
แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 
5 
หน่วยที ่    1   เร่ือง  วชิาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 14  เร่ือง    กาลอากาศ     เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคญั 

มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับภาพดินฟ้าอากาศประจ าวัน  จะท าให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกฤดูกาลต่างๆ ในทอ้งถ่ินของตนได ้
2. บอกทิศทางลมและช่ือชมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผา่น 
3. บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได ้

สาระการเรียนรู้ 
กาลอากาศ 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. สญัญาณหรือสาเหตุท่ีท าใหล้กัษณะอากาศเปล่ียนแปลง 
3. ลมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “ยามค ่า” พร้อมท าท่าประกอบเพลง ใหลู้กเสือร้องและท าตามหรือ 
น าเล่นเกม ”ลูกเสือลอดถ ้า” 

3. การสอนตามเน้ือหา 
1.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงลกัษณะอากาศท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล 
1.2 ผูก้  ากบัอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกสญัญาณเก่ียวกบักาลกอากาศ เช่น 

เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ และบารอมิเตอร์ 
1.3 ใหลู้กเสือด าเนินการอภิปรายกลุ่ม ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
กลุ่มท่ี 2 ลกัษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล 
กลุ่มท่ี 3 ลมบก ลมทะเล ลมประจ าฤดูกาล และลมประจ าถ่ิน 

1.4 ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุปและจดบนัทึกไว ้
2. ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
3. พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพหรือเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกสญัญาณเก่ียวกบักาลอากาศ เช่น  เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ 

และบารอมิเตอร์ 



2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบงาน 

วธีิวดัผล/ประเมนิผล 
1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. การทดสอบ 
2.1 บอกฤดูต่างๆ ในทอ้งถ่ินของตน 
2.2 บอกทิศทางลม และช่ือลมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผา่น 
2.3 บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 
5 
หน่วยที ่    1   เร่ือง  วชิาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 15  เร่ือง    งานอดเิรกและเร่ืองทีน่่าสนใจ   เวลา   1   ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

งานอดิเรกเป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเราสนใจมากเป็นพิเศษ  หรือกระท าในเวลาว่างๆเพ่ือ
ผ่อน 

คลายอารมย์เครียด  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เลือกท างานอดิเรกท่ีตนถนดัและสนใจอยา่งนอ้ย 2 อยา่งได ้

สาระการเรียนรู้ 
งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2. เกม – เพลง 

ผูก้  ากบัน าร้องเพลง “อยา่เกียจคร้าน” หรือน าเล่นเกม ”ครอบครัวสตัว”์ 
3. การสอนตามเน้ือหา 

1.1 อภิปราย ซกัถามความหมายงานอดิเรก และประเภทของงานอดิเรก 
1.2 ใหลู้กเสือเล่าเก่ียวกบังานอดิเรกท่ีตนไดท้ าอยูท่ี่บา้นและท่ีโรงเรียน 
1.3 ใหลู้กเสือเลือกท างานอดิเรกท่ีตนสนใจ แลว้รายงาน 

4.    ลูกเสือท าใบงาน 
5.   ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ธงลง เลิก) 

ส่ือการเรียน/แหล่งการเรียนรู้ 
1. สมุดสะสมแสตมป์ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 
2. แผนภูมิเพลง 
3. ใบความรู้ 
4. ใบงาน 

 
 
 
 
วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

1.  การสงัเกต 



- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2.  การทดสอบ 
งานอดิเรกท่ีลูกเสือสนใจ 2 อยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 
5 
หน่วยที ่    1   เร่ือง  วชิาการลูกเสือ     เวลา  16  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 16 เร่ือง    งานอดเิรกและเร่ืองทีน่่าสนใจ   เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคญั 

งานอดิเรกเป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเราสนใจมากเป็นพิเศษ  หรือกระท าในเวลาว่างๆเพ่ือ
ผ่อน 

คลายอารมย์เครียด  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ปฏิบติังานท่ีเลือกไดส้ าเร็จ 2 อยา่ง 

 
สาระการเรียนรู้ 

งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
1. การจดัท าอนุทินธรรมชาติเก่ียวกบัสตัวห์รือพืช 
2. การจดัท าสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
3. การส ารวจสถานท่ีส าคญั 
4. เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
5. โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ 

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

3.1 ผูก้  ากบัน าสนทนาถึงงานอดิเรกและเร่ืองท่ีน่าสนใจ โดยใหลู้กเสือดูภาพหรือตวัอยา่ง
ประกอบ 

3.2 ผูก้  ากบัอธิบายขั้นตอน รายละเอียดวธีิท างาน โดยใหเ้ลือกหมู่ละ 2 อยา่ง ระยะเวลาตามท่ี
ก าหนดแลว้ส่งผลงาน 

1.1 ใหลู้กเสือรายงาน แลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
1.2 ผูก้  ากบัสรุป 

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

 
 
ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตวัอยา่งผลงานการจดัท าอนุทินธรรมชาติเก่ียวกบัสตัวแ์ละพืชชนิดต่างๆ 



2. ตวัอยา่งสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
3. ตวัอยา่งการส ารวจสถานท่ี 
4. ตวัอยา่งแผนภูมิเคร่ืองหมายวชิาพิเศษท่ีลูกเสือไดรั้บ 
5. ภาพการปฏิบติักิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ 
6. ภาพการปฏิบติักิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ 

วธีิวดัผล / ประเมนิผล 
1. การสงัเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. ตรวจผลงาน 
การท างานเป็นหมู่ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 


