
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เร่ือง  ปฐมนิเทศ                                              เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   การเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชาลูกเสือ 

 

วัตถุประสงค์   ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชาลูกเสือ 

๒. บอกวิธีการเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชาลูกเสือได้ 
 

เนือ้หา การเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชาลูกเสือ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิงตรวจ   แยก ) 
๒.  เพลง - เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา  ผูก้  ากบัอภิปราย กจิกรรมลูกเสือคืออะไร มีประโยชน์ 
      ต่อตนเองและสงัคมอยา่งไร     

๓.๑ช้ีแจงเร่ืองการแต่งกายท่ีถูกต้อง และเน้ือหาหลกัสูตรของวิชาลูกเสือ 

๓.๒ผูก้  ากบัจดัแบ่ง กอง หมู่ ตามความเหมาะสม 
๓.๓ เลือกนายหมู่ และรองนายหมู่ และส่งรายช่ือสมาชิก 
๓.๔ช้ีแจงต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิก 

๔. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน         
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

 ๑.  ภาพการแต่งกาย ลูกเสือ - เนตรนารี  
 ๒.  ภาพกจิกรรมลูกเสือ 
การวัดและประเมนิผล 
  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 



   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   การท าความเคารพ  การแสดงรหัส การจบัมือซา้ย 
 

วัตถุประสงค์   ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการท าความเคารพ  การแสดงรหัส การจบัมือซา้ย 

๒. สามารถท าความเคารพ  การแสดงรหัส  การจบัมือซา้ยได ้

 

เนือ้หา การท าความเคารพ     การแสดงรหัส   การจบัมือซา้ย 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
  ๒.  เพลง   -   เกม 
  ๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงการท าความเคารพแบบต่าง ๆ เช่น  ยกมือไหว ้  
         ท าวนัทยหัตถ์  ท าวนัทยาวุธ  เป็นตน้  

              ๓.๒  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตวิธีท าความเคารพแบบลูกเสือคือท่ามือเปล่า   
 ๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
 ๓.๔  รวมกลุ่มกนัฝึกปฏิบติั 

  ๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
  ๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 
 

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  ไมพ้ลอง 
 ๓.  ภาพการแสดงความเคารพท่ามือเปล่า  

การวัดและประเมนิผล 
  ๑.  เคร่ืองมือ 



   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๓  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบ  (แถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยู่กบัท่ี) 
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยู่กบัท่ี 

๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยูก่บัท่ีได ้

 

เนือ้หา ระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยูก่บัท่ี 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ทบทวนระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยูก่บัท่ี  
๓.๒  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดียว 
๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
๓.๔  รวมกลุ่มทบทวน 

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโย 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 
การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 



   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
 

1.  ระเบียบแถว  (ท่ามอืเปล่า) 
 จุดมุ่งหมายหลกัของการฝึกระเบียบแถว  เป็นการฝึกลูกเสือให้เป็นผูมี้ระเบียบวินัยและ
ความพร้อมเพรียงกนั  นอกจากน้ี  ยงัเป็นการฝึกการปฏิบัติตามค าสั่ง  ฝึกความอดทนการท าให้
ร่างกายแข็งแรง  ท่าทางองอาจผ่ึงผาย  สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วว่องไว  และให้
รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีดว้ย 
 

 ระเบียบแถวท่ีลูกเสือตอ้งฝึกเบ้ืองตน้เป็นการฝึกในท่ามือเปล่า  ซ่ึงประกอบดว้ยท่าต่าง ๆ 
ต่อไปน้ีคือ 
 

1.  ท่าตรง 
      ค าบอก  “แถว  -  ตรง” 
      การปฏิบตั ิ ยนืให้สน้เทา้ชิดและอยู่ในแนวเดียวกนั  
ปลายเทา้แยกออกขา้งละเท่า  ๆ กนัห่างกนัประมาณ  1  
คืบ  (ท ามุม  45  องศา)เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากนั  

 

 



ล าตวัยดืตรงอกผายไหล่เสมอกนั  แขนทั้ งสองห้อยอยู่
ขา้งล าตวัและเหยยีดตรง  พลิกศอกไปขา้งหนา้เล็กน้อย
จนไหล่ตึง  น้ิวมือเหยยีดและชิดกนั  น้ิวกลางจดขาตรง
ก ึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง  เปิดฝ่ามือออก
เล็กน้อย  ล าคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  ตามองตรงไป
ข้างหน้า  ให้น ้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้ งสองเท่า ๆ กนั  
และน่ิง 
 

 
 

 

หมายเหตุ  1.  ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน ๆ 
   2.  ใชเ้ป็นท่าส าหรับแสดงความเคารพไดท่้าหน่ึง  
 

 
 

 
2.  ท่าพัก 
 

 

2.1 พักตามปกติ 
ค าบอก  “พกั” 
การปฏิบตั ิ หยอ่นเข่าขวากอ่น  ต่อไปกห็ยอ่น

และเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเม่ือไดย้นิ
ค าบอกว่า  “แถว” ให้ยดืตวัข้ึนและจดัทุกส่วนของ
ร่างกายให้อยู่ในท่าตรง  นอกจากเข่าขวาคร้ันเม่ือ
ไดย้นิค าบอกว่า “ตรง”  ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ว
และแข็งแรง  กลบัไปอยู่ในลกัษณะของท่าตรง 

 
 



 

2.2      พักตามระเบยีบ 
ค าบอก  “ตามระเบียบ  -  พกั” 
การปฏิบัติ   แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้า ย

ประมาณ  30 ซม.  (หรือประมาณเกอืบคร่ึงกา้ว
ปกติ)  อย่างแข็งแรงและองอาจ  พร้อมกบัจับมือ
ไขวห้ลังมือหันเข้าหาตัว  มือขวาทับมือซ้ายแนบ
ล าตวัในแนวกึง่กลางและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย  ขา
ทั้ งสองตึง  น ้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้ งสองเท่า ๆ กนั
และน่ิง  เม่ือได้ยินค าบอกว่า “แถว  -  ตรง”  ให้ชัก
เทา้ขวาอย่างแข็งแรง  พร้อมกบัมือทั้ งสองกลบัไป
อยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 
 
2.3  พักตามสบาย 

ค าบอก  “ตามสบาย  -  พกั” 
         การปฏิบตั ิ “หยอ่นเข่าขวากอ่นเช่นเดียวกบั  “พกั”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสบาย
และพูดจากกนัได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตให้นัง่จะนัง่ไม่ได ้
       เม่ือไดย้นิค าบอกว่า  “แถว  -  ตรง”  ให้ปฏิบติัท่าเดียวกบัท่าพกัปกติ” 
2.4  พักนอกแถว 

ค าบอก  “พกัแถว” 
 การปฏิบตั ิ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันทีแต่ต้องอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท า
เสียงอึกทึก  เม่ือไดย้นิค าบอกว่า  “แถว”  ให้รีบกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิม  โดยเข้าในรูปแถวเดิมและ
เม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ให้อยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมีค าบอกค าสัง่ต่อไป 
 

หมายเหตุ   ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกั  เป็นท่าท่ีเปล่ียนอิริยา บทจากท่าตรง  เพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่าง 
ๆ คือ 
 1.  พกัตามปกติใชพ้กัในโอกาสระหว่างฝึกสอน  เพ่ืออธิบายหรือแสดงตวัอยา่งแกลู่กเสือ 
 2.  พกัตามระเบียบ  ใชพ้กัในโอกาสท่ีเก ีย่วกบัพิธีการต่าง ๆ เช่น  ตรวจพลสวนสนามหรือ
อยูใ่นแถวกองเกยีรติยศ  ฯลฯ 



 3.  พกัตามสบาย  ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 
เช่น  เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
 4.  พกันอกแถว  ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่  เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ 
 

3. ท่าหันอยู่กับที่ 
3.1ขวาหัน 

 ค าบอก  “ขวา   -  หัน” 
 การปฏิบตั ิ ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ  
 จงัหวะ  1  เปิดเทา้ขวา  และยกสน้เทา้ซา้ย  ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 90  องศา  
หมุนเทา้ทั้งสองไปโดยให้สน้เทา้และปลายเทา้  ซ่ึงเป็นหลกันั้นติดอยู่กบัพ้ืนน ้ าหนักตัวอยู่ท่ีเท้าขวา  
ขาซา้ยเหยยีดตึง  บิดสน้เทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตึง 
 จงัหวะ  2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงโดยเร็ว  และแข็งแรง  
 
3.2  ซ้ายหัน 

 ค าบอก  “ซา้ย  -  หัน” 
 การปฏิบตั ิ ท าเป็น  2  จงัหวะอยา่งเดียวกบัท่าขวาหันโดยเปล่ียนค าว่า  “ขวา”  เป็น  “ซา้ย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

3.3  กลับหลังหัน 
 ค าบอก  “กลบัหลงั  -  หัน” 
 การปฏิบตั ิ ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
 จงัหวะ  1  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน  จังหวะ  1  แต่หันเลยไปจนกลบัหน้าเป็นหลงั  ครบ  
180  องศา  และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ข้างหลงัเฉียงซ้ายประมาณคร่ึงกา้วและในแนวส้นเท้า
ขวา 
 จงัหวะท่ี  2  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหันจงัหวะ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ท่าเดนิ  -  ท่าหยุด 
4.1  ท่าเดนิ 

 ค าบอก  “หนา้ – เดิน” 



 การปฏิบัติ  โน้มน ้ าหนักตัวไปข้างหน้าพร้อมกบักา้วเท้าซ้ายออกเดินกอ่น  ขาเหยียดตึง
ปลายเทา้งุม้  สน้เทา้สูงจากพ้ืนประมาณ  1  คืบ  เม่ือจะวางเท้าและกา้วเท้าต่อไปให้โน้มน ้ าหนักตัว
ไปขา้งหนา้  ตบเต็มฝ่าเทา้อยา่งแข็งแรง  ทรงตวัและศีรษะอยูใ่นท่าตรง  แกว่งแขนตามธรรมดาเฉียง
ไปขา้งหนา้และขา้งหลงัพองาม  เม่ือแกว่งแขนไปข้างหน้า  ข้อศอกงอเล็กน้อย  เม่ือแกว่งแขนไป
ขา้งหลงัให้เหยยีดแขนตรงตามธรรมชาติ  หันหลงัมือออกนอกตวัแบมือให้น้ิวมือเรียงชิดติดกนั 
 ความยาวของกา้ว  40-60   เซนติเมตร  (นับจากส้นเท้า)  รักษาความยาวของกา้วให้คงท่ี  
อตัราความเร็วในการเดิน  นาทีละ  90-100  กา้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  ท่าหยุด 

 ค าบอก  “แถว – หยดุ” 
 การปฏิบตั ิ ในขณะท่ีก  าลงัเดินตามปกติ  เม่ือไดย้นิค าบอกว่า  “แถว – หยุด”  ไม่ว่าเท้าข้าง
ใดข้างหน่ึงจะตกถึงพ้ืนกต็าม  ให้ปฏิบัติเป็น  2  จังหวะ  คือจังหวะ  1  กา้วเท้าต่อไปอีก  1  กา้ว  
จงัหวะ  2  ชกัเทา้หลงัไปชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแข็งแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   



     1)  ท่าหยดุโดยธรรมดา  ผูบ้อกแถวควรบอกให้ตบเทา้ขวา 
                  2)  เม่ือใชค้ าบอกว่า  “แถว”  ลงเทา้ใดให้บอกค าว่า  “หยดุ”  ลงเทา้นั้นในกา้วต่อไป  เช่น  

บอก  “แถว  -  ”  ลงเทา้ขวาเม่ือกา้วเทา้ซา้ยต่อไป  และลงเทา้ขวาอีกเป็น  คร้ังท่ี  2  จึง
บอกค าว่า  “หยดุ”    

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบแถว 
                      (ท่าถือไมพ้ลอง  ท่าตรง  ท่าพกั ท่าวนัทยาวุธ – ท่าเรียบอาวุธ  แบกอาวุธ- เรียบอาวุธ) 
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบท่าถือไมพ้ลอง  ท่าตรง  ท่าพกั ท่าวนัทยาวุธ –      
     ท่าเรียบอาวุธ  แบกอาวุธ- เรียบอาวุธ 
๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลอง  ท่าตรง  ท่าพกั  
     ท่าวนัทยาวุธ – ท่าเรียบอาวุธ  แบกอาวุธ- เรียบอาวุธได ้

 

เนือ้หา ระเบียบแถว ท่าถือไมพ้ลอง  ท่าตรง  ท่าพกั ท่าวนัทยาวุธ – ท่าเรียบอาวุธ 
              แบกอาวุธ- เรียบอาวุธ 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ทบทวนระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลอง  ท่าตรง  ท่าพกั  
         ท่าวนัทยาวุธ – ท่าเรียบอาวุธ 
๓.๒  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต 

๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
๓.๔  รวมกลุ่มทบทวน 

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโย 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 

 



ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 
การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๕  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบแถว (สญัญาณมือ  สัญญาณนกหวีด  ) 
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบ  สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด   
๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถว  สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด ได้ 
 

เนือ้หา ระเบียบแถว สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด   
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑     ผูก้  ากบัให้ลูกเสือทบทวนการฝึกระเบียบแถวท่ามือเปล่า  การใชส้ญัญาณมือและสญัญาณ
นกหวีด  การตั้งแถวและการเรียกแถว 

๓.๒    ให้นายหมู่ลูกเสือทบทวนลูกเสือในหมู่ของตน 
 
๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 
การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 



   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบแถว (สญัญาณมือ  สัญญาณนกหวีด  ) 
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบ  สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด   
๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถว  สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด ได้ 
 

เนือ้หา ระเบียบแถว สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด   
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑     ผูก้  ากบัให้ลูกเสือทบทวนการฝึกระเบียบแถวท่ามือเปล่า  การใชส้ญัญาณมือและสญัญาณ
นกหวีด  การตั้งแถวและการเรียกแถว 

๓.๒    ให้นายหมู่ลูกเสือทบทวนลูกเสือในหมู่ของตน 
 
๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 
การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 



   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบแถว (รูปแถวแบบต่างๆ) 
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองรูปรูปแถวหนา้กระดานปิดระยะ    
      หนา้กระดานเปิดระยะ 
 ๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถวรูปรูปแถวหนา้กระดานปิดระยะ    
      หนา้กระดานเปิดระยะได้ 
 

เนือ้หา รูปแถวหนา้กระดานปิดระยะ    รูปแถวหนา้กระดานเปิดระยะ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ทบทวนการฝึกระเบียบแถวท่ีไดฝึ้กมา 
๓.๒  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเขา้แถวหนา้กระดานปิดระยะ    
         หนา้กระดานเปิดระยะ 
๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
๓.๔  รวมกลุ่มทบทวน 

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ตรวจ   ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 



การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                      เวลา    ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๘  เร่ือง  ระเบียบแถว                                         เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบแถว รูปแถวแบบรูปแถวหนา้กระดานแถวเดียว รูปแบบวงกลม   
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบ  รูปแถวแบบต่างๆ 

๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถว  รูปแถวแบบรูปแถวหนา้กระดานแถวเดียว      
     รูปแบบวงกลมได้ 
 

เนือ้หา ระเบียบแถว สญัญาณมือ  สญัญาณนกหวีด  รูปแถวแบบรูปแถวหนา้กระดานแถวเดียว 

 รูปแบบวงกลม   
กจิกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ทบทวนการฝึกระเบียบแถวท่ีไดฝึ้กมา 
๓.๒  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเขา้แถว รูปแถวแบบรูปแถวหนา้กระดาน 

         แถวเดียวรูปแบบวงกลม   
 

๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
๓.๔  รวมกลุ่มทบทวน 

 
๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโย 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 



การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                       เวลา  ๑๐  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙  เร่ือง  ระเบียบแถว                                          เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   ระเบียบแถว (รูปแถวแบบต่างๆ) 
 

วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองรูปแถวส่ีเหล่ียมเปิดดา้นหน่ึง  รูปแถวรัศมี 
๒. สามารถปฏิบติัระเบียบแถว  รูปแถวส่ีเหล่ียมเปิดดา้นหน่ึง   
      รูปแถวรัศมีได ้

 

เนือ้หา ระเบียบแถวรูปแถวส่ีเหล่ียมเปิดดา้นหน่ึง  รูปแถวรัศมี 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ทบทวนการฝึกระเบียบแถวท่ีไดฝึ้กมา 
๓.๒  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเขา้แถวรูปส่ีเหล่ียมเปิดดา้นหน่ึง       
          รูปแถวรัศมีได้ 
๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
๓.๔  รวมกลุ่มทบทวน 

 
๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ตรวจ   ชักธงลง  เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 



การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑  ระเบียบวินัยและทกัษะทางลูกเสือ                                       เวลา    ๑๐ ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๐  เร่ือง  ค าปฏญิาณและกฎ                               เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 

 

สาระส าคัญ   ค าปฏิญาณและกฎ 
                                
วัตถุประสงค์    

๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองค าปฏิญาณและกฎ                                
๒. สามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎได ้

 

เนือ้หา ค าปฏิญาณและกฎ                                
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  พิธีเปิดประชุมกอง  ( ชกัธงชาติ   สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
๒.  เพลง   -   เกม 
๓.  การสอนตามเน้ือหา 

๓.๑  ผูก้  ากบัให้ลูกเสือท่องค าปฏิญาณ  ประกอบแผนภูมิแลว้ร่วมกนัอภิปราย     
         เก ีย่วกบัความหมายของค าปฏิญาณ 
๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั  
๓.๓  ให้ลูกเสือเขียนบันทึกประจ าวนัเก ีย่วกบัการปฏิบติัตามค าปฏิญาณของ  
          ลูกเสือ 

๔.  ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ 
๕.  พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย   ตรวจ   ชักธงลง   เลิก) 

 

ส่ือการสอน 

๑.  แผนภูมิเพลง 
 
การวัดและประเมนิผล 

  ๑.  เคร่ืองมือ 



   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 


