
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑๐  สู่ความเป็นเลศิ                                                          เวลา   ๓  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๘  เร่ือง  พิธี เข้าประจ ากองลูกเสือสามัญ      เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 

 

วัตถุประสงค์   ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 

๒. สามารถเขา้ร่วมและปฏิบติัในพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญัได ้

 

เนือ้หา พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต พิธีเขา้ประจ ากอง 
๓.๒  ผูก้  ากบัท าพิธีเขา้ประจ ากอง   

 ๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
 ๓.๔  รวมกลุ่มกนัฝึกปฏิบติั 

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

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิค าปฏิญาณและกฎ  ของลูกเสือสามญั 
 ๒.  ภาพแสดงขั้นตอนพิธีการเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 
 ๓. วีดิทศัน์พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 
 
 
 



การวัดและประเมนิผล 

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



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑๐  สู่ความเป็นเลศิ                                                          เวลา   ๓  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๙  เร่ือง  พิธีประดับเคร่ืองหมายลูกเสือตรี     เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 
 

วัตถุประสงค์   ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 
๒. สามารถเขา้ร่วมและปฏิบติัในพิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรีได้ 
 

เนือ้หา พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี  
๓.๒  ผูก้  ากบัท าพิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 

 ๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
 ๓.๔  รวมกลุ่มกนัฝึกปฏิบติั 

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

ส่ือการสอน 

 ๑.  ภาพแสดงขั้นตอนพิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 
 ๒. วีดิทศัน์พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี 
 
 
 
 



การวัดและประเมนิผล 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๑๐  สู่ความเป็นเลศิ                                                          เวลา   ๓  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๙  เร่ือง  พิธีประดับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ     เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   พิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

 

วัตถุประสงค์   ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

๒. สามารถเขา้ร่วมและปฏิบติัในพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

 

เนือ้หา พิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต พิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
๓.๒  ผูก้  ากบัท าพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 

 ๓.๓  แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
 ๓.๔  รวมกลุ่มกนัฝึกปฏิบติั 

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

ส่ือการสอน 

 ๒.  ภาพแสดงขั้นตอนพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ      
 ๓. วีดิทศัน์พิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ      
 
 
 
 



การวัดและประเมนิผล 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เนือ้หา 

 
พธิีเข้าประจ ากองลกูเสือสามญั 

 
พิธีเขา้ประจ  ากองลูกเสือหรือเรียกว่าพีปฏิญาณตน  ให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 1.  จดัลูกเสือเกา่  (คือ  ลูกเสือท่ีได้ปฏิญาณตนแลว้)  อยา่งน้อย 6  คน  เป็นผูแ้ทนคณะลูกเสือแห่งชาติ
เขา้แถวหน้ากระดาน  และลูกเสือใหม่  (คือลูกเสือท่ีจะปฏิญาณตน)  เขา้แถวหน้ากระดานเหมือนกนั  อยูห่ลงั
ลูกเสือเกา่   (ลูกเสือเกา่และลูกเสือใหม่มีพลอง) 
 2.  ผูก้  ากบัลูกเสืออยูแ่ถวหน้า  มีรองผูก้  ากบัยนือยูด่้านขวามือของผูก้  ากบัเพื่อรับฝากพลองกบัหมวกของ
ลูกเสือใหม่ 

1. ผูก้  ากบัเรียกลูกเสือใหม่  (สมมติว่าลูกเสือใหม่ช่ือ  นายแดง  รักไทย)  ว่า  “นายแดง   
รักไทย  มาแลว้หรือยงั”  (ถา้นายแดง  รักไทย  เคยเป็นลูกเสือส ารองมากอ่นกใ็ห้เรียกว่า  “ลูกเสือแดง  รักไทย”  
นายหมู่ท่ีอยูหั่วแถวลูกเสือผูน้ั้ น  กา้วออกมาขา้หน้า  1  กา้ว  ท าวนัทยาวุธ  พร้อมกบัขานว่า  “มาแลว้”  และให้
นายหมู่เรียกช่ือซ ้าอีกว่า  “นายแดง  รักไทย”  นายแดง  รักไทย  ขานรับว่า  “อยู”่  แลว้วิ่งออกมามอบพลองกบั
หมวกไวท่ี้รองผูก้  ากบั  (เวลาท่ีวิ่งให้วิ่งไปด้านซ้ายของแถว)  แลว้ไปยนืหน้าผูก้  ากบัเป็นแถวหน้ากระดานทีละคน
จนหมดหมู่  (คร้ังหน่ึงๆ  ไม่ควรเกนิ  8  คน)  เม่ือหมดคนในหมู่แลว้ให้นายหมู่วิ่งไปอยูหั่วแถว 

2. ผูก้  ากบัเร่ิมท าการสอบถามดังน้ี 
ผูก้  ากบั                  “เจา้เขา้ใจหรือไม่ว่า  ค  ามัน่สัญญาของเจา้คืออะไร” 
ลูกเสือใหม่            “ขา้เขา้ในว่า  คือ  ขา้สัญญาว่าจะท าอยา่งไรแลว้  ตอ้งท าเหมือนปาก  
                                พูดทุกอย่าง” 
ผูก้  ากบั                  “ถา้เช่นนั้นจะให้เช่ือได้หรือไม่ว่า 
                             ขอ้  1  เจา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย  ์
                             ขอ้  2  เจา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
                              ขอ้  3  เจา้จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” 

ลูกเสือใหม่  แสดงรหัส 
 “ด้วยเกยีรติของขา้  ขา้สัญญาว่า 
 ขอ้  1  ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย  ์
              ขอ้  2  ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
              ขอ้  3  ขา้จะปฏิบัตติามกฎของลูกเสือ” 
 (ขณะท่ีลูกเสือใหม่กล่าวค  าปฏิญาณน้ี  ลูกเสือเกา่และลูกเสือใหม่ท่ีได้แฏิญาณตนแลว้ให้ยกพลองมาวาง
ไวก้ึง่กลางระหว่างเท้าทั้ งสอง  พลองส่วนบนพิงแขนซ้าย  ซ่ึงเป็นมุมฉากรอรับอยู่)  แลว้แสดงรหัส  
(ผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือและลูกเสือท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นแสดงรหัสด้วย) 
 ลูกเสือและผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือลดมือลง 



ผูก้  ากบั  “เจา้จงรักษาค  ามัน่สัญญาของเจา้ไวใ้ห้มัน่คงต่อไป  บัดน้ีเจา้ได้เขา้เป็นลูกเสือสามญัและเป็นสมาชิกผู้
หน่ึงของคณะพืน้องลูกเสือแห่งโลกอนัยิ่งใหญ่แลว้” 

3. เม่ือส้ินค  าผูก้  ากบัในขอ้  4  ให้รองผูก้  ากบัน าพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสือใหม่ 
4. เม่ือลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้องแลว้  นายหมู่ส่ังว่า  “ลูกเสือใหม่กลบัหลงั 

หัน”  ลูกเสือใหม่รวมทั้ งนายหมู่ท ากลบัหลงัหัน  แลว้นายหมู่ส่ังต่อ  “ลูกเสือใหม่ท าความเคารพลูกเสือเกา่  วนั
ทยา-วุธ”  ทั้ งลูกเสือใหม่และลูกเสือเกา่ท าวนัทยาวุธพร้อมกนั  นายหมู่ส่ัง  เรียบ  -  อาวุธ”  เม่ือทุกคนเรียบอาวุธ
แลว้ 

5. ผูก้  ากบัส่ังว่า  “ลูกเสือใหม่  เขา้ประจ  าหมู่  -  วิ่ง”  ให้นายหมู่ลูกเสือใหม่วิ่งเขา้ระจ  าท่ี   
(ท่ีเดิม) 

6. เม่ือทุกคนได้ท าพิธีปฏิญาณตนหมดแลว้  ผูก้  ากบัจดัให้แถวหันหน้าไปทาง 
กรุงเทพมหานคร  ถ้าอยูใ่นกรุงเทพมหานครให้หันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวงั  ผูก้  ากบัวิ่งไปอยู่หน้าแถว  
แลว้ส่ังว่า  “ลูกเสือ”  ถวายความเคารพสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว  “วนัทยา  -  วุธ”  ลูกเสือทุกคนท าวนัทยาวุธ  ผูก้  ากบั
กบักล่าวน า  “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วทรงพระเจริญ”  ให้ลูกเสือทุกคนในท่ีนั้นรับ  “ไชโย”  พร้อมกนั  3  
คร้ัง  แลว้จึงส่ัง  “เรียบ  -  อาวุธ”  และส่ังแถวลูกเสือกลบัท่ีเดิม  แลว้จึงส่ังเลิกแถว 

เสร็จพธิี 

 


