
แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ลูกเสือ – เนตรนารี)                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔ 

หน่วยที ่๘  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม      เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๔  เร่ืองงานอดิเรกและเร่ืองทีส่นใจ     เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   การท างานอดิเรกและเร่ืองท่ีน่าสนใจ เป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 

วัตถุประสงค์   ๑.  ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุและวสัดุเหลือใช้ได้ 
๒. รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ 
 

เนือ้หา การประดิษฐ์ของเล่นและของใชจ้ากเศษวสัดุและวสัดุเหลือใช้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑  ผูก้  ากบัสนทนาถึงประเภทของงานอดิเรก 
    ๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของงานอดิเรก 
        ๓.๓   ให้ลูกเสือเล่าเร่ืองเก ีย่วกบังานอดิเรกท่ีตนไดท้ าอยูท่ี่บา้นและท่ีโรงเรียน  
        ๓.๔   ให้ลูกเสือเลือกท างานอดิเรกท่ีตนสนใจ  เช่น  การท าสวนครัว   
              การสะสม  การประดิษฐ์  การเล้ียงสตัว ์ แลว้รายงาน 

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

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  สมุดสะสมแสดมป์ หุ่นจ าลองต่าง 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 ่๘  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม      เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒๕  เร่ืองกจิกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม     เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
 

สาระส าคัญ   การใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์  
 

วัตถุประสงค์   ๑.  เลือกท ากจิกรรมท่ีสามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มได้ 
๒. สามารถพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนได้ 
 

เนือ้หา การใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เป็นประโยชน์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

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

๓.๑   ผูก้  ากบัสนทนาถึงความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๓.๒  ร่วมกนัอภิปรายถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อ 
              ส่ิงแวดลอ้ม 
        ๓.๓   ให้ลูกเสือคิดกจิกรรมการป้องกนัและแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
        ๓.๔   แบ่งกลุ่มลูกเสือท าโครงการรณรงค์ป้องกนัเพ่ือพฒันาส่ิงแวดลอ้มใน 
             โรงเรียนและชุมชน 

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

ส่ือการสอน 

 ๑.  แผนภูมิเพลง 
 ๒.  แบบการเขียนโครงการ 
 
 



 
การวัดและประเมนิผล 

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



เนื้อหา 

1.  การสะสมแสตมป์ 
 ตราไปรษณียากร   ได้แก ่  ดวงตราไปรษณียากร   รอยประทับจากเคร่ืองประทบัไปรษณียากร  ดวงตรา
ไปรษณียากร  หรือจดหมายไปรษณียากร 
 ตราไปรษณียากรท่ียงัไม่มีรอยประทับใด ๆ ใช้ในการช าระค่าไปรษณียากรหรือค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ได้  เราะซ้ือตราไปรษณียากรได้จากท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข  ท่ีท าการไปรษณียอ์นุญาต  ท่ีรับส่งไปรษณีย ์ และ
ร้านจ าหน่ายตราไปรษณียากรตามราคาท่ีระบุไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการจ่าหน้าซองจดหมาย  และใช้ตราไปรษณียากร  ควรแบ่งพ้ืนท่ีหน้าซองออกเป็นส่วนเพื่อใช้
ประโยชน์ต่าง  ๆ  กนั 
 ดวงตราไปรษณียากร  หรือท่ีเรียกทับศพัท์ภาษาองักฤษว่า  “แสตมป์”  นั้น  นอกจากจะใช้ผนึกบนซอง
จดหมาย  บนห่อ  หรือซองไปรษณียภณัฑ ์ และพสัดุไปรษณียแ์ลว้  ยงัเป็นท่ีนิยมสะสมกนัอยา่งแพร่หลาย  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี  ทรงมีพระราชด ารัสไวใ้นค  าน าหนังสือต  านาน
ไปรษณียไ์ทย  พ.ศ.  2379-2486  ของนายอาณัฐชัย  รัตตกลุว่า 
 “ผูใ้หญ่มักจะสนับสนุนเด็ก ๆ สะสมแสตมป์  เพราะจะช่วยให้เด็กเป็นคนประณีตรู้จกัความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม  แสตมป์ท่ีสะสมจากต่างประเทศท าให้รู้จกัช่ือประเทศต่าง ๆ นอกจากนั้นภาพท่ีพิมพอ์ยูบ่น
แสตมป์ยงัให้ความรู้รอบตวัอีกหลายด้าน” 
 ดังนั้นการสะสมแสตมป์จึงเป็นงานอดิเรกท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ 
 นอกจากการสะสมดวงตราไปรษณียากร  หรือแสตมป์ (stamp)  แลว้ยงัมีผูนิ้ยมสะสมรอยประทับบน
แสตมป์ไปรษณียบัตร  ตลอดจนจดหมายอากาศรุ่นต่าง ๆ ดังนั้นนอกจากการสะสมแสตมป์ให้ครบชุดเราอาจจะ
สะสมและศึกษาตราไปรษณียากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ  เช่น 

ช่ือและท่ีอยูผู่ฝ้าก 
    ด.ช.สมชาย  รักสะอาด 
   45/1  ถนนสุขุมวิท 
   พระโขนง  กรุงเทพฯ 
   10250 

ช่ือและท่ีอยูผู่รั้บ 
    ด.ช.ชาติชาย  หมัน่เรียน 
   320  ถนนลาดพร้าว 
   บปิางกะ  กรุงเทพฯ 
   10310 



 1.  สะสมแบบศึกษาเชิงประวตัไิปรษณย์ี (postal  history) 
 เป็นการสะสมเฉพาะแสตมป์ท่ีใชแ้ลว้เท่านั้น  แสตมป์ท่ีนิยมสะสมน้ีจะเป็นแสตมป์ท่ีมีตราประทบัท่ี
ส าคญั  บ่งบอกถึงความเป็นมาในอดีต  เป็นแสตมป์เด่ียว  หรือผนึกอยูใ่นซองกไ็ด้  เช่น  ตราประทับ KEDAH  
ไทรบุรี  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ารัฐไทรบุรีเคยอยูใ่นการปกครองของไทยและซองผนึกแสตมป์สเตรตส์เซตเทิลเมนตส์
ประทับ “B” แสดงให้เห็นว่าในอดีตเราเคยขอยมืแสตมป์จากเสเตรตส์เซตเทิลเมนตส์  มาใช้ในการส่งจดหมาย
ออกไปยงัต่างประเทศ  เป็นตน้ 
 
 2.  สะสมเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  (thematics) 
 เป็นการสะสมเพื่อศึกษาถึงความเป็นมา  ของการไปรษณียข์องประเทศใดประเทศหน่ึงแลว้ผนึกบนซอง
ไปรษณียบัตร  และจดหมายอากาศในชุดหรือเร่ืองเดียวกนั  เช่น  ชุดภาพ  นก  ปลา  ผเีส้ือ  สัตวป่์า  รถ  เรือ  
รถไฟ  ดอกไม ้ ผลไม ้ การกฬีา  ธงชาติ  ลูกเสือ  สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายบุคคลส าคญั  ศิลปวตัถุ
โบราณและจิตรกรรม  เป็นตน้ 
  

3.  สะสมเชิงต านานไปรษณย์ี  (traditional, classics) 
 เป็นการสะสมเพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของการไปรษณียข์องประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ  อาจจะ
สะสมตั้งแต่เร่ิมมีการส่งจดหมายเขา้-ออกจากต่างประเทศมาจนถึงสมัยใดสมยัหน่ึงเพื่อศึกษาวิวฒันาการไปรษณีย์
ของประเทศนั้น ๆ มาเป็นล าดับตามหลกัสากลถือว่า  การสะสมแสตมป์ช่วงกอ่น  พ.ศ.  2418  นั้นเป็นการสะสม
เชิงต  านานไปรษณียท่ี์แท้จริง  แต่กอ็นุโลมใช้กบัการสะสมแสตมป์ท่ีหายากท่ีใช้หลงัจากช่วงนั้นได้โดยปกติ  การ
สะสมในเชิงต  านานไปรษณียน้ี์  นิยมสะสมแสตมป์ท่ีออกตั้งแต่ระยะแรกของการไปรษณียใ์นแต่ละประเทศ  
เร่ือยลงมาถึงระยะใดระยะหน่ึงตวัอยา่งเช่นในการศึกษาความเป็นมาของการไปรษณียโ์ทรเลข  กจ็ะสะสมส่ิงท่ีใช้
แทนแสตมป์ในสมยักอ่นการใช้แสตมป์ท่ีแทจ้ริง  มาจนถึงระยะท่ีขอยมืแสตมป์จากประเทศอ่ืนมาใช้  และระยะท่ี
มีแสตมป์ชุดแรกออกใช้เองเป็นชุดท่ี  1  วิวฒันาการเป็นชุดท่ี  2 ชุดท่ี  3  เร่ือยมาเป็นตน้ 
  

4.  สะสมเฉพาะตราประทบับนแสตมป์  (postmark) 
 เป็นการสะสมเฉพาะตราประทบัต่าง ๆ ของท่ีท าการไปรษณียบ์นดวงแสตมป์จะเป็นตราประทบัในช่วง
ระยะเวลาปัจจุบันหรือในอดีตกไ็ด้  ถา้แสตมป์ท่ีมีตราประทับท่ีหายากยงัคงผนึกอยูบ่นซองกใ็ห้สะสมไวท้ั้ งซอง
ไม่ควรแช่น ้าลอกแสตมป์ออกจากซอง  ตวัอยา่งการสะสมตราประทับน้ีได้แก ่ สะสมตราประทับประจ  าวนัทุกท่ี
ท าการไปรษณียท์ั่วประเทศไทยในสมยัใดสมยัหน่ึง  สะสมตราประจ  าวนัและตราประทับพิเศษในงานแสดง
นิทรรศการไปรษณียง์านใดงานหน่ึง  เป็นตน้ 
 5.  สะสมส่ิงจ าหน่ายเพือ่การสะสม (postal  stationary) 
 เป็นการสะสมไปรษณียบัตรรวมถึงกระดาษต่าง ๆ ท่ีมีตราไปรษณียากรพิมพต์ิดอยูใ่ช้ส่งทางไปรษณีย์
ได้ทันที โดยสะสมส่ิงเหล่าน้ีให้ครบในสมยัใดสมยัหน่ึงหรือหลายประเทศในช่วงเวลาหน่ึง ๆ กไ็ด้ปัจจุบันผู้
สะสมไปรษณียบัตรรุ่นแรกของทุกประเทศทั่วโลกและเคยได้รับรางวลัระดับสูงของโลกมาแลว้ 
  



6.  สะสมจดหมายไปรษณย์ีอากาศและเร่ืองเกีย่วกบัการบนิ  (aero gram  and  aero philately) 
 เป็นการสะสมแบบหน่ึงท่ีมีผูนิ้ยมมากในขณะน้ี  อาจจะสะสมจมหมายหรือไปรษณียอ์ากาศท่ีส่งไปกบั
เท่ียวบินเท่ียวแรก  หรือท่ีส่งไปกบัเรือเหาะต่าง ๆ นอกจากน้ียงัเคยมีผูน้ าจดหมายส่งไปกบัยากอวกาศท่ีเดินทาง
ไปดวงจนัทร์  และน ากลบัลงมาสู่พ้ืนโลกออกแสดงแกป่ระชาชนอีกด้วย 
 นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้  นักสะสมอาจจะสะสมแสตมป์ตวัตลก  หรือแสตมป์ทดลองพิมพห์รือแสตมป์
ตวัอยา่งได้ตามแต่ความสนใจอีกด้วย 



 


