
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๕  เทดิทูนเกยีรติคุณสถานศึกษาบูชาพระคุณอาจารย์               เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๗   เร่ืองพระคุณสถานศึกษาพระคุณอาจารย์  เวลา   ๑  ช่ัวโมง 

สาระส าคัญ         การเห็นคุณค่าและการตอบสนองคุณค่าของสถานศึกษาและพระคุณของครูอาจารย ์   

วัตถุประสงค์   มีความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าสถานศึกษาและพระคุณของครู  อาจารย์ 

 

เนือ้หา การเห็นคุณค่าและการตอบสนองคุณค่าของสถานศึกษาและพระคุณของครูอาจารย ์   
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

 ๓.๑  ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองคุณค่าและการตอบสนองพระคุณของ
สถานศึกษาและครูอาจารย  ์

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

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  ภาพกรณีศึกษา เก ีย่วกบัปัญหาต่าง ๆ 
 

การวัดและประเมนิผล 
  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
 



  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๕  เทดิทูนเกยีรติคุณสถานศึกษาบูชาพระคุณอาจารย์               เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๘   เร่ืองการปฏบิัติตนเป็นคนดีในสังคม       เวลา   ๑  ช่ัวโมง 

สาระส าคัญ         การปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม    

วัตถุประสงค์   ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและเป็นคนดีของสงัคม 

 

เนือ้หา การปฏิบติัตนเป็นคนดีในสงัคม    
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

 ๓.๑  ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองการปฏิบติัตนท่ีดีและการปฏิบติัตนเป็น
คนดีของสงัคม 

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

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  ภาพกรณีศึกษา เก ีย่วกบัปัญหาต่าง ๆ 
 

การวัดและประเมนิผล 
  ๑.  เคร่ืองมือ 
   ๑.๑   แบบสงัเกต 
   ๑.๒  แบบประเมินตนเอง 
 



  ๒.  วิธีการวดัและประเมินผล 
   ๒.๑   การสงัเกต 
   ๒.๒  การประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหา 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

 กจิกรรมหลกัของลูกเสือคือการใชชี้ววิตกลางแจง้ท่ีตอ้งอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ธรรมชาติ  มีการผจญภยัและต้องศึกษาธรรมชาติของพืช  สตัว ์ ดินฟ้าอากาศ  ลูกเสือตอ้งฝึกต่อสู้
ธรรมชาติเพ่ือให้เกดิความอดทน  แข็งแกร่ง  ต่ืนเตน้  สนุกสนาน  เกดิความสามคัคีระหว่างลูกเสือ
และบุคคลอ่ืนท่ีร่วมในกจิกรรมเดียวกนั  การร่วมกนับ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือดว้ย 
 ลูกเสือตอ้งถือว่าเป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะออกปฏิบติักจิกรรมนอกสถานท่ีโดยเลือก
กจิกรรมท่ีจะไปปฏิบติัร่วมกบัผูก้  ากบัลูกเสือ 
 การไปปฏิบตักิิจกรรมสถานที่ลูกเสือจะต้องค านึงในส่ิงต่อไปนี้ 

 1.  ตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองของก  าลงักาย  เวลาท่ีจะไปปฏิบติัและส่วนประกอบอยา่งอ่ืน 
ๆ  
 2.  ตอ้งมีการเตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะปฏิบติัทั้งในดา้นสถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  และมีการ
วางแผนอยา่งดี 
 3.  ตอ้งเป็นคนมีน ้ าใจพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือหรือบริการอยา่งเต็มใจ 
 คุณสมบตัิของลูกเสือที่จะไปปฏิบตักิิจกรรมนอกสถานที่  

 1.  ตอ้งสุภาพอ่อนน้อม 
 2.  ให้บริการหรือช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจ  
 3.  ตอ้งยิม้แยม้  ใจเยน็และเห็นใจผูอ่ื้น 
 4.  ยอมรับและปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได้ 
 5.  ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้จักกาลเวลา  สถานท่ีและบุคคล  เพ่ือจะไดบ้ริการไดถู้กตอ้ง 
 การปฏิบติักจิกรรมกลางแจง้นอกสถานท่ี  ลูกเสือและผูก้  ากบัลูกเสือจ าเป็นจะตอ้งมีการ
วางแผนร่วมกนัโดยจะตอ้งค านึงถึงในส่ิงต่อไปน้ี 
 1.  วัตถุประสงค์  ลูกเสือจะไปเพ่ืออะไร  เพ่ือเป็นการบ าเพญ็ประโยชน์ตามกฎของลูกเสือ  
เป็นตน้ 
 2.  กิจกรรมที่จะปฏิบตั ิ ลูกเสือจะท าอะไร  เช่น  ปลูกตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะ  เช่น  ใน
สวนสาธารณะ  วดั  ริมถนน  หรือการท าความสะอาดบริเวณวดั  การเกบ็ขยะมูลฝอย  ส าหรับ
กจิกรรมท่ีลูกเสือตอ้งปฏิบติัในถนนท่ีมีการจราจรคบัคัง่ยงัไม่ควรปฏิบติัเพราะอาจจะเกดิอนัตราย
แกลู่กเสือได้ 



 3.  ก าหนดเวลา  ลูกเสือจะไปปฏิบติัในชัว่โมงกจิกรรมลูกเสือหรือในวนัหยดุ  ทั้งน้ี
เน่ืองจากกจิกรรมบางอยา่งจ าเป็นตอ้งใชเ้วลามากเป็นชัว่โมง  จึงตอ้งก  าหนดให้แน่นอนเพราะจะ
เก ีย่วขอ้งกบัการเดินทาง 
 4.  สถานที่  สถานท่ีท่ีลูกเสือจะเดินทางไปจะตอ้งไม่ไกลจนเกนิไป  ถา้สามารถเดินไปด้วย
เทา้ไม่ตอ้งใชย้านพาหนะจะมีความเหมาะสมท่ีสุด  
 5.  วัสดุอุปกรณ์  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์มีความส าคญัอยา่งยิง่  ถา้เป็นของมีคมตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัเพ่ิมข้ึน  และไม่หยอกลอ้ขณะเดินทางหรือปฏิบติักจิกรรม 
 6.  การแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ  ในแต่ละหมู่จะตอ้งแบ่งหนา้ท่ีว่าลูกเสือคนใดจะท า
อะไร  ท่ีไหน  วสัดุอุปกรณ์จะน าไปอยา่งไร  เม่ือกลบัจากการปฏิบติักจิกรรมแลว้ใครเป็นผูเ้ขียน
รายงาน 
 7.  การประสานงาน  ในการปฏิบติักจิกรรมนอกสถานท่ีผูก้  ากบัจะเป็นคนประสานงาน  
ขณะเดียวกนันายหมู่ทุกคนจะตอ้งรับทราบ  บางคร้ังอาจตอ้งไปพร้อมกบัผูก้  ากบัดว้ย 
 การรายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรม 

 ผูก้  ากบัจะมอบหมายให้นายหมู่หรือรองนายหมู่เป็นผูร้ายงานผลการปฏิบติักจิกรรมนอก
สถานท่ีตามแบบรายงาน 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

       หมู่………………………………………… 
      ลูกเสือปฏิบติักจิกรรม……………………………คน 
      เร่ิมปฏิบติัวนัท่ี……..เดือน………………………………พ.ศ.…………… 
      ตั้งแต่เวลา……………………ถึงเวลา……………….. 
     สถานท่ีท่ีปฏิบติั…………………………………………………………………………. 
      กจิกรรมท่ีปฏิบติั  1.   ………………………………. 
                                  2.   ………………………………. 
                                 3.   ………………………………. 
                     เสร็จเรียบร้อยตามก  าหนดเวลา  
                     ยงัไม่เสร็จต้องปฏิบติัอีก 
                                                                                                           ลงช่ือ…………………… 
                                                                                                                              ผูร้ายงาน 
 



 
 


