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หลกัสูตรการเรียนการสอนกจิกรรมลกูเสือ 
 

ในฐานะท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป็นสมาชิก
ขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) จะต้องปฏิบัติตาม
วตัถุประสงค์ หลกัการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามท่ีองค์การลูกเสือโลกได้ก  าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัดแลว้
คณะลูกเสือแห่งชาติ ยงัยดึมัน่ในวตัถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญติัลูกเสือ (ฉบับท่ี 
3)พ.ศ. 2528 และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษ พ .ศ. 
2509 การเรียนการสอนกจิกรรมลูกเสือ เดิมเป็นกจิกรรมเลือก ต่อมาได้แกไ้ขเป็นกจิกรรมบังคับ และแกไ้ข
อีกคร้ังเป็นวิชาบังคับเรียน แต่เม่ือประเมินผลแลว้เห็นว่าไม่ประสบผลส าเร็จ จึงแกไ้ขเป็นกจิกรรมบังคับ
เลือก จนถึง พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก  าหนดให้สถานศึกษาใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2544 เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป โดยก  าหนดให้กจิกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผูบ้ าเพ็ญ
ประโยชน์ อยูใ่นกลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

ประเภท ระดับช้ัน วิชาแกน วิชาพิเศษ 

ส ารอง 

(อาย ุ8-11 ปี) 

ป.1 – ป.3 เตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1-3  
- การฝึกอบรมและกจิกรรมลูกเสือ

ส ารอง จะตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัวยั
ของเด็ก โดยค านึงถึงพฒันาการทั้ ง
ร่างกายและจิตใจเป็นพ้ืนฐาน ไม่ว่า
เด็กจะอยูช่ั้นใดกต็าม 

 

   วิชาพิเศษ 18 วิชา ใชว้ิธี 
   บูรณาการเขา้กบัวิชาสามญั 
   ในหลกัสูตร 

สามญั 
(อาย ุ11-16 ปี) 

ป.4 – ป.6 ลูกเสือตรี-โท-เอก  
- เร่ิมฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบ

มา ก ข้ึ น  เ ร่ิ ม มี ก ิจ กร รมใช้ ชี วิ ต
กลางแจง้และการผจญภยั เน้นระบบ
หมู่ การเป็นผูน้ า รวมทั้ งการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ทัว่ไป  

 

วิชาพิเศษ 54 วิชา 
   ใชว้ิธีบูรณาการเขา้กบั 
    วิชาสามญัในหลกัสูตร 
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สามญัรุ่นใหญ่ 

(อาย ุ14-18 ปี) 

ม.1 – ม.3 ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ และลูกเสือ
หลวง 

- การฝึกอบรมและกจิกรรมเป็นระบบ
หมู่ ฝึกให้มีความรับผิดชอบสูงข้ึน เป็น
ผูน้ าในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือ 
ฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพตามท่ี
ถนดั รวมทั้งการบ าเพญ็ประโยชน์  

 

   วิชาพิเศษ 76 วิชา 
   เรียนนอกเวลา หรือ 
   ในเวลาเรียน 

วิสามญั 

(อาย ุ16-25 ปี) 

ม.4 – ม.6 เตรียมลูกเสือวิสามญั ส ารวจตนเอง พิธีเขา้ 
ประจ ากอง งานบริการ บ าเพญ็ประโยชน์ 

   วิชาพิเศษ 12 วิชา ใช้ 
   เวลาเรียนนอกเวลาตามแต่  
   สถานศึกษาเป็นผูจ้ดั 
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หลกัสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือสามัญ พ.ศ. 2525 
 

 จุดหมายของการลูกเสือสามญัคือ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาในทางร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ ศีลธรรม
และสงัคมของลูกเสืออาย ุ11 ถึง 16 ปี  โดยถือว่าเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของแผนการฝึกอบรมท่ีต่อเน่ืองกนั
กบัของเด็กในวยัต่างๆ ท่ีอยูใ่นขบวนการลูกเสือ 
 แผนการฝึกอบรมลูกเสือสามญัมีระดบัสูงข้ึนตามวยั และสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนกบัมีหลกัสูตร
วิชาพิเศษต่าง ๆ ดว้ย 
 

การเข้าอยู่ในกองลูกเสือสามญั 
 เด็กอาจเขา้อยูใ่นกองลูกเสือสามญั  โดยเล่ือนมาจากกองลูกเสือส ารอง หรือโดยการสมคัรเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

 ระบบหมู่ 
 กองลูกเสือสามญัประกอบด้วยหมู่ลูกเสือ 2 – 6 หมู่  หมู่หน่ึงมีลูกเสือ 6 – 8 คน รวมทั้ งนายหมู่
ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือด้วย  แต่ละหมู่มีนายหมู่ลูกเสือเป็นผูน้ า  โดยมีรองนายหมู่ลูกเสือเป็นผูช่้วย  
ระบบหมู่เป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือสามญั  ซ่ึงประกอบด้วยการฝึกอบรมในเร่ืองการ
เป็นผูน้ า  การวางแผน  และการประกอบกจิกรรมต่างๆ  โดยถือหลกัการพ่ึงตนเองเป็นส าคญั  
หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจดักจิกรรมทั้งปวง 
 ความส าเร็จของการฝึกอบรมลูกเสือ อยูท่ี่การฝึกอบรมนายหมู่และการเปิดโอกาสให้นายหมู่ทุกคน
ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ีในกจิการของกองโดยมีการปรึกษาหารือกนัในท่ีประชุมนายหมู่ 
 ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัมีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของท่ีประชุมนายหมู่และท าการฝึกอบรมนายหมู่ในกอง
ของตน  เพ่ือให้นายหมู่เหล่านั้นไปท าการฝึกอบรมลูกเสือในหมู่ของตนอีกช่วงหน่ึง 
 ในค่ายพกัแรม  ลูกเสืออยูแ่ละท างานร่วมกนัเป็นหมู่ในการประกอบกจิกรรมต่าง ๆ 
 

 ช้ันของลูกเสือสามญั 
 แผนการฝึกอบรมลูกเสือสามญัแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือลูกเสือตรี  ลูกเสือโท  ลูกเสือเอก 
  ลูกเสือตรี   มีหลกัสูตรโดยยอ่ดงัน้ี 

1. ความรู้เก ีย่วกบัขบวนการลูกเสือ 
2. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
3. กจิกรรมกลางแจง้ 
4. ระเบียบแถว 

เม่ือสอบวิชาตามหลกัสูตรลูกเสือตรี ไดแ้ลว้จึงไดเ้ขา้พิธีประจ ากองและให้ไดรั้บการฝึกอบรมชั้นสูง 
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ต่อไปตามล าดบั 
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ลูกเสือโท  มีหลกัสูตรโดยยอ่ดงัน้ี 
1. การรู้จกัดูแลตนเอง 
2. การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
3. การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
4. ทกัษะในทางวิชาลูกเสือ 
5. งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
6. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
7. ระเบียบแถว 
ลูกเสือเอก  มีหลกัสูตรโดยยอ่ดงัน้ี 
1. การพ่ึงตนเอง 
2. การบริการ 
3. การผจญภยั 
4. วิชาช่างของลูกเสือ 
5. ระเบียบแถว 
 

การสอบวิชาลูกเสือทุกชั้น  ให้ผูก้  ากบักองลูกเสือเป็นผูด้ าเนินการสอบ 
การสอบวิชาลูกเสือตรี  วิชาลูกเสือโท  วิชาลูกเสือเอก  ลูกเสือจะตอ้งสอบวิชาตามท่ีก  าหนด  

ไวใ้นหลกัสูตรส าหรับแต่ละชั้นให้ไดค้รบทุกวิชาเสียกอ่นจึงจะเล่ือนชั้นได ้
 ลูกเสือสามญัอาจท างาน  และสมคัรสอบเพ่ือขอรับเคร่ืองหมายลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ในระยะเวลา 
3 เดือน  กอ่นท่ีจะเล่ือนจากกองลูกเสือสามญัไปอยูก่องลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 

หมวด 3 
ลูกเสือเอก 

 

ลักษณะเคร่ืองหมาย 
 
 
ท าดว้ยผา้สีกาก ี รูปโล่  ยาว 5 ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ สีแดงและมีค าว่า 
“ลูกเสือ”  สีเหลือง  ติดท่ีแขนเส้ือขา้งซา้ยก ึง่กลางไหล่กบัศอก 
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หลกัสูตร 
1.การพ่ึงตนเอง 
1.1 นบัแต่เขา้เป็นลูกเสือสามญั  ไดอ้ยูค่่ายพกัแรมแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  12  คืน 
1.2 ว่ายน ้ าไดร้ะยะทาง 45 เมตร (ผูอ้  านวยการกอง  กองลูกเสือ  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัหรือ 

ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ  แลว้แต่กรณี  อาจอนุมติัให้สอบวิชาอยา่งอ่ืนแทนได้) 
1.3 เขา้ใจถึงการรักษาตวั  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งกระท ารวมทั้ง ความรู้เก ีย่วกบัการท่ีตอ้งตรากตร า จากการ 

เปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ  สาเหตุของการป่วยเจ็บ  การป้องกนัอาการ  และการรักษาอย่างทันทีทันใด 
กอ่นท่ีจะเร่ิมประกอบกจิกรรม  ซ่ึงมีการผจญภยั  เช่น  การแล่นเรือใบ  การเดินข้ามเนินเขา  และการส ารวจ
ถ ้า  เป็นตน้ 

1.4 รู้จกัใช ้ ดูแลรักษา  และระมดัระวงัอนัตราย  อนัเน่ืองจากการน าส่ิงต่อไปน้ีไปใช ้
1.4.1 ตะเกยีงและเตาสมยัใหม่ 
1.4.2 ตะเกยีงและเตาท่ีใชสู้บ เช่น ตะเกยีงเจา้พาย ุ และเตาฟู่ 
1.4.3 การใชไ้ฟฟ้าหรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้าในชีวติประจ าวนั  เช่น  พดัลม  เตารีด  

เตาไฟฟ้า  ตูเ้ยน็  วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นตน้ 
1.5 ท าเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้ส าเร็จ 

1.5.1 รู้วิธีพิจารณา ในเม่ือจะเลือกสถานท่ีตั้งค่ายพกัแรมและท ารายการอาหาร (รวมทั้ง 
ปริมาณ)  ส าหรับการอยูค่่ายพกัแรมสองคน ในวนัหยดุปลายสปัดาห์ 

1.5.2 ปรุงอาหาร 2 อยา่ง  ส าหรับ คน 2 คน 
2.การบริการ 
2.1 สามารถให้ค าช้ีแจงอยา่งชดัเจนและสั้น ในเม่ือติดต่อขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาล  ต ารวจ 

หรือสถานีดบัเพลิง  กบัรู้จกัว่าควรปฏิบติัอยา่งไรในกรณีท่ีเกดิอุบติัเหตุ  หรือเหตุฉุกเฉินอย่างอ่ืนรวมทั้ งการ
ช่วยเหลือเน่ืองจากไฟไหม ้ การจมน ้ า  การถูกไฟฟ้าช็อต  และแกส๊ร่ัว 

2.2 รู้จกัการปฐมพยาบาล ส าหรับกรณีเลือกออกภายนอกและอาการช็อค  รู้วิธีท่ีถูกตอ้ในการช่วยให้  
คนหายใจ และรู้ถึงอนัตรายต่างๆ  อนัเก ีย่วข้องกบัการเคล่ือนยา้ยคนเจ็บ  ตลอดจนรู้จักการน าผูป่้วยเจ็บส่ง
โรงพยาบาล 

2.3 ให้บริการบางอยา่ง  ภายในหรือนอกวงการลูกเสือ ดว้ยความสมคัรใจ  โดยท างานท่ีมีคุณค่าอยา่ง  
นอ้ยเป็นเวลา 3 ชัว่โมง  หรือโดยการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอรวมเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 



แผนการสอนลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  หนา้ท่ี 7 

 
 

3.การผจญภยั 
3.1เดินทางไกลดว้ยเท้าหรือโดยทางเรือด้วยความสามารถของตนเอง  เป็นระยะทาง 20 กม. หรือ

โดยรถจกัรยาน เป็นระยะทาง 80 กม.  และไปอยู่ค่ายพกัแรมค้างคืนกบัลูกเสือสามญัคนหน่ึง ท่ีมีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกนั  แลว้บนัทึกรายงานการเดินทางโดยยอ่  และกล่าวถึงส่ิงท่ีน่าสนใจ 

3.2 ใชเ้ข็มทิศในท่ีกลางแจง้ เพ่ือท าแบบฝึกหัดง่ายๆเก ีย่วกบัการหาทิศ 
3.3 อธิบายระบบเสน้ชั้นความสูง (Contour  System)  กบัสามารถแจง้และหาต าแหน่งท่ีตั้ง โดยอาศยั  

ระบบพิกดักริด (Grid  Reference)  ในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารได ้
3.4 เลือกท างานต่อไปน้ีให้ส าเร็จ 2 อยา่ง 

ก. เขา้ร่วมกบัหมู่หรือกองลูกเสือของตนในกจิกรรมกลางแจ้ง  โดยร่วมกบัลูกเสือหมู่หน่ึง
จากกองอ่ืน  เช่น การอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกล การเล่นในท่ีกว ้าง หรือการ
เดินทางส ารวจ 

ข. เดินทางตามล าพังหรือกบัเพ่ือนคนหน่ึงท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกนั ไปยงัสถานท่ี
น่าสนใจหรือ เดินทางไกลระยะทางไม่น้อยกว่า 40 กม. และรายงานด้วยวาจาโดยย่อ
เก ีย่วกบัเหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึนในวนันั้น 

ค. พายเรือนั่งคนเดียว เป็นระยะทาง 1,600 เมตร หรือท าการแล่นเรือใบขนาดเล็ก รอบ
ระยะทางรูปสามเหล่ียม  หรือมีความเข้าใจในระบบการผูกเชือกพนัหลกัให้แน่น  (the 
belay  system)  และไต่ลงตามเสน้เชือกจากท่ีสูง (abseil) ระยะ 9 เมตร โดยถูกต้องตาม
วิธี 

ง. ในขณะท่ีไปอยู่ค่ายพักแรมในต่างประเทศให้ใช้เวลา 1 วนั กบัหมู่ของตนหรือกบั
ลูกเสืออีกคนหน่ึง จากกองลูกเสือของตน  หรือกองลูกเสือในท้องถ่ิน  เพ่ือส ารวจต าบล
หรือหมู่บา้นในทอ้งถ่ิน  เม่ือกลบัมาแลว้ให้รายงานด้วยวาจาว่าได้ท าอะไร  เห็นอะไร  
พบกบัใคร  และมีอะไรบา้งท่ีไดเ้รียนรู้เก ีย่วกบัชีวิตในทอ้งถ่ิน 

 
4.วิชาการของลูกเสือ 
 4.1 ท าโครงการบุกเบิก 1 โครงการให้ส าเร็จ  โดยใชก้ารผูกแน่น (Lashings) ท่ีแตกต่างกนั อยา่ง 

นอ้ยท่ีสุด 2 วิธี และ/หรือ ใช้รอกประกอบเชือก (blocks and tackle) เร่ืองโดยปกติควรจะท าเป็นโครงการ
ของหมู่ 

4.2 แสดงวิธีผูกเง่ือนต่างๆ 3 อยา่ง  ท่ีมีประโยชน์ส าหรับช่วยเหลือผูท่ี้ตกอยูใ่นอนัตราย  เช่น  เง่ือน 
บ่วงสายธนู  เง่ือนบ่วงสายธนูสองชั้น  เง่ือนบ่วงสายธนูสามชั้น  เง่ือนเกา้อ้ี  และวิธีผูกเชือกพนัหลกัให้แน่น  
(belay  procedure )  ท่ีถูกตอ้ง 

4.3 ปรุงอาหารแบบชาวป่า และกนิอาหารนั้นกบีท าท่ีพกัแรมชัว่คราว และนอนคา้งคืนในท่ีพกัแรม 
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นั้น 
4.4 รู้จกักฎแห่งความปลอดภยัของการใชข้วาน  และรู้จกัวิธีเกบ็รักษาเล่ือยและขวาน กบัใชเ้ล่ือย  

และขวานส าหรับโค่นตน้ไม ้ ริดก ิง่ไม ้ หรือตดัไมเ้น้ืออ่อน 
4.5 เลือกท างานต่อไปน้ีให้ส าเร็จ 2 อยา่ง 

ก. จดัท าอนุทินธรรมชาติ  เก ีย่วกบันกหรือสตัวเ์ล้ียง  หรือท าการสะสมตัวอย่างใบไมแ้ละ
ดอกไม ้ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน 

ข. จดัท าสถิติกาลอากาศประจ าวนัอย่างง่ายๆเป็นเวลา 1 เดือน หรือจัดท าสมุดหมายเหตุ
รายวนัของหมู่ลูกเสือเป็นเวลา 2 เดือน 

ค. ไปเยือนอาคารหรือสถานท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของท้องถ่ิน  และเขียนรายงานสังเขป  
บรรยายถึงประวติัและวตัถุประสงค์ของอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น  หรือส ารวจบริเวณ
เลก็ๆ แห่งหน่ึงในละแวกบา้นของตน  เช่น บริเวณสองฝ่ังแม่น ้ าหรือล าคลองระยะทาง 
800 เมตรและท าแผนผงัขนาดใหญ่แสดงส่ิงต่างๆในบริเวณนั้น 

ง. ไดร้ับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญัอยา่งนอ้ย 2 เคร่ืองหมาย 
จ. แสดงว่า  ตระหนกัในความจ าเป็นของการอนุรักษธ์รรมชาติโดยมีส่วนร่วมในโครงการ

อนุรักษธ์รรมชาติ 1 โครงการ อยา่งจริงจงั 
4.6 อภิปรายกบัผูก้  ากบัลูกเสือของตนในเร่ืองต่อไปน้ี 

ก. ความเขา้ใจของตน  เก ีย่วกบัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ข. การฝึกอบรมวิชาลูกเสือของตนในอนาคตและการสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ค. ความหมายในทางปฏิบติัของความเป็นพ่ีนอ้งของลูกเสือทัว่โลก 

 
5.ระเบียบแถว 
5.1 ทบทวนท่าฝึกต่างๆ  ท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรวิชาลูกเสือตรี  โท 
5.2 การเดินสวนสนาม 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  1   เร่ือง ปฐมนิเทศ    เวลา   1  ช่ัวโมง 

  
 

1. สรุปสาระส าคัญ    การเตรียมตวัท่ีดี ช่วยให้การท างานประสพความส าเร็จ  
 
2. จุดประสงค์   

 1. บอกส่วนประกอบของลูกเสือได  ้
 2. เขา้ร่วมกจิกรรมตามหมู่คณะและกองลูกเสือได้ 
 3. บอกการเตรียมตวัเพ่ือเรียนวิชาลูกเสือในแต่ละชั้นได ้
 

3. ทักษะกระบวนการ 
 (  ) 1. ตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น 
 (  )  2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 (  )  3. สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (  )  4. ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (  )  5. ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (  )  6. ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (  )  7. ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (  )  8. ปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ 
 (  )  9. ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4. กิจกรรม และส่ือ/อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  ( ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2.  เพลง   -   เกม 
3.  การสอนตามเน้ือหา 
 ผูก้  ากบัอภิปราย กจิกรรมลูกเสือคืออะไร มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและสงัคมอยา่งไร 
    3.1 ช้ีแจงเร่ืองการแต่งกายท่ีถูกตอ้ง และเน้ือหาหลกัสูตรของ

1.  ภาพการแต่งกาย ลูกเสือ - เนตรนารี  
2.  ภาพกจิกรรมลูกเสือ 
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วิชาลูกเสือ 
กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ 

3.2 ผูก้  ากบัจดัแบ่ง กอง หมู่ ตามความเหมาะสม 
     3.3 เลือกนายหมู่ และรองนายหมู่ และส่งรายช่ือสมาชิก 
     3.4 ช้ีแจงต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของสมาชิก 
4. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
 5. การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกความส าคญัของกจิการลูกเสือ 
4. บอกต าแหน่งและหนา้ท่ีของสมาชิกภายในหมู่ 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
6. กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................... 
 
7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  2   เร่ือง   ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสือสามัญ เวลา  1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ช่วยให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีวินัย  ยดึ
มัน่ในค าสญัญา 

 

2.   จุดประสงค์ 
1. ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัได้ 
2. ปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัได้ 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 
3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1   ผูก้  ากบัให้ลูกเสือท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     แผนภูมิค าปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสือ 



แผนการสอนลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  หนา้ท่ี 12 

 
 

แลว้ร่วมกนัอภิปรายถึงความหมายของค าปฏิญาณและกฎ 
1.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3    ให้ลูกเสือแต่ละหมู่อภิปรายการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและ
กฎโดยผูก้  ากบัก  าหนดหัวขอ้ให้แลว้น ามารายงานหรือแสดง
บทบาทสมมติ 
3.4     ผูก้  ากบัติดตามการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     ท่องค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
4.     ตรวจผลงาน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

เนื้อหา 
 

ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสือ 
 

 

 1.  ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั 

 ค าปฏิญาณ  เป็นถอ้ยค าท่ีกล่าวออกมาดว้ยความจริงใจ  เพ่ือเป็นหลกัยึดเหน่ียวให้ลูกเสือปฏิบัติใน
ส่ิงท่ีดีและถูกต้อง  ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั  คือ  ค ามัน่สัญญาท่ีลูกเสือสามญัทุกคนจะต้องให้ไวแ้ก ่
ผูบ้งัคบับญัชา  ต่อหนา้แถวในพิธีเขา้ประจ ากอง  หรือพิธีการของลูกเสือ  เป็นถอ้ยค าท่ีกล่าวออกมาด้วยความ
จริงใจและสมคัรใจ  ค ากล่าวน้ีส าคญัอยา่งยิง่ในชีวิตการเป็นลูกเสือเพราะเม่ือกล่าวแลว้จะต้องปฏิบัติตามให้
ได ้ เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือรักเกยีรติของตน  เพ่ือความเป็นพลเมืองดีของชาติ  โดยอาศยัหลกัค าปฏิญาณ
เป็นอุดมการณ์น าไปปฏิบติัในชีวิต  ดงัน้ี 
 
 ดว้ยเกยีรติของขา้  ขา้สญัญาว่า 
 ขอ้  1  ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย  ์
 ขอ้  2  ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
 ขอ้  3  ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
 
  

ความหมายของค าปฏิญาณ 
 

 ข้อ  1  “ข้าจะจงรักภักดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัริย์” 

 หมายถึงลูกเสือจะต้องมีศรัทธา  มีความเช่ือมัน่ในชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริยข์องตน  ซ่ึง
แสดงออกด้ว ยการประพฤติป ฏิบั ติ ในแนวทาง ท่ี ถูกต้องเหมาะสมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัริยด์ว้ยความซ่ือสตัย ์ โดยปฏิบติัสถาบนัทั้งสาม  ดงัน้ีคือ 
 ชาติ  หมายถึง  กลุ่มชนท่ีมีความรู้สึกในเร่ืองเช้ือชาติ  ศาสนา  ประว ัติศาสตร์  ความเป็นมา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมอย่างเดียว  หรืออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเดียวกนั  ชาติ
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ไทยจึงมีความหมายถึงกลุ่มคนไทยท่ีอาศยับนแผ่นดินไทยท่ีอาศยับนแผ่นดินไทย  มีภาษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบเดียวกนั  ถา้ไม่มีชาติไทยกจ็ะไม่มีประเทศไทย  คนไทยจะตอ้งอาศยัชาติอ่ืน  ชาติมีความส าคัญ
มากลูกเสือจึงตอ้งปฏิบติัต่อชาติ  ดงัน้ี 
 1.  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี   
 2.  เคารพ ปฏิบติัตนตามธรรมเนียมและประเพณี 
 3.  เคารพปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง 
 4.  รักคนในชาติและหวงแหนแผ่นดินท่ีเกดิของตน  เม่ือศตัรูมารุกราน  จะต้องป้องกนัประเทศอย่าง
กลา้หาญและเสียสละ 
 ศาสนา  เป็นลทัธิความเช่ือของคน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองเหน่ียวให้ทุกคนกระท าความดี  จะท าให้สังคมสงบ
สุข  ลูกเสือจึงตอ้งปฏิบติัต่อศาสนาดงัน้ี 
 1.  ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา 
 2.  ปฏิบติัตามพิธีกรรมทางศาสนา 
 3.  เคารพสกัการะตวัแทนของศาสนาดว้ยความจริงใจและไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนา  
 พระมหากษตัริย์  ทรงเป็นพระประมุขของชาติ  ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเป็นม่ิง
ขวญัของปวงชนชาวไทย  ลูกเสือตอ้งปฏิบติัต่อพระองค์ดงัน้ี 
 1.  แสดงความเคารพต่อพระองค์ท่านและพระบรมฉายาลกัษณ์ 
 2.  ไม่กระท าการใด ๆ ให้เส่ือมเสียพระเกยีรติคุณและตอ้งช่วยป้องกนัมิให้คนอ่ืนกระท าเช่นนั้นดว้ย 
 

 ข้อ  2  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่” 
 หมายถึง  ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่ืนในทุกโอกาสทุก
สถานการณ์  เท่าท่ีจะท าไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่ในครอบครัว  ลูกเสือต้องช่วยบิดามารดาท างานบ้านท่ีตนสามารถ
ช่วยเหลือได ้ ในสงัคมนอกบา้น  ลูกเสือควรช่วยเหลือเด็ก ๆ คนชรา  คนพิการ  ควรบ าเพ็ญประโยชน์โดย
การพฒันาถนน  สวนสาธารณะ  วดั  เป็นตน้  และเม่ืออยูโ่รงเรียนควรช่วยงานของครูและโรงเรียน 
 

 ข้อ  3  “ข้าจะปฏิบตัติามกฎของลูกเสือ” 

 กฎของลูกเสือเป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
 
 

2.  กฎของลูกเสือสามญั 

 กฎของลูกเสือเปรียบเหมือนศีลให้ลูกเสือยดึเหน่ียว  เพ่ือน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัลูกเสือต้องจ า
ให้ได ้ และปฏิบติัเป็นกจิวตัรจนเกดิเป็นนิสยัประจ าตวั   
 

กฎลูกเสือมี  10  ขอ้ดงัน้ีคือ 
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 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได ้
 ขอ้  2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริยแ์ละซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ  
 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีนอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์ 
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์
 ขอ้  10 ลูกเสือประพฤติชอบดว้ย  กาย  วาจา  ใจ 
  

ความหมายของกฎของลูกเสือ 
 

 ข้อ  1  “ลูกเสือมเีกียรตเิช่ือถือได้” 
 คนท่ีมีเกยีรติย่อมเป็นคนมีช่ือเสียง  ได้รับความยกย่องนับถือและเป็นคนเช่ือถือได้เม่ือเป็นคนมี
เกยีรติจะตอ้งรักษาเกยีรติของตนโดยท าตามค ามัน่สัญญาท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น  เม่ือได้รับมอบหมายงาน  จะต้อง
ตั้งใจท างานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ไม่หลีกเล่ียงงาน  ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง  ถา้ลูกเสือปฏิบัติดังท่ีกล่าว
มาแลว้  ลูกเสือจะเป็นผูมี้เกยีรติเช่ือถือได  ้
 

 ข้อ  2  “ลูกเสือมคีวามจงรักภักดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัริย์  และซ่ือตรงต่อผู้มพีระคุณ” 

 สถาบนัชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์ เป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ  มีความส าคัญต่อคนไทยทุก
คน  ลูกเสือจะตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัทั้ง  3  โดยลูกเสือตอ้งเป็นพลเมืองดีของประเทศ  และอาจรับ
ใชช้าติโดยสมคัรเป็นทหาร  ลูกเสือจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา  โดยท าความดี  ละเวน้การ
ท าความชั่ว  เคารพและเทิดทูนพระมหากษตัริยอ์ย่างจริงใจ  นอกจากน้ี  ลูกเสือจะต้องกตัญญูรู้คุณ  และ
ซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ  เช่น  บิดามารดา  ญาติผูใ้หญ่และครูอาจารย ์ เป็นตน้  โดยการท าประโยชน์ให้แกท่่าน
เม่ือมีโอกาส 
 

 ข้อ  3  “ลูกเสือมหีน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” 

 หนา้ท่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งท าให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีลูกเสือจะตอ้งท าหนา้ท่ีของตนโดยไม่หวงัส่ิง
ตอบแทนและควรกระท าทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  การท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น  ควรเร่ิมตั้ งแต่ใน
ครอบครัว  ลูกเสือตอ้งช่วยงานบ้าน  ต่อมา  ควรช่วยเหลืองานของโรงเรียนและสุดท้ายควรช่วยเหลืองาน
ของชุมชน หรือสังคม  เช่น ท าความสะอาดถนน  พฒันาโรงเรียน  พาเด็กข้ามถนน เป็นต้น  เม่ือลูกเสือ
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ปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้แมจ้ะไม่ไดรั้บส่ิงตอบแทน  แต่กท็ าให้มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ซ่ึงเป็นแรง
บนัดาลใจให้ปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีต่อไป 
 

 ข้อ  4  “ลูกเสือเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” 

 ในชีวิตประจ าวนั  ลูกเสือจะไดพ้บปะกบับุคคลต่าง ๆ ซ่ึงลูกเสือควรเป็นมิตรกบับุคคลเหล่านั้นโดย
การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่  โอบออ้มอารี  มีใจเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น  เม่ือกระท าดังนั้น  บุคคลต่างๆ กจ็ะเป็นมิตรกบั
ลูกเสือดว้ย  สมาชิกลูกเสือมีอยูท่ัว่โลกเป็นจ านวนมาก  ถึงแมจ้ะมีเช้ือชาติศาสนาต่างกนั  กถื็อว่าเป็นพ่ีน้อง
กนั 
 
 ข้อ  5  “ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย” 
 ความสุภาพเรียบร้อยเป็นคุณสมบติัของผูดี้  ลูกเสือควรแสดงกริิยาท่าทางอย่างสุภาพ  อ่อนโยน  มี
สมัมาคารวะ  ไม่พูดจาหยาบคาย  แต่งกายอยา่งเรียบร้อยถูกระเบียบของโรงเรียน 
 

 ข้อ  6  “ลูกเสือมคีวามเมตตากรุณาต่อสัตว์” 
 สตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวิต  เช่นเดียวกบัคนและมีประโยชน์แกค่น  เช่น  สุนัขช่วยเฝ้าบ้านแมวช่วยจับหนู  
นกให้ความเพลิดเพลิน  เป็นตน้  ดงันั้น  ลูกเสือจึงควรมีความเมตตากรุณาแกส่ัตว์ไม่รังแกหรือทรมานสัตว ์ 
ควรให้อาหารแกส่ตัว ์ ควรให้อาหารแกส่ตัวท่ี์หิวโหย  รักษาบาดแผลของสตัวต์ามความสามารถของตน 
 

 ข้อ  7  “ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบดิามารดา  และผู้บงัคับบญัชาด้วยความเคารพ” 

 บิดามารดาเป็นผูใ้ห้ก  าเนิดและเล้ียงดูเราจนเติบโต  มีประสบการณ์มากกว่าเรา  เม่ือท่านสั่งสอนส่ิง
ใดกต็าม  เราควรเช่ือฟังและปฏิบัติตาม  จึงจะได้ช่ือเป็นผูมี้ความกตัญญูกต เวทีต่อผูมี้พระคุณ  ส าหรับ
ผูบ้ังคับบัญชา  เป็นผู ้สั่งสอนให้ความรู้แกลู่กเสือ  ลูกเสือควรเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่งเช่นเดียวกนั  
นอกจากเช่ือฟังค าสัง่แลว้  ลูกเสือตอ้งให้ความเคารพแกบิ่ดา  มารดา  และผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 
 

 ข้อ  8  “ลูกเสือมใีจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก” 
 คนท่ีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส  อารมณ์ดีเป็นผูมี้สุขภาพจิตดี  ใคร ๆ กอ็ยากพูดคุยด้วยลูกเสือจึงควรท า
จิตใจให้ร่าเริง  สดช่ืนอยูเ่สมอ  ถึงแมว้่าอาจจะมีปัญหารบกวนจิตใจกไ็ม่ควรแสดงอาการท้อแท้  เบ่ือหน่าย  
ควรหาทางแกไ้ขปัญหาให้ไดโ้ดยไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 

 ข้อ  9  “ลูกเสือเป็นผู้มธัยสัถ์” 
 ลูกเสือไดเ้งินค่าใชจ่้ายจากบิดา  มารดา  หรือผูป้กครองซ่ึงหาเงินมาด้วยความยากล าบาก  ลูกเสือจึง
ตอ้งช่วยเหลือท่านโดยการใชเ้งินอย่างประหยดั  ไม่ฟุ่มเฟือย  ซ้ือส่ิงของท่ีจ าเป็นเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่าย
ควรเกบ็สะสมไวใ้นยามท่ีจ าเป็น  เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดาดว้ย 
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 ข้อ  10  “ลูกเสือประพฤตชิอบด้วยกาย  วาจา  ใจ” 

 ลูกเสือเป็นผูไ้ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นคนดี  จึงควรประพฤติตนเป็นคนดีทั้ งกาย  วาจา  และใจ  โดย
การท าความดี  พูดจาดี  ไม่ใชว้าจาหยาบคาย  คิดแต่ส่ิงดีและเป็นมงคลแกต่นการประพฤติดังกล่าวจะช่วยให้
ลูกเสือเป็นคนดีอยา่งสมบูรณ์ 
 

 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาเยาวชนเพราะช่วยให้เยาวชน
เป็นคนดีและมีคุณภาพ  ตามท่ีชาติและสงัคมตอ้งการ  เยาวชนเหล่าน้ีจะช่วยสร้างสรรค์สงัคมและประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป  ดงันั้น  ลูกเสือสามญัทุกคนจะตอ้งท่องจ าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้อย่างแม่นย  า
แลว้น าไปประพฤติปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
 
 แนวทางที่ลูกเสือควรปฏิบตัเิพื่อให้บรรลุผลตามค าปฏิญาณและกฎ   ดงัน้ี 
 1.  รับผิดชอบงานท่ีไดร้ับมอบหมายจนส าเร็จ 
 2.  แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
 3.  บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ทุกวนั 
 4.  ปฏิบติัตนอยา่งเพ่ือนต่อหมู่คณะของตนและต่างหมู่คณะอยา่งสม ่าเสมอ 
 5.  ปฏิบติัตนดว้ยความถูกตอ้งเรียบร้อยเสมอ 
 6.  เมตตาและช่วยเหลือสตัวแ์ละไม่รังแกสตัว์ 
 7.  เช่ือฟังบิดา  มารดา  ครู  อาจารย ์
 8.  ไม่หลีกเล่ียงงานท่ีไดร้ับมอบหมายและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 
 9.  ประหยดัดว้ยการออมทรัพย ์
 10.  เม่ือท าผิดตอ้งยอมรับผิดแลว้กลบัตวักลบัใจเป็นคนดี  ไม่ท าความผิดซ ้ าอีก 
  

ในฐานะท่ีลูกเสือไดเ้รียนรู้เก ีย่วกบัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาแลว้ในลูกเสือโทดังนั้นในระดับ
ของลูกเสือเอกน้ีจึงให้ลูกเสือร่วมอภิปรายกบัผูก้  ากบัลูกเสือ  โดยกระท าเป็นหมู่ ๆ ละ 1 หัวข้อว่าลูกเสือมี
ความเขา้ใจเก ีย่วกบัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยา่งไรบา้ง 
  

 3.  การแสดงรหัส 
 รหัส  เป็นสญัลกัษณ์แสดงให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกนั  จะแสดงด้วยเคร่ืองหมายท่าทางหรือการออก
เสียงกไ็ด ้ ส าหรับรหัสลูกเสือนั้น  ใช้มือเป็นรหัส  เพ่ือแสดงให้รู้ถึงความเป็นพ่ีน้องลูกเสือร่วมโลก  ผูท่ี้ไม่
แต่งเคร่ืองแบบกแ็สดงรหัสได  ้
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  การแสดงรหัสของลูกเสือสามญั  มี  2  แบบ  คือ  แบบของลูกเสือองักฤษแนบข้อศอกชิดล าตัว  และ
แบบของลูกเสือสหรัฐอเมริกา  ยกขอ้ศอกตั้งฉากกบัล าตวั  ลูกเสือไทยแสดงรหัสแบบลูกเสือองักฤษ ดงัน้ี 
 1.  ยนือยูใ่นท่าตรง 
 2.  งอพบัข้อศอก  ยกมือเสมอไหล่  แนบข้อศอกชิดล าตัว  หันฝ่ามือออกไปข้างหน้าเหยียดน้ิวช้ี  
น้ิวกลาง  น้ิวนางช้ีตรงข้ึนขา้งบน  เอาน้ิวหัวแม่มืองอกดปลายน้ิวกอ้ยไวเ้ป็นรูปวงกลม 
 น้ิวทั้งสามท่ีเหยยีดข้ึนไปมีความหมายถึงหัวลูกศรของรูปเฟลอร์  เดอ  ลีส์  ในเคร่ืองหมายลูกเสือ  
น้ิวทั้งสาม  หมายถึงค าปฏิญาณของลูกเสือ  3  ขอ้  และการท่ีน้ิวหัวแม่มือสอดรัดน้ิวกอ้ยนั้นเป็นการแสดงถึง
ความรักใคร่เหมือนญาติพ่ีนอ้งกนัทัว่โลก 

 

 

โอกาสที่จะแสดงรหัส 

1.  ใชแ้สดงเม่ือลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณ  พิธีการเขา้ประจ ากองและกล่าวทบทวนค าปฏิญาณ  
2.  ใชแ้สดงเม่ือพบกบัลูกเสือชาติเดียวกนัหรือลูกเสือนานาชาติ  เพ่ือแสดงว่าเป็นพวกเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  การจับมอืซ้าย 

 เม่ือลูกเสือแสดงรหัสต่อกนัแลว้ต้องยื่นมือออกไปให้อีกฝ่ายหน่ึงจับ  โดยปกติตามประเพณีสากล
นั้น  การจบัมือทกัทายนิยมใชมื้อขวา  แต่ส าหรับลูกเสือทัว่โลกใชมื้อซา้ย  และในระหว่างท่ีจับมือทักทายกนั
นั้นสีหนา้ตอ้งยิม้แยม้แจ่มใสเพ่ือแสดงความยินดีท่ีได้โอกาสมาพบกนัและแสดงถึงความเป็นพ่ีน้องกนั  ใน
การจบัมือซา้ยตามแบบของลูกเสือนั้น  กเ็หมือนกบัการจบัมือขวาตามธรรมดาของคนทั่วไป  เพียงแต่เปล่ียน
มือขวาเป็นมือซา้ยเท่านั้น 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  3   เร่ือง   การผูกเง่ือนบ่วงสายธนู   เวลา    1  ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การผูกเง่ือนอยา่งถูกวิธี  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้นและบ่วงสายธนู  3  ชั้นได้ 
2.     แสดงวิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น  และบ่วงสายธนู  3  ชั้นได้ 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1    น าสนทนาถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากเง่ือนบ่วงสายธนูชนิด
ต่าง ๆ 
3.2    แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและ

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู

ชนิดต่าง ๆ  
3. เชือกขนาด 

5  ซม.  X  150 ซม. 
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สาธิตดงัน้ี 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

ฐานท่ี  1  การผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 
ฐานท่ี  2  การผูกเง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น  และประโยชน์ 
ฐานท่ี  3  การผูกเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้นและประโยชน์ 
3.3    ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ  และมอบหมายให้ไปฝึกฝนการ
ผูกเง่ือน 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

4.  

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู 
4. แสดงวิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น และบ่วงสายธนู  3  ชั้น 

…………. 
…………. 

…………. 
…………. 

………….. 
………….. 

………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  4   เร่ือง   การใช้เง่ือนผูกแน่นท าเสาธงลอย  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การผูกแน่นเป็นการผูกเง่ือนเชือกท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
 

2.   จุดประสงค์ 
1. ผูกแน่นแบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งและมัน่คง 
2.     สามารถใชเ้ง่ือนผูกแน่นท าเสาธงลอยได้ 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

1.  แผนภูมิเพลง 
2.  ไมพ้ลอง 1 อนั  เชือก 15 เสน้ 
3.  ปูนขาวหรือเคร่ืองหมาย 
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3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความปลอดภยัในการใช้เชือกผูก
แน่นแลว้ซักถามถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการผูกแน่น 

3.2 ทบทวนการผกูแน่นแบบต่าง ๆ เช่น  การผกูทแยง  การผกู
กากบาทและการผกูประก 

4.  นกหวีด 
5.  แผนภูมิหรือหุ่นจ าลอง        
เสาธงลอย 
 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต
การใช้เง่ือนผูกแน่นท าเสาธงลอย 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. แสดงวิธีผูกแน่น  เช่น  ผูกทแยง ผูกกากบาท  และผูกประกบ  
4. ท าเสาธงลอยโดยใช้เง่ือนผูกแน่น 

…………. 

…………. 
…………. 

…………. 

………….. 

………….. 
………….. 

………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  5  เร่ือง   การใช้เง่ือนผูกแน่นผูกตอม่อสะพาน เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การผูกแน่นเป็นการผูกเง่ือนเชือกท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
 

2.   จุดประสงค์ 

สามารถน าเง่ือนผูกแน่นไปผูกตอม่อสะพานได้ 
 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 1. แผนภูมิเพลง 
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2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงการท าตอม่อสะพาน 
3.2 ทบทวนการผูกแน่นแบบต่าง ๆ เช่น  การผูกทแยง  การผูก

กากบาท  และการผูกประกบ 
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติ  โดยผู้ก  ากบัอธิบายและสาธิตวิธีผูก

ตอม่อสะพาน 

2. แผนภูมิการผูกแน่น  เช่น  
ผูกทแยง  ผูกกากบาท  และ
ผูกประกบ 

3. แผนภู มิห รือภาพตอม่อ
สะพาน 

4. ไมพ้ลอง  6  อนัเชือก  9 
เสน้ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

5.  ปูนขาวหรือเคร่ืองหมาย 

 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. แสดงวิธีผูกแน่นแบบต่าง ๆ 
4. แสดงวิธีผูกตอม่อสะพาน  โดยใชเ้ง่ือนผูกแน่น 

…………. 

…………. 
…………. 

…………. 

………….. 

………….. 
………….. 

………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
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เนื้อหา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การผูกเง่ือน 
 การผูกเง่ือนเป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการประกอบกจิกรรมท่ีจ าเป็นของลูกเสือจะต้องเรียนรู้  
และฝึกให้เกดิความช านาญในการใช้เง่ือนให้เหมาะสมกบักจิกรรมท่ีจะใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วไม่
ผิดพลาดเพราะอาจท าให้เกดิอนัตรายได  ้
 
 2.1  เงือ่นบ่วงสายธนู 
 เง่ือนบ่วงสายธนูเป็นเง่ือนท่ีผูกเป็นบ่วงคงท่ี  ไม่รูด  ไม่เล่ือน 
 วิธีการผูกเง่ือนบ่วงสายธนู  มีดงัน้ีคือ 
 ท าบ่วงนอกตวั  (เพ่ือช่วยเหลือหรือคลอ้งผูอ่ื้น) 
    

            
    
1.  ขดเชือกให้เป็นบ่วงคลา้ยเลข 6  แลว้สอดปลาย
เชือกอีกดา้นเขา้ไปในบ่วง 

                        
  3.  มือทั้งสองจบัท่ีเง่ือนจดัให้เรียบร้อย 

          
     
2.  ปลายเชือกท่ีสอดเข้าในบ่วง  ออ้มหลงัเลข  6  
แลว้พนัลงมาสอดลงในบ่วง 

                           
4. ใช้มือซ้ายประคองท่ีเง่ือน  แล้วใช้มือซ้ายดึง
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ปลายเชือกดา้นบนข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  เม่ือรูดเชือกเสน้บนแลว้เง่ือนจะแน่น 
 
 2.2  เงือ่นเก้าอี ้

 เป็นเง่ือนท่ีใชกู้ภ้ยัช่วยคนจากท่ีสูง  มีวิธีการผูกดงัน้ี 
 
    
 

1.  น าเชือกมาท าให้เป็น  2  ห่วงซอ้นกนั 
 
 
 
 
 
2.  ดึงขอบบ่วง  1  ลอดเขา้ไปในบ่วงท่ี 2 และดึงบ่วง
ท่ี 2 ลอดเขา้ไปในบ่วงท่ี 1  เวลาดึงบวงให้ดึงพร้อม ๆ 
กนั 
 
 
 
3.  ขดปลายเชือกทั้ งสองเป็นบ่วง 3 สอดบ่วงท่ี 2 เข้า
ไปในบ่วง 3 และสอดบ่วงท่ี 1 เขา้ไปในบ่วง 4 ค่อย ๆ 
ดึงเชือกให้แน่น  จะไดเ้ง่ือนเกา้อ้ีตามตอ้งการ 
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2.3  การผูกเชือกพันหลัก 

 เป็นการผูกเง่ือนพนัหลกัหรือตน้ไมใ้ห้แน่นไม่ให้หลุดง่าย  เช่น  การผูกเรือ  มีวิธีการผูกดงัน้ี 
 
   

เงือ่นกระหวัดไม้ 
 

1.  น าปลายเชือกพนัรอบเสา  2  รอบ  แลว้กลบัมาพนั
ท่ีตน้เชือก  สอดปลายเขา้ดา้นใน  2  รอบ 
 
 
 
 
2.  ดึงตน้เชือก  ปลายเชือกจะรูดชิดเสาแน่น 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  6   เร่ือง   การปรุงอาหารแบบชาวป่า  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ       การปรุงอาหารแบบชาวป่า  เป็นการด าเนินชีวิตตามธรรมชาติพ้ืนฐานของ 
                                      การช่วยเหลือตนเองในการอยูค่่ายพกัแรมของลูกเสือ 
 
2.   จุดประสงค์ 

ปรุงอาหารแบบชาวป่าได ้
 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ 
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคัญของการปรุงอาหารตาม

ธรรมชาติเม่ือลูกเสือตอ้งไปอยูค่่ายพกัแรม 
         3.2  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้

1.      แผนภูมิเพลง 
2.      อุปกรณ์ท่ีน ามาประกอบ

อาหาร  เ ช่น  ไ ข่   ปลา  
เน้ือสตัว ์

3.      ไมขี้ด  ฟืน  กอ้นหิน 
4.       กระทะ  ตะหลิว  หมอ้ 
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ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั  ดงัน้ี 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         ฐานท่ี  1  การป้ิงหรือยา่ง 
         ฐานท่ี  2  การอบ 
         ฐานท่ี  3  การทอด 
         3.3   ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกวิธีปรุงอาหารแบบชาวป่ามา  5  วิธี 
4.     แสดงวิธีปรุงอาหารแบบชาวป่า 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เนื้อหา 
 

การปรุงอาหารแบบชาวป่า 
 ลูกเสือท่ีเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมจ าเป็นตอ้งเตรียมอาหารติดตวั  รวมทั้งเคร่ืองครัวท่ีจ าเป็นให้
น้อยช้ินท่ีสุด  พยายามใช้ว ัสดุในท้องถ่ินมาช่วยในการประกอบอาหารการท าอาหารแบบง่าย ๆ เป็นการ
ชัว่คราวน้ี  ไดแ้ก ่ การป้ิง  ยา่ง  เผา  ซ่ึงเราเรียกว่าอาหารแบบชาวป่า 
 
   3.1  การป้ิง  การย่าง 

       เป็นการท าอาหารให้สุกโดยน าเน้ือสัตว์มาหนีบ  
แล้วน าไปป้ิงหรือย่างบนกองไฟแล้วหมุนพลิก
เน้ือสตัว์กลบัไปกลบัมาเพ่ือให้สุกทั่วกนั  หากจะป้ิง
ไข่จะตอ้งใชไ้ฟอ่อน ๆ และหมัน่พลิกจึงจะสุกทัว่ 
 
3.2  การเผา 

       เป็นการท าให้สุกด้วยการน าอาหารวางบนกอง
ไฟ  ถ้าเป็นเน้ือสัตว์จะห่อด้วยใบไม้หลาย ๆ ชั้ น
ตามปกติจะห่อด้วยใบตองหรืออาจพอกด้วยดิน
เหนียว เช่น ใช้ดินเหนียวพอกปลากอ่นน าไปเผาแต่
ถา้เป็นหัวเผือกหรือหัวมนัสามารถวางบนกองไฟได้
เลย 
 
3.3  การอบ 
       เป็นการท าอาหารให้สุกด้วยการน าภาชนะมา
ครอบอาหารแล้วใช้ความร้อนจากไฟท่ีสุมนอก
ภาชนะ  หรืออาจขุดหลุมลึกพอประมาณน าเน้ือสัตว์
ห่อใบตองหลาย ๆ ชั้น  ใส่ในหลุมแลว้กลบด้วยดิน
หนาประมาณ  1  น้ิว  จากนั้ นจึงสุมไฟเหนือดินท่ี
กลบ  ส าหรับระยะเวลานั้ นให้คะเนโดยประมาณ  
ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความร้อนท่ีสุมถ้ามากอาหารกจ็ะสุก
เร็วข้ึน 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  7   เร่ือง   โครงการบุกเบิก    เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การท าโครงการบุกเบิก  เป็นการน าความรู้และทักษะทางวิชาการลูกเสือไปใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์ 
 
2.   จุดประสงค์ 

วางแผนท าโครงการบุกเบิก  1  โครงการ  โดยใชก้ารผูกแน่นไดอ้ยา่งนอ้ย  2  วิธี 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

 1.    พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 
             3.1   ให้ลูกเสือดูตวัอยา่งโครงการบุกเบิก  แลว้ร่วมกนัอภิปราย 
             โครงการบุกเบิกต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ 
             3.2   ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการท าโครงการบุกเบิกแลว้ให้ลูกเสือแต่

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภาพห รือ หุ่นจ า ลอง

โครงการบุกเบิก 
3. เชือก  รอก  ไมพ้ลอง 
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ละหมู่ไปคิดท าโครงการบุกเบิกโดยใชก้ารผูกแน่น 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         มาหมู่ละ  1  โครงการพร้อมทั้งท ารายละเอียดอุปกรณ์โครงการ 
3.3   แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
3.4   รวมกลุ่มทบทวน 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกตวัอยา่งโครงการบุกเบิกท่ีส าคญั 
4. ท าโครงการบุกเบิก  หมู่ละ  1  โครงการ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  8   เร่ือง   โครงการบุกเบิก  (ต่อ)    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การท าโครงการบุกเบิก  เป็นการน าความรู้และทักษะทางวิชาการลูกเสือไปใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์ 
2.   จุดประสงค์ 

สามารถท าโครงการบุกเบิก  1  โครงการ  โดยใช้การผูกแน่นได้อยา่งน้อย  2  วิธี 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   )  4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   )  6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   )  7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   )  9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1     ให้ลูกเสือดูรูปภาพหรือหุ่นจ าลองโครงการบุกเบิกแลว้ร่วมกนั
อภิปรายถึงวิธีท า 
3.2    แบ่งหมู่ลูกเสือท าโครงการบุกเบิก  หมู่ละ  1  โครงการตามท่ีได้
วางแผนไวพ้ร้อมทั้งท ารายละเอียดอุปกรณ์ของโครงการน าเสนอ 

1.  แผนภูมิเพลง 
2 . ภ า พห รื อ หุ่ น จ า ลอ ง
โครงการบุกเบิก 
3.    เชือก  ไมพ้ลอง  รอก 
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3.3    ตวัแทนหมู่รายงานผลการท าโครงการบุกเบิก 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ท าโครงการบุกเบิก  หมู่ละ  1 โครงการ 
4. ตรวจผลงานแต่ละหมู่ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เนื้อหา 
 

1.  โครงการบุกเบิก 
 การบุกเบิกเป็นการฝึกทักษะและส่งเสริมประสบการณ์ในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าท่ีลูกเสืออาจ
ประสบในขณะอยู่ค่ายพักแรม  ทั้ งยงัเป็นการทบทวนความรู้ในเร่ืองเง่ือนเชือก  ซ่ึงสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดด้งัน้ี 
 

1.1  การท าบนัได 

 

 

อุปกรณ์ 

พลอง                    6  อนั 
ลูกบนัได              7  อนั 
ผูกแน่น            23  แห่ง 
เชือก                   12  ฟุต 
 

 

  
งานผูกแน่นส าคญัท่ีสุดในเร่ืองน้ี  จงจ าไวว้่าการผูกประกบส าหรับผูกขาประกบนั้นเร่ิมด้วยตะกรุด

เบ็ดท่ีไมอ้นัหน่ึง  แลว้พนัรอบไมท้ั้งสองเขา้ดว้ยกนัให้แน่น  หักคอไกร่ะหว่างไมท้ั้ งสองจบลง  ด้วยตะกรุด
เบ็ดท่ีไมอี้กอนัหน่ึง 
 กอ่นผูกลูกบนัได  ตอ้งค านึงว่าท่ีใดรับน ้ าหนัก  ให้ผูกตะกรุดเบ็ดตรงนั้นกอ่นเสมอ  ฉะนั้นกอ่นผูก
ลูกบนัได  จึงตอ้งผูกตะกรุดเบ็ด  บนแม่บนัได  ใตลู้กบนัไดกอ่นทุกคร้ังไป 
 บางคร้ังจะพบว่าเชือกยดึฐานบนัไดมีความส าคญัมาก  เพราะถา้ไม่มีมนัอาจถ่างออกไปเกนิต้องการ  
เม่ือมีการเล่นโดยเพ่ิมให้มีบนัไดอีกดา้นหน่ึง  แลว้แข่งกนัแบบวิ่งผลดั  โดยไต่ข้ึนไปทางด้านหน่ึง  และลง
อีกทางดา้นหน่ึง 

การใชเ้ชือกสองเสน้ท่ีผูกกบัฐานบนัไดทั้งสอง  จึงจ าเป็นเพ่ือยึดฐานไวมิ้ให้แยกออกไปขณะคนวิ่ง
ข้ึนไปเหยยีบโดยเฉพาะข้ึนบนัไดอนับนสุดกย็อ่มจะกดฐานบนัไดให้แยกออกอยูเ่สมอดว้ย 
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1.2  การท าสะพานไม้โยก 

อุปกรณ์ 

ไมท่ี้เป็นขาหย ัง่            2   อนั 
ไมย้ดึขาหย ัง่                 2   อนั 
ผูกแน่น                        5 แห่ง 
ไมค้ ้ ายนั                       1  อนั 
เชือก                            2  เสน้ 
 
 

 

 
 สะพานไมโ้ยกมีไวส้ าหรับส่งคนขา้มฟากร่อนน ้ า  ล าธารแคบหรือรอยแอ่งลึกของร่องน ้ าเพ่ือความ
สะดวกท่ีจะไม่ตอ้งลงจากตล่ิงขา้งหน่ึงและตอ้งไต่ข้ึนบนทางชนัอีกดา้นหน่ึงซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนตามรูปภาพ 
 ทอ้งน ้ าซ่ึงเป็นดินเหนียวจะยดึขาหย ัง่ไม่ให้ล่ืนไถลขณะโยกขาหย ัง่ไปข้างหน้าเพ่ือส่งลูกเสือข้ามไป
ยงัอีกฝ่ังหน่ึง 
 ไมข้าหย ัง่อาจใชไ้มไ้ผ่ล าโตหรือไมไ้ผ่ท่ีมีเปลือกหนาแข็งแรงแทนไมจ้ริงได้  เพราะมีน ้ าหนักเบา  
คานบนท่ีลูกเสือข้ึนไปยนือยูน่ั้น  จะเป็นส่วนก  าหนดให้สามารถส่งลูกเสือไปไดไ้กลตามท่ีตอ้งการ 
 การท าสะพานไมโ้ยกเป็นงานท่ีดีส าหรับการท างานร่วมกนัเป็นหมู่  เพราะทุกคนต้องช่วยกนัดึง  ดัน  
และโหนตวักระโดดขา้มไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงตามท่ีตอ้งการ 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  9   เร่ือง   การส ารวจ    เวลา   1    ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ       การรู้จกัสถานท่ีท่ีส าคญัในท้องถ่ิน  เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกช่ือสถานท่ีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินได ้
2. ช้ีและน าทางไปยงัสถานท่ีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินได ้

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
          3.1     ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงสถานท่ีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน  แลว้รวมกนั

อภิปรายเก ีย่วกบัท่ีตั้ง  ระยะทาง  และการเดินทาง 
         3.2      ผูก้  ากบัน าลูกเสือไปส ารวจสถานท่ีท่ีส าคญัในท้องถ่ินแลว้ให้

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     แผนท่ีสงัเขป 
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ลูกเสือรายงาน 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.3      ร่วมกนัอภิปรายถึงเสน้ทางท่ีไดเ้ดินทางไปส ารวจแลว้ท าแผนท่ี
ก  าหนดสถานท่ีท่ีส าคญัไวเ้พ่ือความสะดวกในการให้บริการ  

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกช่ือสถานท่ีท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
4.     ตรวจผลงาน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เนื้อหา 
 

1.  การอยู่ค่ายพักแรม 
 ลูกเสือไดฝึ้กการอยูค่่ายพกัแรมในระดบัลูกเสือโทมาแลว้  12  วนั  ซ่ึงไดท้ั้งความรู้และประสบการณ์
ในการใชชี้วิตกลางแจง้  ดว้ยการฝึกทกัษะต่าง ๆ ทางลูกเสือ  ดงันั้นในลูกเสือเอกจะได้ทบทวนหลกัส าคัญท่ี
เป็นขอ้เตือนใจให้ลูกเสือจดจ า  และน าไปปฏิบติัเม่ือจะตอ้งออกไปอยูค่่ายพกัแรมอีกคือ 
 

1.1 หลักปฏิบตัก่ิอนการไปอยู่ค่ายพักแรม 
 มีดงัน้ี :- 
 1.  จะไปเมือ่ไร  การไปอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือจะตอ้งทราบว่าผูก้  ากบัได้ก  าหนดนัดหมายวนัเดินทาง
ไปและกลบัเม่ือไร  พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้นายหมู่  รองนายหมู่ และเพ่ือนทุกคนได้ทราบตรงกนัหรือยงั  เพ่ือท่ี
ลูกเสือจะไดแ้จง้ให้ผูป้กครองทราบและเตรียมตวัไดท้นัเวลา 
 2.  ไปท าอะไร  ผูก้  ากบัจะไดแ้จง้ให้ทราบว่าการเดินทางไปอยู่ค่ายพกัแรมเรามีจุดประสงค์จะไปท า
อะไร  เช่น  การส ารวจ  การใชแ้ผนท่ีเข็มทิศ  การสะกดรอยหรือการชุมนุมรอบกองไฟ  เป็นต้น  และลูกเสือ
จะตอ้งน าอะไรติดตวัไปบา้ง 
 3.  ไปที่ไหน  การไปพกัแรมนอกสถานท่ี  ผูก้  ากบัจะเลือกสถานท่ีท่ีลูกเสือควรได้รับความสะดวก
บา้งตามสมควร  เช่น  ถา้ไปพกัตามค่ายลูกเสือกจ็ะสะดวกในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ต้องขนติดตัวไปมาก  
แต่ถา้ไปอยูต่ามป่าเขา  ลูกเสือกจ็ะตอ้งน าอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นติดตวัเพ่ิมข้ึน 
 4.  ไปอย่างไร  การเดินทางอาจไปโดยรถยนต์  รถไฟ  เรือ  จักรยานหรือเดินไป  ผูก้  ากบัจะได้ช้ีแจง
ให้ลูกเสือทราบ  เพ่ือจะไดส้ะดวกไม่เสียเวลาหรือเกดิพลดัหลง 
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1.2 การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปอยู่ค่ายพักแรม 

 ลูกเสือจะต้องเตรียมการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยกอ่นการเดิ นทางในวนัรุ่งข้ึนหรือกอ่นก  าหนดการ
เดินทาง  และการเตรียมเฉพาะส่ิงท่ีจ าเป็นเท่านั้น  ดงัน้ี 
 เคร่ืองใช้ประจ าตวั 

1. กระติกน ้ าลา้งให้สะอาด  เติมน ้ าให้เต็ม 
2. ตรวจเคร่ืองใช ้ เช่น  สบู่  ผา้เช็ดตวั  แปรงสีฟัน  ผา้ขาวมา้  เข็มซ่อนปลาย  เข็มเยบ็ผา้ -ด้าย  เส้ือ  

กางเกง  มีด  รองเทา้แตะ  ขนัลา้งหนา้  ผา้ปูท่ีนอน  เชือกผูกเง่ือน 
3. เคร่ืองแบบและเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบ 
4. ไฟฉาย  ชอ้นสอ้ม  จานขา้ว 
5. ยาประจ าตวัและยาปฐมพยาบาลแผลเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
6. ตรวจเคร่ืองใชใ้ห้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้ 
7. ตรวจเคร่ืองใชใ้ห้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้ 
8. รองเทา้-ถุงเทา้ให้อยูใ่นสภาพดี  ไม่ควรใชร้องเทา้ใหม่เพราะอาจกดัเทา้ได้ 
9. แผนท่ี-เข็มทิศ 
10. ผา้ห่มนอน  เต็นท์ 
11. เส้ือกนัฝน 
12. ไมพ้ลอง 

 เคร่ืองใช้ประจ าหมู่ 
 ตอ้งเป็นไปตามความจ าเป็นและตอ้งแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีลูกเสือจะต้องรับภาระในการดูแล
และขนของเหล่าน้ี  คือ 

1. ตะเกยีง 
2. เคร่ืองครัว 
3. อาหารแห้ง 
4. มีด  ขวาน 
5. กระเป๋ายา 
6. ถงัตกัน ้ า 
7. ไมขี้ดไฟ 
8. ธงหมู่ 
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 1.3  วันสุดท้ายของการอยู่ค่ายพักแรม 

1. กอ่นกลบั  ลูกเสือตอ้งตรวจและจดัส่ิงของท่ีจะส่งคืนหรือท าการขนส่ง  ของบางอย่างท่ีควรเกบ็
หรือกลบต้องจัดการให้เรียบร้อย  เช่น  ขยะมูลฝอย  หลุมขยะต่าง ๆ ของบางอย่ างให้ท าความสะอาดให้
เรียบร้อย  เช่น  จาน  ชอ้น  ชาม  แลว้บรรจุเขา้ท่ี 

2. ร้ือเต็นท์  เม่ือจวนจะกลบัจึงร้ือและเกบ็เต็นท์  เพ่ือปล่อยให้เต็นท์ถูกแดดและลม  การเกบ็
บริเวณท่ีพกัตอ้งแบ่งงานกนัท า  เพราะจะมีเต็นท์อยา่งอ่ืนดว้ย  เช่น  เต็นท์เกบ็พสัดุ  เต็นท์พยาบาล  ทุ กอย่าง
ตอ้งท าให้สะอาด  ขอ้ส าคญัคือตอ้งดบัไฟท่ีกอ่ให้ดบัสนิท 

3. ถา้เป็นค่ายลูกเสือจะตอ้งขอบคุณเจา้ของสถานท่ีและผูมี้อุปการคุณ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.  การรักษาสุขภาพ 
 หลกัส าคญัในการเขา้ร่วมกจิกรรมของลูกเสือ  คือ  การปฏิบัติกจิกรรมกลางแจ้ง  เช่น  ทักษะต่าง ๆ 
กจิกรรม การเดินทางไกล  ผจญภยั  สะกดรอย  ซ่ึงลูกเสือจะต้องปฏิบัติด้วยความมานะ  อดทน  ตรากตร า  
การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศจะมีอยูต่ลอดเวลา  โดยเฉพาะเร่ืองของความร้อนจากแสงแดด  และสาย
ฝน  หรือรวมถึงอากาศท่ีหนาวเยน็  ขณะปฏิบติักจิกรรมจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ลูกเสือเกดิการเจ็บป่วยไม่สบาย  
ไม่สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมต่อไปได ้ และเพ่ือไม่ให้เกดิอาการเจ็บป่วย  ลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 การหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพ 

1. ไม่ควรปฏิบติักจิกรรมกลางแสงแดดเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกนั 
2. ไม่ควรออกก  าลงักายดว้ยการวิ่งกลางแสงแดดเป็นระยะทางไกล ๆ  
3. การเดินทางไกลควรหยดุพกัเป็นระยะและด่ืมน ้ า 
4. ไม่ควรปฏิบติักจิกรรมกลางสายฝน 
5. ขณะเหน่ือยมากไม่ควรด่ืมน ้ าหรือน ้ าแข็ง 

 การป้องกันรักษาสุขภาพ 
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1. การปฏิบติักจิกรรม  หากเป็นไปไดค้วรท าใตร่้มไม ้
2. ควรสวมหมวกเม่ือตอ้งปฏิบติักจิกรรมกลางแดด 
3. ควรด่ืมน ้ าสะอาดและหลีกเล่ียงการด่ืมน ้ าอดัลม 
4. ควรใส่เส้ือผา้ท่ีไม่เปียกหรืออบัช้ืน 
5. ควรหยดุพกัการปฏิบติักจิกรรมขณะฝนตก 
6. ควรใส่เส้ือผา้ท่ีให้ความอบอุ่นขณะอยูค่่ายพกัแรม 
7. เม่ือรู้สึกผิดปกติทางร่างกายให้แจง้ผูก้  า 

 

3.  การสร้างทีพ่ักแรมช่ัวคราว 
 การสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวเป็นการสร้างโดยอาศยัวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  เช่น  ไมไ้ผ่มาท าเป็นโครง
หลงัคาหนา้จัว่  ดว้ยการผูกดว้ยเง่ือนกากบาท  ใชไ้มไ้ผ่ท่ีผ่าแลว้มดัติดท่ีหลงัคาเพ่ือสะดวกในการมุงหลงัคา  
อาจเป็นจาก  แฝก  หรือฟางกไ็ด ้ การมุงหลงัคาจะตอ้งท าจากขา้งล่างข้ึนไปบริเวณพ้ืนให้ปูด้วยฟางหรือหญา้
แห้งกอ่นใชผ้า้ปูทบั 
 

 

 

 
 
4.  การออกส ารวจขณะอยู่ค่ายพักแรม 
 ขณะท่ีลูกเสืออยูค่่ายพกัแรมให้ลูกเสือออกท าการส ารวจสภาพแวดลอ้มของท้องถ่ินอาจไป  2  คน  
หรือหมู่ของตน  หรือร่วมกบักองลูกเสือในท้องถ่ิน  อาจเป็นโบราณสถาน  การท ามาหากนิ  กจิการของ
สถานพยาบาล  ท่ีท าการของอ าเภอ ไปรษณีย ์ วดัหรือโรงงานอุตสาหกรรม  แลว้กลบัมารายงานว่าลูกเสือท่ี
ไปส ารวจไดพ้บกบัใคร  มีอะไรบา้งท่ีให้ความรู้เก ีย่วกบัชีวิตในทอ้งถ่ิน  ความสะดวกสบาย  ความยากล าบาก
ในการด ารงชีวิต  โดยลูกเสือรายงานต่อผูก้  ากบัลูกเสือดว้ยวาจาแต่ส่ิงส าคัญกนัลืม  ลูกเสือจ าเป็นต้องให้คน
ใดคนหน่ึงเป็นผูบ้นัทึกว่าไปท่ีไหน  พบเห็นอะไร  ลูกเสือคิดอยา่งไรกบัส่ิงท่ีไดเ้ห็น 
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ใบบันทกึการออกส ารวจ 
 

สถานที่ ส่ิงที่ได้พบเห็น ได้ท าอะไร - มคีวามเห็นอย่างไร 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
ลงช่ือ……………………..ผูบ้นัทึก 
ออกส ารวจเม่ือ    วนั……เดือน..………..พ.ศ……… 

 

5.   การส ารวจสถานทีท่ีส่ าคญั 
  

สถานที่ส าคัญ 

 ในการไปเยอืนสถานท่ีส าคญัในท้องถ่ินเพ่ือการศึกษา  ลูกเสือจะต้องพยายามศึกษาถึงความส าคัญ  
ความเป็นมาของสถานท่ีแห่งนั้ นโดยละเอียด  แลว้จึงน ามาเขียนสรุปเพ่ือรายงานต่อผู ้ก  ากบัลูกเสือ  โดย
เรียงล าดบัหัวขอ้ดงัน้ี 
 1.   ช่ือสถานท่ีท่ีไปเยอืน 
 2.   ท่ีตั้ง 
 3.   ความส าคญัและความเป็นมา 
 4.   ระเบียบปฏิบติัของสถานท่ีแห่งนั้น 
 5.   ผูดู้แลรักษา 
 6.   ขอ้เสนอแนะหรือความเห็นของลูกเสือเก ีย่วกบัสถานท่ีแห่งนั้น 
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 การส ารวจบริเวณเล็ก ๆ  ในท้องถิ่น 

 การไปส ารวจบริเวณเลก็ ๆ ในทอ้งถ่ินในละแวกบ้านของตนบริเวณสองฝ่ังล าคลองหรือแม่น ้ าเป็น
ระยะทาง  800  เมตร  พร้อมกนันั้นลูกเสือจะตอ้งท าแผนผงัของบริเวณดงักล่าวโดยลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  การเดินทางส ารวจ อาจเดินเรียบล าคลองหรือพายเรือไปเองหรือไปกบัเพ่ือนๆ ลูกเสือดว้ยกนักไ็ด ้
 2.  ขณะเดินทางจะต้องท าแผนผังการเดินทางและส่ิงท่ีได้พบเห็นตลอดเส้นทางและบันทึกลง
แผนผงั  เช่น  ท่าเรือ  โรงงานท่ีอยูริ่มคลอง  วดั  ฯลฯ 
 3.  การส่งรายงาน  เม่ือกลบัมาแลว้ให้ลูกเสือส่งรายงาน  คือแผนผงัการเดินทางพร้อมส่ิงท่ีได้พบ
เห็น  ซ่ึงไดบ้นัทึกลงในแผนผงัให้ผูก้  ากบัลูกเสือไดท้ราบ 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  10   เร่ือง   การจัดท าอนุทนิธรรมชาติ  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การศึกษาธรรมชาติรอบ ๆ ตวัเรา  ท าให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  
 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกประโยชน์และโทษของพืชและสตัวท่ี์เคยพบเห็นหรือสนใจได้ 
2. จดัท าอนุทินเก ีย่วกบัพืชหรือสตัวไ์ด ้ 1  เร่ือง 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1    ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงธรรมชาติของพืชและสตัว์ 
         3.2    ร่วมกนัอภิปรายถึงการจดัท าอนุทินเก ีย่วกบัพืชหรือสตัว์ 
         3.3    ให้ลูกเสือเลือกสะสมภาพพืชหรือสตัวท่ี์ตนสนใจแลว้น ามา

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ภาพพืชและสตัว ์
3.     ตวัอยา่งสมุดอนุทินภาพ

สตัวเ์ล้ียง 
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ส่งตามก  าหนดภายใน  1  เดือน 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกประโยชน์และโทษของพืชและสตัว์ 
4.     ตรวจผลงานการจดัท าอนุทินเก ีย่วกบัพืชหรือสตัว ์ 1  เร่ือง 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  11   เร่ือง   กาลอากาศ    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การศึกษาเร่ืองราวเก ีย่วกบักาลอากาศในประเทศไทย  เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  
 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ 
2. บอกทิศทางลมและลมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผ่านประเทศไทยได้ 
3. บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาลในประเทศไทยได้ 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ภาพหรือเคร่ืองมือท่ีบอก

สญัญาณเก ีย่วกบักาลอากาศ  
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         3.1    ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงลกัษณะอากาศท่ีเกดิข้ึนตามฤดูกาล 
         3.2    ผูก้  ากบัอธิบายเก ีย่วกบัเคร่ืองมือท่ีใช้บอกสัญญาณเก ีย่วกบั

กาลอากาศ  เช่น  เทอร์โมมิเตอร์  ไฮโดรมิเตอร์  บารอมิเตอร์ 

เ ช่ น   เ ท อ ร์ โ ม มิ เ ต อ ร์  
ไ ฮ โ ด ร มิ เ ต อ ร์   แ ล ะ
บารอมิเตอร์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

         3.3    แบ่งกลุ่มลูกเสือด าเนินการอภิปราย  ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 
         กลุ่มท่ี  1  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว 
         กลุ่มท่ี  2  ลกัษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล 
         กลุ่มท่ี  3  ลมบก  ลมทะเล  ลมประถ่ิน  ลมประจ าฤดูกาล 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย 
4.     บอกทิศทางลม  และลมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผ่านประเทศไทย  
5.     บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาลในประเทศไทย 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



แผนการสอนลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  หนา้ท่ี 54 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  12  เร่ือง   งานอดิเรกและเร่ืองทีส่นใจ  เวลา   1  ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การท างานอดิเรกและส่ิงท่ีน่าสนใจ  เป็นการรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

2.   จุดประสงค์ 
1. สามารถแสดงออกซ่ึงทกัษะและความสนใจของตนเองได้ 
2.     มีส่วนร่วมในการปฏิบติักจิกรรมร่วมกบัลูกเสืออ่ืนได้ 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัข ั้นตอนการปฏิบตั ิ
 (   ) 6.   ปฏิบตัิดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบตั ิ
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยูเ่สมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพื่อให้เกดิความภาคภูมิใจ 
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 
3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1    ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงเร่ืองที่น่าสนใจ  และความสามารถเฉพาะบุคคล  

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ตัวอย่างแผนภูมิ

เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามญั 
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เช่น  ทกัษะและความสามารถพิเศษ 
         3.2   ผูก้  ากบัเสนอแนะการสอนวิชาพิเศษ  ซ่ึงจะด าเนินการให้ลูกเสือที่มี

ทกัษะในวิชาพิเศษที่ก  าหนดไวโ้ดยให้เลือกคนละ  2  วิชา 
         3.3   จดักจิกรรมให้ลูกเสือมีส่วนร่วมตามทกัษะและความสามารถ 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 
 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     ความกลา้แสดงออกและเช่ือมัน่ในตนเอง 
4.     การมีส่วนร่วม 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 1  หน่วยการเรียนรู้ วิชาการลูกเสือ    เวลา   13  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  13  เร่ือง   การอนุรักษ์ธรรมชาติ   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การอนุรักษธ์รรมชาติ  ช่วยรักษาความสมดุลยท์างธรรมชาติ  
 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกความส าคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติได้ 
2. ปฏิบติัตามโครงการอนุรักษธ์รรมชาติได ้

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
          3.1     ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
         3.2    ร่วมกนัอภิปรายถึงความส าคัญและแนวทางอนุรักษ์ธรรมชาติ  

เช่น  ดิน  น ้ า  ป่าไม ้ สตัวป่์า  เป็นตน้ 
         3.3    แบ่งหมู่ลูกเสือเขียนรายงานการอนุรักษธ์รรมชาติหมู่ละ 1 เร่ือง 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.  ภาพธรรมชาติ ท่ี อุดม

สมบูรณ์  เช่น  แหล่งดิน  
แหล่งน ้ า  ป่าไม ้ สตัว ์

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

    3.4    น าลูกเสือไปเขา้ร่วมโครงการอนุรักษธ์รรมชาติ 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกความส าคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติ 
4.     ตรวจผลงาน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

เนื้อหา 
 

การจัดท าอนุทนิธรรมชาติ 
 

 การจดัท าอนุทินธรรมชาติเก ีย่วกบันกหรือสตัว ์ หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ี
เราตอ้งการศึกษา  เพ่ือให้มีความเขา้ใจธรรมชาติไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ลูกเสือจะตอ้งบนัทึกเร่ืองราวของนกหรือสตัวท่ี์ตอ้งการศึกษาหรือส่ิงมีชีวิตท่ีได้พบเป็นเวลา 1 เดือน  
การบนัทึกควรก  าหนดหัวขอ้ไวด้งัน้ี 
 1.  ช่ือสตัว ์
 2.  รูปร่าง  ลกัษณะ 
 3.  ถ่ินท่ีอยู่ 
 4.  อาหารของนก 
 5.  ลกัษณะนิสยัทัว่ไป 
 6.  ประโยชน์หรือโทษท่ีมีต่อคน  สตัว ์ พืชหรือสภาวะแวดลอ้ม 
 
ตวัอย่างใบบนัทึกอนุทินธรรมชาติ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี………..เดือน………พ.ศ……….ถึงวนัท่ี………..เดือน………………พ.ศ…………….. 
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ช่ือสัตว์ 
รูปร่าง

ลักษณะ 

ถิ่นที่อยู่ อาหาร ลักษณะ

นิสัย 

ประโยชน์ - โทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ลงช่ือ………………………. 

                 ผูบ้นัทึก
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สัตว์ที่ลูกเสือควรท าอนุทินธรรมชาติ 

กระต่าย ไก่ เต่า 

เป็ด แมว สุนัข 
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การจัดท าสถิติกาลอากาศประจ าวัน 
 

 ในการจดัท าสถิติกาลอากาศประจ าวนั  หมายถึงลูกเสือจะตอ้งบนัทึกสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละวนั
ภายใน  1  วนั  สภาพอากาศในช่วงเชา้  กลางวนั  เยน็และกลางคืนนั้นมีสภาพอย่างไร  เช่น  ร้อน  เยน็สบาย  
อากาศหนาวหรือมีฝน  โดยลูกเสือจะตอ้งท าการบนัทึกรายละเอียดเหล่าน้ีเป็นเวลา  1  เดือน  เพ่ือน าส่งให้ผู ้
ก  ากบัลูกเสือ  โดยบนัทึกตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 
 1.  วนั  เดือน  ปี 
 2.  เวลา 
 3.  อุณหภูมิ 
 4.  สภาพอากาศ 

ตวัอย่างการบนัทึกสถิตกิาลอากาศประจ าวัน  
 

วัน  เดอืน  ปี เวลา อุณหภูมิ สภาพอากาศ 

24  กนัยายน  2550 
 
 
 

25  กนัยายน  2550 
 
 
 

เชา้ 
บ่าย 
เยน็ 

24  องศา 
28  องศา 
26  องศา 

อากาศเยน็  ฝนตกชุก 
อากาศเยน็  ทอ้งฟ้าโปร่ง 
อากาศเยน็  มีเมฆหนาทึบ 

 
 

ลงช่ือ………………………………….. 
                       ผูบ้นัทึก 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 2  หน่วยการเรียนรู้ การบริการ    เวลา   2  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  1 เร่ือง   การปฐมพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีเลอืดออกภายนอกและการเคลือ่นย้าย

ผู้ป่วย        เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือเกดิอุบติัเหตุ  เป็นหนา้ท่ีของลูกเสือ  
 

2.   จุดประสงค์ 
1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอกได้ 
2. สามารถเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกวิธีและปลอดภยั  
3. บอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกดิอุบติัเหตุได้ 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงอุบัติเหตุท่ีเกดิขึ้นจากการปฏิบัติกจิกรรม

1. แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล  

เช่น  ส าลี   ผา้พนัแผล  พลา
สเตอร์  ยาฆ่าเช้ือ ไมพ้ลอง 
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ต่าง ๆ   
3.2  ร่วมกนัอภิปรายถึงลักษณะของผูป่้วยท่ีมีเลือดออก 

3. ภาพการปฐมพยาบาล 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

ภายนอกและการปฐมพยาบาลท่ีถูกตอ้ง  
         3.3  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัของการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย  
          3.4  ร่วมกนัอภิปรายการเคล่ือนยา้ยผุป่้วยดว้ยวิธีต่างๆ 
          3.5  แบ่งกลุ่มลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและ
สาธิตแลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั  ดงัน้ี 
                    ฐานท่ี 1     อุม้เด่ียว 
                     ฐานท่ี 2    อุม้คู่ 
                     ฐานท่ี 3   การใชเ้ปล 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. แสดงวิ ธีปฐมพยาบาลผู้ป่ว ยท่ี มีเลือดออกภายนอกและการ

เคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

…………. 

…………. 
…………. 

………….. 

………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

เนื้อหา 
 

การขอความช่วยเหลอืเมื่อเกดิอบุัติเหตุ 
 

 1.1  การขอความช่วยเหลือจากต ารวจและรถพยาบาล 
 การขอความช่วยเหลือกรณีท่ีลูกเสือประสบกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าท่ีเป็นอุบัติเหตุ  การให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเร่ืองส าคญั  แต่ลูกเสือจะตอ้งไม่ตกใจ  พยายามท าใจให้เป็นปกติและพิจารณาว่าขณะนั้นก  าลงั
เกดิอะไรข้ึน  ควรให้ความช่วยเหลืออยา่งไรท่ีลูกเสือจะไม่ไดรั้บอนัตราย  ซ่ึงลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ส ารวจว่ามีเหตุอะไรเกดิข้ึน  จะให้ความช่วยเหลือดว้ยตนเองไดห้รือไม่ถา้ไม่ไดค้วรท าอยา่งไร 
 2.  รีบแจง้ให้ผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่กลชิ้ดตวัไดท้ราบเหตุการณ์  เพ่ือขอความช่วยเหลือถ้าหากอยู่ใกลต้ ารวจ
ให้แจง้ให้ต ารวจทราบ 
 3.  ในการขอความช่วยเหลือให้บอกชัดเจน  ไม่ร้อนรน  เช่น  เกดิอะไรข้ึน  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  
อยา่งไร  จะตอ้งขอรถพยาบาลเพ่ือเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บไปโรงพยาบาลหรือไม่  เม่ือขอความช่วยเหลือแลว้
ลูกเสือจ าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบว่าลูกเสือช่ืออะไร  อยูท่ี่ไหน  ขณะแจง้อยูท่ี่ใด 
 4.  เม่ือขอความช่วยเหลือไปแลว้  ถา้ลูกเสือยงัอยู่ในเหตุการณ์และมีการให้ความช่วยเหลืออย่างไร  
เม่ือกลบัไปยงักองลูกเสือโรงเรียนควรบนัทึกเหตุการณ์แลว้รายงานให้ผูก้  ากบัลูกเสือไดท้ราบดว้ย  
  

1.2  การขอความช่วยเหลือเมือ่เกิดเพลิงไหม้ 
 เม่ือลูกเสือประสบกบัเหตุการณ์เกดิเพลิงไหม ้ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีได้ทราบเพ่ือจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือโดยเร็ว  ลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ให้รีบแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่กลไ้ดท้ราบโดยเร็ว  
 2.  พยายามให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ติดอยู่ในท่ีเกดิเพลิงไหม ้ ซ่ึงลูกเสือต้องค านึงด้วยว่าจะมีอนัตราย
กบัตนเองหรือไม่ดว้ย 
 3.  ให้ความช่วยเหลือกบัเจา้หนา้ท่ีในการดบัไฟและอยา่เกะกะการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  
 4.  ให้ความช่วยเหลือในการขนของออกจากบา้นท่ีถูกไฟไหมแ้ละช่วยดูแลมิให้สูญหาย 
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1.3  การให้ความช่วยเหลือเมือ่พบคนจมน า้ 

 เม่ือลูกเสือประสบเหตุเห็นคนจมน ้ า  ส่ิงท่ีลูกเสือต้องค านึงคือลูกเสือว่ายน ้ าเป็นหรือไม่  ถา้ไม่เป็น
จะให้ความช่วยเหลืออยา่งไร กรณีท่ีคนจมน ้ าอยูไ่ม่ห่างจากฝ่ังหรือขอบบ่อมากนกัให้ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ถา้อยู่ใกลข้อบบ่อท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้  ให้ยื่นเส้ือหรือกางเกงให้คนจมน ้ าจับ  ข้อ
ส าคญัทรงตวัให้ดีมิฉะนั้นลูกเสือจะตกน ้ าตามไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.  ให้โยนเชือกหรือทุ่นให้คนจมน ้ าเกาะ  วิธีการน้ีค่อนขา้งล าบากมากเพราะเม่ือโยนไปแลว้อาจไม่
ตรงกบัท่ีคนจมน ้ าจะจบัได ้ จึงตอ้งใชค้วามสามารถเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ลูกเสือต้องค านึงถึง 

 การลงไปช่วยคนในน ้ า 
 1.  ตอ้งว่ายน ้ าเป็น 
 2.  ตอ้งใส่เส้ือผา้ให้นอ้ยท่ีสุด 
 3.  คนจมน ้ าตอ้งไม่อยูห่่างเกนิไป  และอยูใ่นน ้ าลึก  เพราะคนไปช่วยอาจไดรั้บอนัตราย 
 4.  ถา้ไม่แน่ใจให้ขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ดว้ย 
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1.4  การช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าดูด 

 เม่ือลูกเสือประสบเหตุคนถูกไฟฟ้าดูด  ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ให้ลูกเสือยกสะพานไฟโดยเร็ว  (คตัเอาต์) 
 2.  ให้แจง้ผูใ้หญ่ท่ีอยู่ใกลเ้หตุการณ์  หรือแจง้เจา้หนา้ท่ี  
 3.  กรณีท่ีตดัสะพานไฟไดแ้ลว้  ให้รีบน าผูป่้วยไปหาหมอโดยเร็ว 
 ข้อควรระวัง 
 เน่ืองจากลูกเสือยงัไม่มีความรู้เก ีย่วกบัไฟฟ้า  การเข้าไปช่วยเหลือท่ีมากกว่าน้ี  อาจเป็นอนัตรายแก ่
ลูกเสือได ้ จึงตอ้งระมดัระวงัให้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.5  การปฏิบตัตินเมือ่แก๊สร่ัว 
 เม่ือลูกเสือประสบเหตุแกส๊ร่ัวโดยเฉพาะในบา้นให้รีบปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  ให้รีบปิดหัวถงัแกส๊โดยเร็ว 
 2.  เปิดประตูหนา้ต่างให้อากาศถ่ายเทโดยเร็ว 
 3.  ห้ามกระท าการใด ๆ ให้เกดิประกายไฟ  เช่น  เปิดสวิตช์ไฟฟ้า สูบบุหร่ี  เปิดพดัลม 
 4.  ให้ทุก ๆ คนในเหตุการณ์ออกไปอยูใ่นท่ีอากาศถ่ายเท 
 

2.  การปฐมพยาบาล 
 

 2.1  การตกเลือด  คือ  มีเลือดไหลออกมานอกเส้นโลหิต  ตามธรรมชาติของร่างกายเลือดเม่ือไหล
ออกมาแลว้จะหยดุ  โดยการแข็งตวัของเมด็เลือด 
 การปฐมพยาบาลการตกเลือดภายนอก 

 1.  ถา้แผลเลก็ใชผ้า้สะอาดวางบนแผลแลว้ใชมื้อกดเบา ๆ 
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 2.  ให้ผูป่้วยยกส่วนท่ีเป็นแผลให้สูงข้ึน 
 3.  ใชน้ ้ าแข็งวางลงบริเวณแผล 
 4.  ถา้เป็นแผลใหญ่ให้ใชผ้า้พนัแผลขนาดใหญ่พนัรอบหลาย ๆ คร้ัง อยา่ให้แน่นจนเกนิไป 
 5.  ใชมื้อกดบนเสน้โลหิตแดงใหญ่ท่ีมาสู่บริเวณนั้น 
 6.  น าส่งแพทยโ์ดยเร็ว 
 7.  การขนัชะเนาะไม่ควรใช ้ เพราะถา้ไม่ช านาญจะท าให้ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บมากยิง่ข้ึน 
 

 2.2  ช็อค  เป็นสภาวะอยา่งหน่ึงของร่างกายท่ีขาดเลือดไปสู่สมอง  มีอาการคลา้ยเป็นลมแต่รุนแรง
กว่า  สาเหตุอาจเน่ืองมาจากความเจ็บปวดมาก  การไดย้นิข่าวร้ายหรือโลหิตออกมาก 
 อาการ  มีดงัน้ี 
 1.  เหง่ือออก  ตวัเยน็  หนา้ซีด  ตาลอย  การหายใจไม่สม ่าเสมอ 
 2.  อาจไม่รู้สติ  ถา้รู้จะบ่นว่าเวียนศีรษะ  ตาลอย  กระหายน ้ า  คล่ืนไสแ้ละอาจมีอาเจียน 
 3.  ใจสัน่  ชีพจรเบา 
 4.  ความดนัโลหิตต ่า 
 

การปฐมพยาบาล  กระท าดงัน้ี 
1.  ห้ามเลือดกรณีมีการตกเลือด 
2.  พยายามให้ผู ้ป่วยได้พักในท่าสบาย

ท่ีสุด 
3.  ห่มผา้ให้ความอบอุ่นแกร่่างกาย 
4.  ให้ผูป่้วยนอนศีรษะต ่ากว่าปลายเทา้ 
5.  น าส่งแพทย ์

 
  

2.3  การผายปอด  เป็นการปฏิบัติให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ  เป็นการป้องกนัมิให้
สมองขาดออกซิเจน  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกดิความพิการหรือเสียชีวิตได้ 
 การผายปอดมีหลายวิธี  แต่ท่ีจะให้ลูกเสือไดฝึ้กปฏิบติัเป็นวิธีท่ีง่ายและทุกคนสามารถปฏิบติัไดคื้อ 
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วิธีกดหลัง – ยกแขน  มีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 
1.  ให้ผูป่้วยนอนคว ่า  ศีรษะต ่ากว่าเท้าข้อศอกทั้ ง  2  

ข้างงอ  ให้มือข้างหน่ึงวางทับมืออีกข้างหน่ึง  
ศีรษะเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงและวางอยูบ่นมือ 

 
 
 
2.  คุกเข่าทั้ ง 2 ข้างหันหน้าไปทางผูป่้วย   และอยู่

เหนือศีรษะของผูป่้วย  วางมือคว  ่าลงบนหลงัผูป่้วย
ทั้ ง  2  ข้างต ่ากว่าสะบักเล็กน้อย  หัวแม่มือทั้ ง  2  
ขา้งจรดกนั  น้ิวท่ีเหลือแยกออก 

 
 
 
 
3.  จงัหวะกด  โยกตัวไปข้างหน้าจนแขนทั้ งสองตั้ ง

ตรงบนหลงัผูป่้วย  โดยให้แขนทั้ งสองข้างทีละ
น้อยลงบนหลงั  เพ่ือเป็นการไล่อากาศออกจาก
ปอด 

 
 
 
4.  จงัหวะผ่อน  นับจังหวะกดแลว้ค่อย ๆ ผ่อน  โดย

โยกตัวกลบัไปด้านหลงัช้า ๆ ขณะท่ีโยกกลบัให้
จับตรงเหนือข้อศอกผูป่้วย  แลว้ดึงเข้าหาตัว  ดึง
พอประมาณให้แขนตึง  แขนของผู้ป่วยท่ีตึงมา
ขา้งหนา้จะยกข้ึนเลก็นอ้ย  จากนั้นค่อย ๆ วางแขน
ลงเป็นการครบรอบการหายใจ 

5.  ท า  2  จงัหวะ  ผลดักนัให้มีอตัราเท่ากบัการหายใจ
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จริง  คือประมาณ  20  คร้ังต่อนาที 
6.  ถา้เหน่ือยให้เปล่ียนคนได ้ แต่อยา่ให้ขาดจงัหวะ 
 

2.4  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 ความจ าเป็นในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยมีอาการไม่มากนกั  มีความส าคญัเพ่ือให้ผูป่้วยได้อยู่ในท่ีอนัควร
เพ่ือพกัหรือเพ่ือการรักษาของหมอ  ลูกเสือจ าเป็นจะต้องเรียนรู้การเคล่ือนยา้ยท่ีเหมาะสมและสามารถ
น าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  คือ 
 

                     
 

                   
 

 

การพยุงเดนิ  เป็นการช่วยผูป่้วยบาดเจ็บท่ีขา  เช่น  
ข้อเท้าเคล็ด  เท้าแพลง  การช่วยด้วยการให้มือข้าง
หน่ึงของผูป่้วยพาดบ่าของผูช่้วยเหลือผูช่้วยเหลือใช้
มือขา้งชิดกบัผูป่้วยโอบบริเวณเอวผูป่้วย 
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อุ้มประสานแคร่  ผู ้ช่วยเหลือ  2  คนจับมือ
ประสานกนัดัง รูป  ให้ ผู ้ป่วยนั่งบนแคร่   (มือ ท่ี
ประสานกนั )  คนไข้ใช้แขนทั้ งสองกอดคอผู้
ช่วยเหลือ 

 
 

แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 2  หน่วยการเรียนรู้ การบริการ    เวลา   2  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  2 เร่ือง   การปฐมพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีอาการช็อค เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ       การช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือเกดิอุบติัเหตุ  เป็นหนา้ท่ีของลูกเสือ  
 

2.   จุดประสงค์ 
แสดงวิธีปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช็อคได้ 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงสาเหตุท่ีเกดิอาการช็อค 
3.2  ร่วมกนัอภิปรายถึงลกัษณะของผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค  และการปฐม

พยาบาลอยา่งถูกวิธี 
3.3 แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบัต ิ

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองส้ันท่ีเป็นประโยชน ์
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

1. แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์ในการปฐม

พยาบาล 
3. แผนภูมิการปฐมพยาบาล 

 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. แสดงวิธีปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค  

…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



แผนการสอนลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  หนา้ท่ี 73 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 3  หน่วยการเรียนรู้ การผจญภัย    เวลา   4  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  1 เร่ือง   การใช้แผนทีแ่ละเข็มทศิ   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การศึกษาแผนท่ีเข็มทิศ  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเดินทางไกลได้ 
 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกช่ือทิศทั้ง  8  ไดถู้กตอ้ง 
2. บอกเคร่ืองหมายต่าง ๆ ในแผนท่ีได้ 
3. บอกวิธีใช้เข็มทิศได ้
4. อธิบายระบบเส้นชั้นความสูงในแผนท่ีได้ 
5. อ่านต าแหน่งพิกดักริดในแผนท่ีได้ 
6. แสดงวิธีหาทิศโดยใชเ้ข็มทิศได  ้

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
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 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิทิศทั้ง 8 
3. แผนท่ี  เข็มทิศ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.1     ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงทิศและการหาทิศโดยวิธีต่าง ๆ  
3.2    ผูก้  ากบัอธิบายเส้นชั้นความสูงและวิธีหาต  าแหน่งท่ีตั้งโดยอาศยัระบบ
พิกดักริดในแผนท่ี 
3.3  ร่วมกนัอภิปรายเกีย่วกบัการใช้เข็มทิศและการวางแผนท่ีให้ถูกทาง
รวถึงส่วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศ 
3.4  ผูก้  ากบัอธิบายการใช้แผนท่ีในส่วนท่ีเกีย่วกบัมาตรฐานส่วน
เคร่ืองหมายและเส้นทางท่ีก  าหนดในแผนท่ี 
3.5  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ฝึกหาทิศโดยใช้แผนท่ีและเข็มทิศ 
3.6  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ให้
ลูกเสือฝึกปฏิบัติดังน้ี 
  ฐานท่ี  1  การหาต  าแหน่งพิกดักริด 
  ฐานท่ี 2   การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ  

4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองส้ันท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

4. แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง
เคร่ืองหมายบนแผนท่ี 

  
5.    การประเมินผล 
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รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกช่ือทิศ  และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ในแผนท่ี  
4. อธิบายวิธีใชเ้ข็มทิศ 
5. แสดงวิธีหาทิศโดยใชแ้ผนท่ีและเข็มทิศ 
6. บอกเส้นชั้นความสูงและอ่านต าแหน่งในแผนท่ี 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  

เนื้อหา 
 

การใช้เข็มทศิกลางแจ้ง 
 การใช้เข็มทิศกลางแจ้ง  เป็นส่ิงท่ีลูกเสือควรเรียนรู้เพ่ือประกอบในการท าแผนท่ีสังเขปส าหรับ
เสน้ทางเดิน  ส่ิงจ าเป็นในการท าแผนท่ีสงัเขป  ประกอบด้วยเข็มทิศและการรู้ระยะกา้วของตน  เช่น  ระยะ
กา้วแต่ละกา้วเป็นระยะเท่าไร  หรือในระยะ  100  เมตรจะตอ้งเดินไดก้ ีก่า้ว  โดยปกติคนเราจะมีความยาวกา้ว
ละ  75  เซนติเมตร  หรือเดิมนาทีละ  116  กา้ว  ถา้เดิน  4  กโิลเมตรต่อ  1  ชัว่โมง  เราจะค านวณหาความยาว
ของกา้วไดด้งัตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
 

  ระยะทาง   100 เมตร 
  เดินได ้    133 เมตร 
  ฉะนั้น  1  กา้วจะเท่ากบั  100/133 เมตร 
   
  ไดป้ระมาณ .75  เมตร  หรือประมาณ  75  เซนติเมตร 
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วิธีท า 

 1.  เขียนลูกศรทิศเหนือแม่เหลก็  ลงบนหัวกระดาษดา้นบน 
 2.  จดัวางแผ่นกระดาษ  วางให้ถูกทิศโดยใชเ้ข็มทิศ 
 3.  ก  าหนดจุดเร่ิมตน้ลงบนแผ่นกระดาษ  (สมมติคือจุดท่ี  1 ) 
 4.  ลากเสน้ตรงเบา ๆ จากจุดเร่ิมตน้ไปตามแนวทิศทางท่ีจะเดินทางไปยงัจุดท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5.  ใชเ้ข็มทิศเลง็ไปตามทิศทางนั้น  โดยเลง็ไปยงัท่ีหมายท่ีเด่นชดั 
 6.  อ่านค่ามุมอะซิมุทแม่เหลก็ท่ีวดัไดแ้ละจดลงไวใ้นสมุดท าแผนท่ี 
 7.  ผูท้ าออกเดินทางจากจุดเร่ิมตน้  (จุดท่ี  1)  ไปตามทิศทางนั้นจนถึงจุดท่ีสอง และวดัระยะทางโดย
การนบักา้ว  พร้อมทั้งเกบ็รายละเอียดลกัษณะภูมิประเทศระหว่างสองขา้งทางดว้ย 
 8.  เม่ือเดินไปถึงจุดท่ี  2  แลว้  กห็มายจุดนั้นลงบนเส้นตรงท่ีลากไวเ้บา ๆ บนกระดานโดยการใช้
มาตราส่วนท่ีก  าหนดข้ึนให้พอเหมาะ 
 9.  จากจุดท่ี  2  เรากจ็ดัวางแผ่นกระดาษให้ถูกทิศเสียกอ่น  แลว้ลากเส้นตรงเบา ๆ จากจุดท่ี  2  ไป
ตามแนวทิศท่ีจะเดินทางต่อไป  การปฏิบติักเ็ช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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ระบบเส้นช้ันความสูงในแผนที ่
 เป็นการจดัท าจากภาพถ่ายทางอากาศ  แสดงความสูงต ่าของภูมิเทศในแผนท่ี  ท่ีง่ายท่ีสุดคือแสดง
ดว้ยเสน้ชั้นความสูง  คือต าแหน่งต่าง ๆ บนเสน้เดียวกนัจะมีความสูงเท่ากบัท่ีระบุไวท่ี้แต่ละเส้น  ซ่ึงอาจบอก
ความสูงเป็นหน่วยใหญ่ ๆ เช่น  100,  200,  300  เมตร  จากระดับน ้ าทะเล  โดยแสดงด้วยเส้นหนักท่ีเป็นสี
น ้ าตาลหรือมีเสน้ท่ีบอกความสูงละเอียดอยู่ระหว่างเส้นหนัก  โดยท าเป็นเส้นบาง ๆ และมีตัวเลขก  ากบัไว ้
เช่นกนั 
 การแสดงแผนท่ีโดยใชเ้สน้  นอกจากใชก้บัความสูงแลว้  ยงัใชก้บัอุณหภูมิความกดอากาศและอ่ืน ๆ 
อีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีทีใ่ช้ในแผนที ่

 สีท่ีใช้ในการท าแผนท่ีเพ่ือให้ง่ายแกก่ารอ่านรายละเอียดบนแผนท่ี  ซ่ึงแผนท่ีส่วนมากจะพิมพ์
เคร่ืองหมายแผนท่ีไวเ้ป็นสีต่าง ๆ กนั  แต่ละสีแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศอยา่งหน่ึง  สีท่ีใชเ้ป็น
มาตรฐานมี  5  สี  คือ 
 

 1.  สีด าใชส้ าหรับรายละเอียดท่ีเกดิจากแรงงานมนุษย ์ (ยกเวน้ถนน) 
 2.  สีแดง ใชแ้ทนรายละเอียดท่ีเป็นถนน 
 3.  สีน า้เงนิ  ใชแ้ทนส าหรับรายละเอียดท่ีเป็นน ้ าหรือทางน ้ า  เช่น  ทะเล  แม่น ้ า  บึง 
 4.  สีเขยีว  ใชแ้ทนส าหรับรายละเอียดท่ีเป็นป่าไม ้ และบริเวณท่ีท าการเพาะปลูก  เช่น  สวน  ไร่   
 5.  สีน า้ตาล  ใชแ้ทนลกัษณะทรวดทรงความสูง  เช่น  ใชเ้ขียนเสน้ชั้นความสูง 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 3  หน่วยการเรียนรู้ การผจญภัย    เวลา   4  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  2  เร่ือง   การเดินทางไกล    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ       การเตรียมตวัส าหรับเดินทางไกล  เป็นการช่วยเหลือตวัเองและเป็นการเตรียมพร้อม
ส าหรับการปฏิบติักจิกรรม 

 
2.   จุดประสงค์ 

1. บอกรายระเอียดในการเตรียมตวัเดินทางไกลได้ 
2. บอกวิธีแกปั้ญหาและท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนระหว่างเดินทางไกลได้ 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงการเตรียมตวัในการเดินทางไกล 
3.2  ร่วมกนัอภิปรายถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการเดินทางไกล 

1. แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์ส าหรับ

เดินทางไกล 
3. แบบรายงานการ

เดินทางไกล 



แผนการสอนลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  หนา้ท่ี 80 

 
 

3.3  ผูก้  ากบันดัหมายให้ลูกเสือเดินทางไกลดว้ยเทา้ระยะทางไม่  

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

นอ้ยกว่า  10  กโิลเมตรหรือโดยจกัรยาน  ระยะทางไม่น้อยกว่า  20  กโิลเมตร  
แลว้บนัทึกรายงานการเดินทางโดยยอ่  ทั้งน้ีโดยจดัเป็นโครงการวนัหยดุ 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกรายละเอียดการเตรียมตวัเดินทางไกล 
4. บอกวิธีแกปั้ญหาท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนในระหว่างเดินทางไกล 

…………. 

…………. 
…………. 

…………. 

………….. 

………….. 
………….. 

………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 3  หน่วยการเรียนรู้ การผจญภัย    เวลา   4  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  3  เร่ือง   การเยือนสถานที ่   เวลา   1   ช่ัวโมง  
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ        การเยอืนสถานท่ีท่ีน่าสนใจ  ท าให้เกดิความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของสถานท่ีนั้น ๆ  
                                       และช่วยให้เกดิความสนุกสนานในส่ิงท่ีน่าสนใจ 
 
2.   จุดประสงค์ 

 1.  บอกช่ือสถานท่ีท่ีน่าสนใจและควรไปเยอืนในทอ้งถ่ินได ้
 2.  วางแผนการไปเยือนสถานท่ีท่ีน่าสนใจได้ 
 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ   แยก) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความส าคญัของการไปเยอืนสถานท่ีต่าง ๆ ใน

1. แผนภูมิเพลง 
2. แผนภูมิสถานท่ีส าคญัใน

ทอ้งถ่ิน 
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ท้องถ่ินว่ามีอะไรบ้าง  และส าคญัอยา่งไร 
3.2  ร่วมกนัอภิปรายถึงสถานท่ีท่ีน่าสนใจในท้องถ่ินและวิธีเตรียมการไป
เยอืนว่าท าอยา่งไร 

 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกนัวางแผนการไปเยอืนสถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
3.4  ร่วมกนัอภิปรายถึงเหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีท่ีไปเยอืนนั้น 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองส้ันท่ีเป็นประโยชน ์
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกช่ือสถานท่ีท่ีน่าสนใจในท้องถ่ิน 
4. ตรวจผลงานการวางแผนไปเยอืนสถานท่ี  

…………. 
…………. 

.………… 
…………. 

………….. 
………….. 

………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 3  หน่วยการเรียนรู้ การผจญภัย    เวลา   4  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  4  เร่ือง   การไต่เชือกทีผู่กพันหลกั   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การผูกเชือกพนัหลกัแลว้ไต่ลงมา  เป็นกจิกรรมผจญภยัท่ีทา้ทายและสนุกสนาน 
 

2.   จุดประสงค์ 
 1.  บอกวิธีผูกเชือกพนัหลกั 
 2.  สามารถผูกเชือกพนัหลกัแลว้ไต่ลงมาไดด้ว้ยความปลอดภยั  
 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก) 
1. เพลง   -   เกม 
2. การสอนตามเน้ือหา 

1. แผนภูมิเพลง 
2. เชือก  ไมพ้ลอง  กระสอบ 
3. แผนภูมิการผูกเง่ือนและ
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3.1  ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงความปลอดภยัในการปฏิบติั
กจิกรรม 
3.2  ทบทวนการผูกเง่ือนต่าง ๆ เช่น เง่ือนขดัสมาธิ  เง่ือน
ตะกรุดเบ็ด  เง่ือนผูกซุง  เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 

การไต่เชือก 
 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.3  แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตวิธี
ผูกเชือกพนัหลกัท่ีถูกตอ้ง  และปลอดภยั 
3.4  ผูก้  ากบัสรุปเสนอแนะ 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีผูกเชือกพนัหลกั 
4. แสดงวิธีผูกเชือกพนัหลกัแลว้ไต่ลงมาอยา่งปลอดภยั 

…………. 

…………. 
.………… 

…………. 

………….. 

………….. 
………….. 

………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

เนื้อหา 
 

1.  การเดินทางไกล 
 การเดินทางไกล  หมายถึง  การเดินทางออกจากท่ีตั้ งของกองลูกเสือโรงเรียนไปตามเส้นทางและ
สถานท่ีท่ีไดก้  าหนดไว ้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือปฏิบติักจิกรรมของลูกเสือ 
 ส าหรับจ านวนลูกเสือและระยะทางนั้น  ข้ึนอยู่กบัผูก้  ากบัลูกเสือจะได้ก  าหนดเส้นทางและพาหนะ
เดินทางจะไดมี้การส ารวจถึงความเหมาะสมและความปลอดภยั  ตลอดจนกจิกรรมต่าง ๆ ท่ีลูกเสือจะต้อง
ปฏิบติัตลอดระยะทางและเม่ือถึงท่ีตั้งปลายทางผูก้  ากบัลูกเสืออาจร่วมปรึกษาหารือกบันายหมู่และรองนาย
หมู่รวมถึงความรับผิดชอบและแผนการเดินทางท่ีปลอดภยั 
 การเตรียมตวั 
 1.  ลูกเสือจะต้องฝึกความอดทน  ด้วยการวิ่งหรือเดินรอบสนามในโรงเรียนทุกวนัเป็นระยะเวลา
พอสมควร  รวมทั้งรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ 
 2.  ตอ้งเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองใชป้ระจ าตวัส าหรับการพกัคา้งคืน  รวมทั้งยาท่ีจ าเป็นส าหรับตนเอง 
 3.  เตรียมพาหนะท่ีจะเดินทาง  เช่น  จกัรยาน  หรือเรือพาย  หรืออาจเดินทางดว้ยเทา้  
 4.  ศึกษาเส้นทางท่ีจะไปและจุดหยุดพัก  หากเป็นไปได้ควรทราบว่าจะพักค้างแรมท่ีใด  
สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไรจะไดเ้ตรียมการพกัคา้งคืนไดถู้กตอ้ง  รวมทั้งรายการอาหารท่ีตอ้งรับประทาน 
 5.  ร่วมปรึกษาหารือกบัผูก้  ากบัลูกเสือเป็นการล่วงหน้ากอ่นการเดินทางเก ีย่วกบักจิกรรมท่ีลูกเสือ
จะตอ้งปฏิบติั 
 6.  ระหว่างการเดินทางลูกเสือตอ้งปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด  
 ข้อควรปฏิบตัใินการเดนิทางไกล 
 1.  ของติดตวั  ควรเป็นของท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ท่านั้น 
 2.  อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการตั้งค่ายพกัแรมและการปรุงอาหาร  ควรพิจารณาของท่ีมีน ้ าหนักเบาหรือใช้
เฉพาะคร้ังคราวเท่านั้น 
 3.  ยานพาหนะท่ีจะใชเ้ดินทาง  ตอ้งมีความพร้อมไม่ช ารุดหรืออาจช ารุดระหว่างเดินทาง  
 4.  กจิกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัระหว่างการเดินทาง ตอ้งท าด้วยความระมดัระวงัรวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎจราจรดว้ย 
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 5.  กจิกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัท่ีจุดหมายปลายทาง  ลูกเสือจะตอ้งบนัทึกในใบรายงานการเดินทางโดย
ยอ่  หากไดเ้อกสารประกอบการรายงานกจ็ะเป็นการดี 
 6.  การท าความสะอาดบริเวณท่ีพักกอ่นเดินทางกลับ  เป็นส่ิงจะเป็นท่ีลูกเสือต้องกระท าให้
เหมือนเดิม  ของใชป้ระจ าตวัทุกอยา่งเกบ็ให้เรียบร้อย 
 7.  เม่ือเดินทางกลบัถึงกองลูกเสือโรงเรียน  ให้รีบรายงานให้ผูก้  ากบัลูกเสือได้ทราบพร้อมคืน
อุปกรณ์ทุกอยา่งให้ครบ 
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แบบรายงานการเดนิทางไกล 
 

กอง/กลุ่มลูกเสือโรงเรียน…………………………………………………………… 
ช่ือ   1.  ……………………………………   หมู่  …………………… 
        2.  ……………………………………   หมู่  …………………… 

ไดอ้อกเดินทางไกลไปพกัแรมโดย  (พาหนะ)………………………………………………………… 
ยงั  (สถานท่ี)…………………………………………………………………………………... 
ตั้งแต่วนัท่ี  ……………..  เดือน  …………………  พ.ศ.  …………….  เวลา  ………………...  น. 
เดินทางกลบัถึงกองลูกเสือโรงเรียนวนัท่ี  ……..  เดือน ……………..  พ.ศ. …………………… 
เวลา ………………….  น.  รวมระยะเวลาการเดินทางไกล  …………………..  วนั  ……………...คืน 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

1.  ระหว่างการเดินทางไป  -  กลบั  ……………………………………….…………………………... 
……………………………… …………………………………………………………………..……….…... 
……………………………………………………………………………………………………….…..…… 
………………………………………………………………………………………………..…………….… 

2.  ส่ิงท่ี
น่าสนใจ……………………………………………………………………………………………………….
….……. 
……………………………………………………………………………………………..………….………
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
 

ลงช่ือ  1.  ………………………………. 
           2.  ………………………………. 
วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ……... 
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2.  การผูกเชือกพันหลกัและการไต่เชือก 
 

 2.1  การผูกเชือกพันหลัก  เป็นการแสดงความสามารถในการใชเ้ง่ือนเชือกท่ีส าคัญเพราะลูกเสือต้อง
ผูกเชือกให้มีความแน่นและมัน่คงการใช้เง่ือนสามารถเลือกใช้ได้ตามลกัษณะของเง่ือน  ส่ิงส าคัญเม่ือผูก
เง่ือนแลว้  ลูกเสือจะตอ้งไต่เชือกลงจากท่ีสูงโดยเง่ือนไม่หลุดการผูกเชือกพนัหลกัมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  เลือกเง่ือนท่ีผูกแลว้มีความหนาแน่น  มัน่คงไม่หลุด  เช่น  เง่ือนกระหวดัไม ้
 2.  เชือกท่ีผูกควรมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ  2  น้ิว  สามารถจับเชือกได้ถนัด  ถา้เป็นเชือก
มนิลาหรือเชือกกาบมะพร้าวจะไม่ล่ืน 

3.  ปลายเชือกท่ีอยู่ด้านบนจะผูกเสาหรือ
ตน้ไมท่ี้สามารถรับน ้ าหนักคนได้  ปลายข้างหน่ึง
ลาดเอียง  ดา้นล่างอาจปล่อยปลายเชือกหรือใช้ผูก
กบั เสา   หรือต้นไม้อีกกไ็ด้  แ ต่ให้ สูงจากพ้ืน
ประมาณสะเอว  เพ่ือสะดวกในการไต่เชือกลง 

 

2.2  การไต่เชือก  หมายถึง  การไต่ลงตาม
เชือกจากท่ีสูง  ท่ีมีลกัษณะเป็นเนินความลาดชัน
ประมาณ  40  องศา  ระยะทาง ประมาณ  9  เมตร 

 

 
 

  
หลงัจากท่ีลูกเสือผูกเง่ือนกระหวดัไมก้บัหลกัให้แน่นและโรยเชือกลงทางลาดแลว้ให้จับเชือกแลว้

ค่อย ๆ ถอยหลงัตามทางลาด  คือ  ทั้ งสองพยุงตัวสลบัจับเชือกลงจนตัวถึงพ้ืน  ขณะเคล่ือนท่ีล าตัวต้อง       
คล่อมเชือกและตอ้งไม่ให้มือรูดเชือกเพราะจะท าให้ไดร้ับบาดเจ็บ 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  1 เร่ือง   ระเบียบแถวท่าตรง ท่าพัก และท่าหันอยู่กบัที ่ เวลา   1   ช่ัวโมง
  
1.   สรุปสาระส าคัญ     การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินยัและความพร้อมเพรียง  
 

2.   จุดประสงค์ 

ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยูก่บัท่ีได้ถูกต้อง 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

3.1  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการฝึกระเบียบแถวท่าตรง  ท่า
พกัและท่าหันอยู่กบัท่ี 
3.2  แบ่งกลุ่มลูกเสือปฏิบติั 
3.3  รวมกลุ่มทบทวน 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ภาพระเบียบแถวท่าตรง 

ท่าพกัและท่าหันอยูก่บัท่ี
ต่าง ๆ 
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 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ความมีระเบียบและความพร้อมเพรียง 
4. การปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยู่กบัท่ี 

…………. 
…………. 
.………… 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  2  เร่ือง   สัญญาณมือ รูปแถวหน้ากระดานแถวเดียวและรูปแถวตอนหมู่       

เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินยัและความพร้อมเพรียง  
 

2.   จุดประสงค์ 
ปฏิบติัตามสญัญาณมือ เขา้แถวหนา้กระดานแถวเดียวและเขา้แถวตอนหมู่ไดถู้กตอ้ง 

 

3.    ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.     กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ   แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
3.1     ทบทวนระเบียบแถวท่าตรง  ท่าพกัและท่าหันอยูก่บัท่ี 
3.2    ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการฝึกการเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดียวและแถว
ตอนหมู่ 
3.3    แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบัต ิ

1. แผนภูมิเพลง 
2. ภาพระเบียบแถวท่า

ถือไมพ้ลอง 
3. ภาพสญัญาณมือ

และรูปแถวตอนหมู่ 
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3.4    รวมกลุ่มทบทวน 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองส้ันท่ีเป็นประโยชน ์
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. ความมีระเบียบและพร้อมเพรียง 
4. การเขา้แถวหนา้กระดานแถวเดียวและแถวตอนหมู่ตามสญัญาณมือ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  3  เร่ือง   สัญญาณมือ  รูปแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ/เปิดระยะและรูปแถว

ส่ีเหลีย่มเปิดด้านหนึ่ง แถวรูปรัศมี เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินยัและความพร้อมเพรียง  
 

2.   จุดประสงค์ 

ปฏิบติัตนตามสญัญาณมือ  เขา้แถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ/เปิดระยะและรูปแถวส่ีเหล่ียมเปิดดา้น
หน่ึง แถวรูปรัศมี ไดถู้กต้อง 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ แยก  ) 
2.     เพลง   -   เกม 

1.     แผนภูมิเพลง 
2. ภาพสญัญาณมือและรูป
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1. การสอนตามเน้ือหา 
1.1 ทบทวนการเขา้แถวหนา้กระดานแถวเดียวและ  
แถวตอนหมู่ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเขา้แถวหนา้กระดาน
หมู่ปิดระยะ  เปิดระยะ  และรูปแถวส่ีเหล่ียมเปิดดา้นหน่ึง แถว
รูปรัศมี 

หนา้กระดานหมู่ปิด
ระยะ เปิดระยะ  และรูป
แถวส่ีเหล่ียมเปิดดา้น
หน่ึง แถวรูปรัศมี 

 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

3.2   แบ่งกลุ่มลูกเสือฝึกปฏิบติั 
3.3   รวมกลุ่มทบทวน 

 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.    ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.    ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.    ความมีระเบียบและความพร้อมเพรียง 
4.  การเขา้แถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ  เปิดระยะ  และรูปแถวส่ีเหล่ียมเปิด
ดา้นหน่ึง แถวรูปรัศมีตามสัญญาณมือ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  4  เร่ือง   สัญญาณมือ  รูปแถวคร่ึงวงกลมและรูปแถววงกลม  

      เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การฝึกระเบียบแถวเป็นการสร้างความมีระเบียบวินยัและความพร้อมเพรียง  
 
2.   จุดประสงค์ 

ปฏิบติัตามสญัญาณมือ  เขา้แถวคร่ึงวงกลมและเขา้แถววงกลมไดถู้กตอ้ง 
 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
          3.1 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเขา้แถวรูปคร่ึงวงกลม และรูปวงกลม 
         3.2  แบ่งกลุ่มลูกเสือปฏิบตัิ 
         3.3   รวมกลุ่มทบทวน 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ภาพสญัญาณมือ  และ

รูปแถวคร่ึงวงกลมและ
รูปวงกลม  

 5.    การประเมนิผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     ความมีระเบียบและความพร้อมเพรียง 
4.     การเขา้แถวรูปคร่ึงวงกลมและรูปวงกลม 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 



แผนการสอนลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  หนา้ท่ี 97 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  5  เร่ือง   สัญญาณนกหวีด    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การสงัเกต  จดจ า  และปฏิบติัตามสญัญาณนกหวีดเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ 
 

2.   จุดประสงค์ 

1. ปฏิบติัตามสญัญาณนกหวีดได้ 
2. บอกความหมายของสญัญาณนกหวีดได้ 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 
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กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงขึ้น  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 
3.     การสอนตามเน้ือหา 
          3.1    ร่วมกนัอภิปรายถึงความส าคญัของการใช้สัญญาณนกหวีด     
          3.2    ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการปฏิบัตติามสัญญาณนกหวีด 
          3.3    ฝึกการฟังสัญญาณนกหวีด 
          3.4   ให้ลูกเสือฟังสัญญาณนกหวีดแลว้ปฏิบัตติาม 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองส้ันท่ีเป็นประโยชน ์
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นัดหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

1.     แผนภูมิเพลง “สญัญาณ
นกหวีด” 

2.     แผนภูมิสญัญาณนกหวีด 
3.     นกหวีด 

 

5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     บอกความหมายของสญัญาณนกหวีด  
4.    ทดสอบการปฏิบติัตามสญัญาณนกหวีด 
5.    ปฏิบติัตามสญัญาณนกหวีด 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

 
 

 

เนื้อหา 
 

1.  ระเบียบแถว  (ท่ามอืเปล่า) 
 จุดมุ่งหมายหลกัของการฝึกระเบียบแถว  เป็นการฝึกลูกเสือให้เป็นผูมี้ระเบียบวินัยและความพร้อม
เพรียงกนั  นอกจากน้ี  ยงัเป็นการฝึกการปฏิบติัตามค าสัง่  ฝึกความอดทนการท าให้ร่างกายแข็งแรง  ท่าทาง
องอาจผ่ึงผาย  สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดค้ล่องแคล่วว่องไว  และให้รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีดว้ย  
 ระเบียบแถวท่ีลูกเสือตอ้งฝึกเบ้ืองตน้เป็นการฝึกในท่ามือเปล่า  ซ่ึงประกอบดว้ยท่าต่าง ๆ ต่อไปน้ีคือ 
 

 

1.  ท่าตรง 

      ค าบอก  “กอง  -  ตรง” 
      การปฏิบตั ิ ยนืให้ส้นเทา้ชิดและอยูใ่นแนวเดียวกนั  ปลาย
เทา้แยกออกขา้งละเท่า  ๆ กนัห่างกนัประมาณ  1  คืบ  (ท ามุม  
45  องศา)เข่าเหยยีดตึงและบีบเขา้หากนั  ล าตวัยดืตรงอกผาย
ไหล่เสมอกนั  แขนทั้งสองห้อยอยูข่า้งล าตวัและเหยยีดตรง  
พลิกศอกไปขา้งหนา้เลก็นอ้ยจนไหล่ตึง  น้ิวมือเหยยีดและชิด
กนั  น้ิวกลางจดขาตรงก ึง่กลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง  
เปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย  ล าคอยดืตรงไม่ยื่นคาง  ตามองตรงไป
ขา้งหนา้  ให้น ้ าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า ๆ กนั  และน่ิง 

หมายเหตุ  1.  ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน ๆ 
   2.  ใชเ้ป็นท่าส าหรับแสดงความเคารพไดท่้าหน่ึง  
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2.  ท่าพัก 

 
2.1   พักตามปกต ิ

ค าบอก  “พกั” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวากอ่น  ต่อไปกห็ย่อน

และเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเม่ือได้ยินค า
บอกว่า  “กอง” ให้ยืดตัวข้ึนและจัดทุกส่วนของ
ร่างกายให้อยูใ่นท่าตรง  นอกจากเข่าขวาคร้ันเม่ือได้
ยินค าบอกว่า “ตรง”  ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็วและ
แข็งแรง  กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง 

 
 

2.2  พักตามระเบียบ 

ค าบอก  “ตามระเบียบ  -  พกั” 
การปฏิบตั ิ แยกเทา้ซา้ยออกไปทางซ้ายประมาณ  30  
ซม.  (หรือประมาณเกอืบคร่ึงกา้วปกติ)  อยา่งแข็งแรง
และองอาจ  พร้อมกบัจบัมือไขวห้ลงัมือหันเข้าหาตัว  
มือขวาทับมือซ้ายแนบล าตัวในแนวกึ่งกลางและอยู่
ใต้เข็มขัดเล็กน้อย  ขาทั้ งสองตึง  น ้ าหนักตัวอยู่บน
เทา้ทั้งสองเท่า ๆ กนัและน่ิงเม่ือไดย้นิค าบอกว่า “กอง  
-  ตรง”  ให้ชกัเทา้ขวาอย่างแข็งแรง  พร้อมกบัมือทั้ ง
สองกลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 

        

2.3  พักตามสบาย 
ค าบอก  “ตามสบาย  -  พกั” 

         การปฏิบตั ิ “หยอ่นเข่าขวากอ่นเช่นเดียวกบั  “พกั”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสบายและพูด
จากกนัได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตให้นัง่จะนัง่ไม่ได ้
       เม่ือไดย้นิค าบอกว่า  “กอง  -  ตรง”  ให้ปฏิบติัท่าเดียวกบัท่าพกัปกติ” 
 
2.4   พักนอกแถว 
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ค าบอก  “พกัแถว” 
 การปฏิบตั ิ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัทีแต่ตอ้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท าเสียงอึกทึก  
เม่ือไดย้นิค าบอกว่า  “กอง”  ให้รีบกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิม  โดยเข้าในรูปแถวเดิมและเม่ือจัดแถวเรียบร้อย
แลว้ให้อยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมีค าบอกค าสัง่ต่อไป 
หมายเหตุ ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกั  เป็นท่าท่ีเปล่ียนอิริยา บทจากท่าตรง  เพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่าง ๆ คือ  
 1.  พกัตามปกติใชพ้กัในโอกาสระหว่างฝึกสอน  เพ่ืออธิบายหรือแสดงตวัอยา่งแกลู่กเสือ 
 2.  พกัตามระเบียบ  ใชพ้กัในโอกาสท่ีเก ีย่วกบัพิธีการต่าง ๆ เช่น  ตรวจพลสวนสนามหรืออยู่ในแถว
กองเกยีรติยศ  ฯลฯ 
 3.  พกัตามสบาย  ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่  เพ่ือปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น  เม่ือ
ผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
 4.  พกันอกแถว  ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่  เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ 
3.  ท่าหันอยู่กับที่ 

1.1 ขวาหัน 
 ค าบอก  “ขวา   -  หัน” 
 การปฏิบตั ิ ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ  
 จงัหวะ  1  เปิดเทา้ขวา  และยกสน้เท้าซ้าย  
ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวาจนได้ 90  องศา  
หมุนเท้าทั้ งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้า  
ซ่ึงเป็นหลักนั้ นติดอยู่กบัพ้ืนน ้ าหนักตัวอยู่ท่ีเท้า
ขวา  ขาซา้ยเหยยีดตึง  บิดสน้เทา้ซา้ยออกข้างนอก
พอตึง 
 จังหวะ  2  ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาใน
ลกัษณะท่าตรงโดยเร็ว  และแข็งแรง 
 

 

 

1.2 ซ้ายหัน 
 ค าบอก  “ซา้ย  -  หัน” 
 การปฏิบัติ  ท าเป็น  2  จังหวะอย่าง
เดียวกบัท่าขวาหันโดยเปล่ียนค าว่า  “ขวา”  เป็น  
“ซา้ย” 
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1.3 กลับหลังหัน 

 ค าบอก  “กลบัหลงั  -  หัน” 
 การปฏิบตั ิ ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
 จังหวะ  1  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน  
จังหวะ  1  แต่หันเลยไปจนกลับหน้าเป็นหลัง  
ครบ  180  องศา  และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่
ขา้งหลงัเฉียงซา้ยประมาณคร่ึงกา้วและในแนวส้น
เทา้ขวา 
 จังหวะท่ี  2  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน
จงัหวะ  2 

 
 
 

 
 

 
 
 
4.  ท่าเดนิ  -  ท่าหยุด 

4.1  ท่าเดนิ 
 ค าบอก  “หนา้ – เดิน” 
 การปฏิบตั ิ โนม้น ้ าหนกัตวัไปขา้งหนา้พร้อมกบักา้วเทา้ซ้ายออกเดินกอ่น  ขาเหยียดตึงปลายเท้างุ้ม  
สน้เทา้สูงจากพ้ืนประมาณ  1  คืบ  เม่ือจะวางเทา้และกา้วเทา้ต่อไปให้โน้มน ้ าหนักตัวไปข้างหน้า  ตบเต็มฝ่า
เทา้อยา่งแข็งแรง  ทรงตวัและศีรษะอยูใ่นท่าตรง  แกว่งแขนตามธรรมดาเฉียงไปขา้งหนา้และข้างหลงัพองาม  
เม่ือแกว่งแขนไปขา้งหนา้  ข้อศอกงอเล็กน้อย  เม่ือแกว่งแขนไปข้างหลงัให้เหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ  
หันหลงัมือออกนอกตวัแบมือให้น้ิวมือเรียงชิดติดกนั 
 ความยาวของกา้ว  40-60   เซนติเมตร  (นับจากส้นเท้า)  รักษาความยาวของกา้วให้คงท่ี  อตัรา
ความเร็วในการเดิน  นาทีละ  90-100  กา้ว 
 
 
 
 

 
 
 

4.2  ท่าหยุด 
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 ค าบอก  “แถว – หยดุ” 
 การปฏิบตั ิ ในขณะท่ีก  าลงัเดินตามปกติ  เม่ือได้ยินค าบอกว่า  “แถว – หยุด”  ไม่ว่าเท้าข้างใดข้าง
หน่ึงจะตกถึงพ้ืนกต็าม  ให้ปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ  คือจงัหวะ  1  กา้วเท้าต่อไปอีก  1  กา้ว  จังหวะ  2  ชักเท้า
หลงัไปชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแข็งแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

“แถว  -  ”  ลงเทา้ขวาเม่ือกา้วเทา้ซา้ยต่อไป  และลงเทา้ขวาอีกเป็น  คร้ังท่ี  2  จึงบอกค าว่า  “หยดุ”    
2.  ระเบียบแถว  (ท่าถือไม้พลอง) 
 การฝึกระเบียบแถวในบทน้ีเป็นท่าถือไมพ้ลอง  ซ่ึงเปรียบเสมือนอาวุธของลูกเสือไมพ้ลองเป็นไม้
กลม  เส้นผ่าศูนยก์ลาง  3  เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  จากหัวไมพ้ลองลงมา  20  เซนติเมตร  จะมี
รูเจาะส าหรับร้อยเชือก  จากรูร้อยลงมา  5  เซนติเมตร  มีขีดเป็นเสน้ตรงขวางเป็นมาตราวดัความยาวระยะ  1-
75  เซนติเมตร  ระเบียบแถวท่าไมพ้ลองมีดงัน้ี 

1. ท่าตรง  -  ท่าพัก 

1.1  การถือไม้พลองในท่าตรง 
 ให้ลูกเสือยืนตรง  ถือไมพ้ลองด้วยมือขวา  ให้ไม้
พลองอยูร่ะหว่างน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ีส่วนน้ิวกลาง  น้ิวนาง
และน้ิวกอ้ยช่วยประคองไม้พลองไว ้ให้ตรง  การจับไม้
พลองให้อยูใ่นระดับแนวปากกระเป๋ากางเกง  และตั้ งตรง
แนวล าตัว  ให้ปลายไมพ้ลองอยู่ในร่องไหล่ขวา  โคนไม้
พลองอยูป่ระมาณโคนน้ิวกอ้ยเทา้ขวา 

                

 
1.2 ท่าพัก     
 1.2.1  ท่าพักตามปกต ิ

 ค าบอก  “พกั” 
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 การปฏิบตั ิ เม่ือผูก้  ากบัสัง่ว่า  “พกั”  ให้ลูกเสือหยอ่นเข่าขวาลง  เท้าทั้ งสองอยู่กบัท่ี  ถือไมพ้ลองไว ้
แนบล าตวัเหมือนท่าตรง  เคล่ือนไหวร่างกายได ้ แต่ห้ามเคล่ือนท่ีห้ามพูดคุย 

การกลบัเขา้อยูใ่นท่าตรง  เม่ือผูก้  ากบัสัง่ว่า  “แถว – ตรง”  เม่ือไดย้นิค าว่า  “แถว”  ให้ลูกเสือยืดล าตัว
ข้ึน  จัดทุกส่วนของร่างกายให้อยู่ในท่าตรง ยกเวน้เท้าขวาให้หย่อนไว ้เหมือนตอนท่ีพกัเม่ือได้ยินค าว่า  
“ตรง”  ให้กระตุกเข่าโดยเร็วอยา่งแข็งแรงกลบัไปอยูใ่นท่าตรงตามเดิม 
   1.2.2  ท่าพักตามระเบยีบ 

ค าบอก  “ตามระเบียบ  - พกั” 
การปฏิบตั ิ เม่ือผูก้  ากบัสั่งว่า  “ตามระเบียบ-พกั”  ให้ลูกเสือ

ปฏิบติัดงัน้ี 
1)  ให้แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ  1  ฟุตหรือคร่ึง

กา้วอยา่งแข็งแรงและองอาจ  น ้ าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
2)  ให้เล่ือนมือขวาท่ีจับไมพ้ลองไปข้างหน้าเฉียงไปทาง

ดา้นขา้ง  ประมาณ  45  องศา 
3)  มือซา้ยไพล่หลงั  แบมือตามธรรมชาติ  น้ิวเรียงชิดติดกนั  

หลงัมือแตะไวใ้ตเ้ข็มขดัเลก็นอ้ย 
4)  ตามองตรงและน่ิง 

 

 

 การกลบัเข้าอยู่ในท่าตรง  เม่ือผูก้  ากบัลูกเสือสั่งว่า “แถว-ตรง”  ให้ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาอย่าง
รวดเร็ว  เล่ือนมือขวาท่ีจบัไมพ้ลองลง  ดึงไมพ้ลองเขา้มาแนบล าตวั  และเอามือซา้ยมาอยูแ่นบล าตวัตามเดิม  

2.  ท่าวันทยาวุธ - เรียบอาวุธ 
การท าวนัทยาวุธเป็นการท าความเคารพของลูกเสือขณะท่ีถือไมพ้ลอง 
ค าบอก  “วนัทยา-วุธ” 
การปฏิบัติ  เม่ือผูก้  ากบัสั่งว่า  “ว ันทยา-

วุธ”  ให้ลูกเสือท าจังหวะเดียวโดยแยกแขนซ้าย
ข้ึนมาเสมอแนวไหล่งอข้อศอกไปข้างหน้าให้ตั้ ง
ฉากกบัล าตวั  ฝ่ามือแบคว ่า  เหยียดน้ิวช้ี  น้ิวกลาง
และน้ิวนางให้ชิดติดกนั  ให้น้ิวหัว  แ ม่มือกด
ปลายน้ิวกอ้ยไว ้ ใชข้้อสุดท้ายของปลายน้ิวช้ีแตะ
ไมพ้ลองไว ้

เม่ือเลิกท าความเคารพ  ผูก้  ากบัลูกเสือจะ
สั่งว่ า   “เรียบ -อาวุธ”ให้ลดมือซ้ายลงโดยเร็ว
กลบัไปอยูใ่นท่าตรงในกรณีท่ีผูร้ับการเคารพเดิน
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ผ่านมา  ผูก้  ากบัลูกเสือจะสั่งว่า  “ขวา  ระว ังว ัน
ทยา-วุธ”หรือ “หรือซ้ายระวงัวนัทยา-วุธ”  ให้ท า
วนัทยาวุธพร้อมกบัหันหนา้ไปทางทิศท่ีสั่งมองจับ
ตาท่ีผูร้ับความเคารพ  หันศีรษะตามจนผู้รับการ
เคารพผ่านไป  2   กา้วจึงหันหนา้กลบัมามองตรง 

 
  
  3.  ท่าแบกอาวุธ-เรียบอาวุธ 

ค าบอก  “แบก – อาวุธ” 
 การปฏิบัติ  เม่ือผู ้ก  ากบัลูกเสือสั่งว่ า  
“แบก-อาวุธ”  ให้ลูกเสือปฏิบัติเป็น  2  จังหวะ
ดงัน้ี 
 จงัหวะท่ี  1  ให้ยกไมพ้ลองด้วยมือขวา  
ผ่านหน้า  เฉียดล าตัวไปทางซ้ายมือวางปลาย
โคนไม้พลองในอุ้งมือซ้าย  แนบไมพ้ลองไว ้
ตรงร่องไหล่ข้างซ้าย  มือขวาจับไม้พลองให้
น้ิวหัวแม่มืออยูด่า้นในและน้ิวทั้งส่ีจบัดา้นนอกให้น้ิวเฉียงลงเลก็นอ้ย  แขนซา้ย  เหยยีดตึงไมพ้ลองตั้งตรง 
 จงัหวะท่ี  2  ให้งอขอ้ศอกดา้นซา้ยดันไมพ้ลองข้ึนบนบ่าซ้าย  หน้าแขนท ามุมประมาณ  100 องศา  
แขนท่อนบนแนบล าตวั  พร้อมกนันั้นให้ลดมือขวาลงมาแนบขาในท่าปกติ 
 เม่ือจะลดไมพ้ลองอยู่ในท่าตรงตามเดิม  ผูก้  ากบัลูกเสือจะสั่งว่า  “เรียบ – อาวุธ” ให้ลูกเสือปฏิบัติ
เป็น  3  จงัหวะดงัน้ี 
 จงัหวะท่ี  1  ลดโคนไมพ้ลองลงด้วยมือซ้าย  โดยเหยียดแขนซ้ายลงให้ตึง  ให้ไมพ้ลองแนบล าตัว  
พร้อมกนันั้น  กใ็ห้ใชมื้อขวาจบัไมพ้ลองในระดบัเสมอแนวไหล่  งอขอ้ศอกไปขา้งหนา้ให้ขนานพ้ืน 
 จงัหวะท่ี  2  ใชมื้อขวาจบัไมพ้ลองลดลงผ่านเฉียงล าตวัไปทางขวามาจบัไมพ้ลองระดับร่องไหล่ขวา
งอขอ้ศอกไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่ 
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 จงัหวะท่ี  3  ลดแขนซา้ยลงมาอยูใ่นท่าตรง  พร้อมกบัลดไมพ้ลองลงจดพ้ืนให้โคนไมพ้ลองอยู่ข้าง
น้ิวกอ้ยเทา้ขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สัญญาณมอื 
1. สัญญาณมอื 

  
 ในการฝึกระเบียบแถว  ผูก้  ากบัลูกเสืออาจสัง่ดว้ยสญัญาณมือ  

ลูกเสือจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้สญัญาณมือเพ่ือจะไดแ้ปลสัญญาณมือท่ี
ไดร้ับและปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  สญัญาณมือท่ีลูกเสือ
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้มีดงัน้ี 
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1)  เตรียมคอยฟังค าส่ังหรือหยุด 

การให้สัญญาณ ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาข้ึนตรงเหนือศีรษะ  
มือแบ  น้ิวทั้งห้าเรียงชิดติดกนั  หันฝ่ามือไปขา้งหนา้ 

เม่ือเห็นสญัญาณน้ีให้ลูกเสือ  หยดุการเคล่ือนไหว  หรือหยดุ
การกระท าการต่าง ๆ ท่ีก  าลงัท าอยูห่ันหนา้ไปทางผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือคอย
ฟังค าสัง่  ถา้อยู่ในแถวให้ยนือยู่ในท่าตรง 

 
 

2)  รวมหรือกลับมา 

การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาข้ึนตรงเหนือศีรษะ  
แบมือไปขา้งหนา้น้ิวมือทั้งห้าน้ิวชิดติดกนัและหมุนมือเป็นวงกลมจาก
ซา้ยไปขวา 

เม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ให้ลูกเสือรวมกองรีบมาเขา้แถวรวมกนั 
 
 

 
3)  จัดแถวหน้ากระดาน 
การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนทั้งสองออกไปดา้นขา้ง

เสมอไหล่  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้น้ิวเรียงชิดติดกนั 
เม่ือเห็นสญัญาณน้ีให้ลูกเสือ  เขา้แถวหนา้กระดาน  หันหนา้ไป

หาผูใ้ห้สญัญาณ 
 

 
4)  จัดแถวตอน 
การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัลูกเสือจะเหยยีดแขนทั้งสองขา้งไป

ขา้งหนา้  แนวเดียวกบัไหล่  แขนขนานกนั  ฝ่ามือแบเขา้หากนั  
เม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ให้ลูกเสือเขา้แถวตอน 
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5)  เคลื่อนที่ไปยงัทิศที่ต้องการ 

การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัจะหันหนา้ไปยงัทิศท่ีตอ้งการชู
แขนขวาข้ึนเหนือศีรษะสุดแขน  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้  น้ิวชิดกนัแลว้ลด
แขนลงเสมอไหล่ 

เม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ให้ลูกเสือ  วิ่งไปยงัทิศทางท่ีมือผูใ้ห้
สญัญาณช้ีไป 

 
 

 
6)  เร่งจังหวะหรือท าให้เร็วขึน้ 

การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัจะงอแขนขวามือก  าเสมอบ่าแลว้ชูข้ึน
ตรงเหนือศีรษะแลว้ลดลงหลาย ๆ คร้ังติดต่อกนั 

เม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ให้ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจงัหวะส่ิงท่ีท าอยูใ่ห้
เร็วข้ึน 

 
 

7)  นอนลงหรือเข้าที่ก าบงั 
การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหนา้เสมอ

แนวไหล่ฝ่ามือแบคว ่าลง  น้ิวชิดกนัแลว้ลดแขนลงและยกข้ึนท่ีเดิมหลาย 
ๆ คร้ัง 

เม่ือลูกเสือเห็นสญัญาณน้ีให้รีบนอนหรือเขา้ท่ีก  าบงัทนัที 
 
8)  ลุกขึน้ 
การให้สัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหนา้เสมอ

ไหล่ฝ่ามือแบหงายข้ึนน้ิวชิดและลดลงท่ีเดิมหลาย ๆ คร้ัง 
เม่ือลูกเสือเห็นสญัญาณน้ีให้รีบลุกข้ึนทนัที 
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2.  การใช้สัญญาณมอืเป็นค าส่ังแถว 

1) สัญญาณมอืพักตามระเบยีบ 
การให้สัญญาณในขณะท่ีลูกเสืออยูใ่นแถว  หากผูก้  ากบัจะสัง่

ให้พกัจะท าสญัญาณมือเป็น  2  จงัหวะดงัน้ี 
 
จงัหวะท่ี  1  ก  ามือขวา  งอแขนตรงขอ้ศอกให้มือท่ีก  าอยู่

ประมาณตรงหัวเข็มขดัหันฝ่ามือท่ีก  าเขา้หาเข็มขดั 
 
จงัหวะท่ี  2  สลดัมือท่ีก  าและหนา้แขนออกไปทางขวา  เป็นมุม  

180  องศาประมาณแนวเดียวกบัเข็มขดั 
เม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ให้ลูกเสือพกัตามระเบียบ 

 
2) สัญญาณมอืท่าตรง 
การให้สัญญาณ  ขณะท่ีก  าลงัพกัตามระเบียบ  ผูก้  ากบัจะสัง่ให้

ตรงดว้ยการท าสญัญาณมือเป็น 2  จงัหวะดงัน้ี 
จงัหวะท่ี  1  ก  ามือขวา  แขนเหยยีดตรงไปทางขวา  ให้มือก  าอยู่

ในระดบัเข็มขดั 
จงัหวะท่ี  2  กระตุกหนา้แขนเขา้หาตวั  ให้มือท่ีก  ากลบัมาอยู่

ตรงหัวเข็มขดั 
เม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ให้ลูกเสือชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวา  ลดแขน

ท่ีไขวห้ลงัมาอยู่ในท่าตรง 
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1.4  สัญญาณนกหวีด 

 ในการออกค าสั่งแกลู่กเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสืออาจสั่งด้วยสัญญาณนกหวีดกไ็ด้  ลูกเสือจึงเข้าใจ
ความหมายของสญัญาณนกหวีด  เพ่ือจะไดป้ฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วสญัญาณท่ีควรรู้มีดงัน้ี 
 1.  สญัญาณหยดุหรือฟัง  เสียงหวีดยาว 1 คร้ัง  “หวีด”(-)เป็นสญัญาณให้ลูกเสือหยุดกระท าการใด ๆ 
หรือเตรียมตวัคอยฟังค าสัง่ท่ีผูก้  ากบัลูกเสือจะสัง่ต่อไป 
 2.  สญัญาณท าต่อไป  เสียงหวีดยาว  2  คร้ัง  “หวีด…หวีด”  (  )  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือท างานต่อ  
เดินต่อไปหรือเคล่ือนท่ีต่อไป 
 3.  สญัญาณเกดิเหตุ  เสียงหวีดสั้น  1  คร้ังยาว  1 คร้ังสลบักนัไปหลาย ๆ คร้ัง “วิด…หวีด” “วิด…
หวีด” “วิด…หวีด”( . - . - . - )เป็นสญัญาณให้ลูกเสือระวงัตวัเพราะเกดิเหตุฉุกเฉินหรือเกดิเหตุร้ายข้ึน 
 4.  สญัญาณรวมกอง  เสียงหวีดสั้นติดกนัหลาย ๆ คร้ัง “วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…
วิด..วิด” ( …. )  เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรวมกอง  หรือมาประชุม 
 5.  สญัญาณเรียกนายหมู่  เสียงหวีดสั้น  3  คร้ังยาว  1  คร้ัง  สลบักนัไป “วิด…วิด…วิด…หวีด,วิด…
วิด…วิด…หวีด,วิด…วิด…วิด…วิด…หวีด”  (…-  …-)  เป็นสัญญาณให้นายหมู่หรือรองนายหมู่ไปหาผูใ้ห้
สญัญาณเพ่ือรอรับค าสัง่ 
หมายเหตุ  เม่ือจะใชส้ญัญาณตามขา้ 2  3  4 และ 5  จะตอ้งใชส้ญัญาณในขอ้  1  กอ่น  ทุกคร้ัง 
 
1.5  การตั้งแถวและการเรียกแถว 
 ในการฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสือมกัจะใช้สัญญาณมือซ่ึงเป็นสัญญาณเงียบ  ลูกเสือ
จะต้องเข้าใจ  เพ่ือจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  การเข้าแถวของลูกเสือนั้น  มีหลกัการว่านายหมู่
จะตอ้งอยูห่ัวแถว และรองนายหมู่จะตอ้งอยูห่างแถวเสมอ  รูปแบบของการตั้งแถวมีดงัน้ี 
1.  แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว 

 เม่ือไดย้นิผูก้  ากบัลูกเสือเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกอยู่ในท่าตรง  เหยียดแขนทั้ งสองไปด้านข้าง
เสมอแนวไหล่  มือแบ  หันฝ่ามือไปขา้งหนา้  น้ิวมือเรียงชิดติดกนั 
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 ให้ลูกเสือรีบไปเขา้แถวหนา้กระดานแถวเด่ียว  หันหนา้เขา้หาผูเ้รียก  โดยนายหมู่ยืนทางซ้ายมือของ
ผูเ้รียก  กะให้ผูเ้รียกอยูก่ ึง่กลางแถวและห่างจากแถวประมาณ  6  กา้ว  ลูกหมู่ยนืต่อกนัไปทางซ้ายมือของนาย
หมู่จนถึงคนสุดทา้ยคือรองนายหมู่ 
 การจดัระยะเคียง  ถา้  “ปิดระยะ”  ระยะเคียงจะเป็น  1  ช่วงศอก  คือ ให้ยกมือซ้ายทาบสะโพก  น้ิว
เหยยีดชิดติดกนั  น้ิวเหยยีดชิดติดกนั  น้ิวกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง  แขนขวาแนบกบัล าตัว  จัด
แถวให้ตรงโดยสะบัดหน้าแลขวา  ให้เห็นหน้าอกคนท่ี  4 นับจากตัวลูกเสือเองเม่ือผูเ้รียกตรวจแถวสั่งว่า  
“น่ิง”  ให้ลดมือลงพร้อมกบัสะบดัหนา้มาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 
 ถา้  “เปิดระยะ”  ระยะเคียงจะเป็น  1  ช่วงแขนซ้ายข้ึนเสมอไหล่คว  ่าฝ่ามือลง  น้ิวทั้ งห้าชิดกนั  ให้
ปลายน้ิวซา้ยจดไหล่ขวาของคนต่อไป  จดัแถวให้ตรง โดยสะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนท่ี  4  เม่ือได้
ยนิค าสัง่ว่า  “น่ิง”  จึงลดมือลง  สะบดัหนา้กลบัมาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 
 กรณีมีหลายหมู่  หมู่อ่ืนเขา้แถวหนา้กระดานแถวเด่ียวเหมือนท่ีกล่าวข้างต้นระยะเคียงระหว่างหมู่
เท่ากบัระยะเคียงระหว่างบุคคล (คือ 1  ศอก) 
 
2.  แถวตอนเรียงหน่ึง 

เม่ือไดย้นิผูก้  ากบัลูกเสือเรียก “กอง” พร้อมกบั
เหยยีดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่มือแบหัน
ฝ่ามือเขา้หากนั  น้ิวเรียงชิดติดกนั 

ในกรณีหมู่เดียว  ให้นายหมู่ยืนตรงเป็นหลัก
ขา้งหนา้ผูเ้รียก  กะให้ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  
ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลงันายหมู่ต่อ ๆ กนัไปจัดแถวให้
ตรงคอคนหน้า  ระยะต่อระหว่างบุคคล  1 ช่วงแขน 
(ไม่ตอ้งยกแขน) 

 

แถวตอนหมู่  กรณีแถวตอนเรียงหน่ึงหลาย
หมู่เรียก  “แถวตอนหมู่”  สมมุติว่ามี  5  หมู่  ให้หมู่ท่ี
อยู่ตรงกลางคือหมู่ท่ี  3  ยืนเป็นหลกัตรงหน้าผูเ้รียก
ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  หมู่ท่ี  2  และหมู่ท่ี  1  
เขา้แถวอยูใ่นแนวเดียวกนัไปทางซ้ายมือเรียกส่วนหมู่
ท่ี  4  และหมู่ท่ี 5  กเ็ข้าแถวอยู่ในแนวเดียวกนั  แต่ไป
ทางขวามือของผูเ้รียก  ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ  
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1  ช่วงศอก  ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล  1  ช่วงแขน
(ไม่ตอ้งยกแขน) 

 
3.  แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 

 เม่ือได้ยินเสียงเรียกว่า  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยืนในท่าตรง  ยกแขนทั้ งสองข้างเหยียดตรงไป
ขา้งหนา้  ขนานกบัพ้ืน  งอขอ้ศอกข้ึนเป็นมุมฉาก  ก  ามือหันหนา้เขา้หากนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้ลูกเสือหมู่แรกเขา้แถวตรงหนา้ผูเ้รียก  และอยูห่่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้วนายหมู่อยู่ทางซ้าย
มือของผูเ้รียก  กะให้ก ึง่กลางของหมู่อยูต่รงหนา้ผูเ้รียก  ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ ไปทางซา้ยของนายหมู่ เวน้ระยะเคียง  
1  ช่วงศอก 
 หมู่อ่ืน ๆ เขา้แถวหน้ากระดานข้างหลงัหมู่แรกซ้อน ๆ กนัไปตามล าดับ  เวน้ระยะต่อระหว่างหมู่
ประมาณ  1  ช่วงแขน 
 การจัดแถว  เม่ือผูส้ัง่ว่า  “จดัแถว”  ให้ทุกคน (ยกเวน้คนสุดท้าย)  ยกมือซ้ายทาบสะโพก  น้ิวเหยียด
ชิดกนั  น้ิวกลางอยูใ่นแนวตะเข็บกางเกง  แขนขวาแนบล าตวั  และสะบดัหนา้ไปทางขวา  เม่ือสั่ง “น่ิง”  ให้ทุ
คนลดแขนลงพร้อมสะบดัหนา้อยูใ่นท่าตรง 
 

4.  แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
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 ผูเ้รียกยนืในท่าตรงยกแขนทั้ งสองข้าง  งอข้อศอกเป็นมุมฉาก  แบะแขนออกจนเป็นแนวเดียวกบั
ไหล่  หันหนา้มือไปขา้งหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้ลูกเสือเขา้แถว  เช่นเดียวกบัแถวหนา้กระดานปิดระยะ  แต่เวน้ระยะต่อระหว่างหมู่ห่างกนัหมู่ละ
ประมาณ  3  ช่วงแขน 
 การจัดแถว  ให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัแถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ  
 

5.  แถวรูปคร่ึงวงกลม 
 เม่ือไดย้นิเสียงเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยนือยูใ่นท่าตรง  แขนทั้ งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้า
เสมอระดบัเอว  ฝ่ามือคว  ่า  ขอ้มือขวากบัขอ้มือซา้ย  แลว้โบกผ่านล าตวัไขวก้นัตรงหนา้  3  คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยนือยูใ่นแนวดา้นซา้ยของผูเ้รียกห่างจากผูเ้รียกพอสมควร  ลูกหมู่ยืน ต่อ ๆ 
กนัไปทางซา้ยมือของนายหมู่  เวน้ระยะเคียง  1  ช่วงศอก  (มือเท้าสะโพก) สะบัดหน้าไปทางขวารอค าสั่ง  
“น่ิง” 
 หมู่ท่ี  2  และหมู่อ่ืน  ๆ เขา้แถวต่อจากดา้นซา้ยของหมู่แรก  ตามล าดบั  เวน้ระยะระหว่างหมู่  1  ช่วง
ศอก  รองนายหมู่สุดทา้ย  จะยนืตรงดา้นขวาของผูเ้รียก  ในแนวเดียวกนักบันายหมู่แรก  จัดแถวให้เป็นคร่ึง
รูปวงกลม  ยกมือซา้ยข้ึนทาบสะโพก สะบดัหนา้ไปทางขวา 
 การจดัแถว  เม่ือไดย้นิค าสัง่ว่า  “น่ิง”  ให้ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกบัสะบัดหน้ากลบัมาอยู่ใน
ท่าตรง 
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6.  แถวรูปวงกลม 

 1. แบบผู้เรียกยนือยู่ที่จุดศูนย์กลาง 
 เม่ือไดย้นิเสียงเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยนือยูใ่นท่าตรง  เหยยีดแขน  ทั้งสองขา้งไปขา้งหนา้  อยู่
ในระดบัเอว  ฝ่ามือแบคว ่าไขวก้นั  ขอ้มือขวาทบัขอ้มือซา้ย  แลว้โบกผ่านล าตวัจากดา้นหนา้ไปประสานกนั
ท่ีดา้นหลงั  โดยแบฝ่ามือทั้งสองหงายข้ึนหลงัจากมือขวาทบัมือซา้ย (โบกผ่านล าตวั  3  คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้ลูกเสือเขา้แถวเช่นเดียวกบัแถวคร่ึงวงกลม  แต่ให้คนท้ายแถว (ของนายหมู่)  ของหมู่สุดท้ายไป
จดกบันายหมู่ของหมู่แรก  ยกมือซา้ยข้ึนทาบสะโพก  สะบดัหนา้ไปทางขวา 
 การจัดแถว  เม่ือไดย้นิค าสัง่ว่า  “น่ิง”  ให้สะบดัหนา้กลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
 

 2.  แบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง 

 เม่ือไดย้นิเสียงเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยนือยูใ่นท่าตรง  เหยยีดแขนขวาตรงไปข้างหน้า  มือขวา
ก  าข้ึนขา้งบน  หมุนเลยไปดา้นหลงัและหมุนกลบัมาดา้นหนา้  ท าเช่นน้ีอยู ่ 3  คร้ัง 
 ให้ลูกเสือหมู่แรกยนืชิดดา้นซา้ยมือของผูเ้รียก  หมู่ท่ี  1  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่แรก
ตามล าดบั  จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจดขวามือของผูเ้รียกให้ผูเ้รียกอยูใ่นเสน้รอบวง  
 

7.  แถวส่ีเหลี่ยมเปิดด้านหน่ึง 
 ผูเ้รียกแถวยนือยูด่า้นหน่ึง  (ซ่ึงเป็นด้านเปิด)    ศอกงอยกทั้ งสองข้ึนข้างหน้า  ให้หน้าแขนทั้ งสอง
ไขวก้นัตรงฝ่ามือ  ฝ่ามือทั้งสองแบเหยยีดหันไปข้างหน้า  ฝ่ามือขวาไขวท้ับฝ่ามือซ้ายประมาณแนวลูกคาง  
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เป็นสญัญาณถา้มีลูกเสือ  3  หมู่  ให้เขา้แถวในอีก  2  ดา้นท่ีเหลือ  โดยมีนายหมู่  1  เข้าแถวหน้ากระดานแถว
เด่ียวทางดา้นซา้ยของผูเ้รียก  หันหนา้เขา้ในรูปส่ีเหล่ียม  หมู่  2  เข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียวด้านตรงข้าม
กบัผูเ้รียก  หันหนา้เขา้หาผูเ้รียกและหมู่  3  เขา้แถวหนา้กระดานแถวเด่ียวตรงขา้มกบัหมู่  1  ทางด้านขวาของ
ผูเ้รียก 
 การเขา้แถวให้ลูกเสือมากกว่า  3  หมู่  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูเ้รียกแถว  แต่ควรให้ด้านซ้ายมือกบั
ดา้นขวามือมีจ านวนเท่ากนั 
 เม่ือผูเ้รียกแถวตรวจแถวเรียบร้อยแลว้สัง่น่ิง  ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบดัหนา้อยูใ่นท่าตรง 
 

 

 
 

8. แถวรัศมหีรือล้อเกวียน 
 ผูเ้รียกแถวยนือยูใ่นท่าตรง  มือขวาแบคว ่ากางน้ิวออกทุกน้ิว  ชูแขนไปข้างหน้าท ามุมประมาณ  45  
องศาให้มองเห็นได ้ แลว้  เรียก  “กอง” 
 ให้ลูกเสือทุกหมู่มาเขา้แถวเป็นรูปหมู่แถวตอนหนา้ผูเ้รียก  ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  เป็นรูป
รัศมีโดยให้หมู่แรกอยูด่า้นหนา้ทางซา้ยมือผูเ้รียกประมาณ  45  องศา  หมู่ท่ี  2  และหมู่ต่อๆ  ไปอยู่ด้านซ้าย
ของหมู่แรกตามล าดบั  ถือผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง  ระยะต่อของแต่ละหมู่ระหว่างบุคคลประมาณ  1   ช่วง
แขน  ระยะเคียงระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควรและนายหมู่หมู่สุดท้ายจะอยุ่ด้านหน้าทางขวามือของ
ผูเ้รียกประมาณ  45  องศา 
 การเข้าแถว  ให้ลูกเสือทุกคน  (เวน้คนอยู่หัวแถวของแต่ละหมู่)  เหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้า  สูง
เสมอแนวไหล่  คว  ่าฝ่ามือให้ปลายน้ิวมือจดหลงัของคนหน้าพอดี  ผูเ้รียกแถวจัดแถวแลว้สั่ง  “น่ิง”  ลูกเสือ
ทุกคนลดแขนลงพร้อมกนัและน่ิง 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  6  เร่ือง   การเดินสวนสนาม   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การเดินสวนสนามเป็นการฝึกความพร้อมเพรียง  ท าให้เกดิความมีระเบียบวินยั  
 
2.   จุดประสงค์ 

1. จดัรูปขบวนการเดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง 
2.     สามารถปฏิบติัตามค าสัง่ในการเดินสวนสนามได้ 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ    แยก  ) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1     ผูก้  ากบัอธิบายรูปขบวนการเดินสวนสนาม  ประกอบ

แผนภูมิ 
         3.2    แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติัการจดัรูปขบวนการเดินสวนสนาม  

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     แผนภูมิรูปขบวน 
        การเดินสวนสนาม   
3.     ธง  ป้าย  ไมพ้ลอง 
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         3.3     ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการปฏิบติัตามค าสัง่ในการเดินสวน 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

       สนามเช่น  ท่าพกั  ท่าตรง  แบกอาวุธ  เรียบอาวุธ  ขวาหันและหน้า
เดิน 

         3.4     ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติัตามค าสัง่ในการสวนสนาม 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     ความมีระเบียบและพร้อมเพรียง 
4.     ปฏิบติัตามค าสัง่ในการเดินสวนสนาม 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  7  เร่ือง   การเดินสวนสนาม  (ต่อ)   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การเดินสวนสนามเป็นการฝึกความพร้อมเพรียง  ท าให้เกดิความมีระเบียบวินยั  
 

2.   จุดประสงค์ 
1. สามารถเดินแถวหนา้กระดานตอนหมู่ไดถู้กตอ้ง  
2.     สามารถเดิน  เล้ียว  หัน  ไดถู้กตอ้ง 

 

3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ    แยก) 
2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1     ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเดินแถวหนา้กระดานตอนหมู่และ     

การเดิน  เล้ียว  หัน 
         3.2    แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั 

1.     แผนภูมิเพลง 
2.     ไมพ้ลอง  กลอง 
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 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     ความมีระเบียบและพร้อมเพรียง 
4.     ปฏิบติัตามค าสัง่ในการเดินแถวหนา้กระดานตอนหมู่ 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....……………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 4  หน่วยการเรียนรู้ ระเบียบแถว    เวลา   8  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  8  เร่ือง   การเดินสวนสนาม  (ต่อ)   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การเดินสวนสนามเป็นการฝึกความพร้อมเพรียง  ท าให้เกดิความมีระเบียบวินยั  
 
2.   จุดประสงค์ 

1.     สามารถท าความเคารพอยูก่บัท่ี  ได้ถูกต้อง  
2. สามารถท าความเคารพขณะเดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  
3.     สามารถเดินสวนสนามไดถู้กตอ้งและพร้อมเพรียง  

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1.     พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 1.     แผนภูมิเพลง 
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2.     เพลง   -   เกม 

3.     การสอนตามเน้ือหา 
         3.1     ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการท าความเคารพอยู่กบัท่ี  

เช่น  วนัทยาวุธ  เรียบอาวุธ  การปฏิบติัของผูถื้อธงและป้าย  
         3.2    ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั 

2.     ไมพ้ลอง   
3.     ป้ายและธงประจ ากองลูกเสือ 
4.     กลอง 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

        3.3     ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการท าความเคารพขณะเดิน
สวนสนามของผูถื้อป้าย  ผูถื้อธงประจ ากองลูกเสือขณะผ่าน
ประธานในพิธี 

         3.4     ฝึกปฏิบติัการเดินสวนสนามทุกขั้นตอน 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.     ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.     ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3.     ความมีระเบียบและพร้อมเพรียง 
4.     แสดงวิธีท าความเคารพอยู่กบัท่ีในการเดินสวนสนาม 
5.     แสดงวิธีท าความเคารพขณะเดินสวนสนาม 
6.     ปฏิบติัตามค าสัง่ในการเดินสวนสนามทุกขั้นตอน 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

……………
………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
…………
…………. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

เนื้อหา 
 

การเดินสวนสนาม 
 

 การเดินสวนสนาม  เป็นระเบียบแถวอย่างหน่ึงท่ีใช้ในพิธีการท่ีส าคัญของกจิการลูกเสือ  เป็นการ
รวมลูกเสือจ านวนมากเพ่ือรับการตรวจพลสวนสนาม  เน่ืองในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น  วนัสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ  วนัปิยมหาราช  หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพกัตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นต้น  
บางคร้ังอาจเป็นการเดินสวนสนามเพ่ือฝึกความพร้อมเพรียง  ความแข็งแรงของลูกเสือ  ซ่ึงเป็นการฝึกให้
ลูกเสือรู้จกัปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในการปฏิบติัร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
 

1 . การจัดแถวสวนสนาม 

            การจดัลูกเสือเป็นแถวสวนสนามอาจจัดได้เป็นหมู่แถวตอนหรือหมู่แถวหน้ากระดานโดยมีรูปแบบ
การจดัดงัน้ี 
 1.  ถา้ลูกเสือทั้งจงัหวดัรวมกนัสวนสนามให้จดัแถวเดินเป็นอ าเภอ ๆ ไปเวน้ระยะต่อระหว่างอ าเภอ 
20 กา้ว ผูอ้  านวยการลูกเสือหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามของอ าเภอ ผูอ้  านวยการลูกเสือจังหวดัหรือ
ผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามจงัหวดั 
 2.  การเดินสวนสนามให้เวน้ระยะต่อดงัน้ี 

1.1 ระยะต่อระหว่างกอง 20 กา้ว 
1.2 ระยะต่อระหว่างลูกเสืออ าเภอ 20 กา้ว 
1.3 ระยะต่อระหว่างลูกเสือจงัหวดั 30 กา้ว 
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ  ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ  ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 2 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ  ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ  ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 2 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 
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ขบวนสวนสนาม (ภายในอ าเภอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายช่ือโรงเรียน 

ธงประจ  ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 

วงดุริยางค ์

ธงลูกเสือ 4 ประเภท 

ผูบ้ังคบัขบวนสวนสนาม 

กองบังคบัการผสม 

30       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

ป้ายช่ือโรงเรียน 

ธงประจ  ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 
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ขบวนสวนสนาม (ภายในจังหวัด) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1)  ระยะต่ออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานท่ี  และภูมิประเทศ  

ป้ายช่ืออ าเภอ 
ผูบ้ังคบัหน่วยอ าเภอ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 

วงดุริยางค ์

ธงลูกเสือ 4 ประเภท 

ผูบ้ังคบัขบวนสวนสนาม 

กองบังคบัขบวนสวน
สนาม 

30       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

ธงประจ  ากองลูกเสือโรงเรียน 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

ธงประจ  ากองลูกสือโรงเรียน 

ป้ายช่ืออ าเภอ 

ผูบ้ังคบัหน่วยอ าเภอ 

10       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       กา้ว 

10       กา้ว 

5       กา้ว 
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     2)  ธงลูกเสือจงัหวดั  ถา้เชิญมาให้เชิญมาประจ าแท่นรับการเคารพ  (ดา้นหนา้ซา้ยมือของ
ประธาน)  ห้ามใชแ้สดงความเคารพผูเ้ป็นประธานเด็ดขาด  (นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
พระองค์เดียว) 

 

2.  การเดนิ - สวนสนาม 

1. เม่ือจดัแถวพร้อมแลว้  ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามจะบอก  “แบก – อาวุธ”  และ “ซอยเท้า”  แถว
ลูกเสือจะซอยเทา้จดัแถวรออยู ่

2. ให้แตรวงและแตรเด่ียวออกเดิน  จนถึงกองลูกเสือท่ีอยูห่นา้สุด 
3. ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามบอก  “หน้า  -  เดิน”  ผูบ้ังคับบัญชาและลูกเสือทั้ งหมดออกเดินตาม

ระยะท่ีจดัไว ้
 
3.  ท่าเดนิสวนสนาม 

1. เม่ือผูก้  ากบับอก “สวนสนาม  หนา้ – เดิน”  ให้ลูกเสือเตะเท้าซ้ายออกไปกอ่นอย่างแข็งแรง  ขา
ตึงปลายเทา้งุม้ยกสน้เทา้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 คืบ 

2. ขณะเตะเท้า  ให้แกว่งแขนตรงข้ามกบัเท้าไปข้างหน้าตัดกบัล าตัว  ให้ฝ่ามือผ่านประมาณ
กึง่กลางล าตวัเสมอแนวเข็มขดั  ห่างเข็มขดัประมาณ  1  ฝ่ามือ  แบมือน้ิวชิดติดกนัตามธรรมชาติ  
และแกว่งแขนเลยเฉียงไปทางดา้นหลงัพองาม  งอศอกเลก็นอ้ย 

3. เม่ือวางเท้าเต็มฝ่าเท้าและกา้วเท้าต่อไป  ขณะวางเท้ากา้วไปข้างหน้า  ให้โน้มตัวไปข้างหน้า
เลก็นอ้ย  แลว้ตบฝ่าเทา้อยา่งแข็งแรง  ยดึตวัตรงองอาจ 

4. เตะเทา้อีกขา้งหน่ึงข้ึน ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้  2-3  ท าสลบัเทา้ซา้ยและขวาเม่ือตอ้งการเปล่ียนท่า
เดินสวนสนามเป็นเดินปกติให้ใชค้ าบอกว่า “เดินตามปกติ” 

 

4.  การท าความเคารพขณะเดนิสวนสนาม 
 การจดัสถานท่ีบริเวณสวนสนาม  ดา้นหน้าผูเ้ป็นประธานในพิธีหรือผูร้ับการเคารพจะมีธงปักเป็น
เคร่ืองหมาย  3  ธง คือ 
 ธงท่ี  1  (ธงสีเหลือง)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  20  กา้ว 
 ธงท่ี  2  (ธงสีเขียว)  ปักห่างผูร้ับการเคารพ  10  กา้ว 
 ธงท่ี  3  (ธงสีแดง)  อยูถ่ดัผูร้ับการเคารพไปอีก  10  กา้ว 
 

 การท าความเคารพในขณะเดนิสวนสนาม  จะปฏิบตัดิงันี้ 
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 1. เม่ือคนทางขวาของแถวแรกเดินถึงธงแรก  ผูบ้อกแถวบอก “ระวงั”  ลูกเสือตบเท้าเดินแข็งแรง

และอยูใ่นระเบียบอยา่งดีท่ีสุด 
2. เม่ือใกลธ้งท่ี  2  ให้ผูบ้อกแถวบอกว่า  “แลขวา – ท า”  ผูบ้อกท าวนัทยหัตถ์สะบัดหน้าแลขวา  

ตาจบัผูร้ับท าความเคารพ  ส่วนลูกเสือสะบดัหนา้แลขวา  ตาจบัผูร้ับการเคารพ  มือไม่แกว่ง  คน
ขวาสุดของแต่ละตบัแลตรงรักษาแถวให้ตรงไว  ้

3. เม่ือพน้ธงท่ี  3  สะบดัหนา้แลตรง  เลิกท าความเคารพมือลงและแกว่งแขนตามปกติ  
4. เม่ือธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธงลูกเสือประจ าจังหวดั  ผ่านมากบัขบวนลูกเสือสวนสนามให้

ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนท่ีอยูต่รวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ 
 
5.  การท าความเคารพของผู้ถือธง 

 ธงต่าง ๆ หมายถึงธงลูกเสือแห่งชาติ   ธงลูกเสือประจ าจังหวดั  ธงประจ ากลุ่มหรือกองลูกเสือ (เวน้
ธงประจ าหมู่ลูกเสือ) 
 

 กรณีที่ 1 เวลาอยู่กับที่ 
 ให้ถือธงดว้ยมือขวา  โคนคนัธงจรดกบัพ้ืนประมาณโคนน้ิวกอ้ยขวา  คันธงแนบกบัตัว  อยู่ในร่อง
ไหล่ขวา  เวลาท าความเคารพ  เม่ือเพลงสรรเสริญพระบารมีเร่ิมบรรเลง  ให้ผูถื้อธงท าความเคารพด้วยท่าธง
ติดต่อกนัไปดงัน้ี 
 1.  เอามือซา้ยไปจบัคนัธงเหนือมือขวาและชิดมือขวา  แลว้ยกคนัธงข้ึนดว้ยมือซา้ยให้เสมอแนวบ่า
จนขอ้ศอกซา้ยตั้งได้มุมฉาก  ขณะเดียวกนัมือขวากจ็บัท่ีโคนคนัธง  และเหยยีดตรงแลว้ท าก ึง่ขวาหัน 
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 2.  ค่อย ๆ ลดคนัธงช้า ๆ ตามจังหวะเพลง  จนคันธงขนานกบัพ้ืน  มือซ้ายอยู่เสมอแนวบ่าห่างตัว
พอสมควร  มือขวาจบัโคนคนัธงค่อย ๆ โรยธงลง  แขนเหยยีดตรงไปตามคนัธง  (เม่ือบรรเลงเพลงไปได้คร่ึง
ของเพลง) 
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  3.  คร้ันแลว้ให้ยกปลายคนัธงข้ึนในท่าเคารพชา้ ๆ ให้ไดจ้งัหวะเช่นเดียวกนัขาลงเม่ือเพลงสรรเสริญ
พระบารมีจบกใ็ห้ลดธงลงในท่าตรงตามเดิม 

 
 
 
 
 

 4.  แลว้ให้ลดมือซา้ยกลบัท่ี  และท าก ึง่ขวาหันกลบัท่ีเดิม 
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 กรณีที่ 2 เวลาเคลื่อนที ่
          ให้แบกธงดว้ยบ่าขวา  มือขวาจบัดา้มธง  ห่างจากโคนพอสมควร  ศอกขวาแนบล าตวัท ามุม  90  
องศากบัล าตวั 
 เวลาท าความเคารพในขณะสวนสนาม  ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

 
 1.  เม่ือมาถึงธงท่ี  1  (ธงระวงั)  ให้ลดธงลงจากท่าแบกมาแนบล าตวั  ให้คนั
ธงตั้งตรงมือขวาก  าโคนธงมือซา้ยจบัคนัธงในแนวเสมอบ่ายกข้อศอกซา้ยให้ตั้งฉาก
กบัล าตวั 
 2.  เม่ือเดินถึงธงท่ี  2  (ธงท าความเคารพ)  ให้เหยียดแขนซา้ยดนัคนัธงตรง
ออกไปขา้งหนา้ให้คนัธงเอนไปขา้งหนา้
ประมาณ  45  องศา  มือขวาแนบล าตวั  ตา
แลตรงออกไปขา้งหนา้ขนานกบัพ้ืน (ไม่ต้อง
สะบดัหนา้แลไปยงัผูร้ับการเคารพ) 
 3.  เม่ือเดินถึงธงอนัท่ี  3  (เป็นธงให้

เลิกท าความเคารพ)  ให้ยกธงข้ึนมาในท่าแบกธงตามเดิม  แลว้ลดมือ
ซา้ยลงแลว้เดินแกว่งแขนตามปกติ  
 

 
6.  การท าความเคารพของผู้ถือป้าย 
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 กรณีที่ 1  เวลาอยู่กับที่ 

 ให้ถือป้ายทั้ง  2  มือ  มือขวาก  าคนัป้ายชิดตวักบัตัวป้าย  มือซ้ายก  าต่อลงมาชิดมือขวา  โคนคันป้าย
จรดพ้ืนตรงหนา้ระหว่างปลายเทา้ทั้งสอง  เวลาท าความเคารพ  ผูถื้อป้ายท าท่าตรงเท่านั้น 
 

 กรณีที่ 2 เวลาเคลื่อนที ่
 ให้ใชมื้อขวาจบัโคนคันป้ายโดยให้น้ิวมืออยู่ในร่องท่ีโคนคันป้าย  แขนขวาเหยียดตรงแนบล าตัว  
มือซา้ยจบัคนัป้ายในแนวเสมอบ่า  แลว้ตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั  หันหนา้ป้ายไปขา้งหนา้ 
 ในขณะเคล่ือนท่ีเวลาท าความเคารพ  เม่ือถึงธงท่ี 1 ท่ี 2 และธงท่ี 3 และให้ตบเทา้แรงข้ึนตามองตรง
ไปขา้งหนา้  (ไม่ตอ้งสะบดัหนา้แลไปยงัผูร้ับการเคารพ)  การท าความเคารพขณะท่ีกองลูกเสือตั้งอยู่ในสนาม 

(เพ่ือการสวนสนาม) 
 

 4.  เคร่ืองแบบลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ประกอบดว้ย 
 หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู  มีตราหนา้หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 เส้ือ  เช่นเดียวกบัลูกเสือสามญั  แต่มีอินทรธนูสีเลือดหมู 
 ผา้ผูกคอ  เช่นเดียวกบัผา้ผูกคอลูกเสือสามญั 
 กางเกง  เช่นเดียวกบักางเกงลูกเสือสามญั 
 เข็มขดั  เช่นเดียวกบัเข็มขดัลูกเสือสามญั 
 ถุงเทา้  เช่นเดียวกบัถุงเทา้ลูกเสือสามญั  แต่ติดพู่สีเลือดหมูขา้งละ  2  พู่ 
 รองเทา้  เช่นเดียวกบัรองเทา้ลูกเสือสามญั 

7.  การสมคัรเข้าเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้  โดยมี

เกณฑอ์ายดุงัต่อไปน้ี 
1.  มีอายตุั้งแต่  15  ปี  และไม่เกนิ  18  ปีบริบูรณ์ 
2.  ในบางกรณีอาจรับเด็กเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  กอ่น

อาย ุ 15 ปีกไ็ด ้ แต่ตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า  14  ปี  6  เดือน  ส่วนลูกเสือ
สามญัท่ีมีอายคุรบ  15  ปีบริบูรณ์แลว้  อาจเป็นลูกเสือสามญัต่อไปได ้ 
แต่ตอ้งอายไุม่เกนิ  15  ปี  6  เดือน 

3.  เม่ือสอบวิชาลูกเสือเอกได ้ หรือทดสอบตามหลกัสูตรวิชา
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นต้นได้แลว้จึงจะได้เข้าพิธีประจ ากองรับเข้า
เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
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 5.  ในกรณีท่ีแยกเป็นเหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ  เคร่ืองแบบกเ็ปล่ียนไปให้ดูจากกฎกระทรวงว่า
ดว้ยเคร่ืองแบบลูกเสือ  พ.ศ.  2509 
 6.  การเรียกช่ือหมู่  ให้ช่ือบุคคลส าคญัเป็นช่ือหมู่  เช่น  ศรีอินทราทิตย ์ , รามค าแหง , อู่ทอง 
 7.  อาวุธ  เปล่ียนจากไมพ้ลอง  เป็นไมง่้าม 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 5  หน่วยการเรียนรู้ การพึ่งตนเอง    เวลา   3  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที่   1  เร่ือง   การใช้ตะเกียง  เตา  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และการก่อไฟปรุง

เคร่ืองดื่มร้อนและปรุงอาหารอย่างง่ายๆ เวลา   1   ช้ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การรู้จกัใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการช่วยเหลือตนเอง  เพ่ือประโยชน์การด ารง 
                                     ชีวิตประจ าวนั 
 

2.   จุดประสงค์ 
 1.   บอกวิธีใชแ้ละเกบ็รักษาตะเกยีง  เตา  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ได้ 
 2.   สามารถใชแ้ละเกบ็รักษาตะเกยีง  เตา  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ได้ 
 3.   สามารถกอ่ไฟปรุงเคร่ืองด่ืมร้อนและปรุงอาหารอยา่งง่ายๆได ้2 อยา่ง 
 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 

1. แผนภูมิเพลง 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  
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3. การสอนตามเน้ือหา 
3.1  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและ  

3. ตะเกยีง  เตา 
  

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

สาธิตแลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั  
ฐานท่ี  1  การใชแ้ละเกบ็รักษาตะเกยีงและเตา 
ฐานท่ี  2  การใชแ้ละเกบ็รักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ  
ฐานท่ี  3  การกอ่ไฟ 
ฐานท่ี 4  การปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน 
ฐานท่ี  5  การปรุงอาหารอยา่งง่ายๆ  
3.2  ผูก้  ากบัอภิปรายสรุปและเสนอแนะถึงการระมดัระวงั
อนัตราย  ท่ีเกดิจากการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆและการปรุงอาหาร
อยา่งง่ายๆ 

       4.      ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.      พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

4. ภาพ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า ต่ า ง  ๆ 
ตะ เก ียงและเต าสมัย ให ม่
ตะเกยีงและเตาท่ีใชสู้บลม 

5. อุปกรณ์ส าหรับปรุงอาหาร 
6. อุปกรณ์ส าหรับปรุงเคร่ืองด่ืม

ร้อน 
7. กระทะ  หมอ้  ชอ้น  จาน  

ชาม แกว้  ไมขี้ดไฟ 

  
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกวิธีใชแ้ละเกบ็รักษาตะเกยีง  เตาและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ  
4. แสดงวิธีใชต้ะเกยีง  เตาและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
5. แสดงวิธีกอ่ไฟและปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน 
6. แสดงวิธีปรุงอาหาร 2 อยา่ง 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 

เนื้อหา 
 

1. การรู้จักใช้  ดูแลรักษาเคร่ืองใช้ 
 

 1.1  ตะเกียง  ตะเกยีงเป็นอุปกรณ์ท่ีให้แลงสว่างในเวลากลางคืน โดยเฉพาะการอยูค่่ายพกัแรมของ
ลูกเสือจ าเป็นตอ้งใชต้ะเกยีงเพ่ือให้แสงสว่าง  ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด  ท่ีเหมาะสมและเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวกและ
ง่ายต่อการใชคื้อตะเกยีงร้ัว  มีขนาดเล็ก  ให้แสงสว่างพอประมาณ  ไม่อนัตรายต่อการเคล่ือนยา้ยเพราะมี
น ้ าหนกัเบา  ประหยดัน ้ ามนั 
 วิธีใช้และการดูแลรักษา 

1. การเติมน ้ ามนัควรเติมเพียง  2/3  ปิดฝาจุกให้แน่น 
2. ใชผ้า้หมาด ๆ เช็ดโป๊ะและตะเกยีงให้สะอาด 
3. หมุนไสต้ะเกยีงให้ยาวพอดี  ถา้ยาวมากจะท าให้เกดิควนัเม่ือติดไฟ  
4. กอ่นจะตะเกยีงให้กดคนัยกโป๊ะ  เม่ือจุดไฟแลว้ให้ปลดคนัยกข้ึน 
5. เม่ือไสติ้ดไฟแลว้ให้ปรับไสต้ะเกยีงให้มีแสงแต่พอควร  
6. เม่ือจะดบัไฟให้ยกโป๊ะข้ึน  หร่ีไฟแลว้จึงใชป้ากเป่า 

 

 1.2  เตาแก๊ส  เตาแกส๊เป็นเตาท่ีให้ความร้อนโดยอาศยัพลงังานจากแกส๊ท่ีบรรจุในถงัและหัวเตาท่ีมี
วาลว์ควบคุมความร้อน  เน่ืองจากเช้ือเพลิงท่ีใชแ้กส๊จ าเป็นท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัให้มากกรณีแกส๊
ร่ัว  ซ่ึงแกส๊ปกติจะไม่มีกล่ิน  แต่เพ่ือให้สงัเกตไดง่้ายจึงมีการเติมกล่ินลงในถงัแกส๊  เม่ือเกดิแกส๊ร่ัวจะได้
กล่ิน  สามารถปิดไดท้นั  เตาแกส๊ผูจ้ าหน่ายจะท าการติดตั้งและให้ค าอธิบายวิธีการใชใ้ห้  ตลอดจนผูซ้ื้อ
จะตอ้งทดลองติดไฟดว้ยตวัเอง  ดงันั้นการใชเ้ตาแกส๊  ผูใ้ชจึ้งต้องระมดัระวงัและปิดหัวเตาและวาลว์ท่ีถงัทุก
คร้ังท่ีเลิกใช้ 
 วิธีใช้และการดูแลรักษา 

1. ทุกคร้ังกอ่นใชต้อ้งดูว่าปิดหัวเตาเรียบร้อย 
2. เปิดวาลว์ท่ีหัวถงัแกส๊ 
3. เปิดหัวเตาแกส๊  (ติดไฟโดยอตัโนมติั)  ปรับเปลวไฟตามตอ้งการ 
4. การตั้งภาชนะบนเตาตอ้งคอยดูอยา่ให้ลน้  เตาอาจช ารุด 
5. เม่ือจะดบัไฟให้ปิดหัวเตาแลว้จึงปิดวาลว์ท่ีหัวถงัแกส๊  
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6. กรณีท่ีปิดวาลว์แลว้ยงัมีกล่ินแกส๊  ให้หลีกเล่ียงการท าให้เกดิประกายไฟ  งดการใชแ้ละตามช่าง
มาแกไ้ขโดยด่วน 

7. ทุกคร้ังท่ีเลิกใชเ้ตาควรใชผ้า้หมาด  ๆ เช็ดบริเวณรอบเตา 
 
 
 1.3  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 ปัจจุบนัเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีบทบาทท่ีส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัทั้งในเมืองและต่างจงัหวดัเป็นอยา่งมาก  
ประโยชน์ในการใช้สอยแลว้แต่ประเภทของเคร่ืองไฟฟ้านั้น ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีขอ้จ ากดัต่อการใช้
งานรวมถึงการบ ารุงรักษาให้มีอายุการใชง้านได้นาน  ดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัในการใช ้ ลูกเสือควรเรียนรู้
และท าความเขา้ใจกบัวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอยูใ่นบา้น  
 

 วิธีการใช้พัดลมตั้งโต๊ะ 
1. ปรับหนา้พดัลมให้ตรงทิศทางท่ีตอ้งการ  
2. เสียบปลัก๊ – เปิดพดัลม  การเปิดคร้ังแรกควรเปิดให้พดัค่อย ๆ 
3. ถา้จะปรับให้ส่าย  ตอ้งกดปุ่มให้ถึงท่ี  
4. กดปุ่มเร็วตามตอ้งการ 
5. อยา่ให้สายไฟพดัลมดึงอาจเกดิอุบติัเหตุไดง่้าย  
6. เม่ือปิดพดัลมให้ถอดปลัก๊ทุกคร้ัง 

 วิธีการใช้เตารีด 

1. ปรับปุ่มปรับความร้อนให้อยูต่  ่าสุด  
2. วางหรือตั้งเตารีดในท่ีเฉพาะ 
3. เสียบปลัก๊ 
4. ปรับความร้อนตามท่ีต้องการ 
5. กอ่นรีดผา้ควรลองรีดบนผา้รองกอ่นเพ่ือปรับความร้อนให้เหมาะสม  
6. เม่ือรีดผา้เสร็จแลว้ปรับความร้อนให้ต ่าสุด  
7. ถอดปลัก๊ 

  

 วิธีการใช้ตู้เย็น 

1. ปรับปุ่มปรับความเยน็ต ่าสุด  
2. ตรวจสอบของในตูแ้ยกประเภทของท่ีใส่ให้เป็นสดัส่วน  เช่น  เน้ือสตัว ์ ผกั  ฯลฯ 
3. เสียบปลัก๊ 
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4. ปรับปุ่มปรับความเยน็ตามตอ้งการแต่ละช่อง  
5. ปิดตูเ้ยน็ให้สนิท 
6. ไม่ควรน าของร้อนหรืออุ่นเขา้ตู ้ ควรปล่อยให้เยน็เสียกอ่น  
7. การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมจะไม่เกดิน ้ าแข็งเกาะในช่องแข็ง 
8. การท าความสะอาดทุกคร้ังตอ้งปรับความเยน็ให้ต ่าสุด  แลว้จึงถอดปลัก๊ทุกคร้ัง 

 
2.  การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม 

 2.1  สถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรม 
 สถานท่ีตั้งค่ายพกัแรมในวนัหยดุสุดสปัดาห์ท่ีมีจ านวนคนไม่มากนกั  มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 

1. สถานท่ีต้องอยู่ในท่ีดอนพ้ืนท่ีราบเรียบไม่ห่างไกลจากท่ีชุมชน 
2. อยูใ่กลแ้หล่งน ้ า  สะดวกต่อการเดินทางไป – กลบั 
3. การสร้างเต็นท์สามารถท าไดอ้ยา่งมัน่คง 
4. ห่างจากตน้ไมใ้หญ่เพ่ือป้องกนัต้นไมล้ม้ทบัเม่ือมีลมพายุ 
5. สามารถหาฟืนส าหรับหุงหาอาหารไดส้ะดวก 
6. ถา้อยู่ในเขตหวงห้ามตอ้งไดร้ับอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีกอ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2  การปรุงอาหาร 

 การปรุงอาหารส าหรับการอยูค่่ายพกัแรมสุดสปัดาห์  ซ่ึงลูกเสือจะตอ้งไปคา้งแรมตั้งแต่เยน็วนัเสาร์
และกลบัในตอนบ่ายวนัอาทิตย ์ ส าหรับลูกเสือ  2  คน  โดยลูกเสือจะตอ้งเตรียมอาหารท่ีสามารถเกบ็รักษา
และใชร้ะหว่างการอยูค่่ายพกัแรม  และให้พิจารณาถึงความสะดวกในการปรุงอาหารรวมถึงการใช้ภาชนะให้
นอ้ยท่ีสุด 
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 ส่ิงที่ควรพิจารณา มดีงันี้ 

 การหุงขา้วให้น าขา้วสารติดไปประมาณ  1.5  ลิตร  ใชค้ร้ังละ  ½  ลิตร  อาหารท่ีจะตอ้งท าคือ 
  

 มือ้เยน็วันเสาร์  ประกอบดว้ย 
1. ขา้วสวย (ใชข้า้วสาร  ½  ลิตร) 
2. ตม้ย  าปลากระป๋อง 

- ปลากระป๋อง  1  กระป๋อง 
- มะนาว 
- ตะไคร้ – ใบมะกรูด 
- น ้ าปลา 

3. ไข่เจียว  2  ฟอง 
  

 มือ้เช้าวันอาทิตย์  ประกอบดว้ย 
1. ขา้วสวย (ใชข้า้วสาร  ½  ลิตร)ล 
2. ตม้ย  าปลายา่ง 

- ปลายา่ง  1  ตวั 
- มะนาว 
- ตะไคร้ – ใบมะกรูด 
- น ้ าปลา 

4. ไกย่า่ง  (ลูกเสือตอ้งยา่งเอง) 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 5  หน่วยการเรียนรู้ การพึ่งตนเอง    เวลา   3  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  2  เร่ือง   การอยู่ค่ายพักแรม   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การรู้จกัช่วยเหลือตนเอง  ยอ่มน าไปสู่การรู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น  
 
2.   จุดประสงค์ 

 1.     บอกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพกัแรมได ้
2. สามารถจดัเตรียมส่ิงของลงเคร่ืองหลงัไดเ้รียบร้อย 

 
3.   ทักษะกระบวนการ    

 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 

4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

             3.1   ผูก้  ากบัน าสนทนาเก ีย่วกบัการไปอยูค่่ายพกัแรม 
             3.2   แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบาย  และ
สาธิตแลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติั  ดงัน้ี 

1. แผนภูมิเพลง 
2. เคร่ืองหลงั (เป้) 
3. อุปกรณ์ส าหรับบรรจุลง

เคร่ืองหลงั 
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ฐานท่ี   1  การเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่าย 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

ฐานท่ี   2  การบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงั 
3.3  ผูก้  ากบัอภิปรายสรุป  แลว้ให้ลูกเสือไปพิจารณาเลือก
สถานท่ีทีจะไปอยูค่่ายพกัแรม 

       4.      ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
5.      พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

 

 

5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. บอกลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ในการตั้งค่ายพกัแรม 
4. แสดงวิธีบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงั 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 5  หน่วยการเรียนรู้ การพึ่งตนเอง    เวลา   3  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  3  เร่ือง   การสร้างค่ายพักแรมช่ัวคราวและการสร้างทีพ่ัก      เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

 

1.   สรุปสาระส าคัญ     การสร้างค่ายพกัแรมชัว่คราวและสร้างท่ีพกัแรม  ท าให้ลูกเสือรู้จกัช่วยเหลือตนเอง  
 
2.   จุดประสงค์ 

1. สร้างค่ายพกัแรมชัว่คราวดว้ยวสัดุธรรมชาติได ้
2.     แสดงวิธีกางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ได้ 
3.    สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวได ้

 

3.   ทักษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวิเคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก  าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหว่างปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกดิความภาคภูมิใจ  
 
4.    กิจกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ธงข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ตรวจ   แยก  ) 
2. เพลง   -   เกม 
3. การสอนตามเน้ือหา 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ไม้พลอง  ผ้าใบ  ก ิง่ไม ้ 

ผา้พลาสติก  เชือก 
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3.1 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต
แลว้ให้ลูกเสือฝึกปฏิบติัตาม  ดงัน้ี 

ฐานท่ี  1  การสร้างค่ายพกัแรมดว้ยวสัดุธรรมชาติ 

3. เต็นท์ 
4. อุปกรณ์สร้างท่ีพกัแรม

ชัว่คราว  

กิจกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 

ฐานท่ี  2  การกางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ 
ฐานท่ี  3  การเลือกสถานท่ีสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 
3.2  แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
3.3 ผูก้  ากบัอภิปรายสรุป แลว้นดัหมายการไปอยูค่่ายพกัแรมและ

พกัคา้งคืนในท่ีพกัชัว่คราวพร้อมทั้งปรุงอาหารภายในหมู่ 
 4.     ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
 5.     พิธีปิดประชุมกอง  (นดัหมาย  ตรวจ  ธงลง  เลิก) 

5.  

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมนิผล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักจิกรรม 
3. แสดงวิธีสร้างค่ายพกัแรมดว้ยวสัดุธรรมชาติ  
4. แสดงวิธีกางเต็นท์และเกบ็เต็นท์ 
5. แสดงวิธีการสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวได ้

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 

6.   กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 


