
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง ท่าตรง ท่าพกัและกลบัหลงัหันขณะอยู่กบัที ่     เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิเกีย่วกบัวินัยทางลูกเสือได้อยา่งถูกตอ้ง 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามค  าส่ังในท่าตรง ท่าพกั และกลบัหลงัหันในขณะ
อยูก่บัท่ีได้ถูกตอ้ง 

3. สาระกจิกรรม 

 ระเบียบแถว ท่าตรง ท่าพกั และท่ากลบัหลงัหันในขณะอยูก่บัท่ี 
  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

- ผูก้  ากบัอธิบายการปฏิบัติในท่าตรง ท่าพกั และกลบัหลงัหัน
ในขณะอยูก่บัท่ี 

- สาธิตและฝึกปฏิบัติพร้อมกนั 

- แยกฝึกปฏิบัติเป็นหมู่หรือกลุ่มยอ่ย 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งและมีระเบียบวินัย 
 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การซอยเท้าอยู่กบัที่ ซ้ายหัน ขวาหัน 

และกลบัหลงัหันขณะเดนิ      เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิเกีย่วกบัวินัยทางลูกเสือได้อยา่งถูกตอ้ง 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามค  าส่ังในการซอยเท้าอยูก่บัท่ี ซ้ายหัน ขวาหัน และ
กลบัหลงัหันในขณะเดินได้ถูกตอ้ง 

3. สาระกจิกรรม 

 ระเบียบแถว การซอยเท้าอยูก่บัท่ี ซ้ายหัน ขวาหัน และกลบัหลงัหันในขณะเดิน  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

            - ทบทวนท่าตรง ท่าพกั และกลบัหลงัหันในขณะอยูก่บัท่ี 
- ผูก้  ากบัอธิบายการปฏิบัติในการซอยเท้าอยูก่บัท่ี ซ้ายหัน ขวาหัน 
และกลบัหลงัหันในขณะเดิน 

- สาธิตและฝึกปฏิบัติพร้อมกนั 

- แยกฝึกปฏิบัติเป็นหมู่หรือกลุ่มยอ่ย 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งและมีระเบียบวินัย 
 



 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การเรียกแถวตามสัญญาณมอืและสัญญาณนกหวดี 

      เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิเกีย่วกบัวินัยทางลูกเสือได้อยา่งถูกตอ้ง 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามค  าส่ังในการเขา้แถวได้ถูกตอ้ง ดังน้ี 
1. แถวคร่ึงวงกลม 

2. แถววงกลม 

3. แถวรัศมี 

4. แถวส่ีเหล่ียมเปิด 

3. สาระกจิกรรม 

 ระเบียบแถว แถวคร่ึงวงกลม, แถววงกลม, แถวรัศมี และแถวส่ีเหล่ียมเปิด  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

            - ทบทวนท่าตรง ท่าพกัตามระเบียบ 
- ผูก้  ากบัอธิบายระเบียบแถวแบบต่างๆ พร้อมหมู่สาธิต 

- จดักจิกรรมการสอนเป็นระบบฐานๆละ 5 นาที 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติพร้อมกนั 

- แยกฝึกปฏิบัติเป็นหมู่หรือกลุ่มยอ่ย 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งและมีระเบียบวินัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การเรียกแถวตามสัญญาณมอืและสัญญาณนกหวดี 

      เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิเกีย่วกบัวินัยทางลูกเสือได้อยา่งถูกตอ้ง 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตามค  าส่ังในการเขา้แถวได้ถูกตอ้ง ดังน้ี 
1. แถวตอนเรียงหมู่ 

2. แถวหน้ากระดานเรียงหน่ึง 
3. แถวหน้ากระดานปิดระยะ 

4. แถวหน้ากระดานเปิดระยะ 
3. สาระกจิกรรม 

 ระเบียบแถว แถวตอนเรียงหมู่, แถวหน้ากระดานเรียงหน่ึง, แถวหน้ากระดานปิดระยะ และแถวหน้ากระดานเปิด
ระยะ  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

            - ทบทวนท่าตรง ท่าพกัตามระเบียบ 
- ผูก้  ากบัอธิบายระเบียบแถวแบบต่างๆ พร้อมหมู่สาธิต 

- จดักจิกรรมการสอนเป็นระบบฐานๆละ 5 นาที 
- สาธิตและฝึกปฏิบัติพร้อมกนั 

- แยกฝึกปฏิบัติเป็นหมู่หรือกลุ่มยอ่ย 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งและมีระเบียบวินัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การเดนิสวนสนาม        เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิเกีย่วกบัวินัยทางลูกเสือได้อยา่งถูกตอ้ง 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีระเบียบวินัย 1. เดินสวนสนามได ้

2. ปฏิบตัิตามค  าส่ังในการเดินสวนสนามได ้
 

3. สาระกจิกรรม 

 ระเบียบแถว การเดินสวนสนาม 

4. กจิกรรม : กระบวนการ 
ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

            - ทบทวนท่าตรง ท่าพกัตามระเบียบและแถวหน้ากระดานปิดระยะ 
- ผูก้  ากบัอธิบายการเดินสวนสนามพร้อมการแกว่งมือ 

- สาธิตและฝึกปฏิบัติพร้อมกนัโดยใช้จงัหวะกลองประกอบ 

- แยกฝึกปฏิบัติเป็นหมู่หรือกลุ่มยอ่ย 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งและมีระเบียบวินัย 
 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ืองค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ        เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิกจิกรรมท่ีกอ่ให้เกดิคุณธรรม คุณลกัษณะตามค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. รักสามคัคี รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

2. ซ่ือสัตย ์ สุจริต 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

2. ปฏิบตัิตามค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 

3. สาระกจิกรรม 

 ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4. กจิกรรม : กระบวนการ 
ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

            - ผูก้  ากบัอธิบายถึงการอยูร่่วมกนัท่ีตอ้งมีกฎ กติกา 
- ทบทวนความรู้เดิมของลูกเสือเร่ืองกฎและค  าปฏิญาณ 

- แบ่งกลุ่มอภิปรายเกีย่วกบัค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

- แสดงบทบาทสมมติตามกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 

- สรุปร่วมกนั 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ความรู้ ความเขา้ใจ และน าไปใช้
ในชีวิตประจ  าวนัได้อยา่ง
เหมาะสม 

แสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณ์ 

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : แสดงบทบาทสมมติได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 
 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ืองการกางเตน็ท์และการเกบ็เตน็ท์        เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะทางลูกเสือในการช่วยเหลือตนเองและส่วนรวม 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ทักษะการช่วยเหลือตนเองและส่วนรวมในการอยูร่่วมกนั 1. บอกส่วนประกอบของเต็นท์ลูกเสือได ้

2. กางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ได ้
 

3. สาระกจิกรรม 

 การกางเต็นท์และเกบ็เต็นท ์

4. กจิกรรม : กระบวนการ 
ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

            - ผูก้  ากบัอธิบายถึงส่วนประกอบของเต็นท์ลูกเสือ  กางกางเต็นท ์

                   และการเกบ็เต็นท ์
- สาธิตการกางเต็นท์และการเกบ็เต็นท ์

- ฝึกปฏิบัติเป็นหมู่ 
- สรุปร่วมกนั 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

 

 

 

เต็นท์ลูกเสือแบบต่างๆ 

 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1. บอกส่วนประกอบของเต็นท์
ได้ถูกตอ้ง 

2. กางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ได้
ถูกตอ้ง 

1. ซักถาม 

2. ปฏิบตัิจริง 
1. ค  าถาม 
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : กางเต็นท์และเกบ็เตน็ท์ได้ถูกตอ้ง 
 

 



 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 

หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การเลอืกไม้ฟืนและจุดไฟกลางแจ้ง       เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะทางลูกเสือในส่วนเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

พึ่งตนเอง เลือกไมฟื้นและกอ่ไฟกลางแจง้ได้ 
 

3. สาระกจิกรรม 

 การเลือกไมฟื้นและกอ่ไฟกลางแจง้  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

- ผูก้  ากบัอธิบายน าเขา้สู่บทเรียน         
- ผูก้  ากบัฯสาธิตวิธีกอ่กองไฟ     

-  ลูกเสือทดลองกอ่กองไฟในแบบต่างๆ 

-  ผูก้  ากบัฯบอกถึงวิธีการรักษาความปลอดภยัในการกอ่กองไฟ 

 -  ผูก้  ากบัฯฝึกทบทวนทั้ งกองและสรุปบทเรียน   

  

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ

1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 
 

 

 



 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การเลอืกอาหารและปรุงอาหาร       เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะทางลูกเสือในส่วนเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

พึ่งตนเอง เลือกอาหารและปรุงอาหารได้ เช่น การหุง, การตม้,การยา่ง, 
การผดั และการทอด 

 

3. สาระกจิกรรม 

 การเลือกอาหารและปรุงอาหาร  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

- ผูก้  ากบัอธิบายน าเขา้สู่บทเรียน         
- ผูก้  ากบัฯสาธิตวิธีการปรุงอาหารชนิดต่างๆ บางชนิด   

-  ลูกเสือทดลองปรุงอาหารในแบบต่างๆ 

-  ผูก้  ากบัฯบอกถึงวิธีการรักษาความสะอาดในการปรุงอาหาร 
 -  ผูก้  ากบัฯฝึกทบทวนทั้ งกองและสรุปบทเรียน   

  

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ

1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 
 



 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง แผนทีแ่ละเขม็ทศิ       เวลา  2  ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะทางลูกเสือในส่วนเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

พึ่งตนเอง 1. อ่านแผนท่ีและบอกชนิดของแผนท่ีได ้

2. บอกส่วนประกอบของเข็มทิศได ้

3. ใช้เข็มทิศและหาทิศได้ถูกตอ้ง 
3. สาระกจิกรรม 

 แผนท่ีและเข็มทิศ  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ชั่วโมงท่ี 1 

- ผูก้  ากบัอธิบายน าเขา้สู่บทเรียนและอธิบายประวตัิความเป็นมา
ของเข็มทิศ / ส่วนประกอบของเข็มทิศ 

      - สาธิตวิธีการใช้เข็มทิศโดยใชแ้บบจ าลอง 
               - ฝึกปฏิบัติจริงเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่ม 

      -  ผูก้  ากบัฯทบทวนและสรุปบทเรียน 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
ชั่วโมงท่ี 2 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

               - ผูก้  ากบัทบทวนวิธีการใช้เข็มทิศ และการอ่านแผนท่ี 

               - ฝึกปฏิบัติจริงโดยการก  าหนดจุดและทิศทางเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่ม 
               - ทดสอบภาคปฏิบตัิ / แข่งขนั 

                      -  ผูก้  ากบัฯทบทวนและสรุปบทเรียน 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจ าลองเข็มทิศ 

เข็มทิศ 



      5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ

1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การผูกเงื่อน       เวลา  2  ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะทางลูกเสือในส่วนเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

พึ่งตนเอง 1. มีทักษะในการใช้มือ เคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาได้ 
2. ใช้เง่ือนเชือกในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ  าวนัได ้

       - พิรอด                  - กระหวดัไม้       - ปมตาไก ่

         - ขดัสมาธิ             - ผกูร้ัง                    - ประมง 
         - บ่วงสายธนู        - ตะกรุดเบ็ด            - ผกูซุง  

3. สาระกจิกรรม 

 การผกูเง่ือน  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ชั่วโมงท่ี 1 

- ผูก้  ากบัอธิบายน าเขา้สู่บทเรียน 

      - แบ่งสาธิตการสอนเป็นฐาน ๆ ละ  8  นาที 

                           ฐานท่ี 1 เง่ือนพิรอด    เง่ือนบ่วงสายธนู  เง่ือนตะกรุดเบ็ด 
                           ฐานท่ี 2 เง่ือนขดัสมาธิ  เง่ือนกระหวดัไม ้ เง่ือนผกูซุง 
                           ฐานท่ี 3 เง่ือนผกูร้ัง  เง่ือนปมตาไก ่ เง่ือนประมง 
               -  ผูก้  ากบัฯทบทวนและสรุปบทเรียน 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
ชั่วโมงท่ี 2 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

               - ผูก้  ากบัทบทวนเง่ือนทั้ งหมด 
               - ฝึกทบทวนจากตลาดนัดวิชาจากผูก้  ากบั 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจ าลองเง่ือน 

 



               - ทดสอบภาคปฏิบตัิ / แข่งขนั 

                      -  ผูก้  ากบัฯทบทวนและสรุปบทเรียน 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 
      5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ

1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่1   ระเบยีบวนิัยและทกัษะทางลูกเสือ   เร่ือง การผูกแน่น       เวลา  1  ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะทางลูกเสือในส่วนเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

พึ่งตนเอง 1. มีทักษะในการใช้มือ เคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาได้ 
2. ใช้เง่ือนเชือกในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ  าวนัได ้

       - ผกูทแยง            - ผกูกากบาท       - ผกูประกบ          
3. สาระกจิกรรม 

 การผกูแน่น  
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

                      - ผูก้  ากบัอธิบายน าเขา้สู่บทเรียน 

      - แบ่งสาธิตการสอนเป็นฐาน ๆ ละ  8  นาที 

                           ฐานท่ี 1 ผกูกากบาท 
                           ฐานท่ี 2 ผกูทแยง 
                           ฐานท่ี 3 ผกูประกบ 2 
               -  ผูก้  ากบัฯทบทวนและสรุปบทเรียน 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจ าลองการผูกแน่น 

 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

ทักษะการปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ

1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้ง 
 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่2   ชีวติต้องสู้   เร่ือง การปฐมพยาบาล      เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ได้ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ปฏิบตัิการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ได ้

 
3. สาระกจิกรรม 

 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

4. กจิกรรม : กระบวนการ 
ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

- ผูก้  ากบัอธิบายวิธีการปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีเป็นลม, แขน/ขาหัก 

- สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลและฝึกปฏิบตัิเป็นกลุ่ม 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- ประเมินผลจากการปฏิบัติกจิกรรม 

4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
สาธิตการปฐมพยาบาล 

 

 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1. ความรู้ในการปฐมพยาบาลท่ี
ถูกตอ้ง 

2. ปฐมพยาบาลได้ 

1. ซักถาม 

2. ปฏิบตั ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่2   ชีวติต้องสู้   เร่ือง การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย      เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
มีทักษะในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยได้ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

มีทักษะในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ปฏิบตัิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยได้ถูกวิธี 

 
3. สาระกจิกรรม 

 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

4. กจิกรรม : กระบวนการ 
ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

1. เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2. เกม / เพลง 
3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

- ทบทวนวิธีการปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีเป็นลม, แขน/ขาหัก 

- ผูก้  ากบัอธิบายวิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยวิธีต่างๆ 

- สาธิตวิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยแบบต่างๆ 

- ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มยอ่ย 

- ซักถามปัญหาและสรุปร่วมกนั 

- แข่งขนัการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเป็นหมู่ 

      4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
สาธิตการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
 

 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

เคล่ือนยา้ยผูป่้วยได้ถูกวิธี 1. ซักถาม 

2.  ปฏิบัต ิ
1. ค  าถาม 

2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัต ิ

 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติได้ถูกตอ้งตามขั้นตอนและปลอดภยั 
 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่3  ศรัทธาและเช่ือมัน่ในชาต ิศาสน์ กษตัริย์และวฒันธรรม เร่ืองกจิการคณะลูกเสือแห่งชาต ิ เวลา  3ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ตระหนักในความส าคญัของกจิการคณะลูกเสือแห่งชาติ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1   มีความเสียสละ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

2 เห็นความส าคญัของกจิการลูกเสือแห่งชาติ 
1 มีความปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุขอยูเ่สมอ และบ าเพ็ญ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2 กระตุน้ตนเองให้เกดิความรู้เขา้ใจและตอ้งการเขา้เป็น
สมาชิกของกจิการลูกเสือแห่งชาติ 

 
3. สาระกจิกรรม 

 กจิการคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายความส าคญัของคณะลูกเสือแห่งชาติจากผูก้  ากบั 

    - ผูก้  ากบัมอบหมายให้ลูกเสือไปศึกษาคน้ควา้ท าความเขา้ใจเกีย่วกบักจิการคณะ
ลูกเสือแห่งชาติจากส่ือต่าง ๆ แลว้เตรียมอภิปรายในชั่วโมงต่อไป 

 4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
ชั่วโมงเรียนท่ี 2  

1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   - ลูกเสือในแต่ละหมู่ร่วมกนัศึกษา  อภิปรายเกีย่วกบักจิการคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ตลอดจนแนวทางการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกจิการคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชั่วโมงเรียนท่ี 3  

1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   - ลูกเสือในแต่ละหมู่ร่วมกนัวิดเคราะห์แนวทางการบ าเพ็ญประโยชน์ตาม
แนวทางของกจิการคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ  าวนั 
 4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักจิการ
คณะลูกเสือแห่งชาต ิ

2 ทักษะการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตามแนวทางของกจิการคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิ

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการอภิปราย 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    อภิปรายความรู้ได้ถูกตอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่4   สนองพระคุณบดิามมารดาและผู้มพีระคุณ  เร่ือง  ลูกกตญัญู   เวลา  1 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิกจิกรรมเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามมารดาและผูมี้พระคุณ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1   มีความเสียสละ และกตญัญูกตเวทิตา 
2 รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรมและกจิกรรม
ต่าง ๆด้านคุณธรรมตามความเหมาะสม 

1 มีความตระหนักในพระคุณบิดามมารดาและผูมี้พระคุณ 
2 ปฎิบัติกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบแทนพระคุณของบิดา
มารดาและผูมี้พระคุณ 

 
3. สาระกจิกรรม 

 การสนองพระคุณบิดามารดาและผูมี้พระคุณ 

4. กจิกรรม : กระบวนการ 
ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายความส าคญัของบิดามารดาและผูมี้พระคุณจากผูก้  ากบั
เพื่อให้เกดิการตระหนักในคุณค่าของท่านจากผูก้  ากบั 

    - ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัพระคุณบิดามมารดาและผูมี้
พระคุณ  จนครบทุกฐาน 

 4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของบิดามารดาและผูมี้พระคุณ 
2 ทักษะการพฒันาตนให้เป็นผูมี้ความ
กตญัญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและผูมี้
พระคุณ 

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 



6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่5  เทดิทูนเกยีรตคุิณของสถานศึกษาบูชาพระคุณครูอาจารย์   เร่ือง  เดก็ดมีคุีณธรรม    เวลา  2 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
ปฏิบตัิกจิกรรมเพื่อตอบแทนพระคุณสถานศึกษาและครูอาจารย ์

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1   มีความเสียสละ และกตญัญูกตเวทิตา 
2 ส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรมไทย 

1 มีความตระหนักในพระคุณสถานศึกษาและครูอาจารย ์
2 ปฎิบัติกจิกรรมต่าง ๆ ตามครรลอง จารีต ประเพณี
วฒันธรรมไทย  เพื่อตอบแทนพระคุณของสถานศึกษาและ
ครูอาจารย ์  

 
3. สาระกจิกรรม 

 เทิดทูนเกยีรติคุณของสถานศึกษาบูชาพระคุณครู 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายประวตัิและความส าคญัของสถานศึกษาและคุณค่าของครู
อาจารยโ์ดยสรุปสาระส าคญัจากผูก้  ากบั 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
     
ชั่วโมงเรียนท่ี 2 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   - ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัพระคุณสถานศึกษาและพระคุณ
ของครูอาจารย ์ จนครบทุกฐาน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
ฐานความรู้ 

 



5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของพระคุณสถานศึกษาและ
พระคุณของครูอาจารย ์
2 ทักษะการพฒันาตนให้เป็นผูมี้ความ
กตญัญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษาและ
พระคุณของครูอาจารย ์

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่6  เพือ่นช่วยเพือ่นและช่วยผู้อืน่  เร่ือง   มติรทีด่ ี    เวลา  2 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
รู้จกัและเขา้ใจเพื่อน  ช่วยเหลือเพื่อนและชักจูงเพื่อนให้ปฏิบัตเิป็นคนดี  

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1   มีความเสียสละ และเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

2 พึ่งตนเอง  อุตสาหะและรักการท างาน  
1 มีความตระหนักในคุณค่าของเพื่อน และมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
การปรารถนาให้เพื่อนมีความสุข 

2 ปฏิบตัิตนเป็นผุบ้  าเพ็ญประโยชน์ให้เกดิคุณค่าต่อตนเอง
และผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอ 

 
3. สาระกจิกรรม 

 1 บทบาทของตนเองต่อเพื่อนและผูอ่ื้น 

 2  การวางแผนท ากจิกรรมช่วยเหลือเพื่อน  และร่วมกจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนและเพื่อน 

   3  แสดงความช่ืนชมผลการพฒันาตนและเพื่อน 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน- 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายจากผูก้  ากบัเกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของตนเองในการมี
จิตส านึกท่ีดีต่อการปรารถนาให้เพื่อนมีความสุข 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
     
ชั่วโมงเรียนท่ี 2 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   -- ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัการบ าเพ็ญตนให้เกดิประโยชน์
ต่อตนและเพื่อน จนครบทุกฐาน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
ฐานความรู้ 



 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของตนเองท่ีสามารถช่วยเหลือ
เพื่อนให้มีความสุข 
2 ทักษะการพฒันาตนให้เป็นผูมี้
จิตส านึกท่ีดีต่อการช่วยเหลือเพื่อน
อยา่งสม ่าเสมอ 

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่7  ลูกเสือทัว่โลกเป็นพีน้่องกนั    เร่ือง  ผูกมติรฉันท์น้องพี ่ เวลา  2 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
สร้างความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนลูกเสือทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 1 มีความตระหนักในคุณค่าของเพื่อน และมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
การปรารถนาให้เพื่อนมีความสุข 

2 ปฏิบตัิตนเป็นผุบ้  าเพ็ญประโยชน์ให้เกดิคุณค่าต่อตนเอง
และผูอ่ื้นอยา่งสม ่าเสมอตามแนวทางของคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิ

 
3. สาระกจิกรรม 

 หลกัการและวิธีการของลูกเสือ 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน- 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายจากผูก้  ากบัเกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของตนเองในการมี
จิตผกูมิตรกบัลูกเสืออ่ืน ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
     
ชั่วโมงเรียนท่ี 2 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   -- ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัแนวทางการผกูมิตรกบัลูกเสือ
อ่ืนๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ   จนครบทุกฐาน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
ฐานความรู้ 



 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของตนเองท่ีสามารถช่วยเหลือ
เพื่อนให้มีความสุข 
2 ทักษะการพฒันาตนให้เป็นผูมี้
จิตส านึกท่ีดีต่อการช่วยเหลือเพื่อน
อยา่งสม ่าเสมอ 

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่8 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีแก้ปัญหา พฒันาส่ิงแวดล้อมและชุมชน เร่ือง  เคร่ือข่ายพฒันาชุมชน  
เวลา  2 ช่ัวโมง 

.................................................................. 
1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

เรียนรู้และตระหนักในปัญหาเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1 เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

2  กระตือรือร้น  ใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
1 มีความตระหนักในคุณค่าของการบ าเพ็ญตนให้เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2 เป็นผูรู้้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและมีโลกทัศน์กวา้งขวาง
และหลากหลาย  มีการพฒันาตนอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์าน
ฝีมือสนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ 

 
3. สาระกจิกรรม 

 1  การส ารวจส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 

 2  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 3  การเขียนโครงการ 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน- 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายจากผูก้  ากบัเกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  
และแนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และแนวทางการเขียนโครงการเพ่ือการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
     
ชั่วโมงเรียนท่ี 2 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้ม  แนวทางการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  และแนวทางการเขียนโครงการ จน
ครบทุกฐาน 

      -  ผูก้  ากบัมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละกอง  ไปร่วมกนัเขียนโครงการเพื่อการ
อนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนมากองละ  1  โครงการ  แลว้ส่งผูก้  ากบัเพื่อ
ตรวจพิจารณาต่อไป 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
ฐานความรู้ 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของการอนุรักษส่์งวเสริม
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

2 เป็นผูรู้้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและมี
โลกทัศน์กวา้งขวางและหลากหลาย  มี
การพฒันาตนอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์าน
ฝีมือสนใจและพฒันาเร่ืองของ
ธรรมชาติ 

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่9  สืบสานมรดก ภูมธิรรม ภูมปัิญญาไทย   เร่ือง    ศิลปวฒันธรรมไทย   เวลา  2 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
เรียนรู้มรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาของท้องถ่ินไทย   ในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์   

2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1 เสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

2  กระตือรือร้น  ใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์ 
1 มีความตระหนักในคุณค่าของการบ าเพ็ญตนให้เกดิ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2 เป็นผูรู้้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและมีโลกทัศน์กวา้งขวาง
และหลากหลาย  มีการพฒันาตนอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์าน
ฝีมือสนใจและพฒันาเร่ืองมรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินไทย    

 
3. สาระกจิกรรม 

 1  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 2  ศึกษาวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 

 3  จดันิทรรศการ 

 4  สร้างผลงาน 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน- 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายจากผูก้  ากบัเกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  และวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
     
ชั่วโมงเรียนท่ี 2 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   -- ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  และวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 
 และแนวทางการผลิตผลงานและการจดันิทรรศการแสดงผลงานและความรู้
เกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 
 จนครบทุกฐาน 

      -  ผูก้  ากบัมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละกอง  ไปร่วมกนัเขียนโครงการเพื่อผลิตผล
งานและจดันิทรรศการเกีย่วกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวิถีชีวิตของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไทย มากองละ  1  โครงการ  แลว้ส่งผูก้  ากบัเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
ฐานความรู้ 

 
5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และวิถี
ชีวิตของภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 
2 เป็นผูรู้้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและมี
โลกทัศน์กวา้งขวางและหลากหลาย  มี
การพฒันาตนอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์าน
ฝีมือสนใจและพฒันาเร่ืองของ
ธรรมชาติ 

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ที.่.......... 
หลกัสูตรลูกเสือโลก ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยกจิกรรมที ่  10   สู่ความเป็นเลศิ    เร่ือง   คนเก่ง  คนดแีละมคุีณธรรม   เวลา  4 ช่ัวโมง 
.................................................................. 

1. ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั 
เรียนรู้ฝึกปฏิบัติวิชาพิเศษสามญัรุ่นใหญ่จนเกดิทักษะและผา่นเกณฑม์าตรฐานวิชาพิเศษลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ่อยา่งน้อย  3  วิชา 
2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

คุณลกัษณะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1 รู้จกัการท าฝีมือและกจิกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

2  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
1 รู้และเขา้ใจการฝึกฝนตนเองให้เป็นผูมี้ฝีมือในการท าฝีมือ
ประเภทต่าง ๆ  
2 เป็นผูรู้้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและมีโลกทัศน์กวา้งขวาง
และหลากหลาย  มีการพฒันาตนอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์าน
ฝีมือ  สนใจและพฒันาเร่ืองของธรรมชาติ  

 
3. สาระกจิกรรม 

 1  ศึกษาวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2  ฝึกปฏิบัติจนเกดิความช านาญ 
4. กจิกรรม : กระบวนการ 

ขั้นตอนกจิกรรม / กระบวนการ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ 

ชั่วโมงเรียนท่ี 1 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน- 

   - ลูกเสือฟังค  าอธิบายจากผูก้  ากบัเกีย่วกบัคุณค่าความส าคญัของวิชาพิเศษลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
     
ชั่วโมงเรียนท่ี 2 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   -- ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  วิชาท่ี  1   จนครบทุกฐาน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพวิชาพิเศษ / ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน่ภาพ / ใบความรู้ 
ฐานความรู้ 



 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
ชั่วโมงเรียนท่ี 3 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   -- ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  วิชาท่ี  2   จนครบทุกฐาน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
ชั่วโมงเรียนท่ี 4 
1 เปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น, สวดมนต,์ สงบน่ิง, ตรวจ, แยก) 
2 เกม / เพลง 
3 กจิกรรมการเรียนการสอน 

   -- ลูกเสือแต่ละกองสลบัเขา้ฐานความรู้  เกีย่วกบัการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  วิชาท่ี  3   จนครบทุกฐาน 
4. เล่าเร่ืองส้ัน 

 5. ปิดประชุมกอง (นัดหมาย, ตรวจ, ชักธงลง, เลิก) 
 

 
 

5. การวดัและประเมินผลกจิกรรม 

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั / ประเมิน วิธีการวดั / ประเมินผล เคร่ืองมือในการประเมินผล 

1 ความรู้ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่าของการวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
รุ่นอยา่งน้อยคนละ  3 วิชา 
2 เป็นผูรู้้จกัตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและมี
โลกทัศน์กวา้งขวางและหลากหลาย  มี
การพฒันาตนอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์าน
ฝีมือ  สนใจและพฒันาเร่ืองของ
ธรรมชาติ 

1 ใช้แบบทดสอบภาคทฤษฎี 

2 ทดสอบภาคปฏิบัต ิ
1 แบบทดสอบ 

2  แบบสังเกตการเขา้ฐานความรู้ 
 

 

6. เกณฑก์ารประเมิน 

ภาคความรู้  :  ผา่นเกณฑส์อบภาคทฤษฏีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ   60   
ภาคปฏิบัติ :    ปฎิบัติการสอบปฏิบัตจิากฐานความรู้ได้ครบทุกฐานและฝึกปฏิบัติกจิกรรมได้ครบถว้น 

                         ในแต่ละฐาน  และผา่นการศึกษาและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นอยา่งน้อยคนละ   
                    3 วิชา 


