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ค ำน ำ 
 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก าหนดให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถตนเองตามศักยภาพ โดย
มุ่งเน้นจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดใหเ้รยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ั้ง 8 กลุ่ม และให้นักเรียนเข้าร่วมและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความ
สนใจอย่างแท้จริง  

          กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีมีความ
รับผิดชอบ มีการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้ง ทางกาย สติปัญญา  จิตใจ และศีลธรรม 
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า 
ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ          
  การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่นี้ ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยกระบวนการในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ตามแผนน้ีประกอบด้วยกระบวนการกลุ่ม การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติจริง ที่สอดรับกับยุดปฏิรูป
การศึกษาที่สอดคล้องกับกระบวนการลูกเสือที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่แล้ว  พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาสังคม
ที่สมดุลและมีความยั่งยืนด้วยวิธีการของลูกเสือ  
                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จะอ านวย  ความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
เรื่อง           หน้ำ 

กิจกรรมลูกเสอื - เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสอืโลก  1 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และคาบเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วิชา เครื่องหมายลูกเสือโลก  4 
ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   5 
กิจกรรมลูกเสอื - เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2  
หลักสูตรเครือ่งหมายลกูเสือช้ันพิเศษ  67 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และคาบเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
วิชา เครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษ 69 
ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ช่วงช้ันที่ 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  70  
กิจกรรมลูกเสอื - เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  
วิชา เครื่องหมายลูกเสือหลวง  110 
แนวการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และคาบเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
วิชา เครื่องหมายลูกเสือหลวง  112 
ก าหนดการจัดกจิกรรมสามญัรุ่นใหญ่ ช่วงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   113  
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กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี สามญัร ุน่ใหญ่ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสือโลก 
=============================================== 

จุดประสงค์ 
 เพื่อใหผู้้เรียนพฒันาทางกาย สติปญัญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคม มีความเจรญิก้าวหน้าความสงบสุขและความเป็นมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝงัใหม้ี
คุณลักษณะดังนี ้
 1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.มีทักษะการสงัเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทกัษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เช่ือมั่นในตนเองมรีะเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็น
อกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งาน
ฝีมือ   สนใจและพัฒนาเรือ่งของธรรมชาติ 
 
เคร่ืองหมำยลูกเสือโลก 

 
เป็นเครื่องหมายข้ันต้นส าหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มลีักษณะเป็นรปูวงกลมขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซม. มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสีขาวบนพื้นสมี่วง ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรปูวงกลม 
ผูกเป็นเงื่อนพริอดอยู่เบื้องล่าง ติดทีก่ึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้ายซ้าย  และจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกเมื่อท าพิธี
เข้าประจ ากองแล้วพร้อมติดอินธนลููกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทีบ่่าทั้ง2ข้าง(ลูกเสือก าลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1)  

ลูกเสือจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลกภายหลังจากทีส่มัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนและควรสอบได้ตามหลกัสูตรลกูเสือโลก  จึงจะเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์  

ลูกเสือพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจและพฒันาสู่วิชาลูกเสอืช้ันพิเศษลูกเสอื
หลวงต่อไป 
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เนื้อหาวิชาในหลกัสตูรลกูเสือโลก 
========================================================= 

1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร 
1.1 กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
1.2 กิจการของคณะลูกเสือโลก 
1.3 บทบาทของตนเองในฐานะทีเ่ป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

2. ยอมรับและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
3. เข้าใจเรือ่งระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนงัสอืคู่มือการฝกึระเบียบแถวลกูเสือของส านักงานคณะ
กรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ 
4. กางและรื้อเต็นทท์ี่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง 
5. สาธิตการบรรจุเครือ่งหลงัอย่างถูกต้อง ส าหรับการเดินทางไกลไปพกัแรมค้างคืน 
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอส าหรับ 2 คน 
7. สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศและรู้จักบรเิวณที่ตนอยู่ โดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิง่แวดล้อมที่
มองเห็นด้วยตาเปล่า 
8. สามารถผกูและรู้จกัประโยชน์เงื่อน 10 เงื่อน ต่อไปนี้ เงือ่นพิรอด เงือ่นขัดสมาธิ เงือ่นผูกกระหวัดไม้เงื่อน
บ่วงสายธน ู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงือ่นประมง เงื่อนผูกซงุ เงือ่นผูกรัง้เงื่อนปมตาไก่ และเงื่อนผูกแน่น (ผกูทแยง 
ผูกกากบาท ผกูประกบ) 
9. รู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องตอ่ไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา น้ าร้อนลวก เป็นลม งูกัด 
แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 
10. รู้เรื่องที่พงึระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทั่วไป เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
*  ตามข้อบังคับคณะลูกเสอืแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528    หมวด 1 เครื่องหมายลูกเสอืโลกและหลักสูตร  (หน้า6-7) 
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แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่และคำบเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
วิชำ เครื่องหมำยลูกเสอืโลก 

======================================================== 
 

ภำคเรียนท่ี 1 คำบ ภำคเรียนท่ี 2 คำบ 
-ปฐมนิเทศ(เครื่องแบบ,การท าความเคารพ 
 ,ระเบียบแถว) 
-ความเข้าใจแผนการจัดที ่
-ระเบียบแถวลูกเสือ 
-ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
-การกางและรื้อเต็นท์พกัแรม  
-สาธิตการบรรจุเครือ่งหลงัอย่างถูกต้องส าหรบั
การเดินทางไกล  
-การก่อกองไฟกลางแจง้ 
และการปรงุอาหาร   
-แผนที่ เข็มทิศ  
-เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบิก   
-การปฐมพยาบาล    
-ความปลอดภัยในการปฏิบัตกิิจกรรม 
-กิจกรรมทบทวนและทดสอบเครื่องหมาย 
ลูกเสือโลก  

1 
 

2-3 
4-6 
7-8 
9 
10 
 

11-12 
 

13-15 
16-17 

18 
19 
20 

-ปฐมนิเทศ 
-วิชานักผจญภัย 
-วิชาลมฟ้าอากาศและฤดูกาล 
-วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม 
-วิชาผู้พิทักษ์ป่า 
-การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
-กิจกรรมทบทวนและทดสอบ  
 

1 - 2 
3 - 7 
8 - 10 
11 - 12 
13 - 15 
16 - 18 
19 - 20 

รวม 20 รวม 20 
 
หมายเหต ุ  1.  การสอบภาคปฏิบัติใช้เวลานอกคาบเรียน 
     2.  ระเบียบแถวเป็นการฝกึความพร้อมของลูกเสือ ไม่ใช่วิชาในหมวดวิชาลูกเสือโลก 
     3.  ภาคเรียนที่ 2 เป็นแผนการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามข้อบังคับฯ 76 วิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1)  ภำคเรียนท่ี 1 

สัปดาหท์ี ่ หน่วยการจัดกิจกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหต ุ
1 1. การปฐมนิเทศ 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การแต่งกาย 

1  

2-3 2. ความเข้าใจแผนการจัดทีเ่รือ่งราวกิจการลกูเสือ 
- กิจการของคณะลกูเสือแหง่ชาติ 
- กิจการคณะลูกเสอืโลก 
- บทบาทและหน้าที่ตนเองตามสิทธ์ิและหน้าที ่

2  

4-6 3. ระเบียบแถวลูกเสอื 
- ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
- ฝึกบุคคลท่ามีอาวุธ 
- การใช้สัญญาณมือ 
- การใช้สัญญาณนกหวีด 

3  

7-8 4. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
- ค าปฏิญาณ 
- กฎ 
- คติพจน์ 

2  

9 5. การกางและรื้อเต็นท์พักแรม 
- การกาง-รื้อเต็นท ์
- การเกบ็และรักษา 

1  

10 6.  สาธิตการบรรจเุครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรับการเดิน
ทางไกล 

1  

11-12 7. การก่อไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร 
- การเลือกสถานที ่
- การท าเช้ือเพลิง 
- การจุดไม้ขีด 
- การก่อไฟ 
- การประกอบอาหาร 

2  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

สัปดาหท์ี ่ หน่วยการจัดกิจกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหต ุ
13-15 8. แผนที่ - เข็มทิศ 

- ความหมายและชนิดของแผนที ่
- การอ่านแผนที ่
- ส่วนประกอบของเข็มทิศ 
- การหาทิศ 

3  

16-17 9. เงื่อนที่ใช้ในการบุกเบกิ 
- เงื่อน  9  เงือน 
- การผกูแน่น 

2  

18 10. การปฐมพยาบาล 
- ความหมายการปฐมพยาบาล 
- หลักการปฐมพยาบาล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประถมพยาบาล 

1  

19 11. ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม 
- กิจกรรมบุกเบิก 
- กิจกรรมผจญภัย 
- กิจกรรมเดินทางไกล 

1  

20 12. ประดบัเครือ่งหมายลกูเสือโลก 1  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1)  ภำคเรียนท่ี 2 

สัปดาหท์ี ่ หน่วยการจัดกิจกรรม เวลา(ช่ัวโมง) หมายเหต ุ
21 13. การปฐมนิเทศ 

- การปฏิบัติตนในระบบหมู ่
- การเรียนเครื่องหมายพเิศษ 

2  

22-26 14. วิชานักผจญภัย 
- การเดินทางไกล 
- การตั้งค่ายพักแรม 
- เหตุการณ์ในการเดินทางไกล 

5  

27-30 15. วิชาลม ฟ้า อากาศและฤดูกาล 3  
31-33 16. วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม 3  
34-36 17. วิชาผู้พิทักษ์ป่า 3  
37-38 18. การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 2  
39-40 19. ทบทวนกิจกรรมและทดสอบ 2  

 รวม 40  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 (ภำคเรียนที่ 1) 
แผนกำรจัดท่ี 1   
หน่วย  ปฐมนิเทศ  เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรแต่งกำย  เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. ปฏิบัติตนอยู่ในระบบหมู่ได้ 
2. ช้ีแจงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ได้ 

เน้ือหำ 
1. หมู่และระบบหมูลู่กเสือสามญัรุ่นใหญ่ การแต่งกาย 
2. การปฏิบัติตนการเข้าร่วมกจิกรรม 

กิจกรรม 
1. แบ่งหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามข้อบงัคับคณะลูกเสือแหง่ชาติ 
2. สนทนาถึงระบบหมู่  การปฏิบัติกจิกรรม 
3. อธิบายถึงการแต่งเครื่องแบบ การแต่งกายและการเตรียมอปุกรณ์ 

สื่อ 
 ภาพลูกเสือแต่งเครื่องแบบ 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรม   
2. ซักถามการแต่งเครื่องแบบ 

 
 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.................................................................................... ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 2   
หน่วย  ควำมเข้ำใจแผนกำรจัดท่ี   เรื่องรำวเกี่ยวกับกิจกำรลูกเสือ    เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 เล่าแผนการจัดทีเ่รื่องราวเกี่ยวกับกจิการลูกเสอืได้ 

เน้ือหำ 
 ความเข้าใจแผนการจัดทีเ่รือ่งราวเกี่ยวกับกิจการลกูเสือ 
 - กิจการคณะลูกเสือแหง่ชาติ 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ลูกเสือธีรราช ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1  ความเข้าใจแผนการจัดที่ เรื่องราวเกี่ยวกับกจิการลกูเสอื 
  - กิจการคณะลูกเสือแหง่ชาติ 

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ซักถาม 

  
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 3   
หน่วย  ระเบียบแถวลูกเสือ   เรื่องรำวเกี่ยวกับกิจกำรลูกเสือ (ต่อ)  เวลำ     1   ชั่วโมง       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบัติตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง้่ามตามระเบียบแถวได้ 

เน้ือหำ 
 ความเข้าใจเรือ่ง      เรื่องราวเกี่ยวกบักิจการลูกเสือ 
 - กิจการคณะลูกเสือโลก 
 - บทบาทตนเองตามสิทธิและหน้าที ่

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “เพลง  เกียรติศักด์ิลูกเสือไทย”       5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1  ความเข้าใจ   เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการลกูเสือ 
  - กิจการคณะลูกเสือโลก 
  - บทบาทตนเองตามสิทธิและหน้าที ่

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )     10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ซักถาม 

 บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................... ............................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 4   
หน่วย  ระเบียบแถวลูกเสือ                เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบัติตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง้่ามตามระเบียบแถวได้ 

เน้ือหำ 
ท่าตรงและท่าพกัแบบต่าง ๆ  

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ลูกเสือธีรราช ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1  ท่าเคารพ 
3.2  ท่าพักแบบต่างๆ 

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

 บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................................... ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 

ระเบียบแถว 
1. ท่ำตรงและท่ำพักแบบต่ำง ๆ  

1.1 ค ำบอก  “ กอง – ตรง ” 
  การปฏิบัติ  ยืนใหส้้นเท้าชิด  และอยู่ในแนวเดียวกัน  ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ กัน  
ห่างกันประมาณ  1  คือ  ( ท ามุม  45  องศา )  เข่าเหยียดตึงและบบีเข้าหากันล าตัวยืดตรง  อกผาย  
ไหล่เสมอกัน  แขนทั้งสองห้อยอยู่ข้างตัวและเหยียดตรง  พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กนอ้ย  จนไหล่ตงึ   
นิ้วมือเหยียดและชิดกัน  นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลาง  ประมาณแนวตะเข็บกางเกงเปิดฝ่ามือออก
เล็กนอ้ย  ล าคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปข้างหน้า  ได้ระดับน้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทัง้สองเท่า ๆ 
กันและนิ่ง 

หมำยเหต ุ
1. ท่าตรงเป็นท่าเบือ้งต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่น ๆ  
2. ให้เป็นท่าส าหรบัแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง 

1.2 ท่ำเคำรพ 
1. วันทยหัตถ์ 

ก. การฝกึขั้นต้น 
 ค าบอก  “ วันทยหัตถ์ ”  และ  “ มือลง ” 
 การปฏิบัติ  ยกมือขวาข้ึนโดยเร็วและแข็งแรง  จัดน้ิวอย่างเดียวกับท่ารหัส 

ลูกเสือ ใหป้ลายนิ้วแตะขอบล่างของหมวก ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวามือเหยียดตามแนว
แขนขวาก่อนน้ิวเหยียดตรงและเรียงชิดกัน  ข้อมือไม่หกั  เปดิฝ่ามือข้ึนประมาณ  30  องศา  แขนขวาท่อนบน
ยื่นไปทางข้าง อยู่ประมาณแนวไหล่  เมื่ออยู่ในที่แคบ  ใหล้ดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่างกายส่วนอื่น
ต้องไม่เสียลกัษณะท่า เมื่อได้ยินค าบอก  “ มือลง ”  ใหล้อดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 

หมำยเหต ุ
1. ท่าวันทยหัตถ์  โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพเมื่อยู่ตามล าพังนอกแถวของลกูเสือทุกประการ 
2. ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ  เข้าแถวแสดงการเคารพ  ท่าวันทยหัตถ์  ( สวมหมวก ) 
3. ลูกเสือจะสวมหมวกหรอืมิได้สวมหมวกใหท้ าวันทยหัตถ์ได้ ถ้าไม่ได้สวมหมวกใหป้ลายนิ้วช้ีทีห่างค้ิวขวา 

ข. เมื่อมผีู้รบัการเคารพ 
 ค าบอก  “ ทางขวา  ( ทางซ้าย  ตรงหน้า )  วันทยหัตถ์ ”   

     การปฏิบัติ  สะบัดหน้าไปยงัผูร้ับการเคารพ  พร้อมกับยกมอืท าวันทยหัตถ์   
ก่อนถึงผูร้ับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับผูร้ับการเคารพและหันหน้าตามจนผูร้ับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว  
2  ก้าว  ให้สะบัดหน้าพร้อมกับลดมือลงเอง  ถ้าผูร้ับการเคารพ  อยู่ตรงหน้าก็ปฏิบัตโิดยไม่ต้องสะบัดหน้า
ในการฝึก  เมื่อผูร้ับการเคารพเคลื่อนทีผ่่านก็ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือตามค าบอก  “ มือลง ” 

2. แลขวา  ( แลซ้าย )  ท า 
ค าบอก  “ แลขวา  ( ซ้าย ) – ท า ” 
การปฏิบัติ  สะบัดหน้าไปทางขวา ( ซ้าย ) ประมาณกึง่ขวา ( ซ้าย )ก่อนถึงผู้รบัการ 

เคารพ  3  ก้าว  ตามองจับตาผู้รบัการเคารพ  หันหน้าตามจนผูร้ับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว แล้วสะบัด
หน้ากลบัทีเ่ดิม ในการฝึกเมื่อผู้รบัการเคารพเคลื่อนที่ผ่านกส็ะบัดหน้ากลับทีเ่ดิมตามค าบอกว่า“แลตรง ” 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

หมำยเหต ุ
 ท่าแลขวา  ( ซ้าย )  เป็นท่าแสดงความเคารพ  เมื่อลกูเสืออยู่ในแถวมือเปล่าหรอืถืออาวุธ  ที่ท าท่า
วันทยาวุธไม่ได้และเป็นท่าแสดงการเคารพตามล าดับ  บอกแถวของลูกเสือในเมื่อไม่สามารถแสดงการเคารพ
ด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับท่ำเคำรพ 
1. การแสดงการเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนไม่ต้องแกว่ง คงเหยียดตรงตลอดปลายนิ้ว และห้อยอยู่ 

ข้างตัว ไม่งอไม่ติดขาเหมือนอย่างอยู่กบัที ่
2. รัศมีแสดงการเคารพ  ถือระยะที่มองเห็นเครือ่งหมายหรือจ าได้เป็นเกณฑ์ 
3. ถ้าเข้าแถวรวมกับลูกเสือ ถืออาวุธ เมื่อได้ยินค าบอกว่า “ ทางขวา( ทางซ้าย )ระวัง วันทยา–วุธ ”   

ให้ท าท่าแลขวา( ซ้าย )พร้อมกับผู้ที่ท าท่าวันทยาวุธ และท าท่า “แลตรง ”เมื่อขาดค าบอกว่า“ เรียบ – อาวุธ ”  
พร้อมกับท าท่าเรียบอาวุธ 

4. ในเวลาเคลือ่นที่  เมื่อจะต้องท าการเคารพโดยวิธีหยุด ก่อนที่ผู้รบัการเคารพจะมาถึงระยะการ 
แสดงการเคารพให้ท ากันในเวลาเดินไปทางทิศที่ผูร้ับการเคารพจะผ่านมาโดยหยุดชิดในท่าตรงแล้วแสดงการ
เคารพไป 
 
ท่ำพักแบบต่ำง ๆ  

1. พักตำมปกติ 
  ค าบอก  “ กอง – พัก ” 
  การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อน  ต่อไปจึงหยอ่นและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและ 

เปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร  แต่เท้าทัง้สองคงอยู่กบัที่  ห้ามพูด  เมื่อได้ยินค าบอกว่า  “ แถว ”  ให้ยืดตัวข้ึน
และจัดทกุส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง  นอกจากเข่าขวา  ครั้นเมื่อได้ยินค าบอกว่า  “ ตรง ”  ให้กระตุกเข่า
ขวาโดยเร็วและแข็งแรงกลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง  ท่าพักตามปกติ  ( เมื่อบอก  “ แถว ” ) 

2. พักตำมระเบียบ 
  ค าบอก  “ กอง – ตามระเบียบ – พัก ” 
  การปฏิบัติ  แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม.( หรือประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกติ ) 

อย่างแข็งแรงและองอาจ  พรอ้มกบัจบัมือไขว้หลัง  ให้หลังมอืเข้าหาตัว  มือขวาทับมือซ้าย  นิ้วหัวแม่มือขวา
จับนิ้วหัวแม่มอืซ้าย  หลงัมือซ้ายแนบติดล าตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กนอ้ย  ขาทั้งสองตงึ  
น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทัง้สองเท่า ๆ กันและนิ่ง 
   เมื่อได้ยินค าบอกว่า  “ แถว – ตรง ”  ให้ชักเท้าซ้ายชิดขวาอย่างแข็งแรง  พรอ้มกบัมือทั้ง
สองกลบัไปอยู่ในลกัษณะท่าตรงตามเดมิ 
 

3. พักตำมสบำย 
  ค าบอก  “ กอง – ตามสบาย – พัก ” 
  การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกัน  “ พัก ”  ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบาย 

และพูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งตอ้งอยูก่ับที่ ถ้ามิได้รบัอนุญาตให้นั่งจะนัง่ไม่ได้ เมื่อได้ยินค าว่า“ แถว – ตรง ”  
ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับท่าพักตามปกต ิ
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี   5   
เรื่อง   ระเบียบแถวลูกเสือ  ( ต่อ ) เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบัติตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง้่ามตามระเบียบแถวได้ 

เน้ือหำ 
ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ   

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ลูกเสืออดทน ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1 ท่าแบบอาวุธ 
3.2 ท่าเรียบอาวุธ 
3.3 รวมอาวุธ  และขยายอาวุธ 

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 
ท่ำแบกอำวุธ – เรียบอำวุธ    

1. ท่ำแบกอำวุธ 
  ใช้ค าบอก  “ แบก – อาวุธ ”  ให้ลูกเสือท าเป็น  2  จังหวะ  
  จังหวะ  1  ยกไม้ง่ามมือขวาผ่านหน้าเฉียดล าตัวไปข้างซ้ายให้ต้นไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมือซ้าย   

ก าไม้ง่ามตั้งอยู่ตรงร่องไหลซ่้าย  มือขวาคงจับไมง้่ามอยู่ทีเ่ดมิศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ 
  จังหวะ  2  ต้นไม้ง่าม  มือซ้ายพร้อมกับส่งไม้ง่ามด้วยมือขวา  ให้ไม้ง่ามพาดข้ึนไปบนบ่าซ้าย  
แขนซ้ายท่อนบนชิดล าตัว  ศอกซ้ายงอ  หน้าแขนต้ังได้ฉากกับล าตัว  ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรง
โดยเร็ว 
  ข้อควรระวัง  ขณะที่ลูกเสือท าท่าแบกอาวุธ จังหวะ 2  ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้ง่าม  
ศีรษะให้คงทีเ่หมือนอยู่ในท่าตรงเสมอให้แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและไม่เคลื่อนไหว  ปลายไม้ง่ามจงึจะ
ได้ระดับและไม่เฉไปมา 

2. เรียบอำวุธ   
  ใช้ค าบอก  “ เรียบ – อาวุธ ”  ให้ลูกเสือท าเป็น  3  จังหวะ 

  จังหวะ  1  ยกมือขวาข้ึนจับไม้ง่ามศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่  พร้อมกบัเหยียด
แขนซ้าย  โดยลดไม้ง่ามลงชิดกับล าตัว   
  จังหวะ  2  น าไม้ง่ามด้วยมือขวา  มาไว้ข้างล าตัวในร่องไหลข่วา  ( แขนขวาเหยียดเกือบสุด
ระยะทีม่ือขวาจับไมง้่ามในท่าเรียบอาวุธขณะเดียวกันยกมือซ้ายข้ึนกันไม้ง่ามไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าใน
แนวเดียวกับไหล่ )   
  จังหวะ  3  ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม  ( ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะ
ที่มือขวาจับไมง้่ามอยู่ในท่าเรียบอาวุธ  ต้นไม้ง่ามอยู่ในท่าเรยีบอาวุธ  ต้นไม้ง่ามจรดพื้น ) 
  ข้อสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจงัหวะ  2  ลงสุดระยะที่มือขวาจับไมง้่าม  ในท่าเรียบ
อาวุธในจังหวะ  3  จะรูส้ึกว่าต้นไม้ง่ามจรดพื้น 
 3.  รวมอำวุธและขยำยอำวุธ 
  ในแถวหน้ากระดาน ลูกเสือรวมอาวุธเมื่ออยู่ในรูปแถวหน้ากระดาน  โดยแต่ละหมูร่วมอาวุธ
ไว้ข้างหน้าหมู่ของตน 
  เมื่อมีค าสั่งว่า “ รวมอาวุธ ” ให้ลูกเสือคนที่ 2 กับคนที่ 3  ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว แล้ว
ร้อยหูไมง้่ามเข้าด้วยกันหน้าหมู่ของตน ลูกเสอืคนที่  4  เอาไม้ง่ามสอด ลูกเสืออื่น ๆ  ในหมูพ่ิงไมง้่ามฝาก 
  นายหมู่ลกูเสือหรือรองนายหมูลุ่กเสือที่ปฏิบัตหิน้าที่แทน  พงิไม้ง่ามฝากเป็นคนสุดท้าย    
กับกระโจมของหมู่ตน 

หมำยเหต ุ
 ในกรณีที่กองจัดแถวหน้ากระดานต้ังแต่  2  แถวข้ึนไป  เมื่อจะสัง่ใหร้วมอาวุธ  ขอให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บงัคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าที่ตั้งกระโจมอาวุธแคบเกินไป  อาจสัง่ให้ขยายแถวที่ 2 , 3 ฯลฯ  ไปทางหลัง
เสียกอ่นก็ได้  เมื่อขยายอาวุธแล้วก็เข้าประจ าที่เดิม  เมือ่มีค าบอก“ ขยายอาวุธ ”ลูกเสือแต่ละหมู่ต่างน าไม้ง่าม
ออกจากกระโจมมาประจ าที่อยู่ในท่าเรียบอาวุธต่อไป 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี   6   
เรื่อง   ระเบียบแถวลูกเสือ  ( ต่อ )             เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ปฏิบัติตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมง้่ามตามระเบียบแถวได้ 

เน้ือหำ 
1. สัญญาณมอื 
2. สัญญาณนกหวีด   

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ นักโทษแหกคุก ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1 สัญญาณมอื 
3.2 สัญญาณนกหวีด 

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
...................................................................................................................... ........................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 
 
1. สัญญำณมือ 

1.1 เตรียม คอย ฟังค าสัง่ หรือหยุด เหยียดแขนขวาข้ึนตรงเหนอืศีรษะ มือแบ ห้าน้ิวชิดกันหันฝ่ามือ 
ไปข้างหน้าลกูเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรอืกระท าการใด ๆ ทั้งสิ้น นิ่งคอยฟังค าสัง่ โดยหันหน้าไปยัง
ผู้บังคับบญัชา ถ้าอยู่ในแถวยืนอยู่ในท่าตรง 

1.2 รวม หรือกลบัมา เหยียดแขนขวา  มือหมุนเป็นวงกลมเหนือศีรษะจากซ้ายไปขวา 
1.3 จัดแถวหน้ากระดาน  เหยียดแขนทัง้สองไปข้างเสมอแนวไหล่  ฝ่ามือแบไปข้างหน้า จัดแถวหน้า 

กระดานใหท้ิศหน้าแถวหันตรงหน้าผู้ใหส้ัญญาณ 
1.4 จัดแถวตอน  เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าในแถวเดียวกับไหล่  แขนขนานหันฝ่ามือแบเข้าหากัน 
1.5 เคลื่อนที่ไปข้างหน้า  ทางขวา  ( ซ้าย )  กึ่งขวา  ( ซ้าย )  ไปทางหลงัผู้ให้สญัญาณ  หันหน้าไปยงัทิศ 

ทางที่ต้องการชูแขนข้ึนเหนอืศีรษะ  ฝ่ามือแบไปข้างหน้าแลว้ลดแขนลงข้างหน้าเสมอแนวบ่า 
1.6 นอนลงหรอืเข้าที่ก าลัง  แขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่  ฝ่ามือแบคว่ า  ลดลงข้างหน้า 

กลับที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง 
1.7 เร่งจังหวะหรือเร็วข้ึน  แขนขวางอมือมาเสมอบ่าชูข้ึนตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายครั้ง 

หมำยเหต ุ
  ก่อนจะใหส้ัญญาณแต่ละท่าน้ัน  ให้ท าสัญญาณ  ข้อ  1.1  ก่อนทุกครัง้ไป  เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่า
จะใหส้ัญญาณอะไร  การใช้สัญญาณมือ  เป็นค าสั่งให้แถว  “ พัก ”  และ  “ ตรง ” 
 
2. สัญญำณนกหวีด    

2.1 หวีดยาว  1  ครั้ง  ( ______ )  ถ้าเคลื่อนที่ให้หยุด  ถ้าหยุดอยู่เตือน  เตรียมตัว  หรือคอยฟังค าสัง่ 
2.2 หวีดยาว  2  ครั้ง  ( ______  ______ )  เดินต่อไป  เคลื่อนที่ต่อไป  ท างานต่อไป 
2.3 หวีดสั้นหนึง่ครั้ง  หวีดยาวหนึ่งครั้ง  สลับกันไป  ( ______  __  ______  __ )  เกิดเหต ุ
2.4 หวีดสั้น  3  ครั้ง  หวีดยาว  1  ครั้ง  ติดต่อกันไป  ( __  __  __  ______  __  __  __  ______ )  

เรียกนายหมู่ ฯ  มารับค าสัง่ 
2.5 หวีดสั้นติดกันหลาย ๆ ครั้ง  ( __  __  __  __  __ )  เรียกประชุม  รวม 

หมำยเหต ุ
 เมื่อจะใช้สัญญาณ  2.2  2.3  2.4  หรือ  2.5  ให้ใช้สัญญาณ  2.1  ก่อนทุกครั้ง 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  7 
เรื่อง   ค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่   เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 -  ท่องค าปฏิญาณ กฎของลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่และคติพจนไ์ด้ 

เน้ือหำ 
 -  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่  

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10      นาท ี

  2.    เกม  “ จ ำสิ่งของ ”                                       5     นาที 
  3.   สอนตามเนือ้หา        30      นาท ี

3.1 ค าปฏิญาณ 
3.2 กฎของลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ ่

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................... .......................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ............................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ........ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  8     
เรื่อง  ค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่( ต่อ )  เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 ท่องค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และคติพจน์ได ้

เน้ือหำ 
1. ค าปฏิญาณ 
2. กฎของลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ ่
3. คติพจน์ 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ ไก่ย่าง ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3,1  ค าปฏิญาณ 
3.2  กฎของลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  
3.3  คติพจน ์ 

4.  เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5   นาที 
5.  พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
.................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  9   
เรื่อง   กำงและรื้อเต็นท์พักแรม         เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สาธิตการกาง-รื้อเต็นท์พักแรม-เกบ็และระมัดระวังรักษาเต็นท์ได้ 

เน้ือหำ 
 การกาง-รื้อเต็นทพ์ักแรม 

เก็บและระมัดระวังรกัษาเต็นท์ได้ 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ นักโทษแหกคุก ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

 การกาง-รื้อเต็นทพ์ักแรม 
 เก็บและระมัดระวังรกัษาเต็นท์ได้ 
 เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ                                 5 นาที 

4. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )     10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................................................. ........... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  10  
เรื่อง กำรสำธิตเครื่องบรรจุเครื่องหลังอย่ำงถูกต้องส ำหรับเดินทำงไกล    เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สาธิตเครื่องบรรจุเครือ่งหลงัอย่างถูกต้องส าหรบัเดินทางไกล 

เน้ือหำ 
 การสาธิตเครื่องบรรจเุครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรบัเดินทางไกล 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง “ งานสิง่ใด ”          5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

การสาธิตเครื่องบรรจเุครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรบัเดินทางไกล 
4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ..................................................................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ................................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  11  
เรื่อง   กำรก่อกองไฟกลำงแจ้งและกำรปรุงอำหำร          เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สามารถกอ่กองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหารได ้  

เน้ือหำ 
 การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร  

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ จับข้ำมแม่น้ ำ ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

1. การเลือกสถานทีจุ่ดไฟ 
2. การก่อไฟ 
3. การท าเช้ือเพลิง 
4. การจุดไม้ขีดไฟ 

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
.................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 12  
เรื่อง   กำรก่อกองไฟกลำงแจ้งและกำรปรุงอำหำร(ต่อ)      เวลำ     1   ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 สามารถกอ่กองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหารได ้  

เน้ือหำ 
 การก่อกองไฟกลางแจ้งและการปรุงอาหาร  

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เพลง  “ยินดีที่รูจ้ัก”          5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

1. การประกอบอาหาร 
4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ฝึกปฏิบัต ิ

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................... .......................... 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ............................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................................................................................................... ........ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  13   
เรื่อง   แผนท่ีเข็มทิศ                   เวลำ     1   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงค์ 

1. อธิบายระบบ  เส้นช้ันความสงูในแผนทีท่หารได้ 
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกัดกริดในแผนที่ได ้
3. บอกส่วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้ 
4. แสดงวิธีหาทิศ  โดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจง้ได้ 

เน้ือหำ 
 แผนที่เข็มทิศ 

1. การใช้เข็มทิศในทีก่ลางแจ้งและการหาทิศ 
2. ระบบ  เส้นช้ันความสูง 
3. ระบบพิกัดกริดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ ทิศทั้งแปด ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

 3.1  ผู้ก ากบัอธิบายเส้นช้ันความสงูและวิธีการหาต าแหน่งทีต่ั้ง 
        โดยอาศัยระบบพิกัดกริดในแผนที่ของกรมแผนทีท่หาร 

   3.2  ผู้ก ากบัลกูเสือและลูกเสอืช่วยกันสรปุ 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. แผนที่ทหาร – เข็มทิศ 
2. แผนภูมิระบบช้ันความสงูและวิธีอ่านต าแหน่งพิกัดกริด 
3. แผนภูมิส่วนประกอบ  วิธีการใช้เก็บรักษาเข็มทิศ 
4. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต   
2. ซักถามเกีย่วกับระบบเส้นช้ันความสูงในแผนที่และส่วนประกอบของเข็มทิศ 

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
.................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 
เข็มทิศ 
 หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้ในการหาแนวทิศเหนือ (ทิศเหนือแมเ่หล็ก) เข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลกเสอื  คือ   
เข็มทิศของซิลวาของสวีเดน เป็นเข็มทิศและไม้โปรแทรคเตอร์รวมอยู่ด้วยกัน  ใช้ง่ายและสะดวก 
ส่วนประกอบของเข็มทิศ 

1. แผ่นฐาน  เป็นวัตถุโปรง่ใส 
2. มีขอบมีมาตราส่วนเป็นน้ิว 
3. มีลูกศรช้ีทิศทางทีจ่ะไป 
4. เลนส์ขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได ้
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดง  จะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ต าแหน่งส าหรบัตั้งมมุและอ่านค่ามุม  อยู่ตรงปลายลูกศรช้ีทศิทาง 
 
กำรใช้เขม็ทิศ 

ก. กรณีที่เราทราบค่าหรือบอกมมุอะซิมุทมาให้และจะตอ้ง  เดนิทางไปทิศทางใด (สมมุติว่าบอก 
 มุมอะซมิุทมาให้ 60  องศา ) 

1. ถือเป็นเข็มทิศไว้บนฝ่ามอืในแนวราบ  โดยให้แม่เหล็กแกว่งไปมาได้อิสระ 
2. หมุนกรอบหน้าปทัม์ขแงตลับเข็มทิศใหเ้ลข  60  องศา  อยู่ตรงปลายศรช้ี 
3. จงหันตัวเข็มทิศทัง้ฐาน  จนกว่าเข็มแมเหล็กแถวช้ีตรงอักษรตัว N  
4. เมื่อลูกศรช้ีทิศทาง  ไปทางทิศใดกเ็ดินไปตามทิศทางนั้น  (การเดินทางไปตามทิศทางทีลู่กศรช้ี

นั้นให้มองหาจุดเด่น เช่น  ต้นไม้  ก้อนหิน  โบสถ์ ฯลฯ เป็นหลัก  แล้วเดินตรงไปยงัสิง่นั้น) 
ข. กรณีที่หาค่าของมุมอะซิมทุ  จากต าบลที่เรายืนอยู่  ไปยังต าบลทีเ่ราจะเดินทางไป 
1. ถือเข็มทิศบนฝ่ามือในแนวระดบั 
2. หันลูกศรช้ีทิศทาง  ไปยังจุดที่เราจะเดินทางไป 
3. หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนถึงครึง่อักษร N  จะอยู่ตรงปลายเข็มแมเ่หล็ก 
4. ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดที่ปลายศรแดง คือค่ามุมที่เราต้องการทราบ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 14     
เรื่อง   แผนท่ีเข็มทิศ  ( ต่อ )                เวลำ     1   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงค์ 

1. อธิบายระบบ  เส้นช้ันความสงูในแผนทีท่หารได้ 
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกัดกริดในแผนที่ได ้
3. บอกส่วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้ 
4. แสดงวิธีหาทิศ  โดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจง้ได้ 

เน้ือหำ 
 แผนที่เข็มทิศ 

1. การใช้เข็มทิศในทีก่ลางแจ้งและการหาทิศ 
2. ระบบ  เส้นช้ันความสูง 
3. ระบบพิกัดกริดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ ริมโบ้ลกูเสือ”         5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

 3.1  ผู้ก ากบัอธิบายเส้นช้ันความสงูและวิธีการหาต าแหน่งทีต่ั้ง โดยอาศัยระบบพิกัดกริดใน
แผนที่ของกรมแผนทีท่หาร 
 3.2  ผู้ก ากบัอธิบายการใช้เข็มทิศ 

   3.3  ผู้ก ากบัลกูเสือและลูกเสอืช่วยกันสรปุ 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. แผนที่ทหาร – เข็มทิศ 
2. แผนภูมิระบบช้ันความสงูและวิธีอ่านต าแหน่งพิกัดกริด 
3. แผนภูมิส่วนประกอบ  วิธีการใช้เก็บรักษาเข็มทิศ 
4. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต   
2. ซักถามเกีย่วกับระบบเส้นช้ันความสูงในแผนที่และส่วนประกอบของเข็มทิศ 

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ........................................................................................................ ............... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี   15   
เรื่อง   แผนท่ีเข็มทิศ  ( ต่อ )               เวลำ     1   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงค์ 

1. อธิบายระบบ  เส้นช้ันความสงูในแผนทีท่หารได้ 
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกัดกริดในแผนที่ได ้
3. บอกส่วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้ 
4. แสดงวิธีหาทิศ  โดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจง้ได้ 

เน้ือหำ 
 แผนที่เข็มทิศ 

1. การใช้เข็มทิศในทีก่ลางแจ้งและการหาทิศ 
2. ระบบ  เส้นช้ันความสูง 
3. ระบบพิกัดกริดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “ เกมหาทิศ ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

 3.1  ผู้ก ากบัทบทวนแผนการจัดที่      เรื่องพิกัดกริด 
   3.2  แบ่งหมู่ลกูเสือเรียนตามฐานโดยผู้ก ากบัอธิบายและสาธิต 
   3.3  ผู้ก ากบัและลูกเสอืช่วยกันสรปุ 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. แผนที่ทหาร – เข็มทิศ 
2. แผนภูมิระบบช้ันความสงูและวิธีอ่านต าแหน่งพิกัดกริด 
3. แผนภูมิส่วนประกอบ  วิธีการใช้เก็บรักษาเข็มทิศ 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต   
2. ซักถามเกีย่วกับระบบเส้นช้ันความสูงในแผนที่และส่วนประกอบของเข็มทิศ 

 
บันทึกหลังกำรสอน.............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  16     
เรื่อง   เง่ือนท่ีใช้ในกำรบุกเบิก         เวลำ     1   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงค์ 
 แสดงการผูกเงือ่นส าหรบัช่วยชีวิตคนได้ 
เนื้อหา 

เงื่อน 
เงื่อนบ่วงสายธน ู
เงื่อนบ่วงสายธนู  2  ช้ัน 
แสดงวิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนู  3  ช้ัน  ได้ 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ แข่งขันเรือบก ”         5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1 ผู้ก ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์  อันตรายทีเ่กิดข้ึนและอาจมีคนต้องการ 
ความช่วยเหลือ  เช่น  ตกน้ า  ตกเหว 

3.2 ร่วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจท าได้โดยการใช้เชือกและเงื่อนต่าง ๆ 
3.3  แบ่งหมูลู่กเสือเรียนผูกเงื่อนตามฐาน  โดยผู้ก ากบัอธิบายและสาธิตแล้วให้ 
ลูกเสือฝึกปฏิบัต ิ
ฐานที่  1     เงื่อนบ่วงสายธน ู          ฐานที่  2     เงื่อนบว่งสายธนู  2  ช้ัน 
ฐานที่ 3      เงื่อนบ่วงสายธนู  3  ช้ัน 
3.4  ทดสอบการผูกเงื่อน 

4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. แผนภูมิเงือ่นบ่วงสายธนู  เงื่อนบ่วงสายธนู  2  ช้ัน เงื่อนบ่วงสายธนู  2  ช้ัน 
2. เชือก 
3. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ทดสอบ 

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 

กำรผูกเง่ือน 
1. เงื่อนบ่วงสายธน ู

เป็นเงื่อนที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  เพราะไมห่ลุดหรอืเลื่อนได้ง่าย  มีความสมัพันธ์กับเงื่อน 
ขัดสมาธิ  SHEET  BEND 

ประโยชน ์
 -  ใช้ในการผูกเชือกเพื่อท าเป็นบ่วงคล้องวัตถุต่าง ๆ  
 -  ใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้  สัตว์สามารถเดินรอบหลักโดยเชือกไม่พันหรือรัดคอสัตว์ 

    จนเกินไป 
-  ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้  ส าหรบัให้คนน่ังหย่อนลงในที่ต่ าหรอืยกขึ้นไปที่สงู 
-  ใช้คล้องคันธนู 
-  ผูกเรือกบัหลักเมื่อเวลาน้ าข้ึนหรือน้ าลงก็ไม่มปีัญหา  เพราะบ่วงจะเลื่อนข้ึนลงได้ 

 
2. เงื่อนบ่วงสายธนู  2  ช้ัน 

ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับเงื่อนเก้าอี้  ( FIRESEN’S  SHAIR  KNOT ) สามารถเลื่อนบ่วงได้ตาม 
ความต้องการของผู้ใช้และมีความแน่นหนาเพราะบ่วงมีถึง  2  ช้ัน 

ประโยชน ์
 -  ใช้ในการช่วยคนไข้ที่หมดสติ  ให้วัดตัวของคนไข้กางแขนของคนไข้ออกทั้ง  2  ข้าง  วาง 

เงื่อนไว้ที่ราวนมซ้าย  เลื่อนบ่วงแรกไปถึงปลายนิ้วกลางซ้ายของคนไข้  บ่วงนี้จะมีขนาดพอดีทีจ่ะใช้คล้องจาก
หลงัผ่านรักแรท้ั้ง  2  ข้าง  เลื่อนบ่วงที ่ 2  ไปถึงปลายนิ้วกลางข้างขวาของคนไข้  บ่วงนี้จะมีขนาดพอดีทีจ่ะ
คล้องที่ขาพบัทัง้  2  ข้าง 

-  ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่  การช่วยคนข้ึนจากที่ต่ า  และช่วยคนลงจากทีสู่ง  เช่น  ช่วยคนที่
ติดไฟไหม้อยู่บนอาคารสงู ๆ  

-  ใช้คล้องกับเหล็ก  เสา  และต้นไม้  จะท าให้แข็งแรง  ทนทาน 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 17     
เรื่อง   เง่ือนท่ีใช้ในกำรบุกเบิก  ( ต่อ )        เวลำ     1   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุดประสงค์ 

1. แสดงวิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนู  3  ช้ัน  ได้ 
2. แสดงวิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนูพันหลกัได้ 
3. แสดงวิธีผูกเงื่อนเก้าอี้ได ้

เน้ือหำ 
เงื่อน  1.เงื่อนบ่วงสายธนู  3  ช้ัน    2. เงื่อนบ่วงสายธนูพันหลัก   3. เงื่อนเก้าอี ้

กิจกรรม 
1. พิธีเปิด  ( ชักธง สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2. เกม  “ วิบาก ”          5   นาที 
3. สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

3.1  ผู้ก ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์  อันตรายทีเ่กิดข้ึนและอาจมีคนต้องการ 
       ความช่วยเหลือ  เช่น  การตกน้ า  การตกเหว  การไต่จากทีสู่ง 
3.2  ร่วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจท าได้โดยการใช้เชือกและเงื่อนต่าง ๆ  
3.3  แบ่งหมู่ลกูเสือเรียนผูกเงื่อนตามฐาน  โดยผู้ก ากับอธิบายและสาธิตแล้วให้ 

ลูกเสือฝึกปฏิบัต ิ
ฐานที่  1     เงื่อนบ่วงสายธนู  3  ช้ัน             ฐานที ่ 2     เงื่อนบ่วงสายธนูพันหลัก 
ฐานที่  3     เงื่อนเก้าอี ้

3.4  ทดสอบการผูกเงื่อน 
4. เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
5. พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลกิ )    10 นาที 

สื่อ 
1. แผนภูมิเงือ่นบ่วงสายธนู  3  ช้ัน      2.    เงื่อนบ่วงสายธนูพันหลกั   
3.  เงื่อนเก้าอี้                                 4.    เชือก 

          5.   นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต                                  2.ทดสอบ 

 
บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 

กำรผูกเง่ือน 
1. เง่ือนบ่วงสำยธนู  3  ชั้น 

ทบเชือกโดยให้ปลายเช่ือกอยู่ด้วยกันเพือ่ให้แข็งแรง  แน่นหนา  และตวัดเชือกให้เป็นบ่วงเพื่อ 
ประโยชน์ในการคล้อง 

ประโยชน ์
 -  ใช้ผูกขอเหล็กได้ทลีะหลายขอ  เพื่อเกี่ยวและยกสิ่งของหรือหย่อนลงในที่ต่าง ๆ  
 -  ใช้กับปั้นจั่นยกสิ่งของ 

-  ใช้แทนบ่วงเก้าอี้ได ้
2. เง่ือนบ่วงสำยธนูพันหลัก 

บ่วงสายธนูพันหลัก  เพื่อประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น  คล้องสัตว์  คล้องเรอื  เป็นต้น 
3. เง่ือนเก้ำอ้ี 

วิธีผูก 
 ข้ันที่  1  ท าเชือกให้เป็นบ่วงสลบักัน  คล้ายข้ันแรกของเงื่อนตะกรุดเบ็ด 

ข้ันที่  2  ผลักใหบ้่วงเข้าไปซ้อนกัน 
ข้ันที่  3  ดึงขอบบ่วง  1  ข้าม  ขอบ  2  ลอด  ( ดึงพร้อม ๆ กัน ) 
ข้ันที่  4  ขดปลายเชือกใหเ้ป็นบ่วง A , B  เพื่อจะได้สอดบ่วง 1  เข้าในบ่วง A  และบ่วง  2   

เข้าในบ่วง  B  เพื่อลอ็คไม่ให้เงื่อนรูดได ้
ข้ันที่  5  และวิธีใช้ สอดบ่วง 1 เข้าในบ่วง A และบ่วง  2 เข้าไปในบ่วง  B ( พลิกดูทีบ่่วง   

A , B  ถ้าถูกต้องจะเป็นตะกรุดเบ็ด)เมื่อจะใช้ก็สอดเท้าเข้าไปในบ่วง  1  ใช้ผ้ารองตรงขาพบั  บ่วง  2  สวมลง
ทางศีรษะลงไปคล้องรักแร้  ปลาย  X  ,  Y  ดึงไว้ค่อย ๆ โรยเชือกลง  หรือดึงขึ้น 

ประโยชน์  ใช้เป็นเงื่อนกู้ภัย  ช่วยคนที่ติดอยู่บนอาคาร  หรอืต้นไม้  โดยหย่อนลงสู่พื้นหรือช่วย 
ลากข้ึนจากบ่อใช้เช่นเดียวกบับ่วงสายธนู 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  18     
เรื่อง   กำรปฐมพยำบำล            เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ถูกวิธีและปลอดภัย 
2. บอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหต ุ

เน้ือหำ 
1. การเคลื่อนย้ายผูป้่วย 
2. การขอความช่วยเหลอื 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “เคลื่อนย้ายผู้ป่วย       5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1    สนทนาและร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคล   
      หรือหน่วยงานต่าง ๆ  เมื่อเกิดอบุัติเหต ุ
       3.2    แบ่งหมูลู่กเสือออกเป็น  2  กลุ่ม  เรียนเป็นฐานโดยมีผู้ก ากบัอธิบาย  สาธิต   
   แล้วให้ลูกเสือปฏิบัติตาม  ดังนี้  
   ฐานที่  1  การเคลือ่นย้ายผูป้่วย 
   ฐานที่  2  การช่วยคนหายใจ 
          3.3   เกมทดสอบ 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายข้ึนอยู่กบัอปุกรณ์ทีเ่ลือกช่วยเหลือ  เช่น เก้าอี้  เสื่อ  เสื้อ  กางเกง  ฯลฯ 
2. ไม้ง่าม 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต   
2. ทดสอบ 

บันทึกหลังกำรสอน............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ......................................................................................... 
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รำยละเอียดเน้ือหำ 
 
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย 
  การเคลื่อนย้ายผูป้่วยในสถานที่ทีเ่กิดอบุัติเหตุน้ัน  อาจท าไดห้ลายวิธี  แล้วแต่จ านวนของผู้ปฐม
พยาบาล  และเครื่องมือทีม่ีอยู่ในขณะนั้น  วิธีต่าง ๆ เหล่าน้ี  คือ 

ก. อุ้มเดี่ยว  เมื่อมผีู้พยาบาลเพียงคนเดียว 
 หมายถึง  การอุม้ผูป้่วยโดยผู้ปฐมพยาบาลคนเดียว  ใช้ในโอกาสฉุกเฉิน  ไม่มผีู้ช่วย 

และหาเปลไม่ได้  การอุ้มแบบนี้  ส าหรับการเคลื่อนย้ายในระยะใกล้ ๆ  
1. อุ้มแบก  ( FIREMAN’S  CARRY )  เป็นท่าอุ้มที่เหมาะส าหรับคนหมดสติ  
2. อุ้มพยุงเดิน  ( HUMAN  CRUTCH )  เหมาะส าหรับคนไข้ทีข่าข้างหนึ่งได้รบั 

บาดเจบ็  เช่น  ข้อเท้าเคล็ด 
3. อุ้มกอดด้านหน้า  ( SHOULDER – KNEE  ARMS  CARRY )  เหมาะส าหรับ 

ผู้ป่วยที่ตัวเล็กกว่าผู้พยาบาล 
4. อุ้มกอดด้านหลัง  ( BACK  CARRY )  ในรายทีผู่้ป่วยไม่รูส้ึกตัว  และตัวโตเท่า ๆ  

กับผูพ้ยาบาล   
5. อุ้มทาบหลงั  ( PACK  STRAP  CARRY )  ในขณะที่คนไข้นอนหรือนัง่               

ผู้พยาบาลหันหลงัใหผู้้ป่วย  จับแขนทัง้สองของผู้ป่วยคลอ่มไหลผู่้พยาบาล  และดึงมอืทั้งสองของผู้ป่วยที่อยู่
ด้านหน้าของผูพ้ยาบาลให้ต่ าลงมากที่สุด  ผู้พยาบาลเดินโดยหลงัโค้งมาทางหน้าเลก็น้อย 

6. อุ้มลากด้วยคอ  ( FIREMAN’S  DRAG )  เหมาะส าหรบัผูป้ว่ยที่ไม่รู้สกึตัวและ      
ผู้พยาบาลไม่สามารถยืนได้  ให้ผูกข้อมือทั้งสองของผู้ป่วย  และผู้พยาบาลสอดศีรษะให้ข้อมอืทั้งสองของผูป้่วย
อยู่บนคอผูพ้ยาบาล  ผู้พยาบาลอาจยกศีรษะผูป้่วยให้สงูข้ึนมากหรือน้อยได้โดยการยกไหล่และคอข้ึนลง  ของ
ผู้พยาบาล 

ข. อุ้มคู่  เมื่อมผีู้พยาบาลสองคน 
 ถ้ามีผู้พยาบาล  2  คน  การอุ้มจะท าให้ผูป้่วยสบายข้ึน ได้รับความกระทบกระเทือน 

น้อยลง  และสามารถอุม้ได้ไกล 
1. อุ้มเคียง  ( TWO – MAN  ARMS  CARRY )  ผู้พยาบาลทัง้สองอยู่ด้านเดียวกัน   

คนแรกมือหนึ่งยกศรีษะและไหล่  อีกมือยกหลัง  คนที่สอง  มือหนึ่งยกสะโพก  อีกมือยกปลายต้นขา 
2. อุ้มพยุงด้วยคนสองคน  การอุ้มชนิดนี้  มีโอกาสใช้ได้บ่อย  แต่ห้ามใช้ในรายที่ม ี

กระดูกแขน  ขา  กระดูกสันหลังหัก  วิธีการคล้ายการอุ้มพยุงเดิน  แต่ใช้คนพยุง  2  คน 
3. อุ้มคนละด้าน  ( HUMAN  STRETCHER )  เหมาะส าหรับยกผู้ป่วยที่นอน และ 

ในคนหมดสติก็ใช้ได้  ผู้พยาบาลอยู่คนละด้านของผูป้่วย  ทั้งสองคนใช้มือซ้ายรองทีก่้น  และมือซ้ายของ           
ผู้พยาบาลทัง้สองจบักันเป็นรปูเกี่ยวขอ  มือขวาของผู้พยาบาลคนหนึ่งจับที่ศีรษะ  คอและไหล่  ส่วนอีกคนใช้ 
มือขวาจับที่นอ่ง 

4. อุ้มคู่กอดหลัง  ( FORE – ART  CARRY )  ใช้ส าหรับเวลาอุม้ผ่านประตู  หรอื 
ทางแคบ ๆ ถ้าคนไข้ไม่รู้สึกตัว  การอุ้มวิธีนี้ต้องคอยระวังการอุดตันของทางเดินหายใจ 

5. อุ้มคู่ประสานแคร่  ผู้พยาบาล  2  คน  อาจใช้มือทั้งสองของแต่ละคนจบักัน 
เพื่อใหผู้้ป่วยน่ังบนมือทั้ง  4  นั้น  เหมาะส าหรับผู้ป่วยทีส่ามารถใช้มือข้างเดียว  หรือทั้งสองข้างกอดคอผู้
พยาบาล  ในรายทีผู่้ป่วยไม่สามารถใช้แขนกอดคอผู้พยาบาลได้  ให้ผู้พยาบาลใช้มือข้างเดียวจับกันเป็นรูปขอ  
เพื่อใหผู้้ป่วยน่ังและมอืแต่ละข้างที่เหลอืของผู้พยาบาลโอบหลังคนป่วยไว้ 
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                     ค.การใช้เปล เมื่อมผีู้พยาบาลตัง้แต่สองคนข้ึนไปและมเีปลหรือเครื่องมืออื่นที่ใช้แทนเปล 
1. การเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี ้ ( CHAIR  LITTER )  การอุ้มคู่  โดยใช้เก้าอี้ช่วยจะ 

ท าให้คนไข้นั่งสบายข้ึน เหมาะส าหรับคนไข้ทีรู่้สกึตัวดี การยกเก้าอี้ควรให้เก้าอีเ้อียงไปด้านหลังราว  30  องศา 
2. การเคลื่อนย้ายผูป้่วยโดยใช้เปล  ( STRETCHER )  เป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ที่ดทีี่สุด  และผู้ป่วยได้รับความสบายมากกว่าวิธีอื่น ๆ  
ก. การใช้เปลโดยผู้พยาบาล  2  คน  ส าหรับใช้ในสถานที่แคบ ๆ  
ข. การใช้เปลโดยผู้พยาบาล  3  คน  การยกคนไข้  ต้องระมัดระวัง 
ค. การใช้เปลโดยผู้พยาบาล  4  คน  เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด  เวลาเดิน 

ผู้พยาบาลทัง้  4  จะจบัขอบเปลคนละมุม  ท าให้เคลื่อนย้ายได้ไกล ๆ  
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แผนกำรจัดท่ี  19     
เรื่อง   ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติกิจกรรม   เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติกจิกรรมได้ 
เน้ือหำ 
  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม  

1. กิจกรรมบุกเบิก 
2. กิจกรรมผจญภัย 
3. กิจกรรมเดินทางไกล 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.   “เพลง  ริบโบ้ลกูเสือ”       5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
   ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม 
       3.1   กิจกรรมบุกเบิก 

     3.2   กิจกรรมผจญภัย 
       3.3   กิจกรรมเดินทางไกล   
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. อุปกรณ์กิจกรรมต่างๆ 
2. ไม้ง่าม 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต   
2. ทดสอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................... .......................................................................................... 
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แผนกำรจัดท่ี  20     
เรื่อง   ประดับเครื่องหมำยลูกเสือโลก        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแผนการจัดที่      เรื่องการประดบัเครื่องหมายลูกเสือโลก  

เน้ือหำ 
การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก 

กิจกรรม 
1.    พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2.    เพลง  “ มาร่วมใจ ”          5   นาที 
3.    สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
 4.    เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นเป็นคต ิ        5 นาที 
 5.    พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครือ่งแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

สื่อ 
1. ไม้ง่าม 
2. นกหวีด 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต 
2. ซักถาม 
3. ทดสอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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รำยละเอียดเน้ือหำ 
กำรประดับเครื่องหมำยลูกเสือโลก 

หลักสูตรลูกเสอืโลกมีวิชาพื้นฐาน  8  วิชา เครื่องหมายลูกเสอืโลก เป็นเครื่องหมายข้ันต้นส าหรบัผู้ที่
เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  มีลักษณะเป็นรปูวงกลม ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 4.3  เซนติเมตร  มีตราเครื่องหมาย
หัวลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง  ล้อมรอบด้วยเชือกสีขาวเป็นรปูวงกลม  ผูกเป็นเงื่อนพิรอดอยูเ่บือ้งล่าง ติดที่
กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้ายซ้าย  และจะติดเครื่องหมายลูกเสือโลก  เมื่อท าพิธีเข้าประจ ากองแล้วพร้อมติดอินธนู
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ที่บ่าทั้ง  2  ข้าง ( ลูกเสอืก าลงัเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 )  ลูกเสือควรสอบได้
เครื่องหมายลูกเสือโลกภายหลงัจากที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายในระยะเวลา 6 เดือน  จึงจะเป็น
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบรูณ์  และพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อสอบวิชาพิเศษที่ตนสนใจ  และสอบวิชา
ลูกเสือช้ันพเิศษ  ลูกเสือหลวง  ต่อไป 

 

เครื่องหมำยลูกเสือโลก 

    
  

ALGERIA/ 
ALGERIE 

ARGENTINA/ 
ARGENTINE 

ARMENIAN SCOUTS 
AUSTRALIA/ 
AUSTRALIE 

AUSTRIA/ 
AUTRICHE 

BAHAMAS 

      
          

BAHRAIN/ 
BAHREIN 

BANGLADESH 
BARBADOS/ 
BARBADE 

BELGIUM/ 
BELGIQUE 1 

BELGIUM/ 
BELGIQUE 

BELGIUM/ 
BELGIQUE3 

 
     

BELGIUM/BELGIQ
UE 4 

BENIN BOLIVIA/BOLIVIE BOTSWANA BRAZIL/BRESIL BRUNEI 



38 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

      

BURUDI 
CAMEROON/CAME

ROUN 
CANADA 1 CANADA 2 

CENTRAL 
AFRICAN REP. 

CHAD/TCHAD 

  
    

CHILE/CHILI 
BOY SCOUTS  

OF CHINA 
COLOMBIA/ 
COLOMBIES 

COSTA RICA CYPRUS/CHYPRE 
DENMARK/ 

DANEMARK 1 

      

DENMARK/ 
DANEMARK 2 

DENMARK/ 
DANEMARK 3 

GREENLAND/ 
GROENLAND 

FAROE 
ISLANDS/ 

ILES FEROE 1 

FAROE ISLANDS/ 
ILES FEROE 2 

DOMINICAN 
REPUBLIC/ 

REPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

 
     

ECUADOR/ 
EQQUATEUR 

EGYPT/EGYPTE EI SALVADOR 
ETHIOPIA/ 
ETHIOPIE 

FIJI/FIDJI 
FINLAND/ 
FINLANDE 

      
FRANCE 1 FRANCE 2 FRANCE 3 FRANCE 4 FRANCE 5 GABON 
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THE GAMBIA/ 
GAMBIE 

GHANA GREECE/GRECE 
GERMANY/ 

ALLEMAGNE 1 
GERMANY/ 

ALLEMAGNE 2 
GERMANY/ 

ALLEMAGNE 3 

      

GRENADA/ 
GRENADE 

GUATEMALA 
GUYANA/ 
GUYANE 

HAITI HONDURAS HONG KONG 

 
 

 
   

ICELAND/ 
ISLANDE 

INDIA/INDE 
INDONESIA/ 
INDONESIE 

IRAN IRAQ/IRAK 
IRELAND/ 
IRLANDE 1 

      
IRELAND/ 
IRLANDE 2 

ISRAEL ITALY/ITALIE 1 ITALY/ITALIE 2 
IVORY COAST/ 

COTE-D'IVOIRE 1 
IVORY COAST/ 

COTE-D'IVOIRE 2 

   
   

IVORY COAST/ 
COTE-D'IVOIRE 3 

JAMAICA/ 
JAMAIQUE 

JAPAN/JAPON 
JORDAN/ 
JORDANIE 

KENYA KOREA/COREE 
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KUWAIT/KOWEIT LEBANON/LIBAN LESOTHO LIBRIA LIBYA/LIBYE LIECHTENSTEIN 

      

LUXEMBOURG 1 LUXEMBOURG 2 MADAGASCAR 1 
MADAGASCAR 

2 
MADAGASCAR 3 

MALAYSIA/ 
MALAYSIE 

      

MALTA/MALTE 
MAURITANIA/ 
MAURITANIE 

MAURITIUS/ILE 
MAURICE 

MEXICO/ 
MEXIQUE 

MOROCCO/ 
MAROC 

NEPEL 

      

NETHERLANDS/ 
PAYS-BAS 

NEW ZEALAND 
NOUVELLE 
ZELANDE 

NICARAGUA NIGERIA 
NORWAY/ 
NORVEGE 

OMAN 

  
 

   

PAKISTAN 
PANAMA REPUBLIC 
/REPUBLIQUE DE 
PANAMA 

PAPUA NEW 
GUINEA/PAPOUA-
NOUVELLE-GUINEE 

PARAGUAY PERU/PEROU PHILIPPINES 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

      

PORTUGAL 1 PORTUGAL 2 QATAR RWANDA SENEGAL 1 SENEGAL 2 

     
 

SUADI ARABIA SIERRA LEONE 
SINGAPORE/ 
SINGAPOUR 

SOUTH FRICA/ 
AFRIQUE DU 
SUD 

SPAIN/ESPAGNE 
1 

SPAIN/ESPAGNE 
2 

      
SPAIN/ESPAGNE 

3 
SRI LANKA SUDAN/SOUDAN SURINAM SWAZILAND 

SWEDEN/SUEDE 
1 

      

SWEDEN/ 
SUEDE 2 

SWEDEN/ 
SUEDE 3 

SWEDEN/ 
SUEDE 4 

SWEDEN/ 
SUEDE 5 

SWEDEN/ 
SUEDE 6 

TANZANIA/ 
TANZANIE 

   
   

SWITZERLAND/ 
SUISSE 

SYRIA/SYRIE 
THAILAND/ 
THAILANDE 

TOGO 

TRINIDAD&TOBA
GO/ 

TRINITE ET 
TOBAGO 

TUNISIA/TUNISIE 
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TURKEY/TURQUI
E 

UGANDA/OUGAND
A 

UNITED ARAB 
EMIRATES/EMIRATS 

ARABES UNIS 

UNITED 
KINGDOM 

ROYAUME-UNI 

UNITED STATEA 
OF AMERICA 
ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE 

UPPER 
VOLTA/HAUTE-

VOLTA=BURKINA 
1 

   
   

UPPER 
VOLTA/HAUTE-

VOLTA=BURKINA 
2 

URUGUAY VENEZUELA YEMEN ZAIRE ZAMBIA/ZAMBIE 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 (ภำคเรียนที่ 2) 
แผนกำรจัดท่ี    21   
เรื่อง   ปฐมนิเทศ        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. ปฏิบัติตนอยู่ในระบบหมู่ได้ 
2. ช้ีแจงการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ได้ 
3. บอกเครื่องหมายวิชาพิเศษได้ 

เน้ือหำ 
1. การปฏิบัติตนการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. การเรียนเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

กิจกรรม 
1. สนทนาถึงระบบหมู่  การปฏิบัติกจิกรรม 
2. อธิบายถึงการแต่งเครื่องแบบ การแต่งกายและการเตรียมอปุกรณ์ 
3. การเรียนเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

สื่อ 
 ภาพลูกเสือแต่งเครื่องแบบ 
 ภาพเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตความสนใจในการเข้าร่วมกจิกรรม   
2. ซักถาม 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
 

 

 



44 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  22      
เรื่อง   วิชำผจญภัย          เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  สามารถบรรจเุครื่องหลังส าหรับเดินทางไกล 24 กิโลเมตร 
เน้ือหำ 
  การบรรจุเครื่องหลงั 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  จอห์นบราว        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  การบรรจุเครื่องหลัง   
       3.2  การเลือกอุปกรณ์ 
  4.   เล่า เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ         5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

เพลง ใบความรู้  อุปกรณ์ 
วิธีวัดผล 

สัมภาษณ์  ทดสอบ 
 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 23    
เรื่อง   วิชำผจญภัย (ต่อ)        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  สามารถเดินทางไกลระยะทาง 16 กิโลเมตรได้ 
เน้ือหำ 
  การเดินทางไกล  
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  เพลง             5 นาที 
  3.  เนื้อหาตามหลักสูตร        30 นาที 
       3.1  เครื่องหมายสะกดรอย   
       3.2  การเดินทางไกล 
  4.   เล่า เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ         5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

เพลง เครื่องหมาย ใบความรู้ อุปกรณ์ 
วิธีวัดผล 
  ตรวจผลการปฏิบัตงิาน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 24      
เรื่อง   วิชำผจญภัย (ต่อ)        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  เดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมได้ 
เน้ือหำ 
  วิชำผจญภัย 
  การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 
  การตั้งค่ายพักแรมในถ่ินที่ไม่คุ้นเคย 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ป่าดงพงพ ี”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัน าสนทนาถึงแผนการจัดที่      เรื่องการเดนิทางไกล   
       3.2  ลูกเสือวางแผนการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพักแรม 
   แล้วรายงานหน้าช้ันเรียน 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ตัวอย่างแผนที่การเดินทางไกล 
2. ภาพการปฏิบัติกจิกรรมการเดินทางไกล 
3. ภาพการอยู่ค่ายพักแรม 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.............................................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................................................................................................ ..............
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  25    
เรื่อง   วิชำผจญภัย (ต่อ)        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  เดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมได้ 
เน้ือหำ 
  วิชำผจญภัย 
  การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 
  การตั้งค่ายพักแรมในถ่ินที่ไม่คุ้นเคย 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม “ว่ิงเปรี้ยววงกลม        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัน าสนทนาถึงแผนการจัดที่      เรื่องการเดนิทางไกล   
       3.2  การเดินทางไกลลูกเสือต้องปฏิบัติดังนี ้
   3.1.1  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   3.1.2  การใช้เข็มทิศ 
   3.1.3  เหตุฉุกเฉินทางน้ า 
   3.1.4  การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน 
   แล้วรายงานหน้าช้ันเรียน 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ตัวอย่างแผนที่การเดินทางไกล 
2. ภาพการปฏิบัติกจิกรรมการเดินทางไกล 
3. ภาพการอยู่ค่ายพักแรม 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................................................................................. .............................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  26   
เรื่อง   วิชำผจญภัย (ต่อ)        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  เดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมได้ 
เน้ือหำ 
  วิชำผจญภัย 
  การเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรม 
  การผจญภัย 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( พิธีเปิด  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกมแข่งเรอืบก        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัน าสนทนาถึงแผนการจัดที่      เรื่องการเดนิทางไกล   
       3.2  ลูกเสือวางแผนการเดินทางไกลและการตั้งค่ายพักแรม 
              แล้วรายงานหน้าช้ันเรียน 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ตัวอย่างแผนที่การเดินทางไกล 
2.   ภาพการปฏิบัติกจิกรรมการเดินทางไกล 
3. ภาพการอยู่ค่ายพักแรม 

วิธีวัดผล 
1.    สังเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  27   
เรื่อง   ลม  ฟ้ำ  อำกำศ                 เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกลมทีเ่กิดในท้องถ่ินของตนได ้
2. บอกลักษณะของลมประเภทต่างๆได ้

เน้ือหำ 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. ลมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ John  Brown ”       5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัสนทนากับลูกเสอืถึงลกัษณะลมที่เกิดในประเทศไทย 
       3.2  ผู้ก ากบัลกูเสือ อธิบายเนื้อหาลมต่างๆที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 
        -   ลมมรสุม 
   -   ลมบกลมทะเล 
   -   ลมประจ าถ่ิน 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล 
2. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  28     
เรื่อง   ลม  ฟ้ำ  อำกำศ ( ต่อ )                เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกลมทีเ่กิดในท้องถ่ินของตนได ้
2. บอกลักษณะของลมประเภทต่างๆได ้

เน้ือหำ 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. ลมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ งานสิ่งใด ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัสนทนาทบทวนเนื้อหาลักษณะลมที่เกิดในประเทศไทย 
       3.2  ผู้ก ากบัลกูเสือ  ให้เข้ากจิกรรมตามฐานต่างๆ  
        ฐานที่ 1 ลมมรสุม 
   ฐานที่ 2 ลมบกลมทะเล 
   ฐานที่ 3 ลมประจ าถ่ิน 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล 
2. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 
 

ลมต่ำงๆท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
1. ลมมรสมุ  คือ  ลมที่เกิดจากความกดดันอากาศ  เหนือพื้นดินกับพื้นมหาสมุทรแตกต่างกันในฤดู 

ร้อน  ลมนี้พัดจากมหาสมุทรเข้าแผ่นดิน  ท าให้เกิดฝนตกและน าความชุ่มช้ืนสู่แผ่นดินในฤดูหนาว  ลมนีจ้ะพัด
จากพื้นดินไปสู่มหาสมทุร  น าความแห้งแล้งและความหนาวมาสู่แผ่นดิน   

2. ลมบกลมทะเล   
ลมบก  เกิดในเวลากลางคืน คือ  เป็นลมที่พัดจากฝั่งสู่ทะเล  เพราะในเวลากลางคืนพื้นดินคายความ 

ร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ า  จึงท าให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ ากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ า  ความ
กดดันของพื้นดินสงูกว่าพื้นน้ า  อากาศจึงเคลื่อนทีจ่ากฝั่งสู่ทะเล 
  ลมทะเล  เกิดในเวลากลางวัน  เป็นลมทีพ่ัดจากทะเลเข้าสู่ฝัง่  เพราะในเวลากลางวันแผ่นดินรอ้นกว่า
น้ า  ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ ากว่า  ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ าอากาศจึงเคลื่อนที่จากทะเล
เข้าสู่ฝัง่ 

3. ลมประจ าถ่ิน  คือลมที่พัดข้ึนเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่างๆ เกิดข้ึน  เนื่องจากความกดดันของ 
ของอากาศในภูมิภาคนั้นๆแตกต่างกัน  ลมประจ าถ่ินประเทศไทย  คือ  “ลมว่าว” ซึ่งพัดอยูร่ะหว่างเดือน
มีนาคม – เดือนเมษายน  เนื่องจากความกดดันอากาศในอ่าวไทยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างกัน   
ลมจงึพัดจากอ่าวไทยไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  29      
เรื่อง    ลม  ฟ้ำ  อำกำศ  ( ต่อ )     เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกลมทีเ่กิดในท้องถ่ินของตนได ้
2. บอกลักษณะของลมประเภทต่างๆได ้

เน้ือหำ 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. ลมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “ จ าสิ่งของ ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัสนทนาทบทวนเนื้อหาลักษณะลมที่เกิดในท้องถ่ิน 
       3.2  ผู้ก ากบัลกูเสือให้อภิปรายร่วมกันถึงปะโยชน์ของลม 
       3.3  ตัวแทนแต่ละหมู่น าเสนอผลการอภิปราย 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ภาพแสดงการเกิดลมบกและลมทะเล 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังกำรสอน.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แบบบันทึกกิจกรรม  แผนกำรจัดท่ี      เรื่อง  ประโยชน์ของลม 
 
สมำชิกหมู่…………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………….. 
7. …………………………………………………………….. 
8. ……………………………………………………………. 

ประโยชน์ของลม 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ให้วำดภำพประกอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวท่ีข้องกับลม  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  30   
เรื่อง  ลม  ฟ้ำ  อำกำศ  ( ต่อ )     เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. บอกฤดูกาลต่างๆในทอ้งถ่ินของตนได ้
2. บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้นๆ ได้ 

เน้ือหำ 
1. การเกิดฤดูกาลต่างๆ ในประเทศไทย 
2. สัญญาณหรือสาเหตุทีท่ าใหล้ักษณะอากาศเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม “ จับข้ามแม่น้ า ”          5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัสนทนากับลูกเสอืถึงลกัษณะอากาศประจ าวัน 
       3.2  ผู้ก ากบัลกูเสือมอบหมายใหลู้กเสือบันทึกลักษณะของอากาศ 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. แผนที่ประเทศไทย 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
  1.    การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 

3. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

 

รำยละเอียดเน้ือหำ 
 

กำรจัดท ำสถิติกำลอำกำศประจ ำวัน 
        การจัดท าสถิติกาลอากาศประจ าวันน้ัน  ลูกเสือสามารถจัดท าข้ึนได้อย่างง่ายๆ โดยการสังเกต  
สภาพอากาศ  และวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์  แล้วจดบันทึกไว้  เราควรท าการสงัเกตในตอนเช้าและ   
ในตอนบ่ายของทุกวัน  ต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  2  เดือน เมือ่ครบแผนแล้วใหลู้กเสอืน าสถิติ 
กาลอากาศประจ าวันที่จดบันทึกมาพิจารณาดู  จะพบว่าสภาพอากาศและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป             
ซึ่งจะท าใหเ้ข้าใจถึงสภาพอากาศโดยทั่วๆไป  ของทอ้งถ่ินได้เป็นอย่างด ี
 

ตัวอย่ำงตำรำงสถิติกำลอำกำศประจ ำวัน 
วันท่ี ……เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 

 
เวลำ อุณหภูมิ  (องศำเซลเซียส) สภำพของอำกำศ หมำยเหต ุ

 
เช้า 
เย็น 

 
………………………………….. 
……………………………………. 

 
……………………….. 

………………………….. 

 

 
ผู้บันทกึ……………………………………. 

 
วันท่ี ……เดือน………………………….พ.ศ. ……………. 

 
เวลำ อุณหภูมิ  (องศำเซลเซียส) สภำพของอำกำศ หมำยเหต ุ

 
เช้า 
เย็น 

 
………………………………….. 
……………………………………. 

 
……………………….. 

………………………….. 

 

 
ผู้บันทกึ……………………………………. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  31    
เรื่อง  วิชำผู้จัดกำรอยู่ค่ำยพักแรม        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของค่ายพักแรมได้ 
2. สาธิตแผนการจัดที่      เรื่องที่แผนให้ได้อย่างน้อย 3 อย่าง ใน 5  อย่าง 

เน้ือหำ 
  วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม 
  สาธิตแผนการจัดที่      เรื่องที่แผนให้ได้อย่างน้อย 3 อย่าง 

1. การใช้ถ่านส าหรับหุงต้มอาหาร 
2. การก่อไฟส าหรับชุมนมุรอบกองไฟ 
3. การกางเต็นทส์ าหรับหมูลู่กเสือ 
4. การตากผ้าและเครื่องนอนทีเ่ปียกช้ืนให้แห้ง 
5. การป้องกันไฟไหม้ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  ยินดีที่พบกัน        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา   วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพักแรม               30 นาที 
        - การใช้ถ่านส าหรบัหงุต้มอาหาร 

 - การก่อไฟส าหรับชุมนุมรอบกองไฟ 
 - การกางเต็นทส์ าหรับหมู่ลกูเสือ 

        - การตากผ้าและเครื่องนอนที่เปียกช้ืนให้แห้ง 
 - การป้องกันไฟไหมร้ะหว่างอยู่ค่ายพักแรม 

  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. อุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

บันทึกหลังกำรสอน..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
ข้อเสนอแนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ.............................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  32      
เรื่อง  วิชำผู้จัดกำรอยู่ค่ำยพักแรม (ต่อ)        เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบาย สาธิตวิธีต่างๆที่ใช้ในค่ายพักแรมได้ 
2. มีความรู้เป็นอย่างดเีกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 

เน้ือหำ 
  วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม 

1. การระวังรักษาอาหาร 
2. การระวังรักษาน้ าด่ืม 
3. การระวังรักษาทีหุ่งตม้อาหาร 
4. การก าจัดขยะ 
5. การสร้างและระวังรกัษาส้วมช่ัวคราว 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  ยินดีที่พบกัน        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม    30 นาที 
            - การระวังรกัษาอาหาร 

 - การระวังรกัษาน้ าด่ืม 
 - การระวังรกัษาที่หงุต้มอาหาร 
 - การก าจัดขยะ 
 - การสร้างและระวังรกัษาส้วมช่ัวคราว 

  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. อุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
  1.    การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 

2.   ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 



58 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี   33     
เรื่อง  วิชำผู้จัดกำรอยู่ค่ำยพักแรม (ต่อ)    เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
1. อธิบาย สาธิตวิธีต่างๆที่ใช้เครื่องมือต่างๆที่แผนได ้
2. ใช้เครื่องมอืที่มเีครื่องยนต์ได้อย่างปลอดภัย 

เน้ือหำ 
  วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม 

1. ขวานส าหรบัโค่นต้นไม ้
2. เลื่อย 
3. ค้อนหนัก 
4. เครื่องมือลิดกิ่งไม ้
5. เครื่องมือที่ใช้เครื่องยนต์ เช่น เครือ่งตัดหญ้า สว่านไฟฟ้า ฯ 

กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  ยินดีที่พบกัน        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา           วิชาผู้จัดการอยู่ค่ายพกัแรม   30 นาที 
   - ขวานส าหรบัโค่นต้นไม ้

 - เลื่อย 
 - ค้อนหนัก 
 - เครื่องมือลิดกิ่งไม ้
 - เครื่องมือที่ใช้เครื่องยนต์ เช่น เครื่องตัดหญ้า สว่านไฟฟ้า ฯ 

  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคติ      5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. อุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม เช่น ขวาน เลื่อย ค้อน เครื่องตัดหญ้า 
2. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. การสงัเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 

65 
2.   ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  34   
เรื่อง   วิชำผู้พิทักษ์ป่ำ          เวลำ     1   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  บอกช่ือต้นไม้ต่างๆได้อย่างน้อย  20  ชนิด พร้อมบอกประโยชน์ของต้นไม้ชนิดต่างๆได้ 
เน้ือหำ 
  วิชำผู้พิทักษ์ป่ำ  
  -  ต้นไม้ต่างๆได้    
  -  ประโยชน์ของต้นไม้ชนิดต่างๆได้ 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ป่าดงพงพ ี”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัน าสนทนาถึงแผนการจัดที่      เรื่องสิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรา   
       3.2  ตัวแทนแต่ละหมู่แนะน าช่ือต้นไม้ต่างๆ  20 ชนิดพร้อมบอกประโยชน ์
              ของพืชแต่ละชนิด 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ตัวอย่างแผนภูมิเครือ่งหมายวิชาพิเศษที่ลกูเสือๆไดร้ับ 
2. ภาพการปฏิบัติกจิกรรมอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
3. กลอง  ฉ่ิง  กรับ 

วิธีวัดผล 
4. สังเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
5. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 
โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 
  ธรรมชาติ  หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ทีม่ีอยู่และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  ทั้งทีเ่ป็นสิ่งทีม่ีชีวิต  ได้แก่ 
คน  สัตว์ และพืช  รวมทั้งสิ่งที่ไมม่ีชีวิตซึ่งได้แก่ ลักษณะภูมปิระเทศต่างๆ เช่น แม่น้ า ล าคลอง ทะเล ภูเขา 
เป็นต้น  ตลอดจนสิ่งที่มองไม่เห็นซึง่ได้แก่อากาศ  เสียง  ความร้อน เป็นต้น 
  ธรรมชาติเป็นสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา  ซึ่งมีประโยชน์มากมาย แต่เท่าทีผ่่านมานั้น  คนเรามักใช้
ประโยชนจ์ากสิง่แวดล้อมที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างผิดวิธี  ท าให้สภาพธรรมชาติถูกท าลายอย่างมากจะกอ่ใหเ้กิด
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษนานาประการ เช่น ปัญหาน้ าเสีย  ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปญัหาขยะมลูฝอย  เป็นต้น  
ดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องตระหนกัถึงการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
  เมื่อลูกเสือมีเวลาว่าง  ควรเข้ามามสี่วนร่วมในโครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติในโรงเรียน  อย่างน้อย  1  
โครงการ  เช่น  การปลูกต้นไม้  การก าจัดขยะมลูฝอย  เป็นต้น  เพราะนอกจากจะใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
แล้ว  ยังท าให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีบรรยากาศที่น่าอยู่  น่าศึกษาเล่าเรียนยิ่งขึ้น 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  35     
เรื่อง   วิชำผู้พิทักษ์ป่ำ  ( ต่อ )                เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
 1.   เขียนโครงการอนรุักษ์ธรรมชาติในโรงเรียนได ้
                -  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างของต้นไม้ การกินอาหาร การหายใจและการเจรญิเตบิโต 
           2.   รู้จักอันตรายที่เกิดแก่ต้นไม้และป่าไม้ เช่นไฟไหม้ แมลงต่างๆ เช้ือโรค และสัตว์ต่างๆ 
เน้ือหำ 
  วิชาผู้พิทักษ์ป่า 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เกม  “ เรือกรรเชียง ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัน าสนทนาถึงแผนการจัดที่      เรื่องสิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรา   
       3.2  ผู้ก ากบัใหลู้กเสือศึกษาความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัโครงสร้างของต้นไม้ การกินอาหาร การหายใจ     
                     และการเจริญเติบโต รู้อันตรายทีเ่กิดแก่ตน้ไม้และป่าไม้ เช่นไฟไหม้ แมลงต่างๆ  
                      เช้ือโรค และสัตว์ต่างๆ 
       3.3  แต่ละหมู่เขียนโครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติในโรงเรียนหมู่ละ 1  โครงการ 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ตัวอย่างแผนภูมิเครือ่งหมายวิชาพิเศษที่ลกูเสือๆไดร้ับ 
2. ภาพพืชชนิดต่างๆ 
3. ไม้ง่าม 
4. นกหวีด 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
....................................................................................................... ....................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 36      
เรื่อง  วิชำผู้พิทักษ์ป่ำ ( ต่อ )         เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  มีส่วนร่วมในโครงการอนุรกัษ์ธรรมชาติในโรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงการ 
เน้ือหำ 
  วิชำผู้พิทักษ์ป่ำ  การปลูกพืชและบ ารุงรักษา(การท าแปลง การย้ายต้นอ่อน การบ ารงุรกัษา 
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
  2.  เพลง  “ บริการ ”        5 นาที 
  3.  สอนตามเนื้อหา        30 นาที 
       3.1  ผู้ก ากบัน าสนทนาถึงแผนการจัดที่     เรื่องสิ่งแวดล้อมทีอ่ยู่รอบตัวเรา  ( ทบทวน )  
       3.2  ผู้ก ากบัใหลู้กเสือเขียนโครงการอนรุักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน 
       3.3  ให้ลูกเสือปฏิบัตงิานตามโครงการ 
       3.4   รายงานผล 
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. ตัวอย่างแผนภูมิเครือ่งหมายวิชาพิเศษที่ลกูเสือๆไดร้ับ 
2. ภาพการปลูกพืชและการบ ารงุรักษา 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต  ความสนใจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. ตรวจผลงานการท างานเป็นหมู่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

รำยละเอียดเน้ือหำ 
ตัวอย่างการเขียนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียน 

......................................... 

โครงกำรกำรปลูกต้นไม้ยืนต้นในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อพฒันาสิง่แวดล้อมในโรงเรียนให้มรสภาพเป็นธรรมชาติมากขึ้น 
2. เพื่อสง่เสรมิใหลู้กเสือรักธรรมชาติและให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิง่แวดล้อมรอบตัว 

กำรเตรียมอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ต่างๆส าหรับใช้ในโครงการปลกูต้นไม้ยืนต้นในโรงเรยีน  มีดังนี้ 
1.  มีด  จอบ  เสียม 
2.  บัวรดน้ าต้นไม ้
3.  หลกัไม ้
4.  เชือก 

กำรเตรียมกล้ำพันธุ์ไม ้
  เป็นต้นไม้ที่ไห้ร่มเงาได้ดี  เช่น  จามจุรี  หางนกยูง กระถินณรงค์  ราชพฤกษ์  อินทนิล ชมพูพันทิพย์ 
และต้นหูกวาง  เป็นต้น โดยการตระเตรียมกล้าพันธ์ุไม้ยืนต้น  2  วิธี  ดังนี้ 
  1.  น าเมล็ดพันธ์ุไม้ยืนต้นมาเพาะไว้ในโรงเรือนเพาะช าของโรงเรียน 
  2.  ขอพันธ์ุไม้ยืนต้นจากศูนย์เพาะช ากล้าไม้  กรมป่าไม้  ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน 

สถำนท่ีปลูก ปลูกตามแนวริมรั้วโรงเรียนและสองข้างถนนในโรงเรียน  เป็นต้น 
1. เลือกสถานทีป่ลกูให้เหมาะสม  จากนั้นน าเชือกมาขึงให้เป็นแนวเส้นตรง  แล้วปักหลักไม้ใหม้ี 

ระยะห่างกัน  6-8  เมตร เนื่องจากเป็นการปลกูไม้ยืนต้นที่มขีนาดใหญ่ 
2. ขุดดินบริเวณที่ปกัหลักไมเ้อาไว้  ให้เป็นหลุมสี่เหลี่ยมจัตรุัสหรือวงกลมที่มีขนาดกว้างพอสมควร   

ตามขนาดของต้นไม้ที่จะน ามาปลูก 
3. ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น  มูลวัว  มูลควาย  เป็นต้น  น ามาผสมกับดิน  แล้วใส่รอง 

บริเวณก้นหลมุ 
4. ค่อยๆ น าต้นกล้าออกจากถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ใช่เพาะช าต้นกล้าออกกอ่น  โดยระมัดระวัง 

อยา่ให้รากของต้นกล้าไม้ได้รับความกระทบกระเทือน  จากนั้นจึงค่อยๆ วางลงในหลุมแล้วเข่ียหน้าดินตรงปาก
หลุมกลบใหเ้รียบร้อย 

5. น าไม้มาปักท าเป็นรั้วล้อมรอบต้นไม้แต่ละต้น  เพื่อป้องกันไม่ไห้คนหรอืสัตว์ต่างๆ  มาเหยียบย่ า 
ต้นไม้ที่ปลกูไว้ 

6. เมื่อล้อมรั้วเสรจ็แล้ว  รดน้ าต้นไม้ที่เราเพิง่ปลูกและช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้  โดยหมั่นรดน้ า 
พรวนดิน  ก าจัดวัชพืช  และใส่ปุ๋ยเสมอๆ เพื่อไม้ยืนต้นทีเ่ราปลูกไว้จะไดเ้จริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะช่วย
ให้มีต้นไม้เขียวขจีและให้ความร่วมรื่นแกบ่รเิวณโรงเรียน 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  37     
เรื่อง   หัวหน้ำคนครัว          เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
เพื่อใหลู้กเสือสามารถเลือกซื้อ และจัดหาอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ได้  

เน้ือหำ 
1. หลักการซื้ออาหาร 
2. หลักการประกอบอาหาร 

กิจกรรม 
1.    พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2.    เพลง              5   นาที 
3.    สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

                -แบ่งกลุม่ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหลกัการเลอืกซื้ออาหาร 
                -แบ่งกลุม่ศึกษาค้นคว้าอภิปราย หลักการประกอบอาหาร 

  4.    เล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ         5 นาที 
 5.    พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครือ่งแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

สื่อ 
1.   แผนภูมิอาหารหลัก 5 หมู ่
2.   กระดาษชาร์ท 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตการร่วมกจิกรรมการปฏิบัติกจิกรรมภายในกลุ่ม 
2. ตรวจสอบผลงาน/ผลการปฏิบัติงาน 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  38   
เรื่อง   หัวหน้ำคนครัว(ต่อ)         เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
ลูกเสือสามารถประกอบอาหารโดยใช้อุปกรณ์หมอ้สนามได้ 

เน้ือหำ 
การใช้หม้อสนาม 

กิจกรรม 
1.    พิธีเปิด  ( ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )    10 นาที 
2.    เพลง / เกม           5   นาที 
3.    สอนตามเนื้อหา        30 นาที 

                   -การประกอบอาหาร 
                   -การใช้หม้อสนาม 

 4.    เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ         5 นาที 
 5.    พิธีปิด  ( นัดหมาย  ตรวจเครือ่งแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 

สื่อ 
เพลง / เกม / หม้อสนาม 

วิธีวัดผล 
ทดสอบ 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี   39    
เรื่อง   ทบทวน  ทดสอบ            เวลำ     1   ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์ 
  ปฏิบัติตนในห้องสอบได้ถูกต้อง 
เน้ือหำ 
  แผนที-่เข็มทิศ 
  การปฐมพยาบาล 
  ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม  
กิจกรรม 
  1.  พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก )     10 นาที 
  2.  เพลง  “ในหมู่ลูกเสือ”           5 นาที 
  3.  สอบตามเนื้อหา        30 นาที 
   แผนที-่เข็มทิศ 
   การปฐมพยาบาล 
   ความปลอดภัยในการปฏิบัติกจิกรรม   
  4.   เล่าแผนการจัดที่      เรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ     5 นาที 
  5.  พิธีปิด ( นัดหมาย  ตรวจเครื่องแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10 นาที 
สื่อ 

1. แบบทดสอบ 
2. ไม้ง่าม 
3. กลอง 

วิธีวัดผล 
1. สังเกต   
2. ทดสอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
 
 
 



 
 
 
 
 

กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนาร ี
สามญัร ุน่ใหญ่ 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 
หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี สามญัร ุน่ใหญ่ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หลกัสตูรเครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 
======================================================== 

จุดประสงค์ 
เพื่อใหผู้้เรียนพฒันาทางกาย สติปญัญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย

สร้างสรรค์สังคม มีความเจรญิก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติจงึต้องปลกูฝงัให้มี
คุณลักษณะดังนี ้
 1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 2.มีทักษะการสงัเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทกัษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เช่ือมั่นในตนเองมรีะเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี เห็น
อกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ สร้างสรรค์งาน
ฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 
หลักสูตรลูกเสือช้ันพิเศษ 

 
 
  มีวิชาพื้นฐาน 8 วิชา   เครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตรุัส ขนาดด้านละ 3 ซม. พื้นสี
กากี ภายในเป็นรปูช่อชัยพฤกษ์สีขาว 2 ช่อ โค้งเข้าหากัน ปลายช่อชัยพฤกษ์ มีตราเครือ่งหมายหัวลูกศรสีขาว 
ระหว่างช่อชัยพฤกษ์มหีน้าเสือสีทอง เครื่องหมายน้ีติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวา  ลูกเสือทีจ่ะประดบั
เครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษจะต้อง โดยปกตลิูกเสือจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษภายในระยะเวลา 1 
ปี หลงัจากไดร้ับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่และคำบเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

วิชำ เคร่ืองหมำยลูกเสือช้ันพิเศษ 
======================================================== 

 
ภำคเรียนท่ี 1 คำบ ภำคเรียนท่ี 2 คำบ 

ปฐมนิเทศ 
(เครื่องแบบ,การท าความเคารพ ,ระเบียบแถว) 
หน้าที่พลเมอืง     
สิ่งแวดล้อม 
การเดินทางส ารวจ                           
การแสดงออกทางศิลปะ        
สมรรถภาพทางกาย  
กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ  
อุดมคต ิ
บริการ     
เครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษ   

1 
 

2 - 3 
4 - 5 
6 - 7 

  8 - 9 
10 - 11           
12 - 13  
14 - 15     
16 - 18  
19 - 20 
            

ปฐมนิเทศ 
นักแสดงการบันเทงิ   
นักกรีฑา    
นักผจญภัย    
แผนที่ทหารและเข็มทิศ   
นักดาราศาสตร ์   
นักธรรมชาติวิทยา   
นักสะกดรอย    
สอบภาคทฤษฎี  
   
   
  
  
 

   1 
  2 – 3 
  4 – 5 
  6 – 7 
  8 – 10 
11 – 13 
14 – 15  
16 – 17 
18 - 20 
 

รวม 20 รวม 20 
 

หมายเหต ุ  1. การสอบภาคปฏิบัติใช้เวลานอกคาบเรียน 
      2. ตามข้อบังคับคณะลกูเสือแหง่ชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสอืสามญั 
รุ่นใหญ(่ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เครื่องหมายลูกเสอืช้ันพิเศษ) ข้อ 2 ก าหนดคุณสมบัติผูเ้ข้าเกณฑ์
ได้รับเครือ่งหมายลูกเสือช้ันพิเศษจะต้องสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสอืช้ันพิเศษได้ 5 วิชา คือ วิชาการเดินทาง
ส ารวจ วิชาบริการ และวิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผู้เลอืก 
        3.  ระเบียบแถวเป็นการฝกึความพร้อมของลูกเสือ ไมใ่ช่วิชาในหมวดวิชาลูกเสอืช้ันพิเศษ 
        4. ภาคเรียนที่ 2 เป็นแผนการเรียนวิชาพิเศษลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ตามข้อบังคับฯ 76 วิชา 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2)  ภำคเรียนท่ี 1 

สัปดำห์ท่ี หน่วยกำรเรียนรู้/หน่วยย่อยกิจกรรม เวลำ/คำบ 
1 1.ปฐมนิเทศ 

    1.1  การจัดการเรียนการสอน 
    1.2  การแต่งกาย 

1 

2-3 2.หน้าที่พลเมือง 
   2.1 ประวัติการลูกเสือไทย 
   2.2  วิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสอื 

2 

4-5 3.สิ่งแวดล้อม 
    3.1 ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
    3.2 วิธีการอนุรักษ์สัตว์ – พืช 
    3.3 การอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

2 

6-7 4.การเดินทางส ารวจ 
    4.1 หลักในการเดินทางส ารวจด้วยการเดินเท้า 
    4.2 การจัดอาหารและอปุกรณ์เวชภัณฑ์ 
    4.3 การท าแบบรายงานส ารวจ 

2 

8-9 5.การแสดงออกทางศิลปะ 
  5.1 ศิลปการแสดง 
  5.2 ทัศนศิลป์และการวาดภาพ 
  5.3 การปั้น 
  5.4 การถ่ายภาพ 
  5.5 การประดิษฐ์ – การแกะสลัก 
  5.6 การช่าง 
  5.7 ศิลปทางอักษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์ 

2 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2)  ภำคเรียนท่ี 1 

สัปดำห์ท่ี หน่วยกำรเรียนรู้/หน่วยย่อยกิจกรรม เวลำ/คำบ 
10-11 6. สมรรถภาพทางกาย 

    6.1  มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    6.2  ความหมายชนิดและโทษของสิ่งเสพย์ติด 

2 

12-13 7. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
    7.1 แนวทางในการเลือกปฏิบัติกจิกรรม 
    7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 

2 

14-15 7.อุดมคต ิ
   7.1 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 
   7.2  ศีล 5 และศีล 8 
   7.3  อาราธนาศีล-ธรรม-พระปริตร 
   7.4  หลักส าคัญในพระพุทธศาสนา 
   7.5  กิจกรรมที่ใช้สติปญัญา 
   7.6  กิจกรรมวิทยาการ 

2 

16-18 8.บริการ 
    8.1 ความหมายของชุมชน การบริการและการพฒันาชุมชน 
    8.2 กิจกรรมเกี่ยวกบัการพัฒนาชุมชน 
    8.3 การบริการชุมชนตามกฎของลกูเสือ 
    8.4 การปฐมพยาบาล 

3 

19-20 การประดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 2 
 รวม 20 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2)  ภำคเรียนท่ี 2 

สัปดำห์ท่ี หน่วยกำรเรียนรู้/หน่วยย่อยกิจกรรม เวลำ/คำบ 
21 1.ปฐมนิเทศ 

    1.1  การเรียนเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
    1.2  การเรียนเพื่อรับเครื่องหมายสายยศ 

1 

22-23 2.วิชานักแสดงบันเทิง 
   2.1 วางแผนจัดการบันเทงิ 
   2.2 เตรียมจัดโปรแกรมบันเทิง 

2 

24 - 25 3.นักกรีฑา 
    3.1 ออกก าลงักายด้วยวิธีต่างๆได้ 
          - ว่ิงระยะสั้น 
          - ว่ิงระยะกลาง 
          - ว่ิงกระโดดสูง 

2 

26 - 27 4.วิชานักผจญภัย 
          - การเดินทางไกลแรมคืน 
          - ว่ายน้ า 
          - กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
          - การไต่เชือก 

2 

28 - 30 แผนที่ทหาร /เข็มทิศ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที ่
ก าหนดที่ตั้งลงบนแผนที่ด้วยพิกัด 
การใช้เข็มทิศ 

3 

31 - 33 5.วิชานักดาราศาสตร ์
       - ดาวและกลุ่มดาว 
       - เครื่องมือ,หอดูดาว 
       - กิจกรรมมนุษย์ในอวกาศ     

3 

34 - 35 นักธรรมชาติวิทยา 
ความรู้เรื่องธรรมชาติ 
โครงงานธรรมชาติศึกษา 

2 

36 - 37 นักสะกดรอย 
การสะกดรอย 
นักสะกดรอย 

2 

38 - 39 ทดสอบความรู้วิชาพิเศษ 2 
 รวม 40 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2 (ภำคเรียนที่ 1) 
แผนกำรจัดท่ี 1   
เรื่อง  ปฐมนิเทศ        เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
  1.  การจัดการเรียนการสอน 
  2.  การแต่งกาย 

เน้ือหำ 
  1.  การจัดการเรียนการสอน 
  2.  การแต่งกาย 

กิจกรรม      การเปิดประชุมกอง                             
    1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
    2. เกม / เพลง...................................................                               เวลา      5   นาที          
    3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1. อธิบายน าเรือ่ง                                                      
              2. แบ่งกลุ่มท างาน                                                    
       กลุ่มที่  1    การจัดการเรียนการสอน 

                        กลุ่มที่  2    การแต่งกาย 
              3. กลุ่มเสนอผลงานต่อที่ประชุม                               
              4. ผู้ก ากบัสรุปและมอบหมายงาน                          
      4.ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
      5.พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                      1. แผ่นภาพ  
                      2. แผนภูมิ   
กำรประเมินผล 

 1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 
 2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1  ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2  ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  2   
เรื่อง   หน้ำท่ีพลเมือง       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
                 1.ประวัติการลกูเสือไทย 

เน้ือหำ 
                 1.ประวัติการลกูเสือไทย 

กิจกรรม     การเปิดประชุมกอง                                  
   1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
   2. เกม  เพลง..................................................................   เวลา      5   นาที          
   3. การสอนตามเนื้อหา                                                  เวลา    30   นาที 
              1. อธิบายน าเรือ่ง                                                   
              2. แบ่งกลุ่มท างาน  เรื่อง   ประวัติการลูกเสือไทย 
               3. กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                                 
               4. ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                              
     4.ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                        เวลา      5   นาที 
     5.พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )         เวลา     10   นาท ี

สื่อกำรเรียน 
                      1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทั้งชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ สิ่งเสพติด 
                      2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจับเวลา  เบาะ ตะกรอ้ ลูกบอล   
กำรประเมินผล 

   1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัตกิิจกรรมกลุม่ 
   2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
1.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
...................................................................................................................................................................... ........
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 3  
เรื่อง   หน้ำท่ีพลเมือง       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
                 1.วิธีด าเนินการของขบวนการลกูเสือ 
เน้ือหำ 
                 1.วิธีด าเนินการของขบวนการลกูเสือ 
กิจกรรม        การเปิดประชุมกอง                                 

     1.พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     2.เกม  เพลง....................................................................                  เวลา      5   นาที          
     3.การสอนตามเนือ้หา                                                    เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                   
              2.แบ่งกลุ่มท างาน  เรือ่ง   วิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสอื 
              3.กลุม่เสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
              4.ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                           
     4.ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                        เวลา      5   นาที 
     5.พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )         เวลา     10   นาท ี

สื่อกำรเรียน 
                    1. แผ่นภาพ 
                    2. อุปกรณ์ 
 กำรประเมินผล 

    1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
    2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
1.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

 
แผนกำรจัดท่ี 4  
เรื่อง  สิ่งแวดล้อม            เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
2. การอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

เน้ือหำ 
1.  ความหมายและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
2.  การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

กิจกรรม     การเปิดประชุมกอง     
  1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
  2. เกม  เพลง.....................................................              เวลา      5   นาที          
  3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                     
         2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                
              3.กลุม่เสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
              4.ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                         
    4. ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
    5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )         เวลา     10   นาท ี

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ  
                2. อุปกรณ์  
กำรประเมินผล 

     1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
     2. ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
1.2. ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 5                                                                                                                 
เรื่อง  สิ่งแวดล้อม        เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1.วิธีการอนุรักษ์สัตว์ -  พืช     

เน้ือหำ 
           1.วิธีการอนุรักษ์สัตว์ -  พืช     
กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง     

 1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
 2. เกม/ เพลง.......................................................            เวลา      5   นาที          
 3. การสอนตามเนื้อหา                                                    เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
              4.ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                            
  4. ผู้ก ากับเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
  5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา     10   นาท ี

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ  
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

     1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
     2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.............................................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี  6                                                                                                                     
เรื่อง   กำรเดินทำงส ำรวจ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1.หลักในการเดินทางส ารวจด้วยทางเท้า     

เน้ือหำ 
          1.หลกัในการเดินทางส ารวจด้วยทางเท้า     
กิจกรรม การเปิดประชุมกอง    

1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
2. เกม  เพลง...........................................................................              เวลา      5   นาที          
3. การสอนตามเนื้อหา                                                       เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                 

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                           
 4. ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                           เวลา      5   นาที 
 5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ  
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

     1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
     2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.............................................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี  7                                                                                                                             
เรื่อง  กำรเดินทำงส ำรวจ        เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. การจัดอาหารและเวชภัณฑ์ 
2. การท าแบบรายงานส ารวจ 

เน้ือหำ 
1. การจัดอาหารและเวชภัณฑ์ 
2. การท าแบบรายงานส ารวจ 

กิจกรรม     การเปิดประชุมกอง     
    1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
    2. เกม/ เพลง.............................................................     เวลา      5   นาที          
    3. การสอนตามเนือ้หา                                                        เวลา     30  นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                 
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                 
              3.กลุม่เสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
              4.ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                            
     4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
     5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา     10   นาท ี

สื่อกำรเรียน 
                 1. แผ่นภาพ 
                 2. อุปกรณ์  
กำรประเมินผล 

      1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
      2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.............................................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี  8                                                                                                                         
เรื่อง   กำรแสดงออกทำงศิลปะ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. ศิลปการแสดง 
2. ทัศนศิลป์และการวาดภาพ 
3. การปั้น 
4. การถ่ายภาพ 

เน้ือหำ 
1. ศิลปะการแสดง 
2. ทัศนศิลป์และการวาดภาพ 
3. การปั้น 
4. การถ่ายภาพ 

กิจกรรม    การเปิดประชุมกอง     
  1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
  2. เกม  เพลง................................................................     เวลา      5  นาที          
  3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                   
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                          
              4.ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                            
  4. ผู้ก ากับเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นคต ิ                                          เวลา      5  นาท ี
  5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1.  แผ่นภาพ  
                2.  อุปกรณ์ 
กำรประเมินผล 

          1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
          2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................... ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 9                                                                                                                         
เรื่อง  กำรแสดงออกทำงศิลปะ        เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1.การประดิษฐ์ – การแกะสลกั 
2.การช่าง 
3.ศิลปทางอักษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์ 

เน้ือหำ 
                1.การประดิษฐ์ – การแกะสลกั 

 2.การช่าง 
 3.ศิลปทางอกัษรศาสตร์ศิลปการวิจารณ์ 

กิจกรรม       การเปิดประชุมกอง    
1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
  2. เกม  เพลง................................................................     เวลา      5  นาที          
  3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                   
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                          
              4.ผู้ก ากับสรปุและมอบหมายงาน                            
  4. ผู้ก ากับเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นคต ิ                                          เวลา      5  นาท ี
  5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ 
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

   1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมอืขณะปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 
   2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1  ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................ ..................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 10                                                                                                       
เรื่อง สมรรถภำพทำงกำย       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
             บริหารร่างกายตามแบบฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ 
เน้ือหำ 

มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง                                

1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )           เวลา    10   นาที 
2. เกม  เพลง                                                                    เวลา      5   นาที          
3. การสอนตามเนื้อหา                                                      เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.ทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                
       ฐานที่  1    ว่ิง   50   เมตร 
       ฐานที่  2    ยืนกระโดดไกล 
       ฐานที่  3    ลุก- นั่ง   30  วินาที 
             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                              
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                           
 4. ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                           เวลา     5   นาท ี
 5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                    1. แผ่นภาพ แสดงท่าทางทดสอบทัง้ชายและหญิงกีฬาประเภทต่างๆ  
                    2. อุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น  นาฬิกาจับเวลา  เบาะ ตะกร้อ ลกูบอล   
กำรประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ 
2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1. ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2. ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .............................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................................................................................ ..............................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
 



83 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 11                                                                                                       
เรื่อง สมรรถภำพทำงกำย       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1.บอกความหมายชนิดและโทษของสิง่เสพติดได้ 

เน้ือหำ 
  1.ความหมาย ชนิดและโทษของสิง่เสพติด 

กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง                             
  1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
  2. เกม  เพลง                                                                    เวลา      5   นาที          
  3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มศกึษาหาความรู้                                   
       ฐานที่  1    ความหมายและสาเหตุของการติดสิง่เสพย์ติด 
       ฐานที่  2    ประเภทของสิ่งเสพย์ติด 
       ฐานที่  3    โทษและวิธีป้องกัน 
             3.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน    
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                                                  
   4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                                  เวลา      5   นาท ี
   5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง  เลิก )        เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                    1. แผ่นภาพ แสดงความหมาย ประเภทและโทษสิง่เสพติด 
                    2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

1.    สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมอืขณะปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม 
2.    ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................. ............................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 12                                                                                                                      
เรื่อง กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ    เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
  1. เลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจเป็นพเิศษได้ 1 กิจกรรม 

เน้ือหำ 
    1 . แนวทางในการเลือกปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง                                  
     1.พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
     2.เกม  เพลง                                                                     เวลา     5   นาที          
     3.การสอนตามเนือ้หา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางการเลอืกกจิกรรม                       
             3.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน       
     4.ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                          เวลา     5   นาท ี
     5.พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                     1. แผนภูมิ 
                     2. ใบงาน 
            3. กระดาษชาร์ด กระดาษบันทึกอภิปรายกลุม่ 
กำรประเมินผล 

 1.   สังเกตการท างานกลุม่ 
 2.    ตรวจสอบจากผลงาน 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 13                                                                                                                       
เรื่อง กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ    เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อภิปรายถึงคุณค่า และกฎเกณฑ์ขงกิจกรรมนั้นและปฏิบตัไิด ้

เน้ือหำ 
  1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรม    การเปิดประชุมกอง                               
  1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
  2. เกม  เพลง...........................................................................               เวลา      5   นาที          
  3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.น าเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติกจิกรรมกลุม่                                                  
              2.ปฏิบัติกจิกรรมตามที่วางแผนไว้                  
              3.สรุปผลเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน    
  4.  ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                           เวลา      5   นาที 
  5.  พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผนภูมิ 
                2. อุปกรณ์ตามกจิกรรมที่เลือก   
กำรประเมินผล 
                1.สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

2. ตรวจสอบจากผลงาน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................................. ............................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 14                                                                                                        
เรื่อง อุดมคติ        เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. บอกค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. บอกศีล 5 และ ศีล  8 
3. อาราธนาศีล พระธรรม  พระปริตร 

เน้ือหำ 
1. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. ศีล 5 และ ศีล  8  อาราธนาศีล พระธรรม  พระปริตร 

กิจกรรม     การเปิดประชุมกอง                            
   1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )           เวลา    10   นาที 
   2. เกม  เพลง                                                                     เวลา      5   นาที          
   3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.เรียนตามฐาน                                                

                       ฐานที่  1    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
                       ฐานที่  2    ศีล 5 และ ศีล  8 

               ฐานที่  3    อาราธนาศีล พระธรรม  พระปริตร 
             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                              
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                           
     4.ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
     5.พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                 1.แผนภูม ิ
                 2.อุปกรณ์  
กำรประเมินผล 

      1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
      2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ…………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................. ................................................  
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แผนกำรจัดท่ี 15                                                                                                                                      
เรื่อง อุดมคติ         เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. บอกหลักส าคัญในพระพุทธศาสนา 
2. บอกกจิกรรมที่ใช้สติปญัญา 
3. กิจกรรมวิทยาการ 

เน้ือหำ 
1. หลักส าคัญในพระพทุธศาสนา 
2. กิจกรรมที่ใช้สติปญัญา 
3. กิจกรรมวิทยาการ 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง                               
  1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )          เวลา    10   นาที 
  2.  เกม  เพลง                                                                    เวลา      5   นาที          
  3.  การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.เรียนตามฐาน                                                
       ฐานที่  1    หลักส าคัญในพระพุทธศาสนา 

                        ฐานที่  2    กิจกรรมที่ใช้สติปญัญา 
                        ฐานที่  3    กิจกรรมวิทยาการ 

             3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                              
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                           
   4. ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ                                           เวลา     5   นาท ี
   5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ  
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

     1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ 
     2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2. 2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ…………………………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 16                                                                                                                             
เรื่อง   บริกำร            เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
               1.ความหมายของชุมชน การบริการและการพฒันาชุมชน 
               2.กิจกรรมเกี่ยวกบัการพัฒนาชุมชน 
เน้ือหำ 
               1.ความหมายของชุมชน การบริการและการพฒันาชุมชน 
               2.กิจกรรมเกี่ยวกบัการพัฒนาชุมชน 
กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง                                      

 1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
 2. เกม  เพลง                                                                     เวลา      5   นาที          
 3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                           
  4. ผู้ก ากับเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
  5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ  
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

          1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
          2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1  ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.............................................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  17                                                                                                                               
เรื่อง   บริกำร          เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
               1.การบริการชุมชนตามกฎของลกูเสือ    
 เน้ือหำ 
               1.การบริการชุมชนตามกฎของลกูเสือ    
กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง                                     

 1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
 2. เกม  เพลง                                                                     เวลา      5   นาที          
 3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                      
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                    

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                               
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                           
 4. ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                           เวลา      5   นาที 
 5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ 
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 

          1.  สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
          2.  ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................. ............................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ..................................... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  18                                                                                                            
เรื่อง  บริกำร            เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
               1. การปฐมพยาบาล    
เน้ือหำ 
               1. การปฐมพยาบาล                   
กิจกรรม    การเปิดประชุมกอง                           

 1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
 2. เกม  เพลง                                                                     เวลา      5   นาที          
 3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
              1.อธิบายน าเรื่อง                                                  
              2.แบ่งกลุ่มท างาน                                                

                            3.กลุ่มเสนอผลงานต่อทีป่ระชุม                                 
             4.ผู้ก ากับสรุปและมอบหมายงาน                              
  4. ผู้ก ากับเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นคต ิ                                          เวลา      5   นาที 
  5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. แผ่นภาพ  
                2. อุปกรณ์   
กำรประเมินผล 
                1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
                2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่มอบหมายให้ท านอกเวลา 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  19                                                                                                                 
เรื่อง  กำรประดับเครื่องหมำยลูกเสือชั้นพิเศษ     เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
               1. สามารถสอบผ่านวิชาเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษได้    
เน้ือหำ 
               1. การประดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษ                 
กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง                           

 1. พิธีเปิด ( ชักธงชาติ  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )            เวลา    10   นาที 
 2. เกม  เพลง                                                                     เวลา      5   นาที          
 3. การสอนตามเนื้อหา                                                        เวลา    30   นาที 
        -การประดบัเครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษ                                                                             
 4. ผู้ก ากบัเล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นคต ิ                                           เวลา      5   นาที 
 5. พิธีปิด (  นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลิก )         เวลา    10   นาที 

สื่อกำรเรียน 
                1. เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
                 
กำรประเมินผล 
                1. สังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
                2. ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2 (ภำคเรียนที่ 2) 
 
แผนกำรจัดท่ี 21                                                                                                     
เรื่อง  ปฐมนิเทศ         เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
          1. ทบทวนกิจกรรมลูกเสือในระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
          2. ช้ีแนวทางกิจกรรมลูกเสือในช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่2 

เน้ือหำ 
          1.กิจกรรมลูกเสือในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
          2.กิจกรรมลูกเสือในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

กิจกรรม 
 1. สนทนาถึงกจิกรรมในช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่1  ( ลูกเสอืโลก ) 
 2. สนทนาถึงกจิกรรมในช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ( ลูกเสือช้ันพิเศษ ) 
 3. สนทนาถึงการเรียนเครือ่งหมายวิชาพิเศษ 
สื่อ  

- ภาพเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
- VCD กิจกรรม 

กำรประเมินผล   
- สัมภาษณ์  /  สังเกต 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 22                                                                                                             
เรื่อง  นักแสดงบันเทิง        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถวางแผนการชุมนมุรอบกองไฟได้ 

เนื้อหา 
1. วางแผนการจัดการชุมนมุระยะสั้นส าหรับการชุมนมุรอบกองไฟ 
2. เตรียมจัดโปรแกรมบันเทงิ 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง                           
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  เวลา 10   นาที 
 2. เพลง   คืนรอบกองไฟ     เวลา  5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     เวลา 30   นาที 
  -   วางแผนการจัดการบันเทงิระยะสั้น 
  -   เตรียมจัดโปรแกรม  /  รายการแสดง 
 4. เล่าเรื่องสั้น      เวลา   5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) เวลา  10   นาท ี
สื่อ  
 กระดาษชาร์ท , สีเมจิก , เพลง , เครื่องเคาะจังหวะ 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์  /  สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................................................... ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .................................... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 23                                                                                                              
เรื่อง กำรจัดกำรบันเทิง        เวลำ 1 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถวางแผนการจัดการบันเทิงส าหรับชุมนมุรอบกองไฟได้ 

เน้ือหำ 
1. ปรึกษาทีป่ระชุมนายหมู่  ผู้ก ากับ  เพื่อพจิารณาคุณค่า 
2. เป็นผู้แสดง 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง                           
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ห่วงสมัพันธ์      5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   ประชุมกลุ่มย่อย 
  -   เตรียมบทและอปุกรณ์การแสดง 
  -   สาธิตการแสดง 
 4. เล่าเรื่องสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ )  10   นาที 
สื่อ  

- แผ่นใส  ปากกาเขียน 
- เครื่องเคาะจงัหวะ 

กำรประเมินผล   
สัมภาษณ์  /  สงัเกต / ทดสอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 24                                                                                                             
เรื่อง นักกรีฑำ         เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถออกก าลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ 

เน้ือหำ 
1. หมวด ก. ว่ิง 100 , 200 , 400  เมตรได ้
2. หมวด ข. ว่ิง 800  และ 1,500  เมตรได้ 

กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ว่ิงวิบาก        5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  หมวด  ก  ว่ิง    100 เมตร  15  วินาที 
      200 เมตร  33  วินาที 
      400 เมตร  1  นาที  15  วินาที  
  หมวด  ข  ว่ิง    800 เมตร  3  นาที    8  วินาที 
    1500 เมตร  5  วินาที  50  วินาที 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 นาฬิกา , ปูนขาว , นกหวีด 
กำรประเมินผล   

ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
......................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 25    
เรื่อง  นักกรีฑำ         เวลำ  1  ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
 สามารถออกก าลังกายด้วยวิธีง่าย ๆ ได้ 

เน้ือหำ 
หมวด ค. ว่ิงกระโดดสงู 1.23  เมตร 
    ว่ิงกระโดดไกล 400  เมตร 
หมวด ง.  ขว้างจักร ( 1 กิโลกรัม )  20  เมตร 
    ทุ่มน้ าหนัก  ( 4 กิโลกรัม ) 7.84  เมตร 

กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ว่ิงเก็บของ      5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 

หมวด ค.  ว่ิงกระโดดสูง 1.23  เมตร 
         ว่ิงกระโดดไกล 400  เมตร 

หมวด ง.   ขว้างจักร ( 1 กิโลกรัม )  20  เมตร 
              ทุ่มน้ าหนัก  ( 4 กิโลกรัม ) 7.84  เมตร 

 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ชักธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 -   เบาะ   อุปกรณ์กระโดดสงู 
 -   บ่อกระโดดไกล 
 -   จักร  ลูกทุม่ 
กำรประเมินผล   

ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
 
 
 



97 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 26                                                                                                           
เรื่อง  นักผจญภัย        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถเดินทางไกลระยะทาง 8 กิโลเมตรได ้
เน้ือหำ 
 เดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  จอห์นบราวด์      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   การเดินทางไกลแรมคืน 
  -   อุปกรณ์ 
  -   พาหนะ 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 เพลง , อุปกรณ์ , แผ่นชาร์ทความรู้ , sheet 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 27                                                                                                     
เรื่อง  นักผจญภัย        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถปฏิบัติตนในการผจญภัยได้ 

เน้ือหำ 
1. ข้ึนต้นไม้ได้สูง  5  เมตร 
2. ขว้าง / โยนเชือกตามข้อบังคับได ้
3. ไต่เชือกได้สูง  4.50 เมตร 
4. โรยตัวตามเชือกสูง  6  เมตร 
5. ว่ายน้ าโดยสวมเครื่องแต่งกาย  18  เมตร 
6. กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง  2  ใน  3  ของส่วนสูงตนเอง 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ในหมูลู่กเสือ      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30  นาที 
  ตามกิจกรรมทั้ง  6  ข้อ  และปฏิบัติได้  3  ข้อ 
 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 เพลง , อุปกรณ์การฝึก 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 28                                                                                                     
เรื่อง  แผนท่ีทหำร / เข็มทิศ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถเข้าใจความหมายชนิดของแผนที ่

เน้ือหำ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที ่

กิจกรรม กำรเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ทิศ  8  ทิศ      5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   ความหมาย 
  -   มาตราส่วน 
  -   ทิศทาง 
  -   ความสูง  ขอบเขา 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10  นาที 
สื่อ  
 เพลง , แผนที่ , ชาร์ทความรู้ 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 29                                                                                                             
เรื่อง  แผนท่ีทหำร / เข็มทิศ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถแสดงการก าหนด  การวางแผนที่ให้ถูกทิศได้ 

เน้ือหำ 
สามารถก าหนดที่ตัง้ลงบนแผนที่ด้วยพิกัด 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ทิศ  8  ทิศ      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30  นาที 
  -   พิจารณาภูมิประเทศ 
  -   การหาทิศเหนือ 
  -   การวางแผนที่ให้ถูกทิศ 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 เพลง , แผนที่ , เครื่องเคาะจังหวะ 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 30                                                                                                           
เรื่อง  แผนท่ีทหำร / เข็มทิศ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถเดินทางโดยใช้เข็มทิศได้ 

เน้ือหำ 
การใช้เข็มทิศ 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง                         5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   ชนิดของเข็มทิศ 
  -   การก าหนดจุดลงบนแผนที ่
  -   การเดินทางโดยใช้เข็มทิศ 
  -   ความรู้ภาพถ่ายทางอากาศ 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ )       10   นาที 
สื่อ  
 เพลง , เกม , เข็มทิศ , ภาพถ่ายทางอากาศ 
กำรประเมินผล   

ทดสอบ / สัมภาษณ์  
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 31                                                                                                       
เรื่อง  นักดำรำศำสตร์        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถบอกช่ือดาว , กลุ่มดาวได ้

เน้ือหำ 
ดาว  และกลุ่มดาว 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  คืนอยู่ค่ายพักแรม     5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   ดาวและกลุ่มดาว 
  -   การบอกเวลาจากการสังเกตดาว 
  -   ทางช้างเผือก  ( Galactic  System ) 
 4. เล่าเรื่องสั้น          5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 เพลง , ชาร์ทดาว , รูปภาพ, VCD 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์  
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 32                                                                                                        
เรื่อง  นักดำรำศำสตร์        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถบอกเครื่องมือในหอดูดาว  และกิจกรรมของมนุษยต์่างดาวได้ 

เน้ือหำ 
เครื่องมือและกิจกรรมในหอดูดาว 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง                  5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   เครื่องมือ  งานทีป่ฏิบัติในหอดูดาว 
  -   หอดูดาวทีส่ าคัญของโลก 
  -   ทิศทาง 
  -   ความสูง  ขอบเขา 
 4. เล่าเรื่องสั้น         5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ , ธงลง , เลิก ) 10   นาที 
สื่อ  
 เพลง , แผนภูมิ , กล้องดูดาว , VCD 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต / ตรวจงาน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 33                                                                                                    
เรื่อง  นักดำรำศำสตร์        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 
 สามารถบอกกจิกรรมของมนุษย์อวกาศได ้

เน้ือหำ 
กิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศ 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  แข่งเรือบก      5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     25   นาที 

 -   กิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศ 
  -   สถานีอวกาศของโลก 
 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 VCD , เพลง , เกม 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ตรวจผลงาน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 34                                                                                                        
เรื่อง  นักธรรมชำติวิทยำ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเรื่องธรรมชาติ 

เน้ือหำ 
ความรู้เรื่องธรรมชาติ 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)          10   นาที 
 2. เพลง  ป่าดงพงพ ี              5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร             30  นาที 

 -   ต้นไม้  ดอกไม้ป่า  ชนิดของนก 
  -   ผีเสื้อ  สัตว์  เฟิร์น 
  -   ชีวิตชายทะเล  หินและภูเขา 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ )        10   นาที 
สื่อ  
 ของจรงิ , รูปภาพ , หุ่นจ าลอง 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................... .................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 35                                                                                                     
เรื่อง  นักธรรมชำติวิทยำ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์             
 สามารถบอกของธรรมชาติได้ 

เน้ือหำ 
จัดท าโครงงานหรือสมุดปูมของธรรมชาติ 

กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ชมพันธ์ุไม ้      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 

 -   การเก็บตัวอย่าง 
  -   การจัดท าสมุดปมูหลัง / ประวัต ิ
  -   การจัดท าโครงการอนุรกัษ์ 
 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 VCD , เพลง , สมุด , กระดาษชาร์ท 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ตรวจผลงาน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................. ............................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ..................................... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 36                                                                                                                  
เรื่อง  นักสะกดรอย         เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถอธิบายรอยเท้าของสัตว์ได้  3  ชนิด 

เน้ือหำ 
การสะกดรอย 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10  นาที 
          2. เพลง  เที่ยวสวนสัตว์      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30  นาที 

 -   ลักษณะต่าง ๆ ของรอยเท้าสัตว์ 
  -   อธิบายความแตกต่างของรอยเท้าสัตว์ 
  -   หล่อหรือท ารอยเท้าสัตว์ได ้
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ )        10   นาที 
สื่อ  
 VCD , ภาพสัตว์ , รอยทราย  
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ / ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 37                                                                                                                  
เรื่อง  นักสะกดรอย         เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถสะกดรอยในระยะทาง  1  กิโลเมตรได ้

เน้ือหำ 
นักสะกดรอย 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ข้ามทางรถไฟ      5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 

 -   ท าทางสะกดรอยระยะทาง  1  กิโลเมตร 
  -   เครื่องหมายสะกดรอยจ านวน  2  เครื่องหมาย 
  -   ความหมาย / ข้อตกลงในการสะกดรอย 
 4. เล่าเรื่องสั้น         5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  
 รอยทราย , วัสด/ุธรรมชาติ , เครื่องหมาย 
กำรประเมินผล   

ทดสอบ / สัมภาษณ์ / สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................... ............................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 38                                                                                                                  
เรื่อง  ทดสอบควำมรู้วิชำพิเศษ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
 สามารถทดสอบผ่านเกณฑเ์ครื่องหมายพิเศษได้ 

เน้ือหำ 
การทดสอบความรู ้

กิจกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  วันน้ียินดี      5    นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  ทดสอบความรู้วิชาพิเศษ 
 4. สรุป        5    นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10    นาที 
สื่อ  

เพลง , แบบประเมินผล , แบบทดสอบ , กิจกรรม , อุปกรณ์การสอบ 
กำรประเมินผล   

ตรวจแบบทดสอบ , ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................ ......................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนาร ี
สามญัร ุน่ใหญ่ 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสือหลวง 
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กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี สามญัร ุน่ใหญ่ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา เครื่องหมายลกูเสือหลวง 
======================================================= 

จุดประสงค์ 
       เพื่อใหผู้้เรียนพฒันาทางกาย สติปญัญา จิตใจและศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ        
ช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลกูฝงั       
ให้มีคุณลักษณะดังนี ้
          1.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎและคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
          2.มีทักษะการสงัเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปญัหาและทักษะในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
          3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญอดทน เช่ือมั่นในตนเองมีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคี     
เห็นอกเหน็ใจผู้อื่น มีความเสียสละบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์
งานฝีมือ สนใจและพฒันาเรือ่งของธรรมชาติ 
 

 
หลักสูตรลูกเสือหลวง 

มีวิชาพื้นฐาน 8 วิชา ซึ่งเหมือนกบัในช้ันลูกเสอืช้ันพิเศษแต่ระดับสงูกว่า  ลักษณะเครื่องหมายเป็น   
รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัสขนาดด้านละ 3 ซม. ขอบสีขาว มีรปูพระมหามงกุฎสีทองอยู่ตรงกลางและมีตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่างพระมหามงกุฎ   เครื่องหมายน้ีตดิที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวาแทนเครื่องหมาย
ลูกเสือช้ันพเิศษ  ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้เครื่องหมายน้ีจะต้องไดร้ับเครื่องหมายลกูเสือช้ันพิเศษแล้ว สอบได้วิชาบริการ  
และพื้นฐานอีก 3 วิชา  ผ่านการฝึกอบรมวิชาเป็นผู้น า ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานของ
กองและผู้ก ากับฯเห็นว่าเป็นผูส้มควรได้รบัเครื่องหมายลูกเสอืหลวง และเลขาธิการคณะกรรมการบรหิาร
ลูกเสือแห่งชาติหรือผูอ้ านวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งบุคคลทีม่ีคุณวุฒิเหมาะสมท าการสมัภาษณ์ 
เมื่อเห็นว่าเหมาะสมกร็ายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติเพื่ออนุมัติ  และใหป้ระธาน
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติเป็นผูล้งนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลกูเสือ
หลวง 
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แนวการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัร ุน่ใหญ่และคาบเรยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา เครื่องหมายลกูเสือหลวง 
=========================================================== 

ภาคเรียนที่ 1 คาบ ภาคเรียนที่ 2 คาบ 
 

-ปฐมนิเทศ  
-หน้าที่พลเมือง  
-สิ่งแวดล้อม 
-การเดินทางส ารวจ 
-การจัดงานแสดงศิลปะในทีส่าธารณะ 
-สมรรถภาพทางกาย   
-อุดมคต ิ 
-กิจกรรมทีส่นใจเป็นพิเศษ 
-การบรกิาร  
-การฝึกเป็นผู้น า  
-ระเบียบแถว 
-การสวนสนาม  
-สอบภาคทฤษฎี    

1 
2- 4 
5 – 7 

6 
7 – 8 

9 
10 – 11 
12 – 13 

14 
15 
16 
17 
18 

 

-ปฐมนิเทศ 
-หน้าที่พลเมือง  
-วิชานักอุตินิยมวิทยา*   
-วิชานักบุกเบิก*  
-วิชาการฝึกเป็นผู้น า* 
-วิชาพลาธิการ*  
-วิชาล่าม* 
-วิชาอนุรักษ์ธรรมชาติ* 
-สอบภาคทฤษฎี   

1 
2 

3  – 4 
5 – 8 
9 – 11 
12 – 13 
14 – 15 
16 – 17 

18 
 

 
 

รวม 18 รวม 18 
 
* หมำยเหตุ  1. การสอบภาคปฏิบัติใช้เวลานอกคาบเรียน 
         2. ตามข้อบังคับคณะลกูเสือแหง่ชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ   
สามัญรุ่นใหญ(่ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 หมวด 2 (เครื่องหมายลูกเสือช้ันพเิศษ) ข้อ 2  ก าหนดคุณสมบัติ         
ผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษจะตอ้งสอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสอืช้ันพิเศษได้  5 วิชา          
คือ วิชาการเดินทางส ารวจ วิชาบริการ และวิชาอื่นอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสอืเป็นผูเ้ลือก 
         3. ระเบียบแถวเป็นการฝกึความพร้อมของลูกเสือ ไมใ่ช่วิชาในหมวดวิชาลูกเสอืช้ันพิเศษ 
         4. ภาคเรียนที่ 2  เป็นแผนการเรียนวิชาพิเศษลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามข้อบงัคับฯ 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ) ภำคเรียนท่ี 1 

สัปดำห์ท่ี หน่วยกำรจัดกิจกรรม เวลำ(ชั่วโมง) หมำยเหต ุ
1 ปฐมนิเทศ 

- หลักสูตรลูกเสอืวิชาช้ันพิเศษ 
- เกณฑ์การผ่านกจิกรรม 

 
1 

 

2-4 หน้าที่พลเมอืง 
- การปกครองแบบประชาธิปไตย 
- การบ าเพ็ญประโยชน์ 
- กฎหมายท้องถ่ิน 

2-4  

5-7 สิ่งแวดล้อม(การอนุรกัษ์ธรรมชาติ) 
- บอกสาเหตุของมลภาวะ 
- สามารถอธิบายผลกระทบของมลภาวะ 
- สามารถบอกวิธีป้องกันแก้ไขมลภาวะ 

5-7  

8-9 การเดินทางส ารวจ 
- อธิบายวิธีการแห่งความปลอดภัย ช้ีแจงการ
จัดอุปกรณ์ อาหารและเวชภัณฑ์ การเดินทาง
ส ารวจด้วยทางเท้า/ยานพาหนะ 

8-9  

10-11 การแสดงออกทางศิลปะ 
- ผลิตผลงานทางศิลปะได ้
- คุณค่าทางศิลป ์
- ศิลปะการแสดง 

10-11  

12-13 สมรรถภาพทางกาย 
- การออกว่ิง  ท่าทางการว่ิง 
- ว่ิงกระโดดไกล 
- ยืนกระโดดไกล 
- เซปัคตะกร้อ 

12-13  
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ) ภำคเรียนท่ี 1 

สัปดำห์ท่ี หน่วยกำรจัดกิจกรรม เวลำ(ชั่วโมง) หมำยเหต ุ
14-16 อุดมคต ิ

- อธิบายหลกัธรรมของศาสนาได้ 
- อธิบายความสอดคล้องของค าปฏิญาณ 
และกฎของลูกเสือกบัหลักธรรมได้ 
- การน าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไป
ประยุกต์ใช้ 

14-16  

17 กิจกรรมสนใจเป็นพิเศษ 
- อธิบายหลักการโต้วาทีได้ 

17  

18 บริการ 
- สมามารถเป็นพี่เลี้ยงสอนลูกเสือส ารองได ้

18  

19 การเป็นผู้น า 
- อธิบายคุณสมบัติของผู้น าได ้

19  

20 การประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง 
- พิธีประดบัเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

20  
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ช่วงชั้นท่ี 3  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3)  ภำคเรียนท่ี 2 

สัปดำห์ท่ี หน่วยกำรจัดกิจกรรม เวลำ(ชั่วโมง) หมำยเหต ุ
21 ปฐมนิเทศ 

- ขอบข่ายวิชาพิเศษ 
- เกณฑ์,จุดประสงค์ในการผ่าน 

1  

22 หน้าที่พลเมอืง 
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- พรรคการเมือง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1  

23 - 24 นักอุตุนิยมวิทยา 
- ความรู้เกี่ยวกับอากาศ 
- ประโยชน์ของเครือ่งมือวัดอากาศ 
- แผนที่อากาศ 

2  

25 - 28 นักบุกเบิก 
- ชนิดของเชือก 
- ประโยชน์และการเกบ็รกัษาเชือก 
- ความปลอดภัย 
- การใช้สมอบก 
- ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้เชือก 

4  

29 - 31 การฝกึความเป็นผู้น า 
- ความหมายของผู้น า 
- ภาวะผู้น า 
- หลักการและจิตวิทยาของผู้น า 
- ระเบียบแถว 

3  

32 - 33 พลาธิการ 
- หน้าที่ของพลาธิการ,การใช้อปุกรณ์ 
- บัญชีอุปกรณ์ 

2  

34 - 35 ล่าม 
- ค าศัพท์เกี่ยวกับกิจการลกูเสือ 
- บทสนทนาภาษาอังกฤษ 

2  

36 - 37 การอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
- ชนิดของมลภาวะกับผลกระทบ 
- การป้องกัน 

2  

38 สอบภาคทฤษฎี 1  
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แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 (ภำคเรียนที่ 1) 
แผนกำรจัดท่ี 1   
เรื่อง   กำรปฐมนิเทศ        เวลำ     1   ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1.  สามารถบอกขอบข่ายวิชาพิเศษได้ 
2.  สามรถบอกเกณฑ์ของการผ่านกจิกรรมได้ 

เน้ือหำ 
1. หมู่และระบบหมูลู่กเสือสามญัรุ่นใหญ่ การแต่งกาย 
2. การปฏิบัติตนการเข้าร่วมกจิกรรม 

กิจกรรม กำรเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                          10 นาที  
2. เกม/เพลง             5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา       30 นาที  

ปฐมนิเทศ 
-     การจัดแบง่หมู่         

 -     การจัดการเรียนการสอน      
- ขอบข่ายของวิชาพิเศษ        
- ระเบียบวินัยของลูกเสือ        

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์        5 นาที 
     5. พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิแถว)                  10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. เอกสารว่าด้วยระบบหมู ่
2. ลูกเสือ 
3. แผนภูมิ  

กำรประเมินผล 
1. ถาม-ตอบ 
2. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรบัผิดชอบในขณะปฏิบัติงานกลุ่ม  

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ ..............................................................  
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แผนกำรจัดท่ี  2                                                                                                                                  
เรื่อง  หน้ำท่ีพลเมือง      เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. บอกบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือสามัญรุ่นใหญแ่ละแผนปฏิบัติงานได้  

เน้ือหำ  
1. ขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือ แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม กำรเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                            10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  หน้าที่ของลูกเสือ                   30 นาที  
 -คณะกรรมการลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่     

-หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน      
  -บทบาทของคณะกรรมการด าเนินงาน      

-การประชุมคณะกรรมการลกูเสือ      .    
         4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน ์          5 นาที 
         5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)            10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. เอกสารว่าด้วยระบบหมู่ คณะกรรมการลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่    
2.   แผนภูมิ  

กำรประเมินผล 
1. ถาม-ตอบ 
2.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรบัผิดชอบในขณะปฏิบัติงานกลุ่ม  

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี 3                                                                                                                   
เรื่อง หน้ำท่ีพลเมือง       เวลำ     1   ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. บอกบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือสามัญรุ่นใหญแ่ละแผนปฏิบัติงานได้  

เน้ือหำ  
1. ขอบข่ายบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือ แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                  10  นาที  
2. เกม/ เพลง               5  นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  หน้าที่ของลูกเสือ                 30  นาท ี  

           -การประชุมคณะกรรมการลกูเสือ      
  -วิธีการประชุม          
  -บันทึกการประชุม       
  -สาธิตการประชุม         
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์               5  นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)                10  นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. เอกสารว่าด้วยระบบหมู่ คณะกรรมการลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่    
2.   แผนภูมิ การประชุม 

กำรประเมินผล 
1. ถาม-ตอบ 
2.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรบัผิดชอบในขณะปฏิบัติงานกลุ่ม   
  

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
.......................................................................................................... ....................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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ตัวอย่ำงบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ 

ครั้งที…่…./…………….เมื่อวันที…่…….เดือน………………….พ.ศ…………….. 
ณ…………………………………………. 

……………………….. 

 ผู้มำประชุม  

1. 
  2. 
  3. 
  4. 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
เริ่มประชุมเวลา……………….น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
   4.1 

  4.2 
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
            5.1 
            5.2 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
เลิกประชุมเวลา……………….น. 

             ลงช่ือ……….……………………….ผู้จดรายงานการประชุม 
     ลงช่ือ…………………….………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

     รับทราบ 

                    ลงช่ือ…………………….…………ผู้ก ากบั 
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แผนกำรจัดท่ี 4                                                                                                               
เรื่อง  หน้ำท่ีพลเมือง            เวลำ  1 ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เปน็ประมุขได้  
2. อธิบายระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลักและบทบาทของพรรคการเมอืงไทยได ้

เน้ือหำ  
1. พระมหากษัตริย์กับการปกครองของระบอบประชาธิปไตยและระเบียบกฎหมายเลือกตัง้ 
2. บทบาทและหลกัการของพรรคการเมอืงไทย 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา หน้าทีพ่ลเมือง                          30 นาที    
  -การปกครองระบอบประชาธิปไตย      
  -อ านาจอธิปไตย ,การใช้อ านาจอธิปไตย,การคุ้มสิทธิเสรีภาพ   
  -หน้าที่ของชาวไทย   การจัดระเบียบบรหิารราชการ       
  -การเลอืกตั้งก านัน ผู้ใหญบ่้าน  อบต. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)             10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.   เอกสารว่าด้วยระบบพรรคการเมอืง กฎหมายการเลือกตั้ง กรมสารนเิทศ    
2.   แผนภูมิ  

กำรประเมินผล 
1. ถาม-ตอบ 
2. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรบัผิดชอบในขณะปฏิบัติงานกลุ่ม  

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
 



121 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 5                                                                                                                           
เรื่อง สิ่งแวดล้อม      เวลำ     1   ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. ระบปุัญหาสิง่แวดล้อมในทอ้งถ่ิน และช่ือของเรือ่งงานรายการที่ท าการอนรุักษ์ได้      
2. ระบุวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพรอ้มกบัวิธีการน าไปใช้  

เน้ือหำ  
1. ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในท้องถ่ิน 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                        10  นาที  
2. เกม/เพลง           5  นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  สิ่งแวดล้อม                30  นาที    
    -ปัญหาสิ่งแวดล้อม         
   -สาเหตุทีท่ าใหเ้กิดปญัหาสิ่งแวดล้อม      
  -การป้องกัน         

-เรื่องงานที่รบัผิดชอบ         
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)                10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.    ภาพที่แสดงภาวะทีเ่กิดจากปญัหาสิ่งแวดล้อมและภาพการอนุรกัษ์ 
2. แผนภูมิแสดงหน้าที่ของเรื่องราชการเรื่องงานเอกชน และองค์การอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี   6                                                                                                                                  
เรื่อง  สิ่งแวดล้อม     เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในท้องถ่ิน และช่ือของเรื่องงานรายการทีท่ าการอนรุักษ์ได้      
2. วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกบัวิธีการน าไปใช้  

เน้ือหำ  
1.  สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  สิ่งแวดล้อม                30 นาที    

     - การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
- การอนุรักษ์ดิน        

   - การอนุรักษ์น้ า         
  - การอนุรักษ์สัตว์         

- การอนุรักษ์พันธ์ุไม้       
      4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์          5 นาที 
      5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)            10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.   ภาพที่แสดงภาวะที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาพการอนุรกัษ์ 
2. แผนภูมิแสดงหน้าที่ของเรื่องราชการ เรื่องงานเอกชน และองค์การอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี   7                                                                                                          
เรื่อง สิ่งแวดล้อม      เวลำ     1   ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์ 
1. ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในท้องถ่ิน และช่ือของเรื่องงานรายการทีท่ าการอนรุักษ์ได้      
2. วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกบัวิธีการน าไปใช้  

เน้ือหำ  
1. สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์    

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  สิ่งแวดล้อม                                           30 นาที      

           -การอนุรักษ์สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร ์
-การอนุรักษ์โบราณสถาน        

   -การอนุรักษ์วัตถุ          
  -การอนุรักษ์ศิลปวัตถุ          
         4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน ์           5 นาที 
         5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)               10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
  1.    ภาพที่แสดงภาวะที่เกิดจากปญัหาสิ่งแวดลอ้มและภาพการอนรุักษ์ 
  2.   แผนภูมิแสดงหน้าที่ของเรื่องราชการ เรื่องงานเอกชน และองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

กำรประเมินผล 
  1.  สังเกตความสนใจ ความร่วมมือในการเข้าร่วมกจิกรรม 
  2.  ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 
  3.  ถาม-ตอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................... ............................................................................... 
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แผนกำรจัดท่ี  8                                                                                                                   
เรื่อง กำรส ำรวจ        เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิวิธีการและหลักแหง่ความปลอดภัยในการเดินทางส ารวจด้วยเท้าหรอืจักรยาน ได้  
2. ช้ีแจ้งการจัดอุปกรณ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางพักแรมได้  

เน้ือหำ  
1. เดินทางส ารวจด้วยการเดินเท้าเป็นหมู่ๆ ละ 8 คน  ในท้องถ่ินที่ไม่คุ้นเคย และมีความยากล าบาก

ในการเดินทางมาก หรือ 
2. เดินทางส ารวจโดยรถจกัรยาน หมู่ละ 8 คน ในท้องถ่ินที่ไม่คุ้นเคยและมีความยากล าบากหรือ

ยุ่งยากพอสมควร 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  การส ารวจ                            30 นาที    
  - วิธีการและหลักการส ารวจ 
                     - ความปลอดภัย 
                     - อุปกรณ์     
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                       10 นาที  

สื่อกำรเรียน  
1. แผนภูมิ 
2. แผ่นภาพ 
3. วิดีโอ สไลด ์

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2.   ถาม-ตอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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แผนกำรจัดท่ี  9                                                                                                               
เรื่อง กำรส ำรวจ            เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายวิธีการและหลักแห่งความปลอดภัยในการเดินทางส ารวจด้วยเท้าหรือจักรยาน ได้  
2 ช้ีแจ้งการจัดอุปกรณ์ อาหาร และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางพักแรมได้  
3 เดินทางส ารวจด้วยเท้าหรือจักรยาน ตามกฎเกณฑ์ 

เน้ือหำ      
1. เดินทางส ารวจด้วยการเดินเท้าเป็นหมู่ๆ ละ 8 คน  ในท้องถ่ินที่ไม่คุ้นเคย และมีความยากล าบาก

ในการเดินทางมาก หรือ 
2. เดินทางส ารวจโดยรถจกัรยาน หมู่ละ 8 คน ในท้องถ่ินที่ไม่คุ้นเคยและมีความยากล าบากหรือ

ยุ่งยากพอสมควร 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                                10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  การส ารวจ                 30 นาที    
  -เดินทางส ารวจด้วยเท้า  
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                       10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
          1. แผนภูมิ 
          2. แผ่นภาพ 
          3.วิดีโอ สไลด ์

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
3. ตรวจรายงานเมือ่เดินทางกลบัมาแล้ว 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 



126 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 10                                                                                                         
เรื่อง กำรแสดงออกทำงศิลปะ     เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
 1. ผลิตผลงานทางศิลปะได้  

เน้ือหำ  
1. คุณค่างานศิลปะ 
2. ศิลปะทางการแสดง หรือทัศนศิลปห์รอืการช่าง หรือศิลปะทางอักษรศาสตร์ หรือศิลปะการ

วิจารณ์ 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  การแสดงออกทางศิลปะ            30 นาที    

 กลุ่มศิลปะแสดงออก 
1. กลุ่มทัศนศิลป ์           2. กลุ่มการช่าง 
3. กลุ่มศิลปะทางอักษร      4. กลุ่มศิลปะการวิจารณ์  

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)             10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. ภาพการแสดงต่างๆ โฆษณา ค าโฆษณาทางโทรทัศน์ วงดนตรีประเภทต่างๆ ปฏิทิน การ์ตูน 
2. แผนภูมิการพูดแบบต่างๆ การเข้าเล่มหนงัสอื การประพันธ์ประเภทต่างๆ 
3. เทปเพลงประกอบการละเล่นพื้นเมือง  
4. ตังอย่างงานทัศนศิลป์ เศษวัสดุ อุปกรณ์สร้างแบบจ าลอง เครื่องมอืต่างๆ วารสาร หนงัสอืพิมพ์ 

จุลสาร นิตยสาร หนังสือการ์ตูน  

  กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2. ตรวจสอบจากผลงาน 

2.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม 
2.2 ผลงานระยะยาวที่เกี่ยวกบัการเรียน 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.......................................................................................................................... ....................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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127 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  11                                                                                                    
เรื่อง  กำรแสดงออกทำงศิลปะ    เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
 1.  น าผลงานทางศิลปะที่ผลิตได้ไปจัดแสดงต่อสมาชิกในทีส่าธารณะได้   

เน้ือหำ  
1. คุณค่างานศิลปะ 
2. ศิลปะทางการแสดง หรือทัศนศิลปห์รอืการช่าง หรือศิลปะทางอักษรศาสตร์ หรือศิลปะการ

วิจารณ์ 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                         10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  การแสดงออกทางศิลปะ              30 นาที    

 จัดแสดงผลงานทางศิลปะ  
1. กลุ่มทัศนศิลป ์           2. กลุ่มการช่าง 
3. กลุ่มศิลปะทางอักษร      4. กลุ่มศิลปะการวิจารณ์  

       4. เล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน ์          5 นาที 
       5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)               10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. ภาพการแสดงต่างๆ โฆษณา ค าโฆษณาทางโทรทัศน์ วงดนตรีประเภทต่างๆ ปฏิทิน การ์ตูน 
2. แผนภูมิการพูดแบบต่างๆ การเข้าเล่มหนงัสอื การประพันธ์ประเภทต่างๆ 
3. เทปเพลงประกอบการละเล่นพื้นเมือง  
4. ตังอย่างงานทัศนศิลป์ เศษวัสดุ อุปกรณ์สร้างแบบจ าลอง เครื่องมอืต่างๆ วารสาร หนงัสอืพิมพ์ 

จุลสาร นิตยสาร หนังสือการ์ตูน  

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2.   ตรวจสอบจากผลงาน 

1.1 ผลงานระยะสั้นที่แสดงหน้าทีป่ระชุม  1.2  ผลงานระยะยาวที่เกี่ยวกับการเรียน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
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แผนกำรจัดท่ี  12                                                                                                                             
เรื่อง สมรรถภำพทำงกำย      เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายถึงวิธีการประโยชน์กติกาการแข่งขัน และปฏิบัติในการว่ิง 100 เมตร กระโดดไกล และ

การทุ่มน้ าหนัก และว่ิงผลัดได้อย่างถูกต้อง 

เน้ือหำ  
1. ท่าตั้งต้น การออกว่ิง ท่าทางการว่ิง และวิธีว่ิงผ่านเส้นชัย 
2. การถือคทาตั้งต้นออกว่ิง การปฏิบัติของผู้รบัคทา และการปฏิบัติของผูส้่งคทาว่ิงผลัด 

กิจกรรม   การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                         10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา                 30 นาที    

   สมรรถภาพทางกาย    
  - การว่ิง 100 เมตร       

    - การว่ิงผลัด  
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก )                               10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.  ภาพที่แสดงท่าการตัง้ต้นออกว่ิง ท่าทางการว่ิง  
2.  แผนภูมิกติกา ประโยชน์   
2. ไม้คทา 

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................................................................ ..............................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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แผนกำรจัดท่ี  13                                                                                                              
เรื่อง สมรรถภำพทำงกำย     เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายถึงวิธีการประโยชน์กติกาการแข่งขัน และปฏิบัติในการว่ิง 100 เมตร กระโดดไกล และ

การทุ่มน้ าหนัก และว่ิงผลัดได้อย่างถูกต้อง 

เน้ือหำ  
1. การว่ิงกระโดดไกล การจรดเท้ากระโดด การลอยตัวในอากาศและการลงสู่พื้น 
2. การยืนตัวเตรียมก่อนทุม่ การถือลูกน้ าหนัก การเคลื่อนที่การทุ่ม และการทรงตัว  

หลักการทุม่น้ าหนกั  

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                         10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา                 30  นาที    

   สมรรถภาพทางกาย กีฬาประเภทบุคคลและชุด   
    -การกระโดดไกล 

-การทุ่มน้ าหนัก 
        4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน ์           5 นาที 
        5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                      10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.   ภาพที่แสดงท่าการตั้งต้นออกว่ิง ท่าทางการว่ิง  
3. แผนภูมิกติกา ประโยชน์   
4. บ่อทราย 
5. ลูกน้ าหนกั 

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
2. ตรวจรายงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. ถาม-ตอบ 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  14                                                                                                              
เรื่อง อุดมคติ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายหลกัธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและปญัหาในสังคมที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลกัธรรม

ในศาสนาได้  

เน้ือหำ  
 1.  ศาสนาทุกศาสนามีหลักการให้คนท าความดี ละเว้นความช่ัว และท าใจใหบ้รสิุทธ์ิ  

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                         10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา                  30 นาที    
 อุดมคติ  

 หลักธรรมทางศาสนาในชีวิตประจ าวัน 
สภาพปัญหาในสงัคมปจัจบุัน  

       4. เล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
       5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก)  10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. แผนภูมิหลกัการทางศาสนา ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสอื 

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  15                                                                                                                      
เรื่อง อุดมคติ      เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายถึงความสอดคลอ้งของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสอืกับหลักธรรมในศาสนา  และการให้

ค าปฏิญาณ และกฎของลกูเสือเป็นหลักในการแก้ปญัหาสังคมได้  

เน้ือหำ  
 1.   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือในส่วนที่สอดคล้องกับหลกัธรรมในศาสนา 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                         10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา                  30 นาที    

 อุดมคต ิ
- ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
- ความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

        4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน ์           5 นาที 
        5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. แผนภูมิหลักการทางศาสนา ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. แผ่นภาพการปฏิบัติธรรมทางศาสนากับค าปฏิญาณและกฎ  

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  16                                                                                                    
เรื่อง อุดมคติ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายถึงความสอดคลอ้งของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสอืกับหลักธรรมในศาสนา และการให้

ค าปฏิญาณ และกฎของลกูเสือเป็นหลักในการแก้ปญัหาสังคมได้  

เน้ือหำ  
 1.  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสอืในส่วนทีส่อดคล้องกบัหลกัธรรมในศาสนา 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                         10  นาที  
2. เกม/เพลง            5  นาที  
3. สอนตามเนื้อหา                  30  นาที    

 อุดมคต ิ
 -  เปรียบเทียบกฎของลูกเสอืกับหลกัธรรมทางศาสนา 

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                        10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.   แผนภูมิหลักการทางศาสนา ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. แผ่นภาพการปฏิบัติธรรมทางศาสนากับค าปฏิญาณและกฎ 

กำรประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2. ถาม-ตอบ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  17                                                                                                           
เรื่อง  กิจกรรมท่ีตนสนใจเป็นพิเศษ     เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. อธิบายความหมาย จุดมุง่หมาย หลกัเกณฑ์ และแนวในการจัดการโต้วาทีได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

เน้ือหำ  
1. ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวในการจัดการโต้วาที 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                       10 นาที  
2. เกม/เพลง          5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา การโต้วาท ี             30 นาที    
- ความหมาย 
- จุดมุ่งหมาย 
- หลักเกณฑ ์
- วิธีการ 
- แนวในการจัดโต้วาท ี

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. แผนภูมิหรือแผนผังการจัดการโต้วาท ี
2. ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการโต้วาที  

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2.   สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการจัดการโต้วาท ี
3. ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมการโต้วาที  

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  18                                                                                                                     
เรื่อง  กำรบริกำร      เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
 1. บอกประวัติและหลกัสูตรลูกเสือส ารองได้ 

เน้ือหำ  
 1. ประวัติและหลักสูตรลูกเสือส ารอง 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  การบริการ หลกัสูตรลกูเสือส ารอง                       30 นาที    
- ประวัติลกูเสือส ารอง 

 นิยายเรื่อง เมาคล ี
 ประวัติความเป็นมาของลูกเสือส ารอง 
 ประโยชน์ของลูกเสอืส ารอง 
 ดาวดวงที่ 1 
 ดาวดวงที่ 2 
 ดาวดวงที่ 3 

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลกิ)                       10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. แผ่นภาพกิจกรรมลกูเสือส ารอง 
2. แผนภูมิวิชาการต่างๆ ของลูกเสือส ารอง 
3. หนังสือคู่มือกจิกรรมลูกเสือส ารองของส านักงานคณะกรรมการลกูเสือแหง่ชาติ  

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  19                                                                                                            
เรื่อง  กำรฝึกเป็นผู้น ำ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
 1.  อธิบายคุณสมบัติของผู้น าในหมูบ่้านได้    

เน้ือหำ  
1. ผู้น าท้องถ่ินคือใคร 
2. คุณสมบัติของผู้น าในหมู่บ้าน  

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                             10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา      การฝึกเป็นผู้น า                         30 นาที    

 -   ผู้น าในท้องถ่ินคือใคร 
                      -   คุณสมบัติของผู้น าในหมูบ่้านหรือทอ้งถ่ิน 
                     -    ประเภทของผู้น าในท้องถ่ิน 
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์                  5 นาที 
     5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                      10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. หนังสือคู่มือการฝกึอบรมนายหมู ่

กำรประเมินผล 
1.  สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  

          2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  20                                                                                                        
เรื่อง  กำรประดับเครื่องหมำยลูกเสือหลวง  เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
1. สามารถสอบผ่านเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

เน้ือหำ  
การประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา 
 การประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง                       30 นาที    

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์          5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
    หนังสือคู่มอืผู้ก ากับสามัญรุ่นใหญ่  
    เอกสารประกอบ 

กำรประเมินผล 
1.   ทดสอบ 
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 (ภำคเรียนที่ 2) 
แผนกำรจัดท่ี  21                                                                                                    
เรื่อง  ปฐมนิเทศ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกขอบข่ายของวิชาพิเศษในภาคเรียนที่ 2 ได ้
2. สามารถบอกเกณฑ์และจุดประสงค์ทีส่ าคัญได ้

เน้ือหำ 
  วิชาพิเศษ  เกณฑ์และจุดประสงค์ที่ส าคัญ 
กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
          2. เพลง   วันน้ียินดี      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   วิชาพิเศษ 
  -   เกณฑ์ / จุดประสงค์ทีส่ าคัญ 
 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธงลง  เลิก ) 10   นาที 
สื่อ  

เพลง  คู่มือ  ชาร์ทความรู้     
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................ ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 22                                                                                                                   
เรื่อง  หน้ำท่ีพลเมือง       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์ 
1. ระบเุกี่ยวกับต่างประเทศ และวิธีด าเนินงานของสหประชาชาติ  
2. บอกหน้าที่ขององค์การช านัญพิเศษ 

เน้ือหำ  
1. นโยบายของรัฐบายไทยเกี่ยวกับต่างประเทศ 
2. หลักการด าเนินงานของสหประชาชาติ  

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด    (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก                         10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา  หน้าที่พลเมอืง                                    30 นาที    
 -นโยบายของรัฐบาลไทย         

   -องค์การสหประชาชาติ          
  -องค์การช านัญพิเศษ,องค์การอนามัยโลก       

-นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกบัต่างประเทศ      
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                       10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1.   เอกสารว่าด้วยระบบพรรคการเมอืง กฎหมายการเลือกตั้ง กรมสารนเิทศ    
2.   แผนภูมิ  

กำรประเมินผล 
1. ถาม-ตอบ 
2. สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ และความรบัผิดชอบในขณะปฏิบัติงานกลุ่ม  

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 23   
เรื่อง  นักอุตุนิยมวิทยำ       เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1. ลูกเสือสามารถเขียนบันทกึประจ าวันเรื่องอากาศได้ 
2. สามารถสร้างเครือ่งมอืวัดสภาพอากาศได้ 

เนื้อหา  
เรื่องลม  อุณหภูมิ   ประโยชน์ของเครือ่งมอืวัดอากาศ 

กิจกรรม กำรเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)   10   นาที 
 2. เพลงชักว่าว        5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร      30  นาที 
  -   ความรู้เกี่ยวกบัลม  ทิศทาง 
  -   อุณหภูมิ  ความกดอากาศ 
  -   ปรมิาณน้ าฝน 
  -   เทอร์โมมิเตอร์  บาโรมิเตอร ์
  -   เครื่องบันทึกแสงแดด 
 4. เล่าเรื่องสั้น         5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ )  10   นาที 
สื่อ  

เครื่องมือวัดอากาศ  รูปภาพ  เพลง 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์  สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 24                                                                                                           
เรื่อง  นักอุตุนิยมวิทยำ        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1. สามารถอ่านแผนที่อากาศได้ 
2. สามารถอธิบายค าศัพท์ในวิชาอุตุนิยมวิทยาได้ 

เน้ือหำ 
 แผนที่และค าศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยา 
กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ห่วงสมัพันธ์     10   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     25   นาที 
  -   แผนที่อากาศ 
  -   ค าศัพท์  จุดน้ าค้าง  ความช้ืนสัมพัทธ์ 
  -   ไอโซบาร์  มิลลิบาร ์
 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก ) 10   นาที 
สื่อ  

แผนที่   ชาร์ทความรู้  เกม 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์  ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
................................................................................... ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  25                                                                                                         
เรื่อง   กำรบุกเบิก          เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของเชือกทีม่ีต่อกจิกรรมลูกเสอืได้ 
2. ปฏิบัติการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใช้ได้  

เน้ือหำ  
1. คุณสมบัติของเชือกที่น ามาใช้ในการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ 2 การผกูประกบ 3  
3. ประโยชน์ในการน าไปใช้ การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน  

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                         10  นาที  
2. เกม/เพลง            5  นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  การผูกแน่น               30  นาที    
- คุณสมบัติของเชือก 
- การผกูกากบาท 
- การผกูทแยง 

      4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์           5 นาที 
      5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                       10  นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ 
4. เชือก  

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 26                                                                                                                  
เรื่อง กำรบุกเบิก        เวลำ   1 ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของเชือกทีม่ีต่อกจิกรรมลูกเสอืได้ 
2. ปฏิบัติการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใช้ได้  

เน้ือหำ  
1. คุณสมบัติของเชือกที่น ามาใช้ในการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ2 การผูกประกบ 3  
3. ประโยชน์ในการน าไปใช้  การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน 

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา   การผูกแน่น              30 นาที    
- การผกูประกบ 2 
- การผกูประกบ 3  

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์          5 นาที 
     5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                        10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน 
4. เชือก 

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 27                                                                                                             
เรื่อง  กำรบุกเบิก          เวลำ 1 ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของเชือกทีม่ีต่อกจิกรรมลูกเสอืได้ 
2. ปฏิบัติการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใช้ได้  

เน้ือหำ  
1. คุณสมบัติของเชือกที่น ามาใช้ในการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ 2 การผกูประกบ 3  
3. ประโยชน์ในการน าไปใช้  เสาธงลอย การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา การผกูแน่น                          30 นาที    

ปฏิบัติการท า 
- เสาธงลอย         -  หอคอยเสา 3 เสา - หอคอยเสา 4 เสา- หอคอยปิรามิด    

                          - หอคอย 2 เสา     - หอคอยเสาเดียว   - สะพานแขวน 
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์          5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน 
4. เชือก  

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  28                                                                                                                 
เรื่อง กำรบุกเบิก       เวลำ  1 ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
1. บอกประโยชน์ของเชือกทีม่ีต่อกจิกรรมลูกเสอืได้ 
2. ปฏิบัติการผูกแน่นแบบต่างๆ ได้ 
3. บอกประโยชน์ในการน าไปใช้ได้  

เน้ือหำ  
1. คุณสมบัติของเชือกที่น ามาใช้ในการผกูแน่น 
2. การผกูแน่นด้วยวิธีการผูกทแยง การผูกกากบาท การผูกประกบ2 การผูกประกบ 3  
3. ประโยชน์ในการน าไปใช้  เสาธงลอย การท าโมเดลหอคอย สะพานแขวน 

กิจกรรม กำรเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา การผกูแน่น                 30 นาที    

ปฎิบัติการท า 
- เสาธงลอย        - หอคอยเสา 3 เสา - หอคอยเสา 4 เสา- หอคอยปิรามิด    
- หอคอย 2 เสา     -  หอคอยเสาเดียว - สะพานแขวน 

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                       10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
1. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. แผนภูมิ โมเดลหอคอย สะพานแขวน 
4. เชือก  

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.   สัมภาษณ์-สอบถาม 
3.   ตรวจดูผลงาน 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  29                                                                                                                      
เรื่อง  กำรฝึกเป็นผู้น ำ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
 1.  อธิบายคุณสมบัติของนายหมู่ได้    

เน้ือหำ  
3. นายหมู่คือใคร 
4. คุณสมบัติของนายหมู่  

กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)                        10 นาที  
2. เกม/เพลง           5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  การฝกึเป็นผู้น า              30 นาที    
 -   นายหมู่คือใคร 

                      -   คุณสมบัติของนายหมู ่
     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์          5 นาที 
     5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)                      10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
4. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
5. เอกสารประกอบ 
6. หนังสือคู่มือการฝกึอบรมนายหมู ่

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  30                                                                                                                          
เรื่อง  กำรฝึกเป็นผู้น ำ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
 1.  อธิบายคุณสมบัติของผู้น าส่วนท้องถ่ิน  

เน้ือหำ  
5. ผู้น าท้องถ่ินคือใคร 
6. คุณสมบัติของผู้น าในการเมอืงท้องถ่ิน  

กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
1. พิธีเปิด  (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                         10 นาที  
2. เกม/เพลง            5 นาที  

          3. สอนตามเนื้อหา  การฝกึเป็นผู้น า                        30 นาที    
-    ผู้น าองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินคือใคร 
- คุณสมบัติของผู้น าองค์การบรหิารส่วนท้องถ่ิน 
- ประเภทของผู้น าในท้องถ่ิน 

     4. เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์           5 นาที 
     5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)  10 นาที  

สื่อกำรเรียน 
7. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
8. เอกสารประกอบ 
9. หนังสือคู่มือการฝกึอบรมนายหมู ่

กำรประเมินผล 
1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................... ..................................................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี  31                                                                                                                                                                                            
เรื่อง  กำรฝึกเป็นผู้น ำ       เวลำ     1   ชั่วโมง 

จุดประสงค์  
1. อธิบายองค์ประกอบในการสร้างความเป็นปึกแผ่นได ้
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได ้

เน้ือหำ  
7. องค์ประกอบในการสร้างทีมงาน 

กิจกรรม 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงข้ึน สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)    10 นาที  
2. เพลง นายหมู่ลกูเสือ           5 นาที  
3. สอนตามเนื้อหา                     30 นาที    

 องค์ประกอบของการสร้างทีมงาน 
ปฏิบัติตนแบบอย่างที่ด ี

         4. เล่าเรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน ์           5 นาที 
         5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิกแถว)  10 นาที  
สื่อกำรเรียน 

1. หนังสือคู่มือผู้ก ากบัสามัญรุ่นใหญ่  
2. เอกสารประกอบ 
3. หนังสือคู่มือการฝกึอบรมนายหมู ่

กำรประเมินผล 
 1.   สังเกตความสนใจ ความร่วมมือ ในการท ากจิกรรม  
2.  สัมภาษณ์-สอบถาม 

บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 32                                                                                                                          
เรื่อง  พลำธิกำร        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1. สามารถปฏิบัติหน้าที่พลาธิการได้ 
2. สามารถใช้และเกบ็อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 

เน้ือหำ 
 พลาธิการ 
กิจกรรม 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  ในหมูลู่กเสือ       5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   หน้าที่ของพลาธิการ 
  -   การใช้อุปกรณ์ 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ , ธงลง , เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  

เพลง   ชาร์ทความรู้  อุปกรณ์ 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 33                                                                                                                                  
เรื่อง  พลำธิกำร                              เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 
          1. สามารถจัดท าบัญชีเบิก – จ่าย - รับคืนได้ 

2.สามารถจัดอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่ช ารุดได ้
เน้ือหำ 
 พลาธิการ 
กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง  งานสิ่งใด      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   จัดท าบัญชีอุปกรณ์ 
  -   การจัดอุปกรณ์ทดแทน 
  -   การเบิก / จ่ายอุปกรณ์ 
 4. เล่าเรื่องสั้น      5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง  เลกิ ) 10   นาที 
สื่อ  

เพลง   ชาร์ทความรู้  อุปกรณ์ 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 34                                                                                                            
เรื่อง  ล่ำม        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1. สามารถบอกความหมายของค าศัพทเ์บื้องต้นได้ 
2. สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได ้

เน้ือหำ 
 ล่าม 
กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ แยก)  10   นาที 
 2. เกม  ว่ิงเก็บของ      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับกจิกรรมลูกเสอื 
  -   แบบฟอรม์จดหมายธุรกจิ 
 4. เล่าเรื่องสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก )  10  นาที 
สื่อ  

เกม  บัตรค าศัพท์  แบบฟอรม์ 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 35   
เรื่อง  ล่ำม        เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได ้
เน้ือหำ 
 ล่าม 
กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  10   นาที 
 2. เกม  โยนตัวหนอน       5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   บทสนทนาภาษาอังกฤษ 
  -   ค าทักทายเบื้องต้น 
 4. เล่าเรื่องสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก )   10  นาที 
สื่อ  

เกม  ค าศัพท์  ชาร์ทความรู้  VCD 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์   
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
...................................................................... ........................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
........................................................................................................................ ......................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 36                                                                                                        
เรื่อง  กำรอนุรักษ์ธรรมชำต ิ    เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

1. สามารถอธิบายผลกระทบของมลภาวะได้ 
2. สามรถระบุวิธีป้องกัน  หรอืแก้ไขมลภาวะได้ 

เน้ือหำ 
 การอนุรกัษ์ธรรมชาติ  
กิจกรรม  การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  10   นาที 
 2. เพลงเพลินชมไพร       5   นาที 
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  -   การป้องกันมลภาวะ 
  -   การบรรเทาหรือการแก้ไขมลภาวะ 
 4. เล่าเรื่องสั้น        5   นาที 
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก ) 10   นาที 
สื่อ  

เพลง  ชาร์ทความรู้  VCD  ใบงาน 
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์  ตรวจใบงาน 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 37                                                                                                           
เรื่อง  กำรอนุรักษ์ธรรมชำต ิ    เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

สามารถอธิบายสาเหตุการเกิดมลภาวะได้ 
เน้ือหำ 
 การอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
กิจกรรม กำรเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก)  10  นาที 
 2. เพลงป่าดงพงพ ี      5   นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30  นาที 
  -   ชนิดของมลภาวะ 
  -   ผลกระทบของมลภาวะ 
 4. เล่าเรื่องสั้น        5  นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมายตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก ) 10  นาที 
สื่อ  

เพลง  ชาร์ทความรู้  VCD   
กำรประเมินผล   

สัมภาษณ์  สังเกต 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................ ..................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.32   

แผนกำรจัดท่ี 38                                                                                                                      
เรื่อง  ทดสอบภำคทฤษฎี     เวลำ  1  ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์ 

สามารถทดสอบผ่านวิชาพิเศษได้ 
เน้ือหำ 
 ทดสอบภาคทฤษฎี  
กิจกรรม การเปิดประชุมกอง 
 1. พิธีเปิด  (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  10   นาที 
 2. เพลง คนมปีัญญา         5  นาท ี
 3. สอนตามหลักสูตร     30   นาที 
  สอนภาคความรู้วิชาพิเศษ 
 4. เล่าเรื่องสั้น       5   นาท ี
 5. พิธีปิด  ( นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก ) 10   นาที 
สื่อ  

เพลง  แบบทดสอบ   
กำรประเมินผล   

ทดสอบ 
บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................. ............................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................ .............................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครอง 

หลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพ์คุรุสภาลาด พร้าว , 2538. 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครอง 

หลักสูตร และวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว , 2537. 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงาน. แนวกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว , 2542.  
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงาน. คู่มือกำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  

ขั้นควำมรู้เบ้ืองต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2537.  
คณะกรรมการบรหิารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงาน. คู่มือกำรฝึกอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่       
ขั้นควำมรู้ชั้นสูง . กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว , 2540. 
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คณะผู้จัดท ำ 

๑.  นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒          ที่ปรึกษา  
๒.  นายโสธร  บุญเลิศ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒     ที่ปรึกษา 
๓.  นางปติมา  กาญจนากาศ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒     ที่ปรึกษา 
 
 

 
 

๑.  นายถิร  บุญศักดาพร    ผู้อ านวยการกลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา            หัวหน้าคณะท างาน 
๒.  นางพันทิพา  สวาส ุ    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ            คณะท างาน 
๓.  นายนิรันดร์  แซ่เตียว    นักวิชาการศึกษาช านาญการ                     คณะท างาน 
๔.  นางสาวปริชาติ  เบญจวรรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
๕.  นายทวิทย์  นองประโคน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
๕.  นางสาวสกาวเดือน  เศรษฐ ี   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      คณะท างาน 
๖.  นายไพศาล  จิตตวิวัฒนา   เจ้าหน้าทีลู่กเสือ  สพม.๓๒                      คณะท างาน 
๗.  นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว   นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    คณะท างาน 
 


