
แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 5 
หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  23  เร่ือง    การเดินทางไกล    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

 
สาระส าคัญ 

 การเดินทางไกลเป็นกิจกรรมหน่ึงของลูกเสือท่ีเน้นให้ลูกเสือรู้จักดูแลตนเอง  เพ่ือสร้าง
ความ 

เช่ือมัน่ในตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้
2. เดินทางไกลดว้ยเทา้หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถของตนเองไม่นอ้ยกวา่ 10 

กม.หรือโดยรถจกัรยานเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 20 กม. และบนัทึกรายงานการเดินทางโดยยอ่โดย
ใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศได ้
 
สาระการเรียนรู้ 

การเดินทางไกล 
1. การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
2. การเตรียมตวัในการเดินทางไกล 
3. การใชเ้ขม้ทิศในท่ีกลางแจง้ และการหาทิศ 
4. ระบบเส้นชั้นความสูง 
5. ระบบพิกดักริด ในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

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

3.1 ผูก้  ากบัอภิปรายถึงการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกล และอยูค่่ายพกั
แรม 

3.2 ผูก้  ากบัอธิบายเส้นชั้นความสูงและวธีิหาต าแหน่งท่ีตั้งโดยอาศยัระบบพิกดัก
ริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร และการหาทิศโดยใชเ้ข็มทิศ 

3.3 ผูก้  ากบัจดัใหลู้กเสือเดินทางไกลดว้ยเทา้ หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถ
ของตนเอง เป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 10 กม. หรือโดยรถจกัรยานเป็น
ระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 20 กม. และบนัทึกรายงานการเดินทางโดยยอ่ทั้งน้ีให้
จดัเป็นโครงการในวนัหยดุ 

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

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. อุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกล 
2. แผนท่ีทหาร 
3. แผนภูมิระบบชั้นความสูง และวธีิอ่านต าแหน่งพิกดักริด 
4. เขม็ทิศ หรือเขม็ทิศจ าลอง 
5. แผนภูมิส่วนประกอบ วธีิใช ้และวธีิเก็บรักษาเขม็ทิศ 
6. แบบรายงานการเดินทางไกล 
7. แผนภูมิเพลง 

วธีิวดัผล / ประเมินผล 
1. การสังเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2. การซกัถาม 
การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

3. การทดสอบ 



เดินทางไกลดว้ยเทา้หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถของตนเองเป็นระยะทางไม่
นอ้ยกวา่ 10 กม. หรือโดยรถจกัรยานเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 20 กม. และบนัทึก
รายงานการเดินทางโดยยอ่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 5 
หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  24  เร่ือง    การเดินทางไปยงัสถานทีต่่างๆ (1)  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 

 เขม็ทิศและแผนท่ีช่วยให้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีต้องการได้ถกูต้อง  และแมนย า 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกช่ือทิศทั้ง 8 ไดถู้กตอ้ง 
2. บอกวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
3. บอกเคร่ืองหมายต่างๆ ในแผนท่ีได ้
4. หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศได ้

สาระการเรียนรู้ 
1. ทิศและการใชเ้ขม็ทิศ 
2. การใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศ 
3. มาตราส่วนและเคร่ืองหมายบนแผนท่ี 

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

3.1  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน ใหผู้ก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ฝึกใหลู้กเสือ
ปฏิบติัดงัน้ี 
ฐานท่ี 1  ทิศ การใชเ้ขม้ทิศ การวางแผนท่ีใหถู้กทิศทาง 
ฐานท่ี 2  มาตราส่วน เคร่ืองหมาย และเส้นทางท่ีก าหนดบนแผนท่ี 

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

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เขม็ทิศ     4. แผนท่ี 
2. แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ   5.  แผนภูมิเพลง 
3. แผนภูมิแสดงเคร่ืองหมายบนแผนท่ี 

 
วธีิวดัผล / ประเมินผล 



1. การสังเกต 
- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การทดสอบ 
 -  หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 5 
หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  25  เร่ือง    การเดินทางไปยงัสถานทีต่่างๆ (2)  เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 

 เขม็ทิศและแผนท่ีช่วยให้สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีต้องการได้ถกูต้อง  และแมนย า 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เดินทางไกล ไป – กลบั ตามระยะทาง 10 กิโลเมตร ได ้
2. บอกกฎและเคร่ืองหมายจราจรได ้

สาระการเรียนรู้ 
1. การเดินทางไกล 
2. กฎและเคร่ืองหมายจราจร 

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

1.1 ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสืออภิอปรายตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
1.1.1 ประโยชน์ของการเดินทางไกล 
1.1.2 การปฏิบติัตนในการเดินทางไกล 
1.1.3 กฎและเคร่ืองหมายจราจร 
1.1.4 การปฏิบติัตามกฎจราจร 

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

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. แบบรายงานการเดินทางไกล 
2. ภาพเคร่ืองหมายจราจร 
3. แผนภมิูเพลง 

วธีิวดัผล / ประเมินผล 
1. การสังเกต 

- ความสนใจ  การใหค้วามร่วมมือ 
2.   การทดสอบ    รายงานการเดินทางไกล 



แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 5 
หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  26  เร่ือง    การผจญภยั     เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 

 การผจญภัยเป็นกิจกรรมหน่ึงของลูกเสือท่ีเน้นให้ลูกเสือรู้จักดูแลตนเอง  เพ่ือสร้างความ 

เช่ือมัน่ในตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ปฏิบติักิจกรรมผจญภยัต่อไปน้ีได ้2 อยา่ง 
1. ปฏิบติักิจกรรมกลางแจง้กบัหมู่ลูกเสือ 1 คร้ัง (การเล่น, การส ารวจ) 
2. ไปศึกษาสถานท่ีน่าสนใจกบัเพื่อน 1 คน 
3. พายเรือคนเดียว 1,600 เมตร หรือผกูเชือกพนัหลกั แลว้ไต่ลงตามเส้นเชือกระยะ

ความสูงไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร 
4. อยูค่่ายพกัแรม 1 วนั กบัหมู่ลูกเสือ 

สาระการเรียนรู้ 
การผจญภยั 
1. กิจกรรมกลางแจง้ 
2. การเยอืนสถานท่ีท่ีน่าสนใจ 
3. การผกูเชือกพกัหลกัและการไต่เชือก 
4. รายงานการอยูค่่ายพกัแรม 

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

3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงการปฏิบติักิจกรรมผจญภยัท่ีลูกเสือสนใจ แลว้ร่วมกนั
อภิปรายถึงการปฏิบติั 

3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานท่ีสนใจกลุ่มละ 2 ฐาน ดงัน้ี 
ฐานท่ี 1 การเขา้ร่วมกิจกรรมกลางแจง้ 
ฐานท่ี 2 การเดินทางตามล าดบัหรือกบัเพื่อน 
ฐานท่ี 3 การผกูเชือกพกัหลกั และการไต่เชือก 
ฐานท่ี 4 การอยูค่่ายพกัแรม 



3.3 ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุป แลว้จดัโครงการโดยใชน้อกเวลาปฏิบติั
กิจกรรมผจญภยัท่ีลุกเสือเลือกไว ้2 อยา่ง ใหส้ าเร็จ 

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

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1. เชือก 
2. แผนภูมิเพลง 

วธีิวดัผล / ประเมินผล 
1.  การสังเกต 

-  ความสนใจ 
-  การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2.  การซกัถาม 
1.1 ปฏิบติักิจกรรมผจญภยั 2 อยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตรนารี                ช้ันระถมศึกษาปีที ่ 5 
หน่วยที่    4  เร่ือง  การผจญภัย     เวลา  5   ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที่  27   เร่ือง    การปรุงอาหารแบบชาวป่า การสร้างท่ีพกั เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
สาระส าคัญ 

 การปรุงอาหารแบบชาวป่า การสร้างท่ีพักเป็นกิจกรรมหน่ึงของลูกเสือท่ีเน้นให้ลูกเสือรู้จัก
ดูแลตนเอง  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.ปรุงอาหารแบบชาวป่าได ้
2.สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวได ้

สาระการเรียนรู้ 
1.การปรุงอาหารแบบชาวป่า 
2.การสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 

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

1.1 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ใหลู้กเสือฝึก
ปฏิบติั ดงัน้ี 
ฐานท่ี 1 ป้ิงหรือยา่ง 
ฐานท่ี 2 เผา – อบ 
ฐานท่ี 3   ทอด 

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

ส่ือการเรียน / แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ไมขี้ดไฟ ฟืน 
2. อุปกรณ์ท่ีจะน ามาประกอบอาหาร เช่น เน้ือสัตว ์ปลา ไข่ 
3. อุปกรณ์ท่ีสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว เช่น ไมพ้ลอง ผา้ใบ ผา้พลาสติก เชือก 
4. แผนภูมิเพลง 

 
 
 



วธีิวดัผล / การประเมินผล 
1. การสังเกต 

- ความสนใจ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม  

2.   การทดสอบ 
1.1 ปรุงอาหารแบบชาวป่า 
1.2 สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


