
แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 5  หน่วยการเรียนรู้ การพึง่ตนเอง    เวลา   3  ช่ัวโมง  

แผนการเรียนรู้ท่ี   2  เร่ือง   การอยูค่่ายพกัแรม   เวลา   1   ชัว่โมง 
 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ     การรู้จกัช่วยเหลือตนเอง  ยอ่มน าไปสู่การรู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 
2.   จุดประสงค์ 
 1.     บอกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพกัแรมได ้

2. สามารถจดัเตรียมส่ิงของลงเคร่ืองหลงัไดเ้รียบร้อย 
 
3.   ทกัษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวเิคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหวา่งปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.    กจิกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

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

             3.1   ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัการไปอยูค่่ายพกัแรม 
             3.2   แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบาย  และ
สาธิตแลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั  ดงัน้ี 

ฐานท่ี   1  การเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่าย 

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

เคร่ืองหลงั 
 

กจิกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 
ฐานท่ี   2  การบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงั 
3.3  ผูก้  ากบัอภิปรายสรุป  แลว้ใหลู้กเสือไปพิจารณาเลือก
สถานท่ีทีจะไปอยูค่่ายพกัแรม 

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

 

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรม 
3. บอกลกัษณะพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ในการตั้งค่ายพกัแรม 
4. แสดงวธีิบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงั 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กจิกรรมเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 



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



แผนการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ลูกเสือ-เนตรนารี  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 
หน่วยที ่ 5  หน่วยการเรียนรู้ การพึง่ตนเอง    เวลา   3  ช่ัวโมง  
แผนการเรียนรู้ที ่  3  เร่ือง   การสร้างค่ายพกัแรมช่ัวคราวและการสร้างทีพ่กั      เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

 
1.   สรุปสาระส าคัญ     การสร้างค่ายพกัแรมชัว่คราวและสร้างท่ีพกัแรม  ท าใหลู้กเสือรู้จกัช่วยเหลือ
ตนเอง 
 
2.   จุดประสงค์ 

1. สร้างค่ายพักแรมช่ัวคราวด้วยวสัดุธรรมชาติได้ 
2.     แสดงวธีิกางเตน็ทแ์ละเก็บเตน็ทไ์ด ้
3.    สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวได ้

 
3.   ทกัษะกระบวนการ    
 (   ) 1.   ตระหนกัในปัญหาและความจ าเป็น 
 (   )  2.   คิดวเิคราะห์วจิารณ์ 
 (   ) 3.   สร้างทางเลือกหลากหลาย 
 (   ) 4.   ประเมินและเลือกทางเลือก 
 (   ) 5.   ก าหนดและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติั 
 (   ) 6.   ปฏิบติัดว้ยความช่ืนชม 
 (   ) 7.   ประเมินระหวา่งปฏิบติั 
 (   ) 8.   ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ 
 (   ) 9.   ประเมินผลรวมเพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 
 
4.    กจิกรรม  และส่ือ/ อุปกรณ์ 

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

1.1 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต
แลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติัตาม  ดงัน้ี 

ฐานท่ี  1  การสร้างค่ายพกัแรมดว้ยวสัดุธรรมชาติ 

1. แผนภูมิเพลง 
2. ไม้พลอง  ผา้ใบ  ก่ิงไม ้ 

ผา้พลาสติก  เชือก 
3. เตน็ท ์
4. อุปกรณ์สร้างท่ีพกัแรม

ชัว่คราว  



กจิกรรม ส่ือ/ อุปกรณ์ 
ฐานท่ี  2  การกางเตน็ทแ์ละเก็บเตน็ท ์
ฐานท่ี  3  การเลือกสถานท่ีสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 
1.2  แบ่งหมู่ลูกเสือฝึกปฏิบติั 
1.3 ผูก้  ากบัอภิปรายสรุป แลว้นดัหมายการไปอยูค่่ายพกัแรมและ

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

5.  

 
5.    การประเมินผล 

รายละเอียดการประเมินผล ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ความตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรม 
3. แสดงวธีิสร้างค่ายพกัแรมดว้ยวสัดุธรรมชาติ 
4. แสดงวธีิกางเตน็ทแ์ละเก็บเต็นท ์
5. แสดงวธีิการสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวได ้

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

 
6.   กจิกรรมเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7.   ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 


