแบบชาวป่า 
1.2 สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    5 เร่ือง  การบริการ      เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  28   เร่ือง    การปฐมพยาบาล (1)   เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 



 130 

การลูกเสือมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินยั รู้จกัการเสียสละ และรู้จักการช่วยเหลือ 
ผูอ่ื้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลบาดแผลท่ีเกดิจากแมลงหรือสตัวมี์พิษกดัต่อย  
2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือถูกแดดเผา ไฟลวก น ้ าร้อนลวก และเป็นลมได้ 

สาระการเรียนรู้ 
1. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงหรือสตัว์มีพิษกดัต่อย  
2. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแดดเผา ไฟลวก น ้ าร้อนลวก และเป็นลม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกมเพลง  ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “ออกก  าลงั” พร้อมท าท่าประกอบเพลง หรือน าเล่นเกม”การปฐม

พยาบาล” 
3. การสอนตามเน้ือหา 

แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ให้ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ให้ลูกเสือปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1   การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงมีพิษกดัต่อย 
ฐานท่ี 2  การปฐมพยาบาลเม่ือถูกงูและสุนขักดั  
ฐานท่ี 3  การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแดดเผา ไฟลวก น ้ าร้อนลวก 
ฐานท่ี 4  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

4. ลูกเสือท าใบงาน 
5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 

 
 

 

 
ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพแมลงและสตัวท่ี์มีพิษ 
2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบงาน 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 
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- ความพร้อมเพรียง 
- ความเป็นระเบียบ  

2. การทดสอบ 
3.1 การปฐมพยาบาลเมือถูกแมลงหรือสตัว์มีพิษกดัต่อย 
3.2 การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแดดเผา ไฟลวก น ้ าร้อนลวก และเป็นลม 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ใบงาน 

 
ช่ือ……………………………….. ช้ัน……..หมู่……… 

 
ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. หลกัการปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงหรือสตัว์มีพิษกดัต่อย 
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 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

2. หลกัการปฐมพยาบาลเม่ือถูกแดดเผา ไฟลวก น ้ าร้อนลวก และเป็นลม 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

แบบบนัทึกการปฏิบตักิิจกรรม 
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เลข
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจและ
ตั้งใจฟัง 

การเขา้
ร่วม

กจิกรรม 

การบอก
หลกัการปฐม
พยาบาลเม่ือถูก
แมลงหรือสัตว์มี

พิษกดัต่อย 

การบอก
หลกัการปฐม
พยาบาลเม่ือ
ถูกแดดเผา 
ไฟลวก น ้ า
ร้อนลวก 
และเป็นลม 

การบอกประโยชน์ 
ของการปฐม
พยาบาล 

 
ผลการ
ประเมิน 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ได
้ 

ไม่
ได

 ้

ได
 ้

ไม่
ได

 ้

ได
้  

ไม่
ได
้ 

ปร
ับป

รุง
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

(ลงช่ือ) ……………………….. ผูป้ระเมิน 
( ……………………………………) 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    5 เร่ือง  การบริการ      เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  29   เร่ือง    การปฐมพยาบาล (2)   เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การลูกเสือมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินยั รู้จกัการเสียสละ และรู้จักการช่วยเหลือ  
ผูอ่ื้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ปฐมพยาบาลผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุเลือดออกภายนอก และผูป่้วยท่ีมีอาการช็อคได้  
2. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกวิธีและปลอดภยั 
3. บอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกดิอุบติัเหตุ  

สาระการเรียนรู้ 
1.การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอก 
2.การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค 
3.การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
4.การขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงอุบติัเหตุท่ีเกดิข้ึนเสมอๆ 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้งเม่ือเกดิอุบติัเหตุ หรือเหตุ

ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม ้การจมน ้ า การถูกไฟฟ้าช๊อตและแกส๊ร่ัว 
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิยายและสาธิตแลว้ให้ลูกเสือปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1   วิธีปฐมพยาบาลกรณีท่ีมีเลือดออกภายนอกและอาการช็อค  
ฐานท่ี 2  การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
ฐานท่ี 3  การช่วยให้คนหายใจ 

4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 
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ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล ไดแ้ก ่ส าลี ผา้พนัแผล พลาสเตอร์ปิดแผล ยาฆ่าเช้ือ 
2. ภาพการปฐมพยาบาล 
3. ภาพการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
4. แผนภูมิเพลง 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 
1. การสงัเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม  

2. การซักถาม 
- บอกช่ือหน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้งในการขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน  

3. การทดสอบ 
3.1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอกและอาการช็อค 
3.2 แสดงวิธีเคล่ือนยา้ยคนเจ็บท่ีไดร้ับอุบติัเหตุ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
ใบงาน 



 136 

 

ช่ือ……………………………….. ช้ัน……..หมู่……… 
 

ค าชี้แจง   ให้ลูกเสือตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1.วิธีการปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอก 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 

2.วิธีการปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค  
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 

3.วิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 

 
4.วิธีการขอความช่วยเหลือเม่ือเกดิอุบติัเหตุ 

 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที่  5 

หน่วยที่    5 เร่ือง  การบริการ      เวลา  3   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  30   เร่ือง    การช่วยเหลือผู้อื่น    เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

การลูกเสือมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินยั รู้จกัการเสียสละ และรู้จักการช่วยเหลือ  
ผูอ่ื้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ือสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินได ้
2. ช้ีแนะน าทางไปยงัสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินได้ 

สาระการเรียนรู้ 

สถานท่ีส าคญัในท้องถ่ิน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง  

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “เดินวนหาทิศ” พร้อมท าท่าประกอบเพลง ให้ลุกเสือร้องและท า  
ตามหรือน าเล่นเกม”การต่อของ” 

3.  การสอนตามเน้ือหา 
3.1 ผูก้  ากบัน าอภิปรายถึงสถานท่ีส าคญัในท้องถ่ินเก ีย่วกบัท่ีตั้ง ระยะทางและการเดินทาง 
3.2 ผูก้  ากบัหรือลูกเสือรุ่นพ่ีน าลูกเสือไปส ารวจสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินแลว้กลบัมา 

รายงาน 
3.3 ผูก้  ากบัและลูกเสืออภิปรายสรุปถึงเส้นทางท่ีเดินทางไปส ารวจสถานท่ีส าคญั 

เสนอแนะสถานท่ีท่ีลูกเสือยงัไม่ได้อภิปรายเพ่ิมเติม 
3.4 ให้ลูกเสือช่วยกนัท าแผนท่ีสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินติดไวใ้นสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

(เพ่ือสะดวกส าหรับผูม้าขอรับความช่วยเหลือในการให้บริการ) 
4. ลูกเสือท าใบงาน 
5. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

 
 

 
ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
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1. แผนท่ี 
2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบงาน 
 

วิธีวัดผล / ประเมินผล 

1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม 

2.   ตรวจผลงาน   แผนท่ีสถานท่ีส าคญัในท้องถ่ิน 
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ใบความรู้ 
 

การส ารวจและการเยือนสถานทีใ่กล้เคยีง 
 

ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์     ดงันั้นการอาศยัอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ิน    ลูกเสือ
จ าเป็นตอ้งรู้จกัท้องถ่ินของตนเอง     และสงัเกตเห็นคุณค่าของส่ิงเหล่านั้นได ้       โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานท่ี
ส าคญัต่าง  ๆ        ซ่ึงจะใชบ้ริการ    ลูกเสือจ าเป็นตอ้งรู้จกัการส ารวจและการเยือนสถานท่ีเหล่านั้น     เพ่ือจะได้
ใชบ้ริการนั้นได้ถูกต้องและสามารถแนะน าผูอ่ื้นให้ใชบ้ริการไดด้ว้ย 
 

สถานที่ที่ควรส ารวจ 
 ๑. สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา    เช่น    วดัโบสถ์     มสัยดิ    ศาลเจา้ 
 ๒. สถานท่ีราชการ    เช่น    โรงเรียน    สถานีต ารวจ     สถานีอนามยั    โรงพยาบาล     สถานี
ดบัเพลิง    การประปา     การไฟฟ้า     ไปรษณีย ์    โทรศพัท์        สถานีรถไฟ       เทศบาล      อ าเภอ    ศาล    
เรือนจ า     ศาลากลาง 
 ๓. สถานท่ีท่ีส าคญัต่าง  ๆ   เช่น    สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์    โบราณสถาน    สถานท่ี
ท่องเท่ียว 
 ๔. สถานท่ีบริการอ่ืน  ๆ  เช่น   ท่าเรือ    สถานท่ีจอดรถโดยสาร     ท่าอากาศยาน  
 ๕. ท่ีพกัอาศยับุคคลส าคญัของท้องถ่ิน    เช่น    บา้นพกัก  านนั    ผูใ้หญ่บา้น    บา้นพกัแพทย ์  
ประจ าต าบล     บา้นพกันายอ าเภอ     จวนผูว้่าราชการจงัหวดั  
 

การขอความช่วยเหลือ 
๑. เหตุด่วนหรือเหตุร้ายแรง     เช่น    การท าร้ายร่างกาย     ปลน้ทรัพย ์    อุบติัเหตุควรแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีผูร้ับผิดชอบท่ีใกลท่ี้สุดทราบ   เช่น   ก  านัน   ผูใ้หญ่บา้น     ต ารวจ    ทหาร 
๒. เม่ือมีเหตุการณ์เก ีย่วกบัอุบติัเหตุ    เช่น   ไฟไหม ้   ควรแจง้เทศบาล      สุขาภิบาล    หรือสถานี

ดบัเพลิง 
๓. ถา้มีความจ าเป็นตอ้งใชร้ถพยาบาลในการน าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาลควรแจง้โรงพยาบาล   

สถานีอนามยั   หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกลเ้คียง 
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ใบงานที่............. 

กลุ่มที่….. 
สมาชิกในกลุ่ม 

 1……………………………………… 
 2……………………………………… 
 3……………………………………… 
 4……………………………………… 
 5……………………………………… 
 6……………………………………… 
 
ค าชี้แจง  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 ออกไปส ารวจและเยีย่มเยยีนสถานท่ีท่ีส าคญัในชุมชนของ
ตน แลว้น ามาเขียนรายงานให้เพ่ือนฟัง 
………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

แบบบันทกึกจิกรรม(ส าหรับลูกเสือ) 
ก. ในท้องถิ่นของข้าพเจ้ามสีถานที่ที่ส าคัญดังนี้ 

1. …………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………… 
6. ……………………………………………………………. 
7. ……………………………………………………………. 
8. …………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………. 
10. …………………………………………………………… 

 

ข. ข้าพเจ้าได้ออกไปส ารวจในสถานที่จริงแล้วผลจากการส ารวจดงันี้  
 
ท่ี สถานท่ีท่ีไปส ารวจ มีความส าคญัอยา่งไร 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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แบบสังเกตการบันทึกกิจกรรม 

 

ท่ี ช่ือ สกุล ความสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 

บอกสถานที่
ส าคญัในทอ้งถ่ิน 

บอกวิธีขอความ
ช่วยเหลือ 

ผลการ
ประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ มผ. 
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แบบบันทกึการปฏบิัติกจิกรรม 
 

 
 

เลข
ท่ี 

 
 

ช่ือ สกุล 

ความสนใจและ
ตั้งใจฟัง 

การเขา้
ร่วม

กจิกรรม 

การบอก
หลกัการ

บรรจุส่ิงของ
ลงในเคร่ือง

หลงั 

การบอก
หลกัการ
เตรียม
ปัจจุบนั
พยาบาล 

การบอกประโยชน์ 
ของการดูแล

ช่วยเหลือตนเอง 

 
ผลการ
ประเมิน 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ดี พอ
ใช
้ 

ปรั
บป

รุง
 

ได
้ 

ไม่
ได

 ้

ได
 ้

ไม่
ได

 ้

ได
้  

ไม่
ได
้ 

ปร
ับป

รุง
 

ผ่า
น 

ไม่
ผ่า
น 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

(ลงช่ือ) ……………………….. ผูป้ระเมิน 
( ……………………………………) 


