ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาวดวงที่ 3

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 3

ดาวดวงที่ 3

ดาวดวงที่ 3

ดาวดวงที่ 3

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
อนามัย

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ทีค่ าดหวังข้ อ
1. การจัดทาถุงหรือที่ 1. จัดทาถุงหรือที่เก็บ
เก็บอุปกรณ์ปัจจุบัน อุปกรณ์ปัจจุบัน
พยาบาล
พยาบาล
2. การขอความ
2. ขอความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเมื่อมี
เมื่อมีอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
3. ปฐมพยาบาลเมื่อ
3. การปฐมพยาบาล ถูกแมลงกัดต่อยไฟ
เมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไหม้หรือน้าร้อนลวก
เมื่อถูกไฟไหม้หรือ
น้าร้อนลวก
ความสามารถในเชิง 4. การวิ่ง การ
4. สามารถวิ่ง
ทักษะ
กระโดดไกล การ
กระโดดไกล ขว้างลูก
ขว้างลูกบอล การ
บอล กระโดดข้าม
กระโดดข้ามเครื่อง เครื่องกีดขวาง
กีดขวาง
การสารวจ
5. การนับเวลาตาม
5. นับเวลาตามเข็ม
เข็มนาฬิกา
นาฬิกา
6. การวางแผนการ
6. วางแผนการเดินทาง
เดินทาง
การค้นหาธรรมชาติ 7. การเรียนรู้สภาพ 7. เรียนรู้สภาพ ดิน ฟ้า
ดิน ฟ้า อากาศ
อากาศ
8. การจัดทาสมุดภาพ 8. จัดทาสมุดภาพหรือ
หรือสะสมเกี่ยวกับ สะสมเกี่ยวกับแมลง
แมลงหรือสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตในสระ
ในสระน้า
น้า

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 3

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
ความปลอดภัย

ดาวดวงที่ 3

บริการ

ดาวดวงที่ 3

ธงและประเทศ
ต่างๆ

ดาวดวงที่ 3

การฝีมือ

ดาวดวงที่ 3

กิจกรรมกลางแจ้ง

ดาวดวงที่ 3

การบันเทิง

สาระย่อย
9. การปฏิบัติตามกฎ
จราจร
10. การเรียนรู้ความ
ปลอดภัยในบ้าน
11. การวางแผนและ
ดาเนินการให้บริการ
แก่ผู้อื่น
12. ธงลูกเสือประจา
จังหวัด
ธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ธงประเทศ
ต่างๆ
13. การประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุ
วิธีใช้และการเก็บ
รักษาเครื่องมือ
14. ทิศ เข็มทิศ การ
หาระยะทาง
15. การแสดงละคร
การร้องเพลง หรือ
ฟ้อนรา การทาหุ่น
และเชิดหุ่น

ผลการเรียนรู้
หมายเหตุ
ทีค่ าดหวังข้ อ
9. ปฏิบัติตามกฎจราจร
10. เรียนรู้ความ
ปลอดภัยในบ้าน
11. วางแผนในการ
ดาเนินการให้บริการ
แก่ผู้อื่น
12. บอกลักษณะของ
ธงลูกเสือประจา
จังหวัด ธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ธงประเทศ
ต่าง ๆ
13. ประดิษฐ์สิ่งของ
จากเศษวัสดุ บอก
วิธีใช้และเก็บรักษา
เครื่องมือ
14. บอกทิศ วิธีการใช้
เข็มทิศ หาระยะทาง
15. แสดงละคร ร้อง
เพลง ฟ้อนรา ทาหุ่น
และเชิดหุ่น

ตารางวิเคราะห์ หลักสู ตร ลูกเสื อสารองและผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
หลักสู ตร
ดาวดวงที่ 3

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
การผูกเงื่อน

ดาวดวงที่ 3

คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสารอง

ดาวดวงที่ 3

วิชาพิเศษ (เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชา
หรือใช้วิธีบูรณาการ
เข้ากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้)
การเดินทางไกล

ดาวดวงที่ 3

สาระย่อย

ผลการเรียนรู้
ทีค่ าดหวังข้ อ
16. การผูกเงื่อนบ่วง 16. ผูกเงื่อนบ่วงสาย
สายธนู
ธนู ผูกเงื่อนกระหวัด
การผูกเงื่อนกระหวัด ไม้ 2 ชั้น ขดเชือก
ไม้ 2 ชั้น
หรือสายยาง
การขดเชือกหรือ
สายยาง
15. การปฏิบัติตนตาม 17. ปฏิบัติตนตาม
คาปฏิญาณและกฎ
คาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสารอง
ของลูกเสือสารอง

หมายเหตุ

แล้วแต่ผู้จะ
เลือกจัด
กิจกรรม

ผู้สอน
วางแผน
กาหนด เวลา
กิจกรรมตาม
ความ
เหมาะสม

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่

ชื่อหน่ วย

1

หน่วย อนามัย
- การจัดทาถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
- การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ
- การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย เมื่อ
ถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
หน่วย ความสามารถในเชิงทักษะ
- การวิ่ง
- การกระโดดไกล
- การขว้างลูกบอล
- การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
หน่วย การสารวจ
- การนับเวลาเข็มนาฬิกา
- การวางแผนการเดินทาง
หน่วย การค้นหาธรรมชาติ
- การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ
- การจัดทาสมุดภาพหรือสะสมเกี่ยวกับแมลง
หรือสิ่งมีชีวิตในสระน้า
หน่วย ความปลอดภัย
- การปฏิบัติตามกฎจราจร
- การเรียนรู้ความปลอดภัยในบ้าน
หน่วย บริการ
- การวางแผนและดาเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น

2

3

4

5

6

เวลา
(ชั่วโมง)
3

3

3

3

2

3

หมายเหตุ

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่

ชื่อหน่ วย

7

หน่วย ธงและประเทศต่าง ๆ
- ธงลูกเสือประจาจังหวัด
- ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ธงประเทศต่าง ๆ
หน่วย การฝีมือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
- วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ
หน่วย กิจกรรมกลางแจ้ง
- ทิศ
- เข็มทิศ
- การหาระยะทาง
หน่วย การบันเทิง
- การแสดงละคร
- การร้องเพลงหรือฟ้อนรา
- การทาหุ่น และเชิดหุ่น
หน่วย การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อน บ่วงสายธนู
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
- การขดเชือกหรือสายยาง
หน่วย คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
- การท่อง การบอก ความหมาย และการปฏิบัติ
ตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
หน่วย วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา หรือใช้
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้)

8

9

10

11

12

13

เวลา
(ชั่วโมง)
2

หมายเหตุ

2

2

2

3

2

2

ผู้สอนเลือก
วิชาเรียน

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัด กิจกรรมรวม 40 ชั่วโมงต่ อ 1 ปี
หน่ วยที่
14

ชื่อหน่ วย
หน่วย การเดินทางไกล

เวลา
(ชั่วโมง)
8

หมายเหตุ
ผู้สอน
กาหนดเวลา/
กิจกรรมตาม
ความ
เหมาะสม

1.
คาอธิบายรายวิชา
วิชาลูกเสื อหลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติในเรื่องของ การจัดทาถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย เมื่อถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
การวิ่ง การกระโดดเชือก การขว้างลูกบอล การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง การนับเวลาต ามเข็มนาฬิกา การ
วางแผนการเดินทาง การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ การจัดทาสมุดภาพ หรือสะสมเกี่ยวกับแมลง หรือสิ่งมีชีวิต
ในสระน้า การปฏิบัติตามกฎจราจร การเรียนรู้ความปลอดภัยในบ้าน การวางแผนและดาเนินการให้บริการแก่
ผู้อื่น ธงลูกเสือประจาจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงประเทศต่าง ๆ การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ วิธีใช้
และเก็บรักษาเครื่องมือ ทิศ เข็มทิศ การหาระยะทาง การแสดงละคร การร้องเพลงหรือฟ้อนรา การทาหุ่นและ
เชิดหุ่น การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น การขดเชือกหรือสายยาง การท่องการบอก
ความหมายและการปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือสารอง
มีทักษะในการสังเกต จดจาการใช้มือ เครื่องมือการแก้ปัญหาและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บาเพ็ญตน
เพื่อสาธารณประโยชน์
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มี
คุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

เวลา

1

1

1

2

2

1

3

3

1

4
5
6

4
5
6

1
1
1

7
8
9

7
8
9

1
1
1

10
11
12

10
11
12

1
1
1

13
14

13
14

1
1

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
อนามัย

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
1. จัดทาถุงหรือที่เก็บ
อุปกรณ์ปัจจุบัน
พยาบาล
2. ขอความช่วยเหลือ
เมื่อมีอุบัติเหตุ
3. ปฐมพยาบาลเมื่อ
ถูกแมลงกัดต่อย ไฟ
ไหม้ หรือน้าร้อนลวก
ความสามารถ 4. สามารถวิ่งกระโดด
ในเชิงทักษะ ไกลขว้างลูกบอล
กระโดดข้ามเครื่องกีด
ขวาง
การสารวจ
5. นับเวลาตาม
เข็มนาฬิกา
6. การวางแผนการ
เดินทาง
การค้นหา
7. เรียนรู้ สภาพ ดิน ฟ้า
ธรรมชาติ
อากาศ
8. จัดทาสมุดภาพหรือ
สะสมเกี่ยวกับแมลง
หรือสิ่งมีชีวิตในสระน้า
ความปลอดภัย 9. ปฏิบัติตามกฎจราจร
10. เรียนรู้ความ
ปลอดภัยในบ้าน

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

เวลา

15
16
17
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16
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1
1
1

18
19
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19

1
1
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20
21

1
1

22
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25

22
23
24
25

1
1
1
1

26
27
28

26
27
28

1
1
1

29
30

29
30

1
1

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
บริการ

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
11. วางแผนในการ
ดาเนินการให้บริการแก่
ผู้อื่น

ธงและประเทศ 12. บอกลักษณะของธง
ต่าง ๆ
ลูกเสือประจาจังหวัด
ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
ธงประเทศต่าง ๆ
การฝีมือ
13. ประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุ บอกวิธีใช้และ
เก็บรักษาเครื่องมือ
กิจกรรม
14. บอกทิศ วิธีการใช้
กลางแจ้ง
เข็มทิศ หาระยะทาง
การบันเทิง
15. แสดงละคร
ร้องเพลง ฟ้อนรา ทา
หุ่น และเชิดหุ่น
การผูกเงื่อน 16. ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2
ชั้น ขดเชือกหรือ
สายยาง
คาปฏิญาณและ 17. ท่อง บอก
กฎของลูกเสือ ความหมายปฏิบัติตาม
สารอง
คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสารอง

หมายเหตุ

ตารางวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง / เวลา / เนือ้ หาในหลักสู ตร
หลักสู ตรลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

เวลา
2

8

เนือ้ หาใน
หลักสู ตร
วิชาพิเศษ

วิชาการเดิน
ทางไกล

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ข้ อ
ชื่อวิชาพิเศษ(เรียนใน
เวลาชั้นละ 2 วิชาหรือ
บูรณาการเข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้)
ผู้สอนกาหนดเวลา/
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

หมายเหตุ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง ประเภทลูกเสื อสารอง หลักสู ตรลูกเสื อสารอง
ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
รายละเอียดผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
หมายเหตุ
จัดทาถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
ขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ
ปฐมพยาบาล เมื่อถูกแมลงกัดต่อยไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
สามารถวิ่ง กระโดดไกล ขว้างลูกบอล กระโดด
ข้ามเครื่องกีดขวาง
นับเวลาตามเข็มนาฬิกา
วางแผนการเดินทาง
เรียนรู้ สภาพดิน ฟ้า อากาศ
จัดทาสมุดภาพหรือสะสม เกี่ยวกับแมลงหรือสิ่งมีชีวิต
ในสระน้า
ปฏิบัติตามกฎจราจร
เรียนรู้ความปลอดภัยในบ้าน
วางแผนในการดาเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น
บอกลักษณะของธงลูกเสือประจาจังหวัด ธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ธงประเทศต่าง ๆ
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ บอกวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ
บอกทิศ วิธีการใช้เข็มทิศ หาระยะทาง
แสดงละคร ร้องเพลง ฟ้อนรา ทาหุ่น และเชิดหุ่น
ผูกเงื่อนบ่วงสายธนู ผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น ขดเชือกหรือ
สายยาง
ท่อง บอกความหมาย ปฏิบัติตามคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
สารอง

ปฏิทนิ การเรียนการสอนเนือ้ หาสาระหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เนือ้ หาในหลักสู ตร
เนือ้ หาย่อย
แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ ที่
อนามัย
- การจัดทาถุงหรือที่เก็บ
1,2,3
อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
- การขอความช่วยเหลือเมื่อมี
อุบัติเหตุ
ความสามารถในเชิง - การวิ่ง การกระโดดไกล การ
4,5,6
ทักษะ
ขว้างลูกบอล การกระโดด
ข้ามเครื่องกีดขวาง
การสารวจ
- การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
7,8,9
- การวางแผนการเดินทาง

วัน/เดือน/ปี

เวลา

__________
__________
__________

3

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

3

3

การค้นหาธรรมชาติ

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

2

ความปลอดภัย

3

บริการ

2

ธงและประเทศต่าง ๆ - ธงลูกเสือประจาจังหวัด
- ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ธงประเทศต่าง ๆ

3

- การเรียนรู้สภาพดิน ฟ้า
อากาศ
- การจัดทาสมุดภาพหรือสะสม
เกี่ยวกับแมลงหรือสิ่งมีชีวิต
ในสระน้า
- การปฏิบัติตามกฎจราจร
- การเรียนรู้ความปลอดภัย
ในบ้าน
- การวางแผนและดาเนินการ
ให้บริการแก่ผู้อื่น

10,11,12

13,14

15,16,17

18,19

วัน/เดือน/ปี

เวลา

__________
__________

2

__________
__________
__________
__________

3

__________
__________
__________
__________
__________

3

2

2

2

8

ปฏิทนิ การเรียนการสอนเนือ้ หาสาระหลักสู ตรลูกเสื อสารอง
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
เนือ้ หาในหลักสู ตร
เนือ้ หาย่อย
แผนการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้ ที่
การฝีมือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ
20,21
วัสดุ วิธีใช้และการเก็บรักษา
เครื่องมือ
กิจกรรมกลางแจ้ง
- ทิศ เข็มทิศ
22,23
- การหาระยะทาง
การบันเทิง
- การแสดงละคร
24,25
- การร้องเพลง หรือฟ้อนรา
- การทาหุ่นและเชิดหุ่น
การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
26,27,28
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
- การขดเชือกหรือสายยาง
คาปฏิญาณและกฎ
- การท่อง การบอกความหมาย
29,30
ของลูกเสือสารอง
และการปฏิบัติตามคาปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือสารอง
วิชาพิเศษ
(วิชาพิเศษเรียนในเวลาชั้นละ 2
วิชา หรือใช้วิธีบูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้)
การเดินทางไกล
ผู้สอนวางแผน กาหนดเวลา/
กิจกรรม ตามความเหมาะสม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่ อวิชาชี พพิเศษเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อ
วิชาพิเศษ ประเภทลูกเสื อสารอง มี 18 วิชา
รายชื่ อวิชาพิเศษประเภทลูกเสื อสารอง
จิตรกร
นักกรีฑา
นักอ่านหนังสือ
นักจักรยานสองล้อ
นักแสดงการบันเทิง
นักสารวจ
นักปฐมพยาบาล
นักสารพัดช่าง
งานอดิเรก
การช่วยเหลืองานบ้าน
นักอ่านแผนที่
นักธรรมชาติศึกษา
นักถ่ายภาพ
นักว่ายน้า
ผู้ช่วยคนตกน้า
นักวิทยาศาสตร์
นักกีฬา
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์
* ข้อสังเกต
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 18 วิชา เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชา
หรือใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเหตุ

หน่ วยการเรียนรู้ วิชาลูกเสื อ
หลักสู ตร ลูกเสื อสารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมรวม 40 ชั่วโมง ต่ อ 1 ปี
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
เวลา
หมายเหตุ
(ชั่วโมง)
1
หน่วย อนามัย
3
- การจัดทาถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบัน
พยาบาล
- การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุ
- การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย เมื่อถูก
ไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
2
หน่วย ความสามารถในเชิงทักษะ
3
- การวิ่ง
- การกระโดดไกล
- การขว้างลูกบอล
- การกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
3
หน่วยการสารวจ
3
- การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
- การวางแผนการเดินทาง
4
หน่วย การค้นหาธรรมชาติ
3
- การเรียนรู้สภาพดินฟ้าอากาศ
- การจัดทาสมุดภาพหรือสะสมเกี่ยวกับแมลง
หรือสิ่งมีชีวิตในสระน้า
5
หน่วย ความปลอดภัย
2
- การปฏิบัติตามกฎจราจร
- การเรียนรู้ความปลอดภัยในบ้าน
6
หน่วย บริการ
4
- การวางแผนและดาเนินการให้บริการแก่ผู้อื่น
7
หน่วย ธงและประเทศต่างๆ
3
- ธงลูกเสือประจาจังหวัด
- ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ธงประเทศต่างๆ

หน่วยที่
8

9

10

11

12

13
14

ชื่อหน่วย
หน่วย การฝีมือ
- การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
- วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ
หน่วย กิจกรรมกลางแจ้ง
- ทิศ
- เข็มทิศ
- การหาระยะทาง
หน่วย การบันเทิง
- การแสดงละคร
- การร้องเพลงหรือฟ้อนรา
- การทาหุ่น และเชิดหุ่น
หน่วย การผูกเงื่อน
- การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
- การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
หน่วย คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสารอง
- การท่องและ การบอกความหมาย และการ
ปฏิบัติตามคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
สารอง
หน่วย วิชาพิเศษ (เรียนในเวลาชั้นละ 2 วิชาหรือใช้วิธี
บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้)
หน่วย การเดินทางไกล

เวลา
(ชั่วโมง)
2

หมายเหตุ

2

3

3

2

2
5

ผู้สอนเลือกวิชา
เรียน
ผู้สอนแผนเวลา/
กิจกรรมตามความ
เหมาะสม

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้แผนการเรียนรู้
หน่วยที่ 1
อนามัย
หน่วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
หน่วยที่ 3
การสารวจ
หน่วยที่ 4
การค้นหาธรรมชาติ
หน่วยที่ 5
ความปลอดภัย
หน่วยที่ 6
การบริการ
หน่ วยที่ 7
ธงและประเทศต่างๆ
หน่ วยที่ 8
การฝีมือ
หน่ วยที่ 9
กิจกรรมกลางแจ้ง
หน่ วยที่ 10
การบันเทิง
หน่ วยที่ 11
การผูกเงื่อน
หน่ วยที่ 12
คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสารอง
หน่ วยที่ 13
วิชาพิเศษ
หน่ วยที่ 14
การเดินทางไกล

1
9
16
22
28
32
40
41
49
53
59
65

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 1 อนามัย
แผนการเรียนรู้ ที่ 1 การทาถุงหรือทีเ่ ก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อน โดยทั่วไปแล้ว เมื่อเกิดอุ บัติเหตุ คนที่พบเหตุการณ์
มักจะตกใจ และจะให้ความช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ เพราะมักจะหลงลืมสิ่งของ หรือลืมอุปกรณ์สาหรับ
นาไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปกรณ์การปฐมพยาบาลหาก ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า มักจะหาได้
ไม่ครบ ทาให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้น้อย ฉะนั้น ลูกเสือ ควรรู้วิธีทาถุงสาหรับใส่อุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาลและสามารถนาออกไปใช้นอกสถานที่ได้ด้วย
จุดประสงค์
1. จัดทาถุง หรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลสาหรับตนเองได้
2. บอกประโยชน์ของถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลสาหรับตนเองได้
สาระการเรียนรู้
การทาถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวด์-ชักธงขึ้น-สวดมนต์ –สงบนิ่ง-ตรวจสุขภาพ-แยก) (10 นาที)
2. เพลงวันนี้ยินดี
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรมการสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์พยาบาลและความจาเป็นในการนาอุปกรณ์ปัจจุบัน
พยาบาลติดตัวไปเมื่อมีการเดินทางไปนอกสถานที่
3.2. ผู้กากับอธิบายวิธีจัดทาถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทาถุง
และวิธีเก็บบรรจุแล้วให้ลูกเสือและเนตรนารีสารอง แยกกลุ่มไปจัดทาแล้วนามาส่ง
3.3. ผู้กากับตรวจดูความเรียบร้อยของถุงอุปกรณ์พยาบาลแล้วส่งคืนให้แต่ละกลุ่มนาไปใส่
อุปกรณ์พยาบาล
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย- ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธงลง-เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
2. อุปกรณ์ในการทาถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล(ผ้า กรรไกร ด้าย เข็ม เชือก)
3. แผนภูมิเพลง

การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ความสาคัญของอุปกรณ์พยาบาลและความจาเป็นในการนาอุปกรณ์พยาบาลติดตัวไปเมื่อมีการ
เดินทางไปนอกสถานที่
2.2. ประโยชน์ของถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล
3. การตรวจผลงาน
3.1. ตรวจถุงเก็บอุปกรณ์พยาบาล
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

หน่ วยที่ 1 อนามัย
แผนการเรียนรู้ ที่ 2

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
เวลา 3 ชั่วโมง
การขอความช่ วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
เมื่อลูกเสือพบเห็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุสิ่งที่จะต้องทาประการแรกก็คือ การให้การปฐม
พยาบาล แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเกินความสามารถของตนให้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทันที
จุดประสงค์
บอกความสาคัญและแสดงวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
สาระการเรียนรู้ การขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวด์-ชักธงขึ้น-สวดมนต์ –สงบนิ่ง-ตรวจสุขภาพ-แยก) (10 นาที)
เพลงตารวจดับเพลิง
( 5 นาที)
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
(30 นาที)
2.1. ให้ลูกเสืออภิปรายถึงความสาคัญของการให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และระดม
ความคิดเห็นร่วมกันว่า ถ้าอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกินความสามารถของตนที่จะชวยเหลือได้
จะทาอย่างไร
2.2. ลูกเสือ ร่วมกันสรุปถึงการให้ความช่วยเหลือถ้าเกินความสามารถต้องรีบบอกผู้ใหญ่ทันที
และให้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
2.2.1. ต้องแจ้งให้ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายอะไ ร
2.2.2. เหตุเกิดที่ไหน
2.2.3. ผู้ป่วยมีอาการอย่างไร
2.2.4. แจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบด้วยว่า จะต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้างทีจาเป็น
2.2.5. การพูดขอความช่วยเหลือต้องพูดสั้นๆ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อที่จะให้ผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ มาทันเวลา
2.2.6. แสดงสถานการณ์สมมุติให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติการขอความช่วยเหลือ
2.3. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
2.4. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย-ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธงลง-เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลงและเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ

การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. วิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุหรืออันตรายเกิดขึ้นควรทาอย่างไร
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 1
อนามัย
แผนการเรียนรู้ ที่ 3
การปฐมพยาบาล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การปฐมพยาบาล เป็นสิ่งที่ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้ปฐม
พยาบาลตนเองหรือผู้อื่นในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว
จุดประสงค์
1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดหรือต่อยได้
2. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไฟไหม้หรือน้าร้อนลวกได้
สาระการเรียนรู้
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวด์-ชักธงขึ้น-สวดมนต์–สงบนิ่ง-ตรวจสุขภาพ-แยก) (10 นาที)
2. เกม-เพลง งานสิ่งใด (หน้า 96)
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรม
(30 นาที)
3.1 ให้ลูกเสือระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่ออภิปรายถึงความสาคัญของการขอความช่วยเหลือ
เมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ หรือน้าร้อนลวก แล้วสรุปร่วมกัน
3.2 ผู้กากับอธิบายประกอบการสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ให้ลูกเสือดู
3.3 ผู้กากับอธิบายประกอบการ
สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ น้าร้อนลวกให้ลูกเสือดู
3.4 แบ่งหมู่ลูกเสือศึกษาตามฐานและฝึกปฏิบัติดังนี้
ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์แล้ววัดและประเมินผล
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย-ตรวจ-แกรนด์ฮาวด์-เชิญธง-เลิก)
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แหนบ
2. ลูกกุญแจที่มีรู
3. แอมโมเนีย
4. ยาหม่อง
5. ทิงเจอร์ไอโอดีน

การวัด/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. วามสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ความสาคัญของการขอความช่วยเหลือเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ น้าร้อนลวก
2.2. วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ น้าร้อนลวก
3. การทดสอบ
3.1. ให้แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย
3.2. ให้แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
3.3. ให้ทาแบบทดสอบ
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

รายละเอียดเนือ้ หา
การจัดทาถุงหรือทีเ่ ก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล
1. นาแผนภูมิใบงานและตัวอย่างถุงที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลมาแนะนาวิธีทาพร้อมทั้งสาธิต
วิธีเก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล
2. แผนให้ลูกเสือไปทาเป็นกิจกรรมยามว่าง แล้วให้นาผลวานส่งผู้กากับโดยให้บรรจุอุปกรณ์
ปัจจุบันพยาบาลพร้อมเสร็จ
ใบงานเสนอแนะการทาถุงทีเก็บอุปกรณ์ ปัจจุบันพยาบาล

หมายเหตุ ให้เย็บด้วยมือ โดยการเย็บทั้ง 2 ชั้น ประกบกันธรรมดา
การขอความช่ วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อลูกเสือพบเห็นผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ สิ่งที่จะต้องทาประการแรกคือการให้การปฐม
พยาบาล แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเกินความสามารถของตน ให้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่โดยแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับ
1. อะไรคือเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ถูกแมลงประเภทใดกัดต่อย หรือถูกไฟไหม้น้าร้อนลวก
2. เหตุเกิดขึ้นที่ไหน
3. อาการเป็นอย่างไร
4. แจ้งถึงวิธีขอความช่วยเหลือ เช่น ขอให้เตรียมอุปกรณ์ใดบ้างที่จาเป็น
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่ อย
แมลง เวลากัดต่อยจะปล่อยเขี้ยวหรือเหล็กในพร้อมกับพิษ ฝังเข้าไปในเนื้อของคนทาให้เกิด
อาการเจ็บปวดบริเวณที่ต่อยมากน้อยแล้วแต่พิษของแมลงนั้น ลางคนอาจเป็นลมหรือ ช็อก ได้ บางคน
ถึงกับเสียชีวิตเพราะพิษก็มี
ลักษณะอาการ
1. เจ็บปวดตรงบริเวณที่ถูกกัดต่อย
2. ปวด แดงตรงบริเวณที่ถูกกัดต่อย
3. ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน น้าลายฟูมปาก

การปฐมพยาบาลหรือวิธีปฏิบัติมีดังนี้
1. ใช้สายรัดหรือขันชะเนาะเหนือแผลเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้พิษแพร่กระจายและบริเวณ
ปวดขยายใหญ่มากขึ้น
2. ใช้กุญแจที่มีรูหรือปลายปากกา วางครอบบาดแผลแล้วกดแรงๆ เพื่อให้เลือดไหลพาเอา
พิษออกมาและเอาปากคีบคีบเหล็กในออก
3. ใช้แอมโมเนียหรือโซดาไบคาร์บอเนตหรือน้าเกลือ หรือน้าปูนใสหรือด่างทับทิมหรือ
ทิงเจอร์ไอโอดีนทาบริเวณแผลให้ทั่ว
4. ใช้น้าแข็งประคบตรงบริเวณแผลจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้
5. ถ้าอาการปวดยังไม่ลดลง ควรนาส่งแพทย์
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
ลักษณะอาการ
1. บาดแผลไหม้เกรียมหรือหนังและเนื้อพอง
2. เจ็บปวดแสบปวดร้อนบริเวณบาดแผล
3. วิธีปฐมพยาบาล
4. ใช้ขี้ผึ้งหรือ วาสลิน บริสุทธิ์ หรือน้ามันพืชทาที่บาดแผล แล้วปิดด้วยผ้าพันแผล 2 ชั้น
เพื่อป้องกันถูกอากาศรอบนอก
5. ถ้าแผลไหม้เกรียมดาหรือหนังและเนื้อพองให้รีบนาส่งแพทย์

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรียนรู้ ที่ 4 การวิง่ เร็ว

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การวิ่งเป็นการออกกาลังกายที่ทาให้ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหว
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถวิ่งออกกาลังกายด้วยการวิ่งเร็วหรือกระโดดไกลได้
สาระการเรียนรู้
1. การวิ่งระยะทาง 50 เมตร
2. การวิ่งหรือการยืนกระโดดไกล
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ลูกเสือและผู้กากับร่วมสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
3.2. ผู้กากับอธิบายประกอบการสาธิต แล้วให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามดังนี้
3.2.1. การวิ่ง 50 เมตร
3.2.2. การวิ่งหรือการยืนกระโดดไกล
3.3. ให้ลูกเสือไปฝึกฝนการปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดความชานาญ
3.4. แข่งขันการกระโดดไกล และแข่งขันการวิ่งเร็วเพื่อหาผู้ชนะและรองชนะเลิศ
3.5. ประกาศผลและมอบรางวัล
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. นกหวีด
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
2.1. ปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 2 อย่าง

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรียนรู้ ที่ 5
การขว้ างลูกบอล

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การฝึกทักษะขว้างลูกบอล ช่วยให้เกิดความแม่นยา ความคล่องแคล่ว ได้ออกกาลังกล้ามเนื้อ
แขจนและมือ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถขว้างลูกบอลได้ไกลที่สุด
สาระการเรียนรู้
การขว้างลูกบอล
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาทบทวนวีการขว้างลูกบอลและการรับลูกบอลจากที่เคยเรียนมาแล้ว
3.2. ผู้กากับอธิบายการขว้างลูกบอลให้ได้ระยะไกลพร้อมทั้งสาธิตให้ดู ตั้งแต่การยืน การจับลูก
บอลการขว้าง
3.3. แบ่งลูกเสือเป็นกลุ่มฝึกการขว้างลูกบอลให้ไกลที่สุด
3.4. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแข่งขันการขว้างบอลเพื่อหาผู้ชนะเลิศ
3.5. ประกาศชื่อผู้ชนะและมอบรางวัล
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
ลูกบอลและนกหวีด
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
- ปฏิบัติการขว้างลูกบอล

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 2
ความสามารถในเชิงทักษะ
แผนการเรียนรู้ ที่ 6
กระโดดข้ ามสิ่ งกีดขวาง

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความเชื่อมั่นในตนเองและเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีด
ขวางได้อย่างรวดเร็ว
จุดประสงค์
กระโดดข้ามรั้วหรือเครื่องกีดขวางสูงไม่เกินบั้นเองของตนเองได้
สาระการเรียนรู้
การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรม
3.2. ผู้กากับอธิบายขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
3.3. จับคู่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นสิ่งกีดขวาง และคนที่จะกระโดดข้าม
3.4. ลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอนและวิธีการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เครื่องกีดขวาง
2. สนาม
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
2.1. ปฏิบัติกิจกรรม การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
2.2. ทาแบบทดสอบ

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

รายละเอียดเนือ้ หา
การวิง่ หรือยืนกระโดดไกล
การวิ่งหรือยืนกระโดดไกล เป็นการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การฝึกลูกเสือขั้นต้น
ให้ฝึกยืนกระโดดโดยยืนเท้าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อย ย่อเข่า สูดหายใจเข้าลึกๆ จากนั้นกระโดดไป
ข้างหน้าโดยสปริงเท้าทั้งสองไปพร้อมกันให้อยู่ในท่ายืนที่มั่นคง
ขว้ างลูกบอล
ในขั้นต้นลูกเสือได้เคยฝึกขว้างและรับลูกบอลจนเกิดทักษะแล้ว ดังนั้นในการฝึกขั้นนี้ ลูกเสือ
จะต้องพยายามขว้างลูกบอลให้ได้ไกลพอสมควร ตามที่ตนถนัดด้วยมือซ้ายหรือขวาก็ได้
กระโดดข้ ามสิ่ งกีดขวาง
1. ให้คนหนึ่งเป็นสิ่งกีดขวาง โดยการยืนแยกเท้าขาตึงก้มตัวลง มือทั้งสองข้างจับเข่า ก้มศีรษะและ
เก็บคาง
2. คนที่จะกระโดดข้ามให้อยู่ด้านข้างของผู้เป็ นสิ่งกีดขวางห่างออกไปอย่างน้อย 3 ก้าว
3. วิ่งเข้าหาสิ่งกีดขวาง กระโดดแยกเท้า เงยหน้า มือแตะหลังผู้เป็นสิ่งกีดขวาง ส่งลาตัวข้ามไปลงสู่
พื้นพร้อมกับเอามือลงแนบลาตัวสู่ท่าตรงแล้วเดินออกไป

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 3 การสารวจ
แผนการเรียนรู้ ที่ 7 การดูนาฬิ กาและการนับเวลา

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
เวลาเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องศึกษา เพื่อประโยชน์ในการนัดหมาย และฝึกให้เป็นผู้มีระเบียนวินัย
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ตามเวลาที่แผน
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือดูนาฬิกาและนักเวลาได้
สาระการเรียนรู้
การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เพลง ตรงต่อเวลา(หน้า 288)
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับการดูนาฬิกาและการนับเวลา
3.2. ผู้กากับอธิบายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลาเฉพาะกลางวัน( 12 ชั่วโมง) แล้วให้ลูกเสือบอกเวลา
ตามที่ผู้กากับชี้ตามเข็มนาฬิกา
3.3. แบ่งกลุ่มฝึกการดูนาฬิกาและนับเวลา และให้อ่านเวลาทีละคนจนครบ
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. นาฬิกาจาลอง
2. นาฬิกาจริง
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
- ดูนาฬิกาแล้วนับเวลา
17

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 3
การสารวจ
แผนการเรียนรู้ ที่ 8
“ การนับเวลา “

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การดูนาฬิกาและการทากิจกรรมต่างๆได้ตามเวลาที่แผน
จุดประสงค์
ดูนาฬิกาและนับเวลาได้ 24 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
.
การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการดูเวลาที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว สอบถามเกี่ยวกับเวลาและให้
ลูกเสือร่วมกันตอบ
3.2. ผู้กากับอธิบายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลา(ในเวลากลางคืน )จนครบ 24ชั่วโมง
3.3. ลูกเสือ แบ่งกลุ่มแล้วออกมาดูเวลา นับเวลา และบอกเวลา ตามที่เพื่อนชี้ให้ตอบตามเข็ม
นาฬิกา
3.4. ลูกเสือร่วมกันสรุปการดูนาฬิกาและการนับชั่วโมงว่าหนึ่งวันจะมี 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น
กลางวัน 12 ชั่วโมง และกลางคืน 12 ชั่วโมง
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
นาฬิกาจาลอง นาฬิกาจริง และแผนภูมิเพลง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
- ดูนาฬิกาแล้วบอกเวลา

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 3
การสารวจ
แผนการเรียนรู้ ที่ 9
การวางแผนการ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การเดินทางไปสารวจหรือเยือนสถานที่ต่างๆนอกโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น
ให้ทังความรู้ และความสนุกสนาน ก่อนที่ลูกเสือจะเดินทางต้องมีการวางแผนร่วมกัน
จุดประสงค์
1. วางแผนและเตรียมการเดินทางไปนอกสถานที่พร้อมผู้กากับได้
2. ปฏิบัติการตามขั้นตอนการวางแผนการเดินทางสารวจโดยเคร่งครัด
สาระการเรียนรู้
การวางแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับสอบถามความรู้สึกของลูกเสือว่ามีใครอยากออกไปศึกษาสถานที่ต่างๆนอกโรงเรียน
หรือไม่
3.1.1. สถานที่ที่อยากไปนั้นอยู่ที่ไหน
3.1.2. มีความสาคัญอย่างไรบ้าง
3.2. ผู้กากับกระตุ้นให้ลูกเสือร่วมกันตอบว่าการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนนั้น ทาอย่างไรจึงจะไม่
วุ่นวาย
3.3. ลูกเสือร่วมกันสรุปว่าการเดินทางไปเยือนที่สถานที่ต่างๆนั้น เราจะต้องมีการวางแผนให้
รอบคอบดังนี้
3.3.1. แผนจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย เพื่ออะไร
3.3.2. แผนสถานที่ ที่ใดบ้าง
- แผนระยะเวลา วัน เดือน ปี เวลาไปและกลับ
- วิธีการเดินทาง เดินหรือขึ้นรถ
- ค่าใช้จ่าย
ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก
- กิจกรรม
ช่วยกันแผนกิจกรรมให้ชัดเจน
- รายงานผล เมื่อกลับมาแล้วต้องรายงานผลให้ผู้กากับทราบ
ด้วยว่าได้ความรู้เรื่องอะไร

3.3.3. ให้ลูกเสือบันทึกผลที่สรุปร่วมกันลงในสมุด
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ ทาข้อทดสอบ
5. พิธีปิดประชุมกอง
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
2. แบบทดสอบ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
- ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
- ให้ทาแบบทดสอบเมื่อเรียนจบหน่วยที่ 3

( 5 นาที)
(10 นาที)

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 4
การค้ นหาธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ ที่ 10
การเรียนรู้ สภาพดินฟ้าอากาศ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
สภาพดินฟ้าอากาศเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของ
เรา เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบังคับธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการได้ ฉะนั้นลูกเสือ
จึงควรมีความสนใจเรื่องกาลอากาศ โดยเฉพาะท้องถิ่นของตน เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการดาเนิน
ชีวิตต่อไป
จุดประสงค์
บอกสภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลได้
สาระการเรียนรู้
สภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาล
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง กบ
( 5 นาที)
3. การดาเนินกิจกรรม
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติตามฤดูกาลต่างๆของประเทศไทย
3.2. ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์ที่เคยเห็นเกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติต่างๆ กัน เช่น ทุ่งนา ป่าเขา
ชายทะเล หรือสภาพท้องฟ้าในเวลากลางคืน แบ่งกลุ่มลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม
จับฉลากค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพของธรรมชาติตามฤดูกาลที่จับฉลากได้
3.2.1. ฤดูฝน
3.2.2. ฤดูหนาว
3.2.3. ฤดูร้อน
3.3. ผู้กากับแผนให้ไปค้นหาคาตอบจากแหล่งเรียนรู้แล้วให้เขียนรายงานส่ง โดยให้เวลา 20 นาที
3.4. ส่งตัวแทนออกมารายงานทีละกลุ่ม
3.5. ผู้กากับพร้อมลูกเสือร่วมกันสรุปว่า ฤดูกาลของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
3.5.1. ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณเดือน พฤษภาคม
3.5.2. ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน
3.5.3. ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม

4. ลูกเสือออกมาเล่าเรื่องสั้น
5. ปิดประชุมกอง
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “กบ”
2. ห้องสมุด
3. ภาพธรรมชาติในฤดูต่างๆ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การทดสอบ
2.1. ตรวจรายงานผลการค้นคว้าของทุกกลุ่ม

( 5 นาที)
(10 นาที)

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 4
การค้ นหาธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ ที่ 11
แมลงชนิดต่ างๆ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธรรมชาติรอบตัวเราประกอบด้วยสัตว์และพืช มีความแตกต่างกันตามที่อยู่อาศัย มีประโยชน์
และโทษต่อมนุษย์
จุดประสงค์
1. รู้จักประเภทและลักษณะของแมลง
2. รู้จักโทษและประโยชน์ของแมลง
3. สามารถทาสมุดภาพหรือสะสมสิ่งของเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆได้
สาระการเรียนรู้
แมลงชนิดต่างๆ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับให้ลูกเสือดูภาพแมลงแล้วบอกชื่อแมลงชนิดนั้น
3.2. แบ่งกลุ่มลูกเสือให้ไปสารวจแมลงในบริเวณโรงเรียน ล้ามาสรุปร่วมกัน
3.3. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมอภิปรายประโยชน์และโทษของแมลงที่มีต่อมนุษย์และพืช
3.4. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ไปจัดทาสมุดภาพหรือสะสมสิ่งของเกี่ยวกับแมลงชนิดต่างๆในเวลาว่าง
(เลือกทาอย่างเดียว) และส่งในการประชุมกองครั้งต่อไป
4. ผู้กากับเล่านิทาน หรือ เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับแมลง
( 5 นาที)
5. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. รูปภาพแมลง
2. บริเวณโรงเรียน
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. การสอบถาม
2.1. ชื่อแมลง
2.2. โทษ ประโยชน์ของแมลงชนิดต่างๆ
3. การตรวจสอบผลงาน
3.1. สมุดภาพแมลงหรือสิ่งของเกี่ยวกับแมลง
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 4 การค้ นหาธรรมชาติ
แผนการเรียนรู้ ที่ 12 สิ่ งมีชีวติ ในนา้

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ามีมากมายหลายชีวิต มีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีโทษต่อมนุษย์
จุดประสงค์
1. รู้จักประเภทของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสระน้า
2. รู้จักโทษและประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในสระน้า
3. จัดทาสมุดภาพหรือสะสมสิ่งของเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในสระน้าได้
สาระการเรียนรู้
สิ่งมีชีวิตในสระน้า
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับให้ลูกเสือบอกชื่อสัตว์ ที่มีอยู่ในสระน้า
3.2. ผู้กากับนารูปภาพของสิ่งที่มีชีวิตในสระน้ามาให้ลูกเสือดู
3.3. แบ่งกลุ่มลูกเสือให้แต่ละกลุ่มวาดภาพสิ่งที่มีชีวิตในสระน้ามากลุ่มละ 2 ชนิด พร้อมทั้งบอก
ชื่อ บอกประโยชน์ และบอกโทษของสัตว์ชนิดนั้น (เวลา 20 นาที)
4. ผู้กากับเล่านิทาน เรื่องสั้น หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสัตว์น้า ( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพสัตว์ที่มีชีวิตในสระน้า
2. กระดาษวาดภาพ และสี

การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1.2. การรายงาน
2. การสอบถาม
2.1. ชื่อสัตว์น้า
2.2. โทษ-ประโยชน์
3. การตรวจผลงาน
3.1. การวาดภาพ
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 5
ความปลอดภัย
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 13
การปฏิบัติตามกฎจราจร
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การรู้จักสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ทาให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยไม่
เกิดอุบัติเหตุ
จุดประสงค์
ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
สาระการเรียนรู้
กฎ และ เครื่องหมายจราจร
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง “ข้ามถนน”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร
3.2. ผู้กากับนาแผ่นภาพเครื่องหมายจราจรมาให้ลูกเสือดูและสอบถามความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมาย
ต่างๆพร้อมทั้งอธิบายกฎ และสัญญาณจราจร
3.3. ให้ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการใช้สัญญาณและการใช้เครื่องหมายจราจร
4. ผู้กากับเล่านิทาน เรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สนามโรงเรียน หรือถนนในโรงเรียน
2. ป้ายหรือสัญญาณจราจร
การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจ
1.2. การเข้าร่วมกิจกรรม

2. การซักถาม
2.1. กฎ เครื่องหมาย สัญญาณจราจร
2.2. ข้อควรปฏิบัติตามกฎจราจร
3. การทดสอบ
3.1. แสดงวิธีเดินข้ามถนนและเดินทางเท้าตามกฎจราจรอย่างปลอดภัย
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 5
ความปลอดภัย
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 14
ความปลอดภัยในบ้ าน
เวลา1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………
สาระสาคัญ
บ้านที่เราอาศัยอยู่ อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆได้ เราจะต้องหาทางป้องกันและดูแล
บ้านของเราเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเรา
จุดประสงค์
บอกข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านได้
สาระการเรียนรู้
ความปลอดภัยในบ้าน
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง “ตารวจดับเพลิง”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ลูกเสือร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภัยต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในบ้านเมื่อไม่มีคนอยู่
3.2. ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเห็น หรือได้ยินเกี่ยวกับภัยซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนอยู่ บ้าน
3.3. แบ่งให้แต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายในหัวข้อ “เราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน”
3.4. แต่ละหมู่ออกมานาเสนอผลการอภิปรายของหมู่ตนต่อที่ประชุม
3.5. ลูกเสือร่วมกันสรุปถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลง
การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจ
1.2. การเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ข้อควรปฏิบัติเมื่อทิ้งบ้านไว้ไม่มีคนอยู่
3. การตรวจผลงาน
3.1. ตรวจสมุดจดบันทึก

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
การบริการ
แผนการเรียนรู้ ที่ 15
การวางแผนและดาเนินการให้ บริการแก่ ผ้ อู นื่

เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การบริการเป็นภารกิจที่สาคัญของลูกเสือที่จะต้องปฏิบัติหรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
หรือสังคม
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสืออธิบายความหมายของคาว่า “บริการ”ได้
2. เพื่อให้ลูกเสือรู้จักวางแผนในการให้บริการแก่สังคม
สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของการให้บริการ
2. การวางแผนเพื่อให้บริการแก่สังคม
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “บริการ”
( 5 นาที)
3. สอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคา “บริการ” ให้ลูกเสือฟัง
3.2. ผู้กากับอธิบายถึงขึ้นตอนในการวางแผนเพื่อให้บริการแก่สังคม
3.3. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผนการให้บริการแก่สังคม
3.4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการวางแผนการให้บริการแก่สังคมของกลุ่มตน พร้อมทั้ง
ส่งรายงานที่ผู้กากับ
3.5. ผู้กากับนาผลของการวางแผนการให้บริการแก่สังคมของลูกเสือแต่ละหมู่มาคัดเลือกแยก
ประเภทของงาน พร้อมกับปรึกษากับลูกเสือในการแผนวัน เวลา และสถานที่ที่จะปฏิบัติจริง
แล้วจดบันทึกหรือทาเป็นตารางไว้
4. ให้ลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลง บริการ

การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. การวางแผนการให้บริการและสถานที่ที่ควรให้บริการ
3. การตรวจผลงาน
3.1. การวางแผนการให้บริการ
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
การบริการ
แผนการเรียนรู้ ที่ 16
การให้ บริการแก่สังคม

เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การบริการเป็นภารกิจที่สาคัญของลูกเสือที่จะต้องปฏิบัติเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
หรือสังคม
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถช่วยทางานในหน้าที่ต่างๆในงานของส่วนรวมได้
สาระการเรียนรู้
การให้บริการแก่สังคมโดยการช่วยทางานในหน้าที่ต่างๆ (งานส่วนรวม เช่น งานโรงเรียน
งานวัด งานเทศบาล ฯลฯ)
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “งานสิ่งใด”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับแบ่งงานและแผนหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลูกเสือทุกคน
3.2. ให้ลูกเสือเล่นบทบาทสมมุติในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.3. ให้ลูกเสือร่วมกันสมมุติปัญหา และหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทางาน
3.4. ให้ลูกเสือร่วมกันอภิปรายถึงผลที่ได้รับจากการให้บริการแก่สังคมในครั้งนี้
3.5. ผู้กากับและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขเพื่อให้พร้อมใน
การปฏิบัติจริง
4. ผู้กากับ เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นบทบาทสมมุติ

การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. การเล่นบทบาทสมมุติของลูกเสือ
2. สอบถาม
2.1. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง
2.2. วิธีแก้ไขข้อบกพร่อง
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
บริการ
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 17
การให้ บริการแก่สังคม
เวลา 1 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………..
สาระสาคัญ
การบริการเป็นภารกิจที่สาคัญของลูกเสือที่ ต้องปฏิบัติเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือ
สังคม
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ช่วยทาความสะอาดแหล่งบริการต่างๆ
ได้
สาระการเรียนรู้
การให้บริการแก่สังคมโดยการทาความสะอาดแหล่งบริการ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “อย่าเกียจคร้าน”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับแบ่งหน้าที่ให้ลูกเสือรับผิดชอบในการทาความสะอาด โดยแบ่งเป็นหมู่สี
3.2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่สีลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3. เมื่อครบแผนเวลาให้ลูกเสือมารายงานผลต่อนายหมู่
3.4. นายหมู่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วมารายงานผลต่อผู้กากับ
3.5. ลูกเสือแต่ละหมู่สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมกับเสนอปัญหาและอุปสรรคที่พบแก่ที่ประชุม
4. ผู้กากับแนะนาวิธีการแก้ปัญหา
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง
2. เครื่องมือในการทาความสะอาด
การวัดผล/ประเมินผล
1. พิจารณาจากการปฏิบัติงานของลูกเสือแต่ละหมู่ว่าทางานได้สะอาดเรียบร้อยเพียงใด
2. พิจารณาจากการสรุปผลการปฏิบัติงานของลูกเสือแต่ละหมู่

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 6
บริการ
แผนการเรียนรู้ ที่ 18 การให้ บริการแก่ สังคมด้ านสาธารณกุศล

เวลา 4 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การให้บริการ
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถช่วยทางานหาทุนมาสนับสนุนโครงการสาธารณกุศลต่างๆได้
สาระการเรียนรู้
การให้บริการแก่สังคมด้านสาธารณกุศล
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสือ”
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ให้ลูกเสือแบ่งหมู่
3.2. ให้นายหมู่มารับอุปกรณ์งานประดิษฐ์ที่ผู้กากับจัดเตรียมมา
3.3. ให้แต่ละหมู่วางแผนแบ่งงานกันว่าใครจะทาอะไร อย่างไร
3.4. ให้แต่ละหมู่ลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้
3.5. ให้นาผลงานมาส่งที่ผู้กากับ(หมู่ใดยังทางานไม่เสร็จ ให้นากลับไปทาที่บ้านให้เสร็จ)
3.6. ผู้กากับให้ลูกเสือแต่ละหมู่สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอปัญหาต่อที่ประชุม
4. เนตรนารีสารองกลุ่มที่ได้รับมอบหมายเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนฟัง ( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เพลงในหมู่ลูกเสือ
2. อุปกรณ์ที่ใช้ทางานประดิษฐ์
การวัดผล/ประเมินผล
1. ความสนใจและความตั้งใจในการทางาน
2. ตรวจผลงานประดิษฐ์

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 7
ธงและประเทศต่ างๆ
แผนการเรียนรู้ ที่ 19 ธงลูกเสื อประจาจังหวัดและธงคณะลูกเสื อแห่ งชาติ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การรู้จักธงลูกเสือต่างๆ ทาให้เรารู้จักคณะหรือประเภทของลูกเสือนั้นๆ
จุดประสงค์
บอกลักษณะของธงลูกเสือประจาจังหวัดและธงคณะลูกเสือแห่งชาติได้
สาระการเรียนรู้
1. ธงลูกเสือประจาจังหวัด
2. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ให้ลูกเสือดูภาพธงลูกเสือประจาจังหวัด ผู้กากับอธิบายถึงประวัติ ลักษณะ และโอกาสที่เริ่ม
ใช้ธงลูกเสือให้ลูกเสือฟัง
3.2. ผู้กากับนาภาพธงคณะลูกเสือแห่งชาติมาติดบนกระดานแล้วอธิบายถึงประวัติ ลักษณะ และ
โอกาสที่จะใช้ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ
3.3. ให้ลูกเสือวาดภาพธงลูกเสือทั้งสองชนิดลงในสมุดเสร็จแล้วนามาส่งครู
3.4. ลูกเสือช่วยกันสรุปประวัติ ลักษณะ และโอกาสที่จะใช้ธงของลูกเสือทั้งสองชนิด
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. รูปภาพธงลูกเสือประจาจังหวัด
2. รูปภาพธงคณะลูกเสือแห่งชาติ

การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกตความสนใจในการร่วมกิจกรรม
2. ซักถาม
2.1. ลักษณะธงลูกเสือประจาจังหวัด
2.2. ลักษณะธงคณะลูกเสือโลก
3. ตรวจผลงาน
3.1. การวาดภาพธงทั้งสองชนิด
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 7
ธงและประเทศต่ างๆ
แผนการเรียนรู้ ที่ 20
ธงชาติประเทศต่ างๆ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาตินั้นๆ การรู้จักธงชาติของประเทศ
เพื่อนบ้าน ทาให้เราเข้าใจถึงความเป็นมาของประเทศนั้นๆดีขึ้น
จุดประสงค์
บอกลักษณะและเขียนภาพธงประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ได้
สาระการเรียนรู้
ธงชาติประเทศต่างๆ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. ร้องเพลง “มาสบินลี” (หน้า 329)
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อที่จะไปศึกษาค้นคว้า
เรื่องธงชาติของประเทศต่อไปนี้
3.1.1. กลุ่มที่ 1 ธงชาติประเทศ สิงคโปร์
3.1.2. กลุ่มที่ 2
ธงชาติประเทศ ฟิลิปปินส์
3.1.3. กลุ่มที่ 3
ธงชาติประเทศ อินโดนีเซีย
3.1.4. กลุ่มที่ 4
ธงชาติประเทศ มาเลเซีย
3.2. ในการศึกษาค้นคว้าให้บอกตามหัวข้อต่อไปนี้
3.2.1. สถานที่ตั้งของประเทศ
3.2.2. ลักษณะและขนาดของธงชาติ
3.2.3. ความหมายของธงชาติ
3.3. ให้แต่ละกลุ่มวาดรูปธงชาติ ระบายสีประกอบในรายงานด้วย
3.4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุม
3.5. ให้ส่งรายงานการค้นคว้าและผลงานที่ผู้กากับ
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “มาสบินลี”
2. ภาพธงชาติประเทศ สิงคโปร์
3. ภาพธงชาติประเทศฟิลิปปินส์
4. ภาพธงชาติประเทศอินโดนีเซีย
5. ภาพธงชาติประเทศมาเลเซีย
6. ห้องสมุด
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจในการศึกษาค้นคว้า
1.2. การรายงานผลการค้นคว้า
2. ซักถาม
2.1. ลักษณะของธงแต่ละประเทศ
3. ตรวจผลงาน
3.1. การเขียนรายงาน
3.2. การวาดภาพ ระบายสี
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 7 ธงและประเทศต่ างๆ
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 21 ธงชาติประเทศต่ างๆ
เวลา 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………..
สาระสาคัญ
การรู้จักธงชาติของประเทศต่างๆ ทาให้เราเข้าใจถึงความเป็นมาของประเทศนั้นๆได้ดียิ่งขึ้น
จุดประสงค์
บอกลักษณะและเขียนภาพของธงประเทศ ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน
สาระการเรียนรู้
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน
กระบวนการเรียนรู้
1. เปิดประชุมกอง
(10 นาที)
2. เกม คาด๊านซ์ (การแสดงท่าเต้นราของคา)
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากเลือกหัวข้อไปศึกษาค้นคว้า
เรื่องธงชาติของประเทศต่อไปนี้
3.1.1. กลุ่มที่ 1 ธงชาติประเทศ ญี่ปุ่น
3.1.2. กลุ่มที่ 2
ธงชาติประเทศ จีน
3.1.3. กลุ่มที่ 3
ธงชาติประเทศ อังกฤษ
3.1.4. กลุ่มที่ 4
ธงชาติประเทศ สหรัฐอเมริกา
3.2. ในการศึกษาค้นคว้าให้บอกตามหัวข้อต่อไปนี้
3.2.1. สถานที่ตั้งของประเทศ
3.2.2. ลักษณะและขนาดของธงชาติ
3.2.3. ความหมายของธงชาติ
3.3. ให้แต่ละกลุ่มวาดรูปธงชาติ ระบายสีประกอบในรายงานด้วย
3.4. ให้แต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุม
3.5. ให้ส่งรายงานการค้นคว้าและผลงานที่ผู้กากับ
3.6. ลูกเสือทาแบบฝึกหัดหลังหน่วยการเรียน
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. ภาพธงชาติทั้ง 4 ประเทศ
2. ห้องสมุด
วัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. บอกชื่อประเทศต่างๆ
3. ตรวจผลงาน
3.1. สมุดภาพธงชาติ
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 8
การฝี มือ
แผนการเรียนรู้ ที่ 22
การประดิษฐ์ สิ่งของจากเศษวัสดุ

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเป็นของใช้หรือของเล่นเป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จัก
ประหยัด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนิสัยรักงานประดิษฐ์และตกแต่ง
ผลการเรียนทีค่ าดหวัง
เพื่อให้ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้
สาระการเรียนรู้
การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
กระบวนการเรียนรู้
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การดาเนินการเรียนการสอน
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับนาสนทนาถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ
3.2. ผู้กากับเสนอแนะแนวทางในการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้
3.3. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกแบบสิ่งของที่ประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือของใช้
3.4. ให้แต่ละกลุ่มเลือกเศษวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์สิ่งของ
3.5. ให้แต่ละกลุ่มประดิษฐ์สิ่งของตามที่ได้ออกแบบไว้และตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม เสร็จแล้ว
นาส่งผู้กากับ
3.6. ผู้กากับนาผลงานของทุกกลุ่มมาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน
4. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เศษวัสดุต่างๆ
2. แผนภูมิเพลง
3. ตัวอย่างสิ่งของที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

วัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์สิ่งของ
3. ตรวจผลงาน
3.1. ตรวจผลงานการประดิษฐ์
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 8 การฝี มือ
แผนการเรียนรู้ ที่ 23 เครื่องมือทีใ่ ช้ ประดิษฐ์ สิ่งและวิธีการเก็บรักษา

เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
ในการประดิษฐ์สิ่งของจาเป็นต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆให้ถูกกับประเภทของงานและต้อง
รู้จักเก็บรักษาเครื่องมือเหล่านั้นให้ถูกวิธีด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้ถูกประเภทของงานและรู้จักเก็บรักษาเครื่องมือได้ถูกวิธี
สาระการเรียนรู้
วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เกม-เพลง
( 5 นาที)
3. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
3.1. ผู้กากับแนะนาให้รู้จักเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น มีดพับ เลื่อย กรรไกร ค้อน ไขควง ฯลฯ
3.2. ให้ลูกเสืออภิปรายเกี่ยวกับวิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือชนิดต่างๆว่าแต่ละชนิดใช้
อย่างไร และจะดูแลเก็บรักษาอย่างไร
3.3. ร่วมกันสรุปวิธีใช้และการดูแลเก็บรักษาเครื่องมือแต่ละชนิดเป็นข้อๆ แล้วให้ลูกเสือจด
บันทึก
4. ลูกเสือเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
เครื่องมือต่างๆที่ใช้ประดิษฐ์สิ่งของ เช่น มีดพับ เลื่อย กรรไกร ค้อน ไขควง ฯลฯ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. จากการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ
1.2. ตรวจสมุด

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 9
กิจกรรมกลางแจ้ ง
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 24
การหาทิศ
เวลา 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………
สาระสาคัญ
การรู้จักทิศช่วยให้เราสามารถเดินทางได้ถูกต้องไม่หลงทาง และสามารถบอก
ตาแหน่งสถานที่ต่างๆได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถบอกถึงวิธีการหาทิศ โดยสังเกตจากธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
การหาทิศโดยสังเกตจากธรรมชาติ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดกอง
(10 นาที)
2. เพลง “ทิศทั้ง8”
( 5 นาที)
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
(30 นาที)
3.1. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายถึงวิธีหาทิศ โดยวิธีสังเกตจากธรรมชาติ
3.2. ให้แต่ละกลุ่มออกมาเสนอผลการอภิปรายหน้าที่ประชุม
3.3. ลูกเสือร่วมกันสรุปผลของการอภิปรายหาทิศโดยวิธีสังเกตจากธรรมชาติ
3.4. ลูกเสือนาผลของการอภิปรายการหาทิศไปปฏิบัติแล้วเขียนรายงานส่งผู้กากับ
3.5. ผู้กากับตรวจรายงานแล้วสรุปผลของการอภิปรายค้นหาทิศโดยวิธีสังเกตจากธรรมชาติ
4. ลูกเสือเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
5. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
ธรรมชาติต่างๆ เช่น ต้นไม้
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. จากการอภิปรายเรื่องการค้นหาทิศของลูกเสือ
2. สอบถาม
2.1. เรื่องทิศทั้งแปด
3. ตรวจผลงาน การรายงานผลการค้นหาทิศทั้งแปด

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 9 กิจกรรมกลางแจ้ ง
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 25 การหาทิศ
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การรู้จักทิศช่วยให้เราสารถเดินทางได้ถูกต้องไม่หลงทาง และสามารถบอกตาแห่งสถานที่ต่างๆได้
จุดประสงค์
สามารถค้นหาทิศได้โดยใช้เข็มทิศได้
สาระการเรียนรู้
การหาระยะทางโดยใช้เข็มทิศ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “เดินวนหาทิศ”
( 5 นาที)
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับทิศทั้ง 8
4.2. ลูกเสืออภิปรายถึงลักษณะรูปร่างวิธีอ่าน และปะโยชน์ของเข็มทิศ
4.3. ให้ลูกเสือ ฝึกอ่านเข็มทิศ
4.4. ผู้กากับอธิบายวิธีหาทิศและระยะทางโดยใช้เข็มทิศ
4.5. ผู้กากับแจกบัตรคาสั่ง แล้วแบ่งลูกเสือปฏิบัติการหาเส้นทางตามที่แผนโดยใช้เข็มทิศ
4.6. ผู้กากับและลูกเสือช่วยกันสรุปถึงวิธีการหาทิศโดยใช้เข็มทิศ
5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น แล้ววัดและประเมินผล
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง เดินวนหาทิศ
2. เข็มทิศ
3. บัตรคาสั่ง

การวัดผล/ประเมินผล
1. การสังเกต
1.1. ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1. ทิศทั้ง 8 และวิธีอ่านเข็มทิศ
3. การทดสอบ
3.1. หาเส้นทาง 400 เมตร โดยใช้เข็มทิศ
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 10 การบันเทิง
แผนการเรียนรู้ ที่ 26 การแสดงละคร

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การแสดงละครนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งแก่ผู้แสดงและผู้ชมแล้วยังเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้แสดงมีความ กล้าแสดงออก ในส่งที่ดีงามตามโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสารอง สามารถแสดงละครให้เพื่อนๆ ชมได้อย่างสนุกสนาน
สาระการเรียนรู้
การแสดงละคร
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “แว่วเสียงแคน”
( 5 นาที)
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่างๆ แล้วอภิปรายถึงการแสดงละครแบบต่างๆ ให้นักเรียนฟัง
เช่นละครใบ้ละครพูด
4.2. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่ไปคิดเรื่องแผนตัวละครฝึกซ้อมการแสดง ให้กล่อง แล้วมาแสดง
ให้เพื่อนชม ตามเวลาที่แผน
4.3. ผู้กากับและลูกเสือช่วยกันสรุปความรู้หรือข้อคิดที่ได้รับจากการชมละครของแต่ละหมู่
5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อ / แหล่ งเรียนรู้
แผนภูมิเพลง แว่วเสียงแคน
อุปกรณ์การแสดงละคร
เครื่องเสียง

การวัดผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงละคร
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 10
การบันเทิง
แผนการเรียนรู้ ที่ 27 การร้ องเพลงหรือฟ้อนราโดยมีดนตรีประกอบ

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การร้องเพลงนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งผู้ฟังและ ผู้ขับร้องแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้
เป็นคนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามตามโอกาสที่เหมาะสมอีกด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี สารอง สามารถออกมาร้องเพลงหรือฟ้อนราให้เพื่อฟังได้อย่างมั่นใจ
สาระการเรียนรู้
การร้องเพลงโดยมีดนตรีประกอบ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “ออกกาลัง”
( 5 นาที)
“ออกกาลัง ด้วยการร้องราทาเพลง ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
ราร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องราทาเพลง”
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ แล้วให้ลูกเสือร่วมกันอภิปรายประโยชน์และ
วิธีการร้องเพลงที่ดี
4.2. แบ่งลูกเสืออกเป็นหมู่ ๆ ให้แต่ละหมู่ไปเตรียมหาเพลงมาร้องให้เพื่อน ๆ ฟัง หมู่ละ 1
เพลง ในการร้องนั้นจะต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ชิ้น อาจเป็นเครื่องดนตรี
ง่ายๆ ที่คิดทาขึ้นเองก็ได้
4.3. เมื่อได้เพลงและได้เครื่องดนตรีมาแล้วให้แต่ละหมู่ไปฝึกซ้อมการร้องเพลงกันเองให้คล่อง
ในการร้องอาจทาท่าทางประกอบเพลงได้อย่างอิสระ
4.4. ให้แต่ละหมู่จับฉลากผลัดกั้นออกมาร้องเพลงให้ที่ประชุมฟัง
4.5. ผู้กากับและลูกเสือช่วยกันสรุปผลของการร้องเพลงของลูกเสือ แต่ละหมู่ว่าดี ไม่ดีอย่างไร
5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “ออกกาลัง”
2. เครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่ลูกเสือนามาประกอบการร้องเพลง
การวัดผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 10 การบันเทิง
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 28 การแสดงหุ่นมือ
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
การแสดงหุ่นนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยั งเป็นการส่งเสริมให้เป็นคน
กล้าแสดงออกในส่งที่ดีงาม ตามโอกาสที่เหมาะอีกด้วย
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี สารอง แสดงหุ่นมือให้เพื่อนๆ ชมได้อย่างมั่นใจ และสนุกสนาน
สาระการเรียนรู้
การแสดงหุ่นมือ
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “วันนี้ยินดี”
( 5 นาที)
“ วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน (ซ้า)
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มัน สิ้นไป
มาเถิดเรา เรามาร่วมจิต ด้วยการคิดทาให้ การลูกเสือเจริญ”
4. กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับนาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่างๆ แล้วพูดถึงการแสดงหุ่นมือ ซึ่งสามารถนามาใช้ประกอบ
ในการเล่านิทานได้
4.2. ผู้กากับนาหุ่นมือที่เป็นรูปคน รูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาให้ลูกเสือดูพร้อมสาธิตการเชิดหุ่นมือเหล่านั้น
ให้ดูด้วย
4.3. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ๆ ให้แต่ละหมู่ไปคิดเรื่องและมาเลือกหุ่นมือที่เป็นตัวละครในเรื่องจากที่ผู้กากับมี
อยู่ แล้วไปฝึกเชิดหุ่นมือกันเองให้คล่อง เพื่อนามาแสดงให้ เพื่อน ๆ ชม
4.4. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ออกมาจับฉลากเพื่อจัดลาดับการแสดงแล้วออกมาแสดงหุ่นมือตามเรื่องที่เตรียม
ไว้ให้เพื่อนๆ หน้าที่ประชุม
4.5. ผู้กากับและลูกเสือช่วยกันสรุปผลการแสดงหุ่นของลูกเสือแต่ละหมู่ว่า ดี หรือไม่ดีอย่างไร
5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)

สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “วันนี้ยินดี”
2. หุ่นมือต่างๆ
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การเข้าร่วมกิจกรรม
1.3. การคิดเรื่องการเลือกตัวละครและการฝึกซ้อมการเชิดหุ่นมือของลูกเสือ
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 11 การผูกเงื่อน
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 29 “เงื่อนบ่ วงสายธนู ”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
เงื่อนบ่วงสายธนูสามารถนา/ไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนบ่วงสายธนูได้
สาระการเรียนรู้
การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และประโยชน์ของการผูกเงื่อนบ่วงสายธนู
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “ดอกไม้แดนไทย”
( 5 นาที)
“แดนป่าเขา หนูน้อยเริงใจ
เด็ดดอกไม้สอดใส่แซมผม
ดอกมะลิวัลย์ กรรณิการ์ลั่นทม
เฝ้าเด็ดดมนิยมแดนไพร
ชวนกันร้องเพลงเพลิน เดินไป
น่าชื่นใจดอกไม้ในป่า”
4. การสอนเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับอธิบายถึงวิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนูให้ลูกเสือฟังทีละขั้นตอน
4.2. นานักเรียนศึกษาวิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนูจาก อินเตอร์เนต ฝึกการผูกให้คล่องทุกกลุ่ม
4.3. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ผูกเงื่อนบ่วงสายธนูพร้อม ๆ กันทีละหมู่ให้ผู้กากับดู
4.4. ผู้กากับให้ลูกเสือทุกคนช่วยกันสรุปถึงประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนู
5. ผู้กากับเล่าเรื่อสั้น
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่ อการสอน/ แหล่ งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง”ดอกไม้แดนไทย”
2. เชือก
3. วัสดุสาหรับการผูกเชือก
4. ห้องคอมพิวเตอร์

การวัด ผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การฝึกหัดผูกเงื่อนของแต่ละหมู่
1.3. พิจารณาการผูกเงื่อนของแต่ละคน
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
2.2. ผลงานจาการผูกเงื่อน
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 11 การผูกเงื่อน
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 30 “การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
เงื่อนกระหวัดไม้สามารถนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนกระหวัดไม้ได้
สาระการเรียนรู้
การผูกเงื่อนกระหวัดไม้และประโยชน์ของเงื่อนกระหวัดไม้
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “เป็ด”
( 5 นาที)
“ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป
มองแล้วไม่น่าดูเลย
จาไว้เถิดเพื่อน เอ่ย เอ๋ย
จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด”
4. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับอธิบายถึงวิธีการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ให้ฟังทีละขั้นตอน
4.2. นาลูกเสือ – เนตรนารีไปศึกษาวิธีการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ในอินเตอร์เน็ ต แล้วฝึกการผูกเงื่อน
กระหวัดไม้จนคล่อง
4.3. ให้ลูกเสือแต่หมู่มาผูกเงื่อนกระหวัดไม้พร้อม ๆ กันทีละหมู่ ให้ผู้กากับดู
4.4. ผู้กากับให้ลูกเสือทุกคนช่วยกันสรุปถึงประโยชน์ของเงื่อนกระหวัดไม้
5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้นให้ฟัง
( 5 นาที)
6. พิธีปิดประชุมกอง
(10 นาที)
การวัดผล/ ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. การฝึกหัดผูกเงื่อนของแต่ละหมู่
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
2.2. ผลงานจากการผูกเงื่อน

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 11 การผูกเงื่อน
แผนการเรียนรู้ ที่ 31 “การขดเชือกหรือสายยาง”

เวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสาคัญ
การขดเชือกและสายยางเป็
สิ่งนจาเป็นอย่างหนึ่งที่ลูกเสือควรรู้และสามารถนาไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้
จุดประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือสามารถขดเชือกหรือสายยางได้อย่างเรียบร้อย
สาระการเรียนรู้
การขดเชือกหรือสายยาง
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “ลูกเสือเร็วไว”
( 5 นาที)
“มาเถิดอย่ารอรา ขอจงมาเถิดไว ๆ
พวกเราลูกเสือไทย ทางานอะไรให้ตรงเวลา
ตรง ตรง เตรงเวลา นอย นอย นอย นอย นอย”
4. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับอธิบายเรื่องการขดเชือกหรือสายยางในลักษณะต่างๆ ให้ลูกเสือฟัง พร้อมทั้งสาธิต
การขดเชือกและสายยางขนาดต่าง ๆ ให้ลูกเสือดู
4.2. นาลูกเสือ-เนตรนารี ไปศึกษาและฝึกการขดเชือกจากคอมพิวเตอร์ แล้วให้ฝึกปฏิบัติให้คล่องทุกคน
4.3. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ๆ ฝึกเก็บเชือกและสายยางขนาดต่าง ๆ กันเอง จนสามารถทาได้อย่างรวดเร็วและ
เรียบร้อย
4.4. ผู้กากับให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมาชดเชือกหรือสายยางให้เพื่อนๆ ดูหน้าที่ประชุม
5. ลูกเสือเล่าเรื่องสั้นให้เพื่อนฟัง
( 5 นาที)
6. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)
สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “ลูกเสือเร็วไว”
2. เชือก
3. วัสดุสาหรับผูกเชือก
4. ห้องคอมพิวเตอร์

การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. การฝึกหัดผูกเงื่อนของแต่ละหมู่
1.3. พิจารณาการผูกเงื่อนของแต่ละคน
2. ตรวจผลงาน
2.1. การแสดงการร้องเพลง
2.2. ผลงานจาการผูกเงื่อน
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 12 กฎและคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 32 “กฎของลูกเสื อสารอง”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
กฎของลูกเสือสารอง ลูกเสือจะต้องจาให้ขึ้นใจและต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือสามารถท่องกฎของลูกเสือสารองได้
2. เพื่อให้ลูกเสือบอกวิธีที่จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสารองได้
สาระการเรียนรู้
กฎของลูกเสือสารอง
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “กฎของลูกเสือสารอง”
( 5 นาที)
“ไหน ไหน ไหน
ไหนว่าเธอเป็นลูกเสือ
ฉันไม่อยากเชื่อ เธอคือลูกเสือสารอง
ฉันจากฎได้
ไหนลองท่องให้ฉันฟัง
บอกพี่ได้ไหมน้อง
สารองกฎว่าอย่างไร
ลูกเสือสารอง ทาตามลูกเสือรุ่นพี่
ลูกเสือสารอง ไม่ทาตามใจตนเอง”
4. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับอธิบายนาแผนภูมิกฎลูกเสือสารองมาติดบนกระดานดาแล้วให้ลูกเสือสารองอ่านกฎ
นั้นพร้อมๆกันต่อจากนั้นให้ลูกเสือร่วมกันอภิปรายความหมายของกฎลูกเสือสารองทั้งสอง
ข้อ
4.2. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่ไปฝึกท่องกฎของลูกเสือสารองให้คล่องทุกคน แล้วร่วมกันอภิปราย
เพื่อหาแนวทางในการที่จะปฏิบัติตามกฎทั้งสองข้อนั้น
4.3. ให้แต่ละหมู่ออกมารายงานผลการอภิปรายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสารองทั้งสองข้อ
ให้ที่ประชุมฟัง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมด้วย
4.4. ให้ลูกเสือสารองท่องกฎของลูกเสือสารองพร้อมๆกัน ทีละหมู่และช่วยกันสรุปวิธีการปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือทั้งสองข้อนั้น

5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
6. ปิดประชุมกอง
สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “กฎของลูกเสือสารอง”
2. แผนภูมิกฎของลูกเสือสารอง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. ความร่วมมือกันอภิปรายถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
2. ตรวจผลงาน
2.1. การท่องกฎของลูกเสือสารองให้ผู้กากับฟังพร้อมๆกันทีละหมู่

( 5 นาที)
(10 นาที)

บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

แผนการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสื อ
ช่ วงชั้นที่ 1 ดาวดวงที่ 3 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3)
หน่ วยที่ 12 กฎและคาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง
เวลา 3 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 33 “คาปฏิญาณของลูกเสื อสารอง”
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระสาคัญ
คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง ลูกเสือจะต้องจาให้ขึ้นใจและต้องถือปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จุดประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือสามารถท่องคาปฏิญาณของลูกเสือสารองได้
2. เพื่อให้ลูกเสือบอกวีธีที่จะปฏิบัติตามคาปฏิญาณของลูกเสือสารองได้
สาระการเรียนรู้
คาปฏิญาณของลูกเสือสารอง
กระบวนการเรียนการสอน
1. พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวด์ – เชิญธง-สวดมนต์- สงบนิ่ง)
(10 นาที)
2. ตรวจสุขภาพร่างกาย
3. ร้องเพลง “ตะลุงลูกเสือสารอง”
( 5 นาที)
“ ลูกเสือสารอง ต้องทาหน้าที่ จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
ทั้งองค์กษัตริย์ รักยิ่งชีวา เราต้องรักษา หน้าที่ของตน
ยึดมั่นในกฎ เพื่อความรุ่งโรจน์ บาเพ็ญประโยชน์ แก่เหล่าปวงชน
ทาตามรุ่นพี่ ไม่ตามใจตน ลูกเสือทุกคน ทาดีที่สุด ”
4. การสอนตามเนื้อหา
(30 นาที)
4.1. ผู้กากับทาแผนภูมิคาปฎิญาณลูกเสือสารองมาติดบนกระดานดาแล้วให้ลูกเสือสารองอ่านคา
ปฏิญาณพร้อมๆกัน แล้วให้ลูกเสือร่วมกันอภิปรายความหมายของคาปฏิญาณทั้งสองข้อนั้น
ว่ามีความหมายอย่างไร
4.2. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ๆ ให้แต่ละหมู่ไปฝึกคาปฏิญาณของลูกเสือสารองให้คล่องทุกคน แล้ว
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการที่จะปฏิบัติตนตามตาปฏิญาณทั้งสองข้อนั้น
4.3. ให้แต่ละหมู่ออกมารายงานผลงานอภิปรายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติตามคาปฏิญาณของลูกเสือทั้ง
สองข้อ ให้ที่ประชุมฟัง
4.4. ให้ลูกเสือมาท่องคาปฏิญาณพร้อมๆกันทีละหมู่ และช่วยกันสรุปวิธีการปฏิบัติตามคา
ปฏิญาณของลูกเสือสารองทั้งสองข้อนั้น
5. ผู้กากับเล่าเรื่องสั้น
( 5 นาที)
6. ปิดประชุมกอง
(10 นาที)

สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “ตะลุงลูกเสือสารอง”
2. แผนภูมิคาปฏิญาณลูกเสือสารอง
การวัดผล/ประเมินผล
1. สังเกต
1.1. ความสนใจและความตั้งใจ
1.2. ความร่วมมือกันอภิปรายถึงวิธีการปฏิบัติตามคาปฏิญาณของลูกเสือ
2. ตรวจผลงาน
2.1. การท่องคาปฏิญาณของลูกเสือสารองให้ผู้กากับฟังพร้อมๆกันทีละหมู่
บันทึกหลังการสอน………………………………….………………………….
………………………......…………………………………..………….
………………………......………………………………………………
…………………….…..…………………………………………………
………………………......………………………………………………
………………………………………………………………………..…
นายกันตพิชญ์ มีเครือ ผู้สอน
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………...…………………………………
………………………………………………………………..…………

นายเสรี จันทร์ เจือจุน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

