ก

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ไดสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูลูกเสือ ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการลูกเสือมาโดยตลอด และเพื่อเปนการเชื่อมโยง
การเรียนรูลูกเสื อกับ กลุมสาระการเรียนรู ตางๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จึงไดจัดทําเอกสารแนวทางการจัด การเรียนรู
บูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560 ขึ้น โดยมุงหวังใหโรงเรียนไดนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูบูรณา
การระหวางกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือและการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ซึ่งจะเปนการเสริมสราง
ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียนอยางตอเนื่องและยั่งยืน และชวยใหครูผูสอนไดใชเวลาในการ
สอนนอยลงในกรณีที่สาระการเรียนรูในกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือใกลเคียงกัน ซ้ําซอนกันกับสาระการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ
นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการกับสาระการเรียนรูในหลักสูตรแลว สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือบูรณาการกับ
กิจกรรมที่ดําเนินการในโรงเรียน ซึ่งจะเปนการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติทํางานรวมกัน มี
การทํางานเปนระบบหมูตามกระบวนการลูกเสือ การจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาวจะชวยใหนักเรียนมี
ความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกในการทําความดีในการทําประโยชนใหกับครอบครัว โรงเรียน
ชุมชนและประเทศชาติตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ขอขอบคุณ ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่
มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเลมนี้จะเปน
ประโยชนกับผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนรูลูกเสือเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนเยาวชนคนดีของชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
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คําชี้แจง
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560 จัดทําขึ้นสําหรับครูผูสอนใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560 กิจกรรม
ตาง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน โดยประกอบดวยแนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการลูกเสือ 3 ประเภท ไดแก
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุนใหญ
ในการจัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และกิจกรรม
ตามบริบทของโรงเรียนนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ไดนําแผนการจัดการเรียนรู
กิจกรรมลูกเสือของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนมาศึกษาวิเคราะห และปรับปรุง เพิ่มเติม
เนื้อหาสาระการเรียนรู มาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
บริบทของโรงเรียนที่สอดคลองกับแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
วัตถุประสงค
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560 มีจุดประสงคดังนี้
1.เพื่อใหครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการกับกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง 2560
และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน
2. เพื่อให ครูผู ส อนใชเวลาในการเรียนการสอนลดนอยลงในกรณีที่เนื้อหาในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือใกลเคียงกันหรือสอดคลองกัน
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวทางการจัดการเรียนรูของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยนักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง การใชกระบวนการกลุม/หมู ในการสรางความสามัคคี ความมีวินัยตามกระบวนการของ
ลูกเสือ
5. เพื่อลดภาระในการจัดทําแผนการเรียนรูกิ จกรรมลูกเสือ และชวยให นั กเรียนไดเรียนรูวิชา
ลูกเสือครอบคลุมตามหลักสูตร
บทบาทของครู
แนวทางในการจัดกิจกรรการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560 และกิจกรรมตามบริบทของ
โรงเรียน ครูผูสอนควรดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับกลุม
สาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560
ใหเขาใจ
2. นําแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1 ที่ปรับปรุงจากแผนแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรมลูกเสือของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียนมาศึกษารายละเอียดวางแผนการจัดการเรียนรูตามตารางการสอนที่กําหนด ตามระดับชั้นและ
ประเภทของลูกเสือที่ครูผูสอนรับผิดชอบ
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3. เมื่อครูผูสอนไดศึกษารายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมแลวใหนําเสนอผูบริหารหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายตรวจแผนการจัดกิจกรรม
4. จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมลูกเสือใหพรอม เพียงพอตอจํานวนนักเรียน
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนด ในการจัดกิจกรรมครูควร
สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดใชกระบวนการกลุม โดยครูทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
6. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละครั้ง ครูผูสอนดําเนินการบันทึกหลังการสอน
โดยสรุประเด็น ผลที่เกิดกับนักเรียนจาการจัดกิจกรรม ปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมและขอเสนอแนะ
7. ดําเนินการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรม
8. นําผลการประเมินไปเปนคะแนนสวนหนึ่งหรือเปนผลการผานตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรู
ที่มีการบูรราการ
9. ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปครูผูสอนนําแผนการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงให เหมาะสม สมบูรณ
ยิ่งขึ้น
บทบาทของนักเรียน
ผูเรียนควรมีบทบาทในการกิจกรรม ดังนี้
1. ผูเรียนจะมีบทบาทเปนผูปฎิบัติและสรางความรูไปพรอมๆกัน
2. มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวยกันโดยใชกระบวนการกลุม แลกเปลี่ยนเรียนรู ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น ฝกความเปนผูนําและผูตามที่ดี
3. มีความกระตือรือรนในการเรียนรูมีความยินดีรวมกิจกรรมทุกครั้งดวยความสมัครใจ
4. เรียนรูไดเองกลาแสดงออก กลาเสนอความคิดอยางสรางสรรครูจักแสวงหาความรูจากแหลงความรู
ตางๆที่มีอยูดวยตนเอง
5. ตัดสินปญหาตางๆอยางมีเหตุผลเคารพกติกาทางสังคม รับผิดชอบตอสวนรวม
6. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหม มีผลงานที่สรางสรรค
7. ใหความชวยเหลือกันและกันรูจักรับผิดชอบงานที่ตนเองทําอยูและที่ไดรับมอบหมาย
8. นําสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตจริงไดนั้น

๒

หนวย
ที่

อนามัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑. รูทันปองกันโรค

เนื้อหา

ภาษาไทย

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การปฏิบัติตน
ตามหลักสุขบัญญัติ
แหงชาติ

ท ๑.๑ ป.๑/๓
- การอานจับใจความ
ตอบคําถามเกี่ยวกับ จากสื่อตาง ๆ เชน
เรื่องที่อาน
- นิทาน
- เรื่องสั้นๆ
- บทรองเลนและ
บทเพลง
- เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
และกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๔.๑ ป.๑/๑
ปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติ
ตามคําแนะนํา

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๙
หนาเสาธง
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

การบูรณาการวิชาลูกเสือสํารองกับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑

๓

๒

อนามัย

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

๓. สวมสะอาด

๒. อาหารดี
มีคุณคา

เนื้อหา

ท ๑.๑ ป.๑/๘
มีมารยาท ในการ
อาน

๑๑

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. โครงการ
๑๐
อาหารกลางวัน
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑. เวร
รับผิดชอบ
การทําความ
สะอาดบริเวณ
โรงเรียน
มารยาทในการอาน เชน ๒. กิจกรรมหรือ
- ไมอานเสียงดัง
โครงการตาง ๆ
รบกวนผูอื่น
ตามบริบทที่
- ไมเลนกันขณะที่อาน โรงเรียนจัดขึ้น
- ไมทําลายหนังสือ

ภาษาไทย

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ภาษาไทย

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
พ ๔.๑ ป.๑/๑
- การปฏิบัติตนตามหลัก
ปฏิบัติตนตามหลักสุข สุขบัญญัติแหงชาติ
บัญญัติแหงชาติตาม
คําแนะนํา
- มารยาทในการอาน เชน
- ไมอานเสียงดัง
ท ๑.๑ ป.๑/๘
รบกวนผูอื่น
มีมารยาท ในการ
- ไมเลนกันขณะที่อาน
อาน
- ไมทําลายหนังสือ
พ ๔.๑ ป.๑/๑
- การปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตามหลัก หลักสุขบัญญัติแหงชาติ
สุขบัญญัติแหงชาติ
ตามคําแนะนํา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

๔

๑. กิจกรรมการสํารวจ

การสํารวจ

๔

เนื้อหา

ความสามารถ ความสามารถ
ในเชิงทักษะ ในเชิงทักษะ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๓

หนวย
ที่

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู/ สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
แผนการจัด
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
พ ๔.๑ ป.๑/๑ ปฏิบัติ - การปฏิบัติตนตามหลัก ๑. กิจกรรมกีฬา
๑๒
ตนตามหลักสุขบัญญัติ สุขบัญญัติแหงชาติ
๒. กิจกรรมเดิน
แหงชาติตามคําแนะนํา
ทางไกล
๓. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
ส ๔.๓ ป.๑/๒
บอกสถานที่สําคัญซึ่ง
๑. กิจกรรม
๑๓
เขาใจความเปนมาของ เปนแหลงวัฒนธรรม
ทัศนศึกษา
ชาติไทย วัฒนธรรม
ในชุมชน
๒. กิจกรรมหรือ
ภูมิปญญาไทย
โครงการตาง ๆ
มีความรัก
ตามบริบทที่
ความภูมิใจ และ
โรงเรียนจัดขึ้น
ธํารงความเปนไทย

๕

5

การคนหา
ธรรมชาติ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

รูจักและสัมผัส
ธรรมชาติ

เนื้อหา

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๑.๑ ป.๑/๑
อธิบายลักษณะ และ
หนาที่ของอวัยวะ
ภายนอก
พ ๔.๑ ป.๑/๑
ปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติ
ตามคําแนะนํา
ว ๑.๑ ป.๑/๑
เปรียบเทียบ
ความแตกตาง
ระหวางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไมมีชีวิต

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- ลักษณะและหนาที่ของ
อวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไปตามวัย
- ตา หู คอ จมูก ผม มือ
เทา เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ
- อวัยวะในชองปาก
(ปาก ลิ้น ฟน เหงือก)
- การปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติ
-สิ่งมีชีวิตมีลักษณะ
แตกตางจากสิ่งไมมีชีวิต
โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการ
เคลื่อนที่กินอาหาร
ขับถาย หายใจ
เจริญเติบโตสืบพันธุ และ
ตอบสนองตอสิ่งเราแต
สิ่งไมมีชีวิตจะไมมีลักษณะ
ดังกลาว
๑. กิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
๑. โครงการ
D.A.R.E. โดย
ตํารวจ
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๕

๑๔

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๖

การคนหา
ธรรมชาติ

ความปลอดภัย

5

๖

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

๑. ความปลอดภัย
ในบาน

เนื้อหา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ว ๑.๑ ป.๑/๒
สังเกตและอธิบาย
ลักษณะและหนาที่
ของโครงสราง
ภายนอกของพื
ว ๑.๑ ป.๑/๒ ช
ตว บาย
สัและสั
งเกตและอธิ
ลักษณะและหนาที่
ของโครงสราง
ภายนอกของพืช
และสัตว
พ ๕.๑ ป.๑/๑
ระบุสิ่งที่ทําใหเกิด
อันตรายที่บาน
โรงเรียน และ
การปองกัน
- สิ่งที่ทําใหเกิดอันตราย
ภายในบาน โรงเรียน
และการปองกัน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-โครงสรางภายนอกของ
พืช ไดแก ลําตน ใบ ดอก
และผล แตละสวนทํา
หนาที่ตางกัน
- โครงสรางภายนอกของ
สัตว ไดแก ตา หู จมูก
ปาก เทา และขา แตละ
สวนทําหนาที่ตางกัน
๑. กิจกรรม
หนาเสาธง
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ

๑๖

15

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๗

๖

ความปลอดภัย

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๔.๑ ป.๑/๑
ปฏิบัติตนตามหลัก
สุขบัญญัติแหงชาติ
ตามคําแนะนํา

ท ๓.๑ ป.๑/๒
ตอบคําถาม และ
เลาเรื่องที่ฟงและดูทั้ง
ที่เปนความรูและ
ความบันเทิง

กลุมสาระการ
เรียนรู
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
๒. การเดินขาม
สุขศึกษาและ
ถนนอยางปลอดภัย พลศึกษา

๓. รูเทาทันโฆษณา สุขศึกษาและ
ชวนเชื่อ
พลศึกษา

- การจับใจความและพูด
แสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่ฟง
และดูทั้งที่เปนความรูและ
ความบันเทิง เชน เรื่องเลา
และสารคดีสําหรับเด็ก
นิทาน การตูน เรื่องขบขัน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติแหงชาติ

๑. กิจกรรม
หนาเสาธง
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๘

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๑๗
สภานักเรียน
๒. กิจกรรม
ลูกเสือใน
โรงเรียน
๓. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๘

ความปลอดภัย

การบริการ

๖

๗

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

ลูกเสือสํารอง
บริการ

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

กลุมสาระการ
เรียนรู
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
๓. รูเทาทันโฆษณา ภาษาไทย
ชวนเชื่อ

ง ๑.๑ ป.๑/๒
ใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมืองาย ๆ
ในการทํางาน
อยางปลอดภัย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๑.๑ ป.๑/๓
ตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การอานจับใจความ
จากสื่อตาง ๆ เชน
- นิทาน
- เรื่องสั้นๆ
- บทรองเลนและ
บทเพลง
- เรื่องราวจากบทเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและกลุมสาระ
การเรียนรูอื่น
- การใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมืองาย ๆ ในการ
ทํางานอยางปลอดภัย
๑. โครงการ
อาหารกลางวัน
๒. กิจกรรมคาย
พักแรม
๓. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๙

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๑๘
หนาเสาธง
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๙

๘

ธงและประเทศ
ตาง ๆ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

๒. รักและศรัทธา
สถาบันชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย

๑. ประวัติ
ธงชาติไทย

เนื้อหา

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ส ๔.๓ ป.๑/๓
ระบุสิ่งที่ตนรักและ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๔.๓ ป.๑/๑
อธิบายความหมาย
และความสําคัญของ
สัญลักษณสําคัญ
ของชาติไทยและ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง

- ตัวอยางที่เปนความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น เชน
สิ่งของ สถานที่ ภาษาถิ่น
วัฒนธรรมประเพณี ที่เปนสิ่งที่
ใกลตัวนักเรียนและเปน
รูปธรรมชัดเจน

- ความหมายและความสําคัญ
ของสัญลักษณทสี่ ําคัญของ
ชาติไทยที่เปนความภาคภูมิใจ
และการ มีสวนรวมที่จะ
อนุรักษไว ไดแก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย(ธงชาติ เพลง
ชาติ พระพุทธรูป พระบรม
ฉายาลักษณ ภาษาไทย
อักษรไทย)

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

๑. กิจกรรมเขา
แถวเคารพธงชาติ
หนาเสาธง
๒. กิจกรรม
สวดมนตสุด
สัปดาห
๓. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๒๑

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๒๐
อาเซียน
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๐

การฝมือ

กิจกรรมกลางแจง

๙

๑๐

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

สะกดรอย

มหัศจรรย
จากเศษวัสดุ

เนื้อหา

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
การงานอาชีพ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๑/๒
ใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมืองาย ๆ ใน
การทํางานอยาง
ปลอดภัย
ท ๑.๑ ป.๑/๗
บอกความหมายของ
เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณสําคัญที่มัก
พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
ค ๑.๑ ป.๑/๑
เขียนและอานตัวเลข
ฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดง
ปริมาณของสิ่งของ
หรือจํานวนนับ
ที่ไมเกินหนึ่งรอย
และศูนย
- การอานเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ ประกอบดวย
เครื่องหมายสัญลักษณ ตาง
ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
เครื่องหมายแสดง
ความปลอดภัยและ
แสดงอันตราย
- การใชจํานวนบอก
ปริมาณทีไ่ ดจากการนับ
- การเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก และ
ตัวเลขไทยแสดงจํานวน
- การนับเพิ่มทีละ ๑
ทีละ ๒
- การนับลดทีละ ๑

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมืองาย ๆ ในการ
ทํางานอยางปลอดภัย

๑. กิจกรรม
เดินทางไกล
๒. กิจกรรม
อยูคายพักแรม
๓. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑. การแขงขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบท

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ

๒๓

๒๒

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๑

การบันเทิง

การผูกเงื่อน

๑๑

๑๒

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

การผูกเงื่อน
ตอเชือก

๒. การแสดงเงียบ

๑. วิถีไทยและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เนื้อหา

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
(ลูกเสือ)

ศิลปะ(นาฏศิลป)

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
ศิลปะ(นาฏศิลป)

ศ ๓.๑ ป.๑/๒
แสดงทาทางงาย ๆ
เพื่อสื่อความหมาย
แทนคําพูด
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ศ ๓.๒ ป.๑/๑
ระบุการละเลน
ของเด็กไทย

(พัฒนาผูเรียน)

นักเรียน

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. วันภาษาไทย
๒๔
แหงชาติ
๒. วันเด็ก
แหงชาติ
๓. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
- การใชภาษาทา และการ ๑.กิจกรรม
๒๕
ประดิษฐทาประกอบเพลง วันเด็ก
- การแสดงประกอบเพลง ๒. คายธรรมะ
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว
๑.กิจกรรมเดิน
๒๖
ทางไกล
๒.กิจกรรมอยู
คายพักแรม
3.ศิลปหัตถกรรม

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การละเลนของเด็กไทย
วิธีการเลนกติกา

๑๒

๑๓

คําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
สํารอง

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

๒.หลีกเลี่ยง
ความรุนแรง
ตอสัตว

๑. การวิเคราะห
ตนเอง

เนื้อหา

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ส ๒.๑ ป.๑/๒
ยกตัวอยาง ความดี
และความสามารถ
ของตนเอง ผูอื่นและ
บอกผลจากการ
กระทํานั้น

- ลักษณะความสามารถและ
ลักษณะ ความดีของตนเอง
และผูอื่น เชน ความกตัญู
กตเวที ความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความขยัน
การเอื้อเฟอเผื่อแผและ
ชวยเหลือผูอื่น
ความซื่อสัตยสุจริต
ความเมตตากรุณา
- ผลของการกระทําความดี
เชน ภาคภูมิใจมีความสุข
ไดรับการชืน่ ชม ยกยอง

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
พ ๒.๑ ป.๑/๒
- สิ่งที่ชื่นชอบและ
บอกสิ่งที่ชื่นชอบและ ภาคภูมิใจในตนเอง
ภาคภูมิใจในตนเอง (จุดเดน จุดดอยของ
ตนเอง)

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๒๗
อยูคายพักแรม
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
๑. คายธรรมะ
๒๘
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๓

๑๓

คําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ
สํารอง

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
- ประโยชนของการปฏิบัติ
ตนเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน

- คําสั่งที่ใชในหองเรียน
เชน Stand up./Sit
down./ Listen./
Repeat./Quiet!/ Stop!
etc.
พ ๔.๑ ป.๑/๑
- การปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตามหลักสุข หลักสุขบัญญัติแหงชาติ
บัญญัติแหงชาติตาม
คําแนะนํา

ต ๑.๑ ป.๑/๑
ปฏิบัติตามคําสั่ง
งายๆ ที่ฟง

ภาษาตางประเทศ

๔. การรับรูอารมณ สุขศึกษา
และพลศึกษา

๓. ทักษะ
การสื่อสาร

เนื้อหา

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๒.๑ ป.๑/๑
บอกประโยชนและ
ปฏิบัติตนเปนสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

๑. กิจกรรม
แนะแนว
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๓๐

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๒๙
นองไหวพี่
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๔

ประเมินผล

พิธีการ

๑๔

๑๕

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

พิธีเขาประจํากอง
และพิธีประดับดาว
ดวงที่ 1

การประเมินผล

เนื้อหา

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
๓๒

๓๑

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๕

ปฐมนิเทศ

อนามัย

๒

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑

หนวย
ที่

สุขศึกษา
และพลศึกษา

๒. การปฐมพยาบาล

๓. การขอความชวยเหลือ สุขศึกษา
จากผูใหญ
และพลศึกษา

สุขศึกษา
และพลศึกษา

-

๑. พักผอนนอนหลับ

ปฐมนิเทศ

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

พ ๑.๑ ป.๒/๓
อธิบายธรรมชาติ
มนุษย
พ ๔.๑ ป.๒/๕
ปฏิบัติตาม
คําแนะนําเมื่อมี
อาการเจ็บปวย
และบาดเจ็บ
พ ๔.๑ ป.๒/๔
อธิบายอาการ และ
วิธีปองกัน
การเจ็บปวย
การบาดเจ็บ
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

๔

๑. อาการและวิธีปองกัน กิจกรรม
การเจ็บปวย ตาแดง
สงเสริมสุขภาพ
ทองเสีย ฯลฯ
๒. อาการและวิธีปองกัน
การบาดเจ็บ ถูกของมี
คม แมลงสัตวกัดตอย
หกลม ฯลฯ

๒
๓

กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑

กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ

ธรรมชาติของ
ชีวิตมนุษยตั้งแตเกิด
จนตาย
วิธีปฏิบัติตน
เมื่อเจ็บปวย
และบาดเจ็บ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

การบูรณาการวิชาลูกเสือสํารองกับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑

๑๖

๒

หนวย
ที่

อนามัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๔. รูทันสื่อโฆษณา

เนื้อหา
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ว ๘.๒ ป.๒/๔
ใชเทคโนโลยี
สาระสนเทศ
อยางปลอดภัย
ปฏิบัติตามขอตกลง
ในการใช
คอมพิวเตอรรวมกัน
ดูแลรักษาอุปกรณ
เบื้องตน ใชงาน
อยางเหมาะสม

๓. การใชงานอยาง
เหมาะสม เชน จัดทานั่งให
ถูกตอง การพักสายตาเมื่อ
ใชอุปกรณเปนเวลานาน

๑. การใชเทคโนโลยี
สาระสนเทศอยาง
ปลอดภัยเชน รูจักขอมูล
สวนตัว อันตรายจาก
การเผยแพรขอมูล
สวนตัว และไมบอก
ขอมูลสวนตัวกับ
บุคคลอื่น ยกเวน
ผูปกครอง หรือครู
แจงผูเกี่ยวของเมื่อ
ตองการความชวยเหลือ
เกี่ยวกับการใชงาน
๒. ขอปฏิบัติในการใช
งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ เชน ไมขีดเขียน
บนอุปกรณ ทําความ
สะอาด ใชอุปกรณอยาง
ถูกวิธี

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรม
๕
การอบรม ICT

๑๗

๔

๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

การสํารวจ

การสํารวจและเยือน
สถานที่ในทองถิ่น

๒. ระเบียบแถว

ความสามารถ ๑. สมรรถนะทางกาย
ในเชิงทักษะ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สุขศึกษา
และพลศึกษา

สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๓.๒ ป.๒/๑
ออกกําลังกายและ
เลนเกม ไดดวย
ตนเองอยาง
สนุกสนาน
พ ๓.๒ ป.๒/๑
ออกกําลังกายและ
เลนเกมไดดวย
ตนเองอยาง
สนุกสนาน
ส ๒.๒ ป.๒/๑
อธิบายความสัมพันธ
ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวในฐานะ
เปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. การออกกําลังกาย
และเลมเกมเบ็ดเตล็ด
๒. ประโยชนของการ
ออกกําลังกายและ
การเลนเกม
๑. การออกกําลังกาย
และเลมเกมเบ็ดเตล็ด
๒. ประโยชนของการ
ออกกําลังกายและการ
เลนเกม
ความสัมพันธของ
ตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวกับชุมชน
เชน การชวยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน
๗

๘

กิจกรรม
หนาเสาธง

๑. ศึกษาแหลง
เรียนทองถิ่น/ภูมิ
ปญญาทองถิน่
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ทดสอบ
๖
สมรรถนะ
ทางกาย

๑๘

๕

หนวย
ที่

การคนหา
ธรรมชาติ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑. มาเพาะถั่วงอก
กันเถอะ

เนื้อหา
การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๒/๓
ทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตัวเอง
และครอบครัว
อยางปลอดภัย

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. การใชเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
ใหเหมาะสมกับการ
ทํางานชวยใหประหยัด
และปลอดภัย เชน
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลง
เพาะกลา
- การทําของเลน
- การประดิษฐของใช
สวนตัว
๒. ความปลอดภัยเปน
ลักษณะนิสัยของ
การทํางาน

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. เศรษฐกิจ
๙
พอเพียง
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๙

๖

ความ
ปลอดภัย

หนวย
ที่
๕ การคนหา
ธรรมชาติ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑. ความปลอดภัยจาก
ภัยอันตรายทางน้ํา

๒. อาหารสัตวเลี้ยง

เนื้อหา

สุขศึกษา
และพลศึกษา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

๑. สิ่งที่อยูรอบตัวเรา
มีทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิต
ตองการอาหาร มีการ
หายใจ เจริญเติบโต
ขับถาย เคลื่อนไหว
ตอบสนองตอสิ่งเรา
และสืบพันธุได ลูกที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับ
พอแม สวนสิ่งไมมีชีวิต
จะไมมีลักษณะ
ดังกลาว
พ ๕.๑ ป.๒/๑
อุบัติเหตุทางน้ํา
ปฏิบัติตนในการ
และทางบก
ปองกันอุบัติเหตุ
- สาเหตุของอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นทางน้ํา ทางน้ําและทางบก
และทางบก
-วิธีปองกันอุบัติเหตุ
ทางน้ําและทางบก

ว ๑.๓ ป.๒/๑
เปรียบเทียบ
ลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไมมีชีวิตจาก
ขอมูลที่รวบรวมได

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

๑. กิจกรรม
การเรียนวายน้ํา
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑. เศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๑

๑๐

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ

๒๐

๖

หนวย
ที่

ความ
ปลอดภัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๒. นาทีวิกฤต

เนื้อหา
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๒/๓
บอกสาระสําคัญ
ของเรื่องที่ฟงและดู

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การจับใจความและ
พูดแสดงความคิดเห็น
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดู ทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดี
สําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน และ
เรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณ
ประจําวัน
– เพลง

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑๒

๒๑

ธงและ
ธงลูกเสือและธงชาติ
ประเทศตางๆ ของประเทศอื่นๆ

๘

ลูกเสือสํารองสงขาว

เนื้อหา

บริการ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๗

หนวย
ที่

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ส ๒.๑ ป.๒/๑
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กติกา
กฎระเบียบ และ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๒/๒
เลาเรื่องที่ฟงและดู
ทั้งที่เปนความรูและ
ความบันเทิง
ท ๓.1๑ ป.๒/๓
บอกสาระสําคัญ
ของเรื่องที่ฟงและดู
สําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน และ
เรื่องขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณ
ประจําวัน
- เพลง
ขอตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เชน
โรงภาพยนตร
โบราณสถาน ฯลฯ

กิจกรรม
หนาเสาธง

๑๔

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
การจับใจความและพูด ๑. กิจกรรมของ
๑๓
แสดงความคิดเห็น
สภานักเรียน
ความรูสึกจากเรื่อง
หนาเสาธง
ที่ฟงและดู ทั้งที่เปน
๒. กิจกรรมหรือ
ความรูและความบันเทิง โครงการตาง ๆ
เชน
ตามบริบทที่
- เรื่องเลาและสารคดี
โรงเรียนจัดขึ้น

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

๒๒

การฝมือ

กิจกรรม
กลางแจง

๑๐

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๙

หนวย
ที่

กิจกรรมกลางแจง

วิถีไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น

เนื้อหา

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ง ๑.๑ ป.๒/๑
บอกวิธีการทํางาน
และประโยชน
เพื่อชวยเหลือตนเอง
และครอบครัว

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๒/๒
ใชวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องมือ
ในการทํางาน
อยางเหมาะสม
กับงานและ
ประหยัด

๑๖

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑๕

การทํางานเพื่อชวยเหลือ กิจกรรมการเขา
ตนเองและครอบครัว
คายพักแรม
เชน
- การจัดวางเก็บเสื้อผา
รองเทา
- การชวยเหลือ
ครอบครัวประกอบ
อาหาร
- การกวาดบาน
- การลางจาน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การใชเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ ใหเหมาะสมกับ
การทํางานชวยให
ประหยัดและปลอดภัย
เชน
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลงเพาะกลา
- การทําของเลน
- การประดิษฐของใช
สวนตัว

๒๓

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การบันเทิง

การผูกเงื่อน

หนวย
ที่

๑๑

๑๒

การผูกเงื่อนเชือก

การบันเทิง

เนื้อหา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ศ ๒.๑ ป.๒/๓
เคาะจังหวะหรือ
เคลื่อนไหวรางกาย
ใหสอดคลองกับ
เนื้อหาของเพลง
ศ ๒.๑ ป.๒/๔
รองเพลงงายๆ
ที่เหมาะสมกับวัย
ง ๑.๑ ป.๒/๒
ใชวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องมือในการ
ทํางานอยาง
เหมาะสมกับงาน
และประหยัด

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๑๗
วันเด็ก
๒. กิจกรรม
วันขึ้นปใหม
๓. กิจกรรมหรือ
การขับรอง
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
การใชเครื่องมือและ
๑. กิจกรรมการ
๑๘
วัสดุอุปกรณ ให
เขาคายพักแรม
เหมาะสมกับการ
๒. กิจกรรมหรือ
ทํางานชวยใหประหยัด โครงการตาง ๆ
และปลอดภัยเชน
ตามบริบทที่
- การเพาะเมล็ด
โรงเรียนจัดขึ้น
- การดูแลแปลงเพาะ
กลา
- การทําของเลน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การเคลื่อนไหว
ประกอบเนื้อหาในบท
เพลง

๒๔

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

๒. คติพจนลูกเสือสํารอง

คําปฏิญาณ ๑. การใชน้ําอยาง
และกฎของ ประหยัด
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ส ๒.๑ ป.๒/๑
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กติกา
กฎระเบียบ และ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๒/๒
ใชวัสดุ อุปกรณ
และเครื่องมือในการ
ทํางานอยาง
เหมาะสมกับงาน
และประหยัด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การใชเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ ให
เหมาะสมกับการ
ทํางานชวยใหประหยัด
และปลอดภัยเชน
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลงเพาะกลา
- การทําของเลน
ขอตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เชน
โรงภาพยนตร
โบราณสถาน ฯลฯ
๑. ขอตกลง
ชั้นเรียน
๒. กิจกรรม
การการเขาคาย

๒๐

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรมการ
๑๙
แปรงฟน
ชวงกลางวัน
๒. กิจกรรมการ
อบรมการ
ประหยัดน้ํา

๒๕

๑๓

หนวย
ที่
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาษาไทย

๔. ไมทําตามใจตนเอง

๕. คุยกันฉันทเพื่อน

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

คําปฏิญาณ ๓. ทําตามลูกเสือรุนพี่
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ขอตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เชน
โรงภาพยนตร
โบราณสถาน ฯลฯ
ส ๒.๑ ป.๒/๔
สิทธิและเสรีภาพของ
เคารพในสิทธิ
ตนเองและผูอื่น เชน
เสรีภาพของตนเอง -เสรีภาพในการแสดง
และผูอื่น
ความคิดเห็น
-สิทธิเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย
-สิทธิในทรัพยสิน
ท ๓.๑ ป.๒/๕
การจับใจความและ
พูดแสดงความ
การพูดแสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็น ความรูสึกจาก
ความรูสึกจากเรื่องที่ เรื่องที่ฟงและดูทั้งที่
ฟงและดู
เปนความรูและ
ความบันเทิง

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๒.๑ ป.๒/๑
ปฏิบัติตน
ตามขอตกลง กติกา
กฎระเบียบ และ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

-

ขอตกลง
ชั้นเรียน

๒๓

๒๒

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๑

๒๖

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

สุขศึกษา
และพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

๗. โรงเรียนของฉัน

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

๖. กําจัดยุงลาย

คําปฏิญาณ ๕. การควบคุมอารมณ
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

พ ๔.๑ ป.๒/๔
อธิบายอาการและ
วิธีปองกัน
การเจ็บปวย
ส ๒.๑ ป.๒/๑
ปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง กติกา
กฎระเบียบ และ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๒.๑ ป.๒/๔
เคารพใน
สิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผูอื่น

ขอตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ หนาที่ที่ตอง
ปฏิบัติในครอบครัว
โรงเรียน สถานที่
สาธารณะ เชน
โรงภาพยนตร
โบราณสถาน ฯลฯ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและ
ผูอื่น เชน
- เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น
- สิทธิเสรีภาพในชีวิต
และรางกาย
- สิทธิในทรัพยสิน
อาการและวิธีปองกัน
การเจ็บปวย ตาแดง
ทองเสีย ฯลฯ
-

กิจกรรมการ
รณรงคกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย

๒๖

๒๕

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๔

๒๗

ปฐมนิเทศ

อนามัย

๒

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑

หนวย
ที่

๑.การจัดหมูลูกเสือสํารอง
การเลือกนายหมู และ
รองนายหมู
๒. การจัดกอง
ลูกเสือสํารอง
๒. การเคลื่อนยายผูปวย ภาษาไทย

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ท ๓.๑ ป.๓/๓
ตั้งคําถามและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟงและดู
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารไดชัดเจน
ตรงตาม
วัตถุประสงค
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

การจับใจความและ
พูดแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่อง
ที่ฟงและดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง
การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
- การเลาประสบการณ
ในชีวิตประจําวัน
มารยาทในการฟง
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

-

๒

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑

การบูรณาการวิชาลูกเสือสํารองกับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑

๒๘

๒

หนวย
ที่

อนามัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๓. การปฐมพยาบาล

๒. การเคลื่อนยายผูปวย

เนื้อหา

ภาษาไทย

สุขศึกษา
และพลศึกษา

คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
- การเลาประสบการ
ในชีวิตประจําวัน

ความยาว
- การคาดคะเนความ
ยาวเปนเมตรและ
เปนเซนติเมตร
กิจกรรมทางกายที่ใช
ทักษะการเคลื่อนไหว
แบบบังคับทิศทาง
ในการเลนเกม
เบ็ดเตล็ด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

ท ๓.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการฟง
มีมารยาทในการฟง - ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
การดู และการพูด

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๔
คาดคะเนความยาว
เปนเมตรและเปน
เซนติเมตร
พ ๓.๑ ป.๓/๒
เคลื่อนไหวรางกายที่
ใชทักษะการ
เคลื่อนไหวแบบ
บังคับทิศทาง
ในการเลนเกม
เบ็ดเตล็ด
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารไดชัดเจน
ตรงตาม
วัตถุประสงค
-

๓

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒

๒๙

๒

หนวย
ที่

อนามัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๓. การปฐมพยาบาล

เนื้อหา

การงานอาชีพ

สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การบาดเจ็บจาก
การเลน
- ลักษณะของ
การบาดเจ็บ
- วิธีปฐมพยาบาล
(บาดเจ็บ หามเลือด
ฯลฯ)
ง ๑.๑ ป.๓/๒
การใชวัสดุ อุปกรณ
ใชวัสดุอุปกรณและ และเครื่องมือให
เครื่องมือตรงกับ
เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงาน
ลักษณะงานชวยให
ประหยัดและปลอดภัย
- การประดิษฐของใช
ในโอกาสตางๆ โดยใช
วัสดุในทองถิ่น

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๕.๑ ป.๓/๓
แสดงวิธี
ปฐมพยาบาล
เมื่อบาดเจ็บ
จากการเลน
-

๓

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๓

๓๐

๒

หนวย
ที่

อนามัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ภาษาไทย

สุขศึกษา
และพลศึกษา

๕. อาหารบั่นทอนสุขภาพ ภาษาไทย

๔. รูทันปองกันได

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

การจับใจความและพูด
แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง

มารยาทในการฟง
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
วิธีปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในบาน โรงเรียนและ
การเดินทาง

ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง มารยาทในการฟง
การดู และการพูด - ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๕.๑ ป.๓/๑
ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน
โรงเรียน และ
การเดินทาง
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด
-

๕

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๔
ลางมือกอน
รับประทาน
อาหารกลางวัน

๓๑

ความสามารถ ๖. ความปลอดภัย
ในเชิงทักษะ จากอุบัติภัยทางน้ํา

๓

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ภาษาไทย

๕. อาหารบั่นทอนสุขภาพ สุขศึกษา
และพลศึกษา

เนื้อหา

อนามัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๒

หนวย
ที่

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ ๓.๒ ป.๓/๒
ปฏิบัติตามกฎ
กติกาและขอตกลง
ของการออกกําลัง
กาย การเลนเกม
การละเลนพื้นเมือง
ไดดวยตนเอง
พ ๔.๑ ป.๓/๓
เลือกกินอาหารที่
หลากหลายครบ
๕ หมู ในสัดสวน
ที่เหมาะสม
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่อง
ที่ฟงและดู
ท 3.1 ป.3/6
มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด
การจับใจความและพูด
แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่อง
ที่ฟงและดู ทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง
มารยาทในการฟง
- ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

การเลือกกินอาหาร
ที่เหมาะสม
-

๖

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- การออกกําลังกาย
๕
เกม และการละเลน
พื้นเมือง
- กฎ กติกาและ
ขอตกลงในการออก
กําลังกาย การเลนเกม
และการละเลน
พื้นเมือง

๓๒

๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

๗. สมรรถนะทางกาย

ความสามารถ ๖. ความปลอดภัย
ในเชิงทักษะ จากอุบัติภัยทางน้ํา

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ภาษาไทย

สุขศึกษา
และพลศึกษา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
พ ๕.๑ ป.๓/๑
๖
ปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในบาน
โรงเรียน และ
การเดินทาง
ท ๓.๑ ป.๓/๔
การจับใจความและพูด
๗
พูดแสดงความ
แสดงความคิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ความรูส ึกจากเรื่อง
ความรูสึกจากเรื่อง ที่ฟงและดูทั้งที่เปน
ที่ฟงและดู
ความรูและความ
บันเทิง
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง มารยาทในการฟง
การดู และการพูด -ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

๓๓

๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

ความสามารถ ๗. สมรรถนะทางกาย
ในเชิงทักษะ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๔
คาดคะเนความยาว
เปนเมตรและ
เปนเซนติเมตร
พ ๓.๑ ป.๓/๑
ควบคุมการ
เคลื่อนไหวรางกาย
ขณะอยูกับที่
เคลื่อนที่และใช
อุปกรณประกอบ
อยางมีทิศทาง
พ ๔.๑ ป.๓/๕
สรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย
ไดตามคําแนะนํา

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ความยาว
๗
- การคาดคะเนความ
ยาวเปนเมตรและ
เปนเซนติเมตร
- การเคลื่อนไหว
รางกายแบบอยูกับที่
เชน ยอยืด เขยง พับ
ตัว เคลื่อนไหวลําตัว
การเคลื่อนไหวแบบ
เคลื่อนที่ เชน เดินตอ
เทา เดินถอย-หลัง
กระโจน และแบบใช
อุปกรณประกอบโดย
มีการบังคับทิศทาง
เชน ดีด ขวาง โยน
และรับ

๓๔

๘. วัน เวลา นาที

การสํารวจ

๔

เนื้อหา

ความสามารถ ๗. สมรรถนะทางกาย
ในเชิงทักษะ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๓

หนวย
ที่

ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- วิธีการควบคุมการ
๗
เคลื่อนไหวรางกาย
แบบตาง ๆ อยางมี
ทิศทาง
การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ
- วิธีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- วิธีการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ
ท ๓.๑ ป.๓/๔
การจับใจความและพูด
๘
พูดแสดงความ
แสดงความคิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ความรูสึกจากเรื่องที่ ฟงและดูทั้งที่เปน
ฟงและดู
ความรูและความ
ท ๓.๑ ป.๓/๖
บันเทิง
มีมารยาทในการฟง มารยาทในการฟง
การดู และการพูด -ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

๓๕

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การสํารวจ

หนวย
ที่

๔

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

๘. วัน เวลา นาที

๙. การเดินสํารวจ

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
เวลา
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- การบอกเวลาเปน
นาฬิกาและนาที
- การบอกระยะเวลาเปน
ชั่วโมงและนาที
- การอานแลการเขียน
บันทึกกิจกรรมที่ระบุ
เวลา
ท ๓.๑ ป.๓/๔
การจับใจความและพูด
๙
พูดแสดงความ
แสดงความคิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ความรูสึกจากเรื่องที่ ฟงและดูทั้งที่เปน
ฟงและดู
ความรูและความ
ท ๓.๑ ป.๓/๖
บันเทิง
มีมารยาทในการฟง มารยาทในการฟง
การดู และการพูด -ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๒
แสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทยปญหา
เกี่ยวกับเวลาและ
ระยะเวลา

๓๖

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การสํารวจ

หนวย
ที่

๔

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

๙. การเดินสํารวจ

๑๐. รักษสาธารณสถาน
ในทองถิ่น

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
เงิน
- การอานและเขียน
บันทึกรายรับรายจาย

เวลา
- การบอกระยะเวลา
เปนชั่วโมงและนาที
- การอานและการเขียน
บันทึกกิจกรรม
ที่ระบุเวลา
ท ๓.๑ ป.๓/๔
การจับใจความและพูด
พูดแสดงความ
แสดงความคิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ความรูสึกจากเรื่องที่ ฟงและดู ทั้งที่เปน
ฟงและดู
ความรูและความ
ท ๓.๑ ป.๓/๖
บันเทิง
มีมารยาทในการฟง มารยาทในการฟง
การดู และการพูด - ตั้งใจฟง ตามองผูพูด

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๑
แสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทยปญหา
เกี่ยวกับเงิน
ค ๒.๑ ป.๓/๒
แสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทยปญหา
เกี่ยวกับเวลาและ
ระยะเวลา
-

๑๐

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๙

๓๗

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การสํารวจ

หนวย
ที่

๔

๑๐. รักษสาธารณสถาน
ในทองถิ่น

เนื้อหา
การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
การทํางาน เปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
และทํางานใหเกิด
ประโยชนอยางเปน
ขั้นตอนตาม
กระบวนการทํางาน

วิธีการและประโยชน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

ใหประหยัดและ
ง ๑.๑ ป.๓/๓
ปลอดภัยทํางานอยาง
ทํางานอยางเปน
เปนขั้นตอนกระบวนการ
ขั้นตอน ตาม
ทํางานดวยความสะอาด
กระบวนการทํางาน รอบคอบและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเปนคุณธรรม
ดวยความสะอาด
และลักษณะนิสัยในการ
รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ทํางาน

ง ๑.๑ ป.๓/๒
ใชวัสดุอุปกรณและ การใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือให เหมาะสม
เครื่องมือตรงกับ
ตรงกับลักษณะงานชวย
ลักษณะงาน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๓/๑
อธิบายวิธีการและ
ประโยชนการ
ทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
สวนรวม

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑๐

๓๘

๕

หนวย
ที่

การคนหา
ธรรมชาติ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑๑. สํารวจธรรมชาติ
และดูแลสิ่งแวดลอม

เนื้อหา

การงานอาชีพ

ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
การจับใจความและพูด
๑๑
แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่อง
ที่ฟงและดู ทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง

ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง มารยาทในการฟง
การดู และการพูด - ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
ทํางานอยางเปน
ง ๑.๑ ป.๓/๓
ทํางานอยางเปน
ขั้นตอนกระบวนการ
ขั้นตอน ตาม
ทํางานดวยความ
กระบวนการทํางาน สะอาด รอบคอบและ
ดวยความสะอาด
อนุรักษสิ่งแวดลอมเปน
รอบคอบ และ
คุณธรรมและลักษณะ
อนุรักษสิ่งแวดลอม นิสัยในการทํางาน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดู

๓๙

การคนหา
ธรรมชาติ

ความ
ปลอดภัย

๖

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๕

หนวย
ที่

๑. รูเทาทันสื่อโฆษณา

๑๑. สํารวจธรรมชาติ
และดูแลสิ่งแวดลอม

เนื้อหา

ภาษาไทย

ศิลปะ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ศ ๑.๑ ป.๓/๖
วาดภาพถายทอด
ความคิดความรูสึก
จากเหตุการณ
ชีวิตจริง โดยใชเสน
รูปราง รูปทรง
สี และพื้นผิว
ท ๓.๑ ป.๓/๔
พูดแสดงความ
คิดเห็นและ
ความรูสึกจาก
เรื่องที่ฟงและดู
๑. การจับใจความ
และพูดแสดงความ
คิดเห็น ความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู
ทั้งที่เปนความรูและ
ความบันเทิง เชน
- สารคดีสาหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน
๒. ประโยชนของ
การรูเทาทันสื่อโฆษณา
ขาวสาร ชวนเชื่อตางๆ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การใชเสน รูปราง
รูปทรง สี และพื้นผิว
วาดภาพถายทอด
ความคิดความรูสึก

๑. กิจกรรมการ
อาน การฟงขาว
ในชวงเชาหนา
เสาธง หรือใน
ชั้นเรียน
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๒

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑๑

๔๐

ħ

ĀîŠü÷
ìĊę

Ùüćö
ðúĂéõĆ÷

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö
ÿč×ýċÖþć
ĒúąóúýċÖþć

Ĥ. êšćîõĆ÷ĀŠćÜĕÖú÷ćđÿó ÿč×ýċÖþć
êĉé
ĒúąóúýċÖþć

ģ. îćìĊüĉÖùê

đîČĚĂĀć

ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšêćö
öćêøåćî/êĆüßĊĚüĆé
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
Ģ. Öćø×ĂÙüćö
ßŠü÷đĀúČĂÝćÖïčÙÙú
ĒúąĒĀúŠÜêŠćÜ ė đöČęĂ
đÖĉéđĀêčøšć÷
ĀøČĂĂčïĆêĉđĀêč
ģ. øĎšÝĆÖüĉíĊßŠü÷đĀúČĂ
ñĎšĂČęîđïČĚĂÜêšî
Ĥ. ðøąē÷ßîŤ×ĂÜÖćø
êĆéÿĉîĔÝðøąđöĉîÙüćö
óøšĂöêîđĂÜĔîÖćø
ßŠü÷đĀúČĂñĎšĂČęîĒúąÖćø
øĎšÝĆÖüĉíĊßŠü÷đĀúČĂñĎšĂČęî
Ģ.óùêĉÖøøöìĊîę ĞćĕðÿĎŠ
ó ģ.Ģ ð.Ĥ/Ĥ
ÖćøëĎÖúŠüÜúąđöĉéìćÜ
ïĂÖüĉíĊĀúĊÖđúĊę÷Ü
đóý(ÖćøĒêŠÜÖć÷ Öćø
óùêĉÖøøö
ìĊęîĞćĕðÿĎŠÖćøëĎÖúŠüÜ đìĊę÷üÖúćÜÙČîÖćøÙï
đóČęĂî Öćøđÿóÿćø
úąđöĉéìćÜđóý
đÿóêĉé ĄúĄ)

öćêøåćîÖćø
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ó Ħ.Ģ ð.Ĥ/ģ
ĒÿéÜüĉíĊ ×ĂÙüćö
ßŠü÷đĀúČĂÝćÖïčÙÙú
ĒúąĒĀúŠÜêŠćÜ ė
đöČęĂđÖĉéđĀêčøšć÷
ĀøČĂĂčïĆêĉđĀêč

Ģ.ÖĉÝÖøøö
úĎÖđÿČĂ
ģ.ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî
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ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ĒñîÖćøÝĆé
ēøÜđøĊ÷î
ÖĉÝÖøøöìĊę....
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ĢĤ
Ģ. ÖĉÝÖøøö
úĎÖđÿČĂ
ģ. ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

๔๑

๖

หนวย
ที่

ความ
ปลอดภัย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๔. ความปลอดภัย

เนื้อหา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๒.๒ ป.๓/๑
ระบุบทบาทและ
หนาที่ของสมาชิก
ของชุมชนในการ
มีสวนรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. โทษของสารเสพติด
บทบาทหนาที่ของ
สมาชิกในชุมชน การมี
สวนรวมกิจกรรม
ตาง ๆ ตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
๒. ประโยชนของการ
เรียนรูแผนภูมิหรือ
ภาพสัญญาณ และ
เครื่องหมายจราจรที่
เราควรรู ซึ่งเปนสวน
หนึ่งในการดํารงชีวิต
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. การเขาแถว
๑๕
เดินไปเรียน
ตามหองตาง ๆ
มารยาทการ
เดินลงบันได
การเดินทางเทา
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๔๒

บริการ

ธงและ
ประเทศ
ตาง ๆ

๘

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๗

หนวย
ที่

ธงลูกเสือและธงชาติของ
ประเทศอื่นๆ

การบริการ

เนื้อหา

ศิลปะ

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ศ ๑.๑ ป.๓/๔
วาดภาพ ระบายสี
สิ่งของรอบตัว

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๑.๒ ป.๓/๑
ปฏิบัติตน อยาง
เหมาะสมตอสาวก
ของศาสนา
ศาสนสถาน
ศาสนวัตถุของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
ไดถูกตอง

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. ปลูกฝง
๑๖
มารยาท และ
การชวยเหลือ
ผูอื่น ตาม
กิจกรรมตางๆ
เชน กิจกรรม
หนาเสาธง
โรงเรียน
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
๑. การวาดภาพ
๑. กิจกรรม
๑๗
ระบายสีสิ่งของรอบตัว ลูกเสือ
ดวยสีเทียน ดินสอสี
๒. กิจกรรมหรือ
และสีโปสเตอร
โครงการตาง ๆ
๒. ประโยชนของการ ตามบริบทที่
เรียนรูเรื่องธงลูกเสือ โรงเรียนจัดขึ้น
และธงชาติของ
ประเทศอื่นๆ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. ฝกปฏิบัติมารยาท
ชาวบาน
๒. การมีจิตใจ
สาธารณะ มีใจบริการ
ชวยเหลือผูอื่น
๓. ประโยชนของ
การเรียนรูการบริการ
การชวยเหลือผูอื่น

๔๓

๙

หนวย
ที่

การฝมือ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สิ่งประดิษฐ

เนื้อหา
การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๒.๑ ป.๓/๑
สรางของเลนของใช
อยางงายโดย
กําหนด ปญหาหรือ
ความตองการ
รวบรวมขอมูล
ออกแบบ
โดยถายทอด
ความคิดเปนภาพ
ราง ๒ มิติ ลงมือ
สราง และ
ประเมินผล

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. การสรางของเลน
หรือของใช
อยางมีความคิด
สรางสรรคและเปน
ขั้นตอนตั้งแตกําหนด
ปญหา หรือความ
ตองการรวบรวมขอมูล
ออกแบบ โดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง
๒ มิติลงมือสราง และ
ประเมินผล
ทําใหผูเรียนทํางาน
อยางเปนกระบวนการ
๒. ประโยชนของการ
สรางสิ่งประดิษฐดวย
ตนเอง

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๑๘
ลูกเสือ
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๔๔

๑๐

หนวย
ที่

กิจกรรม
กลางแจง

ชื่อหนวย
กิจกรรม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

๑. ทิศทั้ง ๘

๒.การใชเข็มทิศ

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ว ๗.๑ ป.๓/๑
สังเกต และอธิบาย
การขึ้นตกของดวง
อาทิตย ดวงจันทร
การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการ
กําหนดทิศ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ว ๗.๑ ป.๓/๑
สังเกต และอธิบาย
การขึ้นตกของดวง
อาทิตย ดวงจันทร
การเกิดกลางวัน
กลางคืน และ
การกําหนดทิศ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. สังเกต และอธิบาย
การขึ้นตกของดวง
อาทิตย ดวงจันทร
การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการ
กําหนดทิศ
๒. ประโยชนของการ
เรียนรูเรื่องทิศ
๑. สังเกต และอธิบาย
การขึ้นตกของดวง
อาทิตย ดวงจันทร
การเกิดกลางวัน
กลางคืน และการ
กําหนดทิศ
๒. ประโยชนของการ
เรียนรูเรื่องการใชเข็ม
ทิศ
๑. กิจกรรม
ลูกเสือ
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๒๐

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๑. กิจกรรม
๑๙
ลูกเสือ
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๔๕

กิจกรรม
กลางแจง

การบันเทิง

๑๑

ชื่อหนวย
กิจกรรม

๑๐

หนวย
ที่

การบันเทิง

๒.การใชเข็มทิศ

เนื้อหา

ศิลปะ

คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. การคาดคะเน
ความยาวเปนเมตร
และเปนเซนติเมตร
๒. ประโยชนของการ
เรียนรูเรื่องการ
ใชเข็มทิศ
ศ ๓.๑ ป.๓/๑
๑. การเคลื่อนไหว
สรางสรรคการ
ในรูปแบบตาง ๆ
เคลื่อนไหวใน
- รําวงมาตรฐาน
รูปแบบตาง ๆ
- เพลงพระราชนิพนธ
ในสถานการณสั้น ๆ - สถานการณสั้น ๆ
- สถานการณที่
กําหนดให

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๔
คาดคะเนความยาว
เปนเมตรและเปน
เซนติเมตร
๑. กิจกรรม
ลูกเสือ
๒. กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๒๑

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๐

๔๖

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การบันเทิง

หนวย
ที่

๑๑

การบันเทิง

เนื้อหา
การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๒.๑ ป.๓/๑
สรางของเลนของใช
อยางงายโดยกําหนด
ปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวม
ขอมูล ออกแบบ
โดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง
๒ มิติ ลงมือสราง
และประเมินผล

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
๑. การสรางของเลน
หรือของใช
อยางมีความคิด
สรางสรรคและ
เปนขั้นตอนตั้งแต
กําหนดปญหา หรือ
ความตองการรวบรวม
ขอมูล ออกแบบ โดย
ถายทอดความคิดเปน
ภาพราง ๒ มิติลงมือ
สราง และประเมินผล
ทําใหผูเรียนทํางาน
อยางเปนกระบวนการ
๒.ประโยชนของการ
สรางสิ่งประดิษฐดวย
ตนเอง

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๑

๔๗

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การผูกเงื่อน

หนวย
ที่

๑๒

ทักษะเงื่อนเชือก

เนื้อหา
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการฟง เชน
มีมารยาทในการฟง - ตั้งใจฟง
ตามองผูพูด
การดูและการพูด
- ไมรบกวนผูอื่น
ขณะที่ฟง
- ไมควรนําอาหาร
หรือเครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม เชน โหฮา
หาว
- ใหเกียรติผูพูดดวย
การปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรก
ขณะที่ฟง

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๒

๔๘

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การผูกเงื่อน

หนวย
ที่

๑๒

ทักษะเงื่อนเชือก

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
มารยาทในการดู เชน
๒๒
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือ
แสดงอาการรบกวน
สมาธิของผูอื่น
มารยาทในการพูด เชน
- ใชถอยคําและกิริยา
ที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่น
ไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย

๔๙

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

คําปฏิญาณ ๑. ลูกเสือสํารองทําดีที่สุด ภาษาไทย
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๑
เลารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และดูทั้งที่เปน
ความรูและ
ความบันเทิง

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
การจับใจความและพูด
๒๓
แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดี
สําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน เรื่อง
ขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน
- เพลง

๕๐

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

คําปฏิญาณ ๑. ลูกเสือสํารองทําดีที่สุด ภาษาไทย
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การใชภาษา
(ภาษาถิน่ กับภาษา
ราชการและภาษา
อื่นๆ ฯลฯ )
- สาเหตุที่ทําให
พฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบนั ของ
นักเรียน และผูอื่น
แตกตางกัน

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๕
การพูดสื่อสารใน
๒๓
พูดสื่อสารไดชัดเจน ชีวิตประจําวัน เชน
ตรงตาม
- การแนะนําตนเอง
วัตถุประสงค
- การเลาประสบการณ
ในชีวิตประจําวัน
- พฤติกรรมของตนเอง
ส ๒.๑ ป.๓/๒
๒๓
บอกพฤติกรรมการ และเพื่อน ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
ดําเนินชีวิตของ
ตนเอง และผูอื่นที่ เชน การทักทาย การทํา
ความเคารพ การปฏิบัติ
อยูในกระแส
ตาม ศาสนพิธี การ
วัฒนธรรมที่
รับประทานอาหาร
หลากหลาย

๕๑

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

คําปฏิญาณ ๒. พึ่งตนเอง ซอมแซม
และกฎของ เสื้อผาดวยมือ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม
การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๓/๒
ใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
การใชวัสดุ อุปกรณ
๒๔
และเครื่องมือให
เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงานชวยให
ประหยัดและปลอดภัย
เชน
- การปลูกผักสวนครัว
- การบํารุงรักษา
ของเลน
- การซอมแซม
ของใชสวนตัว
- การประดิษฐของใช
ในโอกาสตางๆ โดยใช
วัสดุในทองถิ่น

๕๒

ชื่อหนวย
กิจกรรม

คําปฏิญาณ
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

หนวย
ที่

๑๓

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาษาไทย

๒. พึ่งตนเอง ซอมแซม
เสื้อผาดวยมือ

๓. ใชไฟอยางประหยัด

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๓.๑ ป.๓/๑
จําแนกความ
ตองการและความ
จําเปนในการใช
สินคาและบริการ
ในการดํารง ชีวิต
ท ๓.๑ ป.๓/๑
เลารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง

๒๕

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
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การจับใจความและพูด บันทึกรายรับ
แสดงความคิดเห็นและ รายจายรายวัน
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดูทงั้ ที่เปนความรู
และความบันเทิง เชน
- ขาวและเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

๕๓

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

คําปฏิญาณ ๓. ใชไฟอยางประหยัด
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

- บอกจํานวนเงินและ
เขียนแสดงจํานวนแบบ
ใชจุด
- การเปรียบเทียบ
จํานวนเงินและการ
แลกเงิน
- การอานและเขียน
บันทึกรายรับรายจาย
- การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับเงิน
ส ๓.๑ ป ๓/๒
- ใชบัญชีรบั จายการ
วิเคราะหการใชจาย ใชจายที่จาํ เปนและ
ของตนเอง
เหมาะสม
- วางแผนการใชจายเงิน
ของตนเอง
- วางแผนการแสวงหา
รายไดทสี่ ุจริตและ
เหมาะสม
- วางแผนการนําเงินที่
เหลือจายมาใชอยาง
เหมาะสมวิเคราะห

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๑
แสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทยปญหา
เกี่ยวกับเงิน

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๕

๕๔

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

๔. การสื่อสารทางบวก

คําปฏิญาณ ๓. ใชไฟอยางประหยัด
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง
การดู และการพูด

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ว ๒.๓ ป.๓/๓
ตระหนักใน
ประโยชนและโทษ
ของการใชไฟฟา
อยางประหยัดและ
ปลอดภัย
- พลังงานไฟฟามี
ความสําคัญตอ
ชีวิตประจําวัน
การใชไฟฟานอกจาก
การใชอยางถูกวิธี
ประหยัด และ
คุมคาแลว ยังตอง
คํานึงถึงความปลอดภัย
มารยาทในการฟง เชน
- ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
- ไมรบกวนผูอนื่ ขณะที่
ฟง
- ไมควรนําอาหารหรือ
เครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาทีไ่ ม
เหมาะสม เชน โห
ฮา หาว

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

๒๖

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๕

๕๕

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

คําปฏิญาณ ๔. การสื่อสารทางบวก
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๖
- ใหเกียรติผูพูดดวย
๒๖
มีมารยาทในการฟง การปรบมือ
การดู และการพูด
- ไมพูดสอดแทรก
ขณะที่ฟง
มารยาทในการดู เชน
ตั้งใจดู ไมสงเสียงดัง
หรือแสดงอาการ
รบกวนสมาธิของผูอื่น
มารยาทในการพูด
เชน ใชถอยคําและ
กิริยาที่สุภาพเหมาะสม
กับกาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่น
ไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย

๕๖

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

คําปฏิญาณ ๕. ไมลอเลียนกันไดไหม
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ฟง
- ไมควรนําอาหารหรือ
เครื่องดื่มไปรับประทาน
ขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาทีไ่ ม
เหมาะสม เชน โห ฮา
หาว
- ใหเกียรติผูพูดดวยการ
ปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรก
ขณะที่ฟง
มารยาทในการดู เชน
ตั้งใจดู ไมสงเสียงดังหรือ
แสดงอาการรบกวน
สมาธิของผูอื่น

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
มารยาทในการฟง เชน
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มีมารยาทในการฟง - ตั้งใจฟง ตามองผูพ ูด
การดู และการพูด - ไมรบกวนผูอนื่ ขณะที่

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๘

๕๗

๑๓

หนวย
ที่
ภาษาไทย

ภาษาไทย

๖. คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสามัญและ
กิจการลูกเสือโลก

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

คําปฏิญาณ ๕. ไมลอเลียนกันไดไหม
และกฎของ
ลูกเสือสํารอง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

มารยาทในการพูด เชน
ใชถอยคําและกิริยาที่
สุภาพเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่น
ไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย
- การจับใจความและ
ท ๓.๑ ป.๓/๑
พูดแสดงความคิดเห็น
เลารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง และความรูสึกจากเรื่อง
ที่ฟงและดูทั้งที่เปน
และดูทั้งที่เปน
ความรูและ
ความรูและความ
ความบันเทิง เชน
บันเทิง
- เรื่องเลาและสารคดี
ท ๓.๑ ป.๓/๒
สําหรับเด็ก
บอกสาระสําคัญจาก
- นิทาน การตูน
การฟงและการดู
เรื่องขบขัน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

๒๘

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
๒๘

๕๘

๑๓

หนวย
ที่

เนื้อหา

๗. การรวมกิจกรรม กับ
ลูกเสือสามัญ

คําปฏิญาณ ๖. คําปฏิญาณและกฎ
และกฎของ ของลูกเสือสามัญและ
ลูกเสือสํารอง กิจการลูกเสือโลก

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ท ๓.๑ ป.๓/๑
เลารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- รายการสําหรับเด็ก
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- ขาวและเหตุการณ
ในชีวิตประจําวัน
- เพลง
- การจับใจความและ
๒๙
พูดแสดงความคิดเห็น
และความรูสึกจากเรื่อง
ที่ฟงและดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดี
สําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน เรื่อง
ขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน
- เพลง

๕๙

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๑
เลารายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
และดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง
ท ๓.๑ ป.๓/๒
บอกสาระสําคัญจาก
การฟงและการดู

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
การจับใจความและพูด
๓๐
แสดงความคิดเห็นและ
ความรูสึกจากเรื่องที่
ฟงและดูทั้งที่เปน
ความรูและความ
บันเทิง เชน
- เรื่องเลาและสารคดี
สําหรับเด็ก
- นิทาน การตูน เรื่อง
ขบขัน
- รายการสําหรับเด็ก
- ขาวและเหตุการณใน
ชีวิตประจําวัน
- เพลง

๖๐

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
การพูดสื่อสารใน
๓๐
ชีวิตประจําวัน เชน
- การแนะนําตนเอง
- การเลาประสบการณ
ในชีวิตประจําวัน
ท ๓.๑ ป.๓/๖
มารยาทในการฟง
มีมารยาทในการฟง เชน
การดู และการพูด - ตั้งใจฟง ตามองผูพูด
- ไมรบกวนผูอื่นขณะที่
ฟง
- ไมควรนําอาหารหรือ
เครื่องดื่มไป
รับประทานขณะที่ฟง
- ไมแสดงกิริยาที่ไม
เหมาะสม เชน โห ฮา
หาว
- ใหเกียรติผูพูดดวย
การปรบมือ
- ไมพูดสอดแทรก
ขณะที่ฟง

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท ๓.๑ ป.๓/๕
พูดสื่อสารไดชัดเจน
ตรงตาม
วัตถุประสงค

๖๑

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา
ภาษาไทย

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
มารยาทในการดู เชน
๓๐
- ตั้งใจดู
- ไมสงเสียงดังหรือ
แสดงอาการรบกวน
สมาธิของผูอื่น
มารยาทในการพูด
เชน
- ใชถอยคําและกิริยาที่
สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
- ใชน้ําเสียงนุมนวล
- ไมพูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผูอื่นกําลังพูด
- ไมพูดลอเลียนใหผูอื่น
ไดรับความอับอายหรือ
เสียหาย

๖๒

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

คณิตศาสตร

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- บอกจํานวนเงินและ
๓๐
เขียนแสดงจํานวนแบบ
ใชจุด
- การเปรียบเทียบ
จํานวนเงินและการ
แลกเงิน
- การอานและเขียน
บันทึกรายรับรายจาย
- การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับเงิน
ว ๒.๓ ป.๓/๓
- พลังงานไฟฟามี
ตระหนักใน
ความสําคัญตอ
ประโยชนและ
ชีวิตประจําวัน
โทษของการใช
การใชไฟฟานอกจาก
ไฟฟาอยางประหยัด การใชอยางถูกวิธี
และปลอดภัย
ประหยัด และคุมคา
แลว ยังตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยดวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ค ๒.๑ ป.๓/๑
แสดงวิธีหาคําตอบ
ของโจทยปญหา
เกี่ยวกับเงิน

๖๓

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๒.๑ ป.๓/๒
บอกพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตของ
ตนเอง และผูอื่นที่
อยูในกระแส
วัฒนธรรมที่
หลากหลาย

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- พฤติกรรมของ
๓๐
ตนเองและเพื่อน ๆ ใน
ชีวิตประจําวันเชน การ
ทักทาย การทําความ
เคารพ การปฏิบัติตาม
ศาสนพิธี การ
รับประทานอาหาร
การใชภาษา
(ภาษาถิ่น กับภาษา
ราชการและภาษา
อื่นๆ ฯลฯ )
- สาเหตุที่ทําให
พฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน
ของนักเรียน และผูอื่น
แตกตางกัน

๖๔

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส ๓.๑ ป.๓/๑
จําแนกความ
ตองการและความ
จําเปนในการใช
สินคาและบริการใน
การดํารง ชีวิต

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- สินคาที่จําเปนใน
๓๐
การดํารงชีวิตที่
เรียกวาปจจัย ๔
- สินคาที่เปนความ
ตองการของมนุษยอาจ
เปนสินคาที่จําเปน
หรือไมจําเปนตอการ
ดํารงชีวิต
- ประโยชนและคุณคา
ของสินคาและบริการ
ที่สนองความตองการ
ของมนุษย

๖๕

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

หนวย
ที่

๑๔

การประเมินผล

เนื้อหา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ส ๓.๑ ป ๓/๒
- หลักการเลือกสินคา
๓๐
วิเคราะหการใชจาย ที่จําเปน
ของตนเอง
- ความหมายของ
ผูผลิตและผูบริโภค
- ใชบัญชีรับจาย
วิเคราะหการใชจายที่
จําเปนและเหมาะสม
- วางแผนการใช
จายเงินของตนเอง
- วางแผนการแสวงหา
รายไดที่สุจริตและ
เหมาะสม
- วางแผนการนําเงินที่
เหลือจายมาใชอยาง
เหมาะสม

๖๖

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล

พิธีการ

หนวย
ที่

๑๔

๑๕

พิธีประดับ ดาวดวงที่ ๓
และเครื่องหมายลูกเสือ
สัมพันธ

การประเมินผล

เนื้อหา

-

การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง ๑.๑ ป.๓/๒
ใชวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- การใชวัสดุ อุปกรณ
๓๐
และเครื่องมือให
เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงานชวยให
ประหยัดและปลอดภัย
เชน
- การปลูกผักสวนครัว
- การบํารุงรักษาของ
เลน
- การซอมแซมของใช
สวนตัว
- การประดิษฐของใช
ในโอกาสตางๆ โดยใช
วัสดุในทองถิ่น
๓๑

๖๗

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ปฐมนิเทศ

หนวย
ที่

1

1. รายชื่อผูบังคับบัญชา
ลูกเสือในกองลูกเสือ
2. การแตงเครื่องแบบ
ลูกเสือสามัญและการ
ประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือตาม
กฎกระทรวง
3. ขอตกลงเรื่อง
กิจกรรมตามตาราง
เรียน การตรงตอ
เวลาและความ
รับผิดชอบ

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรูตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณา
การ
-

การบูรณาการวิชาลูกเสือสามัญ กับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

1

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๖๘

ระเบียบแถว สัญญาณมือและสัญญาณ
นกหวีด
1. ความหมายของสัญญาณ
มือและการปฏิบัติตาม
คําสั่งสัญญาณมือ
2. ความหมายของสัญญาณ
นกหวีดและการปฏิบัติ
ตามสัญญาณนกหวีด

3

เนื้อหา

ระเบียบแถว ระเบียบแถวเบื้องตน

ชื่อหนวย
กิจกรรม

2

หนวย
ที่

-

กลุมสาระ การ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส2.1 ป.4/2
ปฏิบัติตนในการ
เปนผูนําและผู
ตามที่ดี

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การเปนผูนําและผูตามที่ดี
- บทบาทและความ
รับผิดชอบของผูนํา
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผูตามหรือสมาชิก
- การทํางานกลุมใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และประโยชนของการทํางาน
เปนกลุม
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

4

2-3

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๖๙

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ความรู
เกี่ยวกับ
ขบวนการ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

พระบิดาแหง
การลูกเสือไทย

ประวัติ ลอรด เบเดน
เพาเวลส (บีพี)

เนื้อหา

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การอานจับใจความจากสื่อ
ตางๆ เชน
- เรื่องสั้น ๆ
- เรื่องเลาจากประสบการณ
- นิทานชาดก
- บทความ
- บทโฆษณา
- งานเขียนประเภทโนมนาวใจ
ส2.1 ป.4/3
1.สถาบันพระมหากษัตริยใน
ปฏิบัติตามกฎหมาย สังคมไทย ความสําคัญของ
ที่เกี่ยวของกับ
สถาบันพระมหากษัตริยใน
ชีวิตประจําวันของ สังคมไทย
ครอบครัวและชุมชน

กลุมสาระ
มาตรฐานการ
การเรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ภาษาไทย
ท 1.1 ป.4/3
อานเรื่องสั้นๆ ตาม
เวลาที่กําหนดและ
ตอบคําถามจากเรื่อง
ที่อาน

กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

6-7

5

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๗๐

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ความรู
เกี่ยวกับ
ขบวนการ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

กลุมสาระ
มาตรฐานการ
การเรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
วิวัฒนาการของ
ภาษาตางประเทศ ต 3.1 ป4/1
ขบวนการลูกเสือไทย
คนควา รวบรวม
และลูกเสือโลก
คําศัพทที่เกี่ยวของ
กับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นและ
นําเสนอดวยการพูด
/ การเขียน
การทําความเคารพ
สังคมศึกษา
ส2.1 ป.4/2
การแสดงรหัส การจับ ศาสนาและ
ปฏิบัติตนในการเปน
มือซาย และคติพจน วัฒนธรรม
ผูนําและผูตามที่ดี
ของลูกเสือสามัญ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1.การคนควา การรวบรวม
และการนําเสนอ คําศัพทที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น

การเปนผูนําและผูตามที่ดี
- บทบาทและความ
รับผิดชอบของผูนํา
- บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผูตามหรือสมาชิก
- การทํางานกลุมใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และประโยชนของการทํางาน
เปนกลุม

9

8

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๗๑

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ความรู
เกี่ยวกับ
ขบวนการ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

กลุมสาระ มาตรฐานการเรียนรู/
การเรียนรู
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
เวลาในขวดแกว
คณิตศาสตร
ค2.2 ป.4/3
- การใชเวลาอยางคุมคา
อานและเขียนบันทึก
กิจกรรมหรือ
เหตุการณที่ระบุเวลา
นาทีวิกฤต
สังคมศึกษา
ส2.1 ป.4/5
- การตัดสินใจ และ
ศาสนาและ
เสนอวิธีการที่จะอยู
แกปญหาเฉพาะหนา วัฒนธรรม
รวมกันอยาง สันติ
ในสถานการณ “เห็น
สุขในชีวิตประจําวัน
คนขโมยของใน
หางสรรพสินคา”
สิ่งดี ๆ ของฉัน
สังคมศึกษา
ส 1.1 ป.4/5
- การเห็นคุณคาของ
ศาสนาและ
ชื่นชมการทําความดี
ตนเองและผูอื่น
วัฒนธรรม
ของตนเอง บุคคลใน
ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชนตามหลัก
ศาสนา พรอมทั้งบอก
แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต
ตัวอยางการกระทําความดีของ กิจกรรมหรือ
ตนเองและบุคคลในครอบครัว โครงการตาง ๆ
ในโรงเรียน และในชุมชน
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

13

สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
แผนการจัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ใชบูรณา
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
การ
ที่ใชบูรณาการ
การอานและการเขียนบันทึก
10-11
กิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุ
เวลา
- การอานตารางเวลา
แนวทางการแกปญหาความ
กิจกรรมหรือ
12
ขัดแยงดวยสันติวิธี
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๗๒
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ÿ.1.1 ð.4/5 ßČęîßöÖćø - êĆüĂ÷ŠćÜÖćøÖøąìĞćÙüćöéĊ
×ĂÜêîđĂÜĒúąïčÙÙúĔî
ìĞćÙüćöéĊ×ĂÜêîđĂÜ
ÙøĂïÙøĆü ĔîēøÜđøĊ÷î ĒúąĔî
ïčÙÙúĔîÙøĂïÙøĆü
ēøÜđøĊ÷îĒúąßčößîêćö ßčößî
ĀúĆÖýćÿîć óøšĂöìĆĚÜ
ïĂÖĒîüðäĉïĆêĉĔîÖćø
éĞćđîĉîßĊüĉê

ÖúčŠöÿćøą
öćêøåćîÖćøđøĊ÷îøĎš/
ÖćøđøĊ÷îøĎš
êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÿ.2.1 ð.4/5 đÿîĂ
ÿĆÜÙöýċÖþć
üĉíĊÖćøìĊÝę ąĂ÷ĎŠøŠüöÖĆî
ýćÿîćĒúą
Ă÷ŠćÜÿĆîêĉÿč×Ĕî
üĆçîíøøö
ßĊüĉêðøąÝĞćüĆî

ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

15

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ĒñîÖćøÝĆé
ēøÜđøĊ÷î
ÖĉÝÖøøöìĊę....
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
14
ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

๗๓

4

ĀîŠü÷
ìĊę

êšîêøąÖĎúĕì÷

ÿĆÜÙöýċÖþć
ýćÿîćĒúą
üĆçîíøøö

ÿ.2.2 ð.4/3 Ăíĉïć÷
ÙüćöÿĞćÙĆâ ×ĂÜÿëćïĆî
óøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤêćöøąïĂï
ðøąßćíĉðĕê÷ĂĆîöĊ
óøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤìøÜđðŨî
ðøąöč×

ÖúčŠöÿćøąÖćø
öćêøåćîÖćøđøĊ÷îøĎš/
đîČĚĂĀć
đøĊ÷îøĎš
êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÙĞćðäĉâćè ÿĉìíĉÿŠüîïčÙÙú ÿĆÜÙöýċÖþć
ÿ.2.1 ð.4/3 üĉđÙøćąĀŤ
ĒúąÖã ×ĂÜ
ýćÿîćĒúą
ÿĉìíĉóČĚîåćîìĊęđéĘÖìčÖÙî
úĎÖđÿČĂÿćöĆâ
üĆçîíøøö
óċÜĕéšøĆïêćöÖãĀöć÷

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšêćö
öćêøåćî/êĆüßĊĚüĆé
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
1 Ăíĉïć÷ÿĉìíĉÿŠüîïčÙÙúìĊęĕöŠ
ÙüøúŠüÜúąđöĉé
2 ÿĉìíĉóČĚîåćî×ĂÜđéĘÖ đßŠî
ÿĉìíĉìĊęÝąöĊßĊüĉê ÿĉìíĉìĊęÝą
ĕéšøĆïÖćøðÖðŜĂÜ ÿĉìíĉìĊęÝą
ĕéšøĆïÖćøóĆçîć ÿĉìíĉìĊęÝąöĊ
ÿŠüîøŠüö
1. ðøąüĆêĉïčÙÙúÿĞćÙĆâĀøČĂ
üĊøïčøčþñĎšðÖðŜĂÜßćêĉĕì÷Ĕî
ĂéĊê
2.ÿëćïĆîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤĔî
ÿĆÜÙöĕì÷
3. ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÿëćïĆî
óøąöĀćÖþĆêøĉ÷ŤĔîÿĆÜÙöĕì÷
ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

17-18

16

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę....

๗๔

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö

ÙĞćðäĉâćè
ĒúąÖã ×ĂÜ
úĎÖđÿČĂÿćöĆâ

ĀîŠü÷
ìĊę

4

öćêøåćîÖćø
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ó.2.1 ð.4/2
ĒÿéÜóùêĉÖøøöìĊę
đĀöćąÿöÖĆïđóý
×ĂÜêîêćö
üĆçîíøøöĕì÷
ì.3.1 ð.4/3 óĎé
ĒÿéÜÙüćöøĎš Ùüćö
ÙĉéđĀĘîĒúą
ÙüćöøĎšÿċÖđÖĊę÷üÖĆï
đøČęĂÜìĊęôŦÜĒúąéĎ
Ü.1.1 ð.4/4 Ĕßš
óúĆÜÜćîĒúą
ìøĆó÷ćÖøĔîÖćø
ìĞćÜćîĂ÷ŠćÜ
ðøąĀ÷ĆéĒúąÙčöš ÙŠć

ÖúčŠöÿćøąÖćø
đîČĚĂĀć
đøĊ÷îøĎš
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÙüćöđðŨîÿčõćóïčøčþ ÿč×óúýċÖþć
ÖčúÿêøĊ
ĒúąóúýċÖþć

õćþćĕì÷

ÖćøÜćîĂćßĊó

ÖćøÿČęĂÿćøđóČęĂïĂÖ
ÙüćöêšĂÜÖćø

ÿĉęÜðøąéĉþåŤÝćÖ×÷ą

1. üĉíĊÖćøÿČęĂÿćøđóČęĂïĂÖÙüćö
êšĂÜÖćø
2. ÖćøÝĆïĔÝÙüćöĒúąÖćøóĎé
ĒÿéÜÙüćöøĎš ÙüćöÙĉéĔîđøČęĂÜìĊę
ôŦÜĒúąéĎÝćÖÿČęĂêŠćÜ ė
1. ÖćøðøąéĉþåŤÿĉęÜ×ĂÜđÙøČęĂÜĔßš
ÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßšðøąđõì×÷ą
2. ÖćøĔßšóúĆÜÜćîĒúą
ìøĆó÷ćÖøĂ÷ŠćÜðøąĀ÷Ćé Ēúą
ÙčšöÙŠćđðŨîÙčèíøøöĔîÖćø
ìĞćÜćîĒúąéĎÝćÖÿČęĂêŠćÜ ė

20

21-22
ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

19

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę....

ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšêćööćêøåćî/ ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
êĆüßĊĚüéĆ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
óùêĉÖøøöìĊęđĀöćąÿöÖĆïđóý
×ĂÜêîêćöüĆçîíøøöĕì÷

๗๕

5

ĀîŠü÷
ìĊę

ÖĉÝÖøøö
ÖúćÜĒÝšÜ

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö

ÿč×óúýċÖþć
ĒúąóúýċÖþć

ýĉúðą

ìĆÖþąĔîÖćøĔßšđ×Ęöìĉý

ÖćøïĆîđìĉÜ

ÖćøĔßšðøąē÷ßîŤ
ÝćÖđÜČęĂîđßČĂÖ

đîČĚĂĀć

ý2.1 ð4/5
øšĂÜđóúÜēé÷Ĕßš
ßŠüÜđÿĊ÷ÜìĊęđĀöćąÿö
ÖĆïêîđĂÜ

ó.3.1 ð.4/1 ÙüïÙčö
êîđĂÜđöČę ĂĔßš ìĆ ÖþąÖćø
đÙúČę ĂîĕĀüĔîúĆ Öþèą
ñÿöñÿćîĕéš ìĆĚÜĒïïĂ÷ĎŠ
ÖĆïìĊę đÙúČę ĂîĕĀü ĒúąĔßš
ĂčðÖøèŤðøąÖĂï

ÖúčŠöÿćøą öćêøåćîÖćøđøĊ÷îøĎš/
ÖćøđøĊ÷îøĎš
êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî
ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

1.úĎÖđÿČĂÿćöćøëïĂÖ
ðøąüĆêĉ, ÿŠüîðøąÖĂï,
üĉíĊĔßš, üĉíĊđÖĘïøĆÖþć, Ēúą
ðøąē÷ßîŤ×ĂÜđ×Ęöìĉý
2.úĎÖđÿČĂÿćöćøëĀćìĉýēé÷
ÖćøĔßšđ×Ęöìĉýĕéš
ßĊüĉêðøąÝĞćüĆîĕéšÿČęĂêŠćÜ ė
- Öćø×ĆïøšĂÜđóúÜĔîïĆîĕé ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
đÿĊ÷ÜìĊęđĀöćąÿöÖĆïêîđĂÜ ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

-

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšêćö
öćêøåćî/êĆüßĊĚüĆé
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø

27-28

25-26

23-24

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę....

๗๖

5

หนวย
ที่

กิจกรรม
กลางแจง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การเตรียมสิ่งของ
อาหาร และการแสดง

การบันเทิง

เนื้อหา

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
ศิลปะ

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ศ3.1 ป4/2
ใชภาษาทาและนาฏย
ศัพทหรือศัพท
ทางการละครงาย ๆ
ในการถายทอด
เรื่องราว
ศ 3.1 ป4/5
เลาสิ่งที่ชื่นชอบใน
การแสดงโดยเนน
จุดสําคัญของเรื่อง
และลักษณะเดนของ
ตัวละคร
-

-การเลาเรื่อง
-จุดสําคัญ
-ลักษณะเดนของตัวละคร

กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- การใชศัพททางการละคร กิจกรรมหรือ
ในการถายทอดเรื่องราว โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

29

27-28

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๗๗

5

หนวย
ที่

กิจกรรม
กลางแจง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

เด็กไทยไมกินหวาน

การปฏิบัติตามกฎและ
เครื่องหมายจราจร

เนื้อหา

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ 4.1 ป4/3
การวิเคราะหขอมูลบน
วิเคราะหขอมูลบน ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ
ฉลากอาหารและ
สุขภาพ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
เพื่อการเลือกบริโภค

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรูตาม
เรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ส 2.1 ป4/1
-แนวทางการปฏิบัติตนเปน
ปฏิบัติตนเปน
สมาชิกที่ดีของชุมชน
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

31-33

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
30

๗๘

5

หนวย
ที่

กิจกรรม
กลางแจง

ชื่อหนวย
กิจกรรม

เสริมสรางสมรรถนะ
ทางกาย

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ3.2 ป4/1
ออกกําลังกาย เลน
เกมและกีฬาที่ตนเอง
ชอบและมี
ความสามารถในการ
วิเคราะหผล
พัฒนาการของตนเอง
ตามตัวอยางและแบบ
ปฏิบัติของผูอื่น

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- การออกกําลังกาย
เลนเกม ตามความชอบ
ของตนเองและเลนกีฬา
พื้นฐานรวมกับผูอื่น
- การวิเคราะหผล
พัฒนาการของตนเองใน
การออกกําลังกาย เลน
เกมและเลนกีฬา ตาม
ตัวอยางและแบบปฏิบัติ
ของผูอื่น
- คุณคาของการออก
กําลังกาย เลนเกม
และเลนกีฬา ที่มีตอ
สุขภาพ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

34

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๗๙

กิจกรรม
กลางแจง

ประเมินผล
พิธีการ

6
7

ชื่อหนวย
กิจกรรม

5

หนวย
ที่

การประเมินผล
พิธีเขาประจํากอง และ
ประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือตรี

น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย

เนื้อหา

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ 4.1 ป4/1
อธิบายความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ

-

-

สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
- อธิบายความสัมพันธ
กิจกรรมหรือ
ระหวางสิ่งแวดลอมกับ โครงการตาง ๆ
สุขภาพ
ตามบริบทที่
- การจัดสิ่งแวดลอมที่ถูก โรงเรียนจัดขึ้น
สุขลักษณะและ
เอื้อตอสุขภาพ

37-38
39

35-36

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๐

1
2

เนื้อหา

-การกอไฟสําหรับ
ปรุงอาหารและการ
กางเต็นท

ปฐมนิเทศ
- การปฐมนิเทศ
การรูจักดูแลตนเอง -การเตรียมสิ่งของ
สําหรับการเดิน
ทางไกล

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ภาษาตางประเทศ

การงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ต1.1 ป.5/1
ปฏิบัติตามคําสั่ง
คําขอรอง และคําแนะนํา
งาย ๆ ที่ฟงและอาน
ว 4.2 ป.5/1
ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ
แกปญหา การอธิบายการ
ทํางาน การคาดการณ
ผลลัพธ จากปญหา
อยางงาย

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง 1.1 ป.5/1
อธิบายเหตุผลการทํางาน
แตละขั้นตอนถูกตองตาม
กระบวนการทํางาน

1. ตัวอยางปญหา เชน
การจัดลําดับการทํางาน
บานในชวงวันหยุด จัด
วางของในครัว

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ขั้นตอนการทํางาน เปน
สวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการโดยทํา
ตามลําดับขั้นตอนที่
วางไว
ปฏิบัติตามคําสั่ง
คําขอรองและคําแนะนํา
งาย ๆ ที่ฟงและอาน
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

การบูรณาการวิชาลูกเสือสามัญ กับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

3

1
2

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๑

2

เนื้อหา

การรูจักดูแลตนเอง - อาหารปลอดภัย

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

พ 1.1 ป.5/2
อธิบายวิธีดูแลระบบยอย
อาหารและระบบขับถายให
ทํางานตามปกติ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ว 2.1 ป.5/3
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ

1.วิธีดูแลรักษาระบบ
ยอยอาหารและระบบ
ขับถายใหทํางาน
ตามปกติ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1.เมื่อผสมสาร 2
ชนิดขึ้นไปแลวมีสาร
ใหมเกิดขึ้น ซึ่งมีสมบัติ
ตางจากสารเดิมหรือ
เมื่อสารชนิดเดียว เกิด
การเปลี่ยนแปลงแลวมี
สารใหมเกิดขึ้นการ
เปลี่ยน
แปลงนี้เรียกวา การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี
ซึ่งสังเกตไดจากมีสี
หรือกลิ่นตางจาก
สารเดิม หรือมีฟอง
แกส หรือมีตะกอนเกิด

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
4

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๒

การชวยเหลือผูอื่น - วิธีปฏิบัติเมื่อเกิด
บาดแผล

3

- ชุมชนของฉัน

การรูจักดูแลตนเอง - การชวยเหลือ
ตนเองจากอุทกภัย

เนื้อหา

2

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

คณิตศาสตร

-

-

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
ค 2.1 ป.5/1
1. ความยาว
แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย ความสัมพันธระหวาง
ปญหาเกี่ยวกับความยาวที่มี หนวยความยาว
การเปลี่ยนหนวยและเขียน เซนติเมตรกับ
มิลลิเมตรเมตรกับ
ในรูปทศนิยม
เซนติเมตร
กิโลเมตรกับเมตร โดย
ใชความรูเรื่องทศนิยม

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

7

6

5

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๓

3

เนื้อหา

- การบริการและ
ชวยเหลือผูอื่น

การชวยเหลือผูอื่น - ชุมชนของฉัน

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

-

-

ส2.1 ป.5/4
มีสวนรวมในการอนุรักษ
และเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา ศาสนา ส2.1 ป.5/3
และวัฒนธรรม
เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มี
ผลตอการดําเนินชีวิตใน
สังคมไทย
กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

มีสวนรวมในการ
อนุรักษและเผยแพร
ภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชนโดยการอธิบาย

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
อธิบายหรือยกตัวอยาง
ถึงวัฒนธรรมไทยที่มี
ผลตอการดําเนินชีวิต
ในสังคมไทย

กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

8

7

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๔

3

เนื้อหา

- Nothing but net
“ไมเอาอะไร
นอกจากมุง”

การชวยเหลือผูอื่น - นาทีวิกฤติ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

ภาษาตางประเทศ

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1.การใชเหตุผลเชิง
ตรรกะเปนการนํา
กฎเกณฑ หรือเงื่อนไข
ที่ครอบคลุมทุกกรณี
มาใชพิจารณาในการ
แกปญหา การอธิบาย
การทํางาน หรือการ
คาดการณผลลัพธ
ต1.1 ป.5/4
บอกใจความสําคัญ
บอกใจความสําคัญและตอบ และตอบคําถามจาก
คําถามจากการฟงและอาน
การฟงและอานบท
บทสนทนาและนิทานงายๆ
สนทนาและนิทาน
หรือเรื่องสั้น
งายๆหรือเรื่องสั้น

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ว 4.2 ป.5/1
ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการ
แกปญหา การอธิบายการ
ทํางาน การคาดการณ
ผลลัพธ จากปญหาอยาง
งาย
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

10

9

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๕

4

การเดินทางไปยัง
สถานที่ตาง ๆ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1. กลุมดาวฤกษ ที่ปรากฏใน
ทองฟาแตละกลุมมีดาวฤกษ
แตละดวงเรียงกันที่ตําแหนง
คงที่ และมีเสนทางการขึ้น
และตกตามเสนทางเดิมทุก
คืน ซึ่งจะปรากฏตําแหนงเดิม
การสังเกตตําแหนงและการ
ขึ้นและตกของดาวฤกษ และ
กลุมดาวฤกษ สามารถทําได
โดยใชแผนที่ดาว ซึ่งระบุมุม
ทิศและมุมเงยที่กลุมดาวนั้น
ปรากฏ ผูสังเกตสามารถใช
มือในการประมาณคาของมุม
เงยเมื่อสังเกตดาวในทองฟา
ส1.1 ป5/1
บอกตําแหนง พิกัดภูมิศาสตร
รูตําแหนง พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด ลองติจูด ทิศทางของ
ละติจูด ลองติจูด ทิศทาง ภูมิภาคของตนเอง
ของภูมิภาคของตนเอง

กลุมสาระการ
มาตรฐานการเรียนรู/
เรียนรู
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ทิศและการใชเข็มทิศ วิทยาศาสตร ว 3.1 ป.5/2
และเทคโนโลยี ใชแผนที่ดาวระบุตําแหนง
และเสนทางการขึ้นและ
ตกของกลุมดาวฤกษบน
ทองฟา และอธิบายแบบ
รูปเสนทางการขึ้นและตก
ของกลุมดาวฤกษบน
ทองฟาในรอบป

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
11

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๖

4

การเดินทางไปยัง
สถานที่ตาง ๆ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

- แผนที่

เนื้อหา

ค 2.1 ป.5/1
แสดงวิธีหาคําตอบของ
โจทยปญหาเกี่ยวกับความ
ยาวที่มีการ
เปลี่ยนหนวยและเขียนใน
รูปทศนิยม
ส1.1 ป.5/2
ระบุลักษณะ ภูมิลักษณะ
ที่สําคัญในภูมิภาคของ
ตนเองในแผนที่

คณิตศาสตร

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กลุมสาระการ
มาตรฐานการเรียนรู/
เรียนรู
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ ต1.1 ป.5/3
ระบุ/วาดรูปสัญลักษณ
หรือเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และขอความสั้นๆที่ฟง
และอาน

ระบุลักษณะ ภูมิลักษณะที่
สําคัญในภูมิภาคของตนเอง
ในแผนที่

1. ความยาว
ความสัมพันธระหวางหนวย
ความยาว
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร
เมตรกับเซนติเมตร
กิโลเมตรกับเมตร

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ระบุ/วาดรูปสัญลักษณหรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและ
ขอความสั้นๆที่ฟงและอาน

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
12

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๗

4

การเดินทางไปยัง
สถานที่ตาง ๆ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

- ประเทศอาเซียน

- นักเดินทาง

เนื้อหา

1. การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
- การพูดลําดับเหตุการณ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ระบุ/วาดรูปสัญลักษณหรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและ
ขอความสั้นๆที่ฟงและอาน

ภาษาตางประเทศ ต3.1 ป.5/1
1. คนควาคําศัพท
คนควารวบรวมคําศัพทที่ 2. นําเสนอเปนคําพูดและ
เกี่ยวของกับกลุมสาระการ เขียน
เรียนรูอื่นและนําเสนอ
ดวยคําพูด/การเขียน

กลุมสาระการ
มาตรฐานการเรียนรู/
เรียนรู
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ภาษาตางประเทศ ต1.1 ป.5/3
ระบุ/วาดรูปสัญลักษณ
หรือเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และขอความสั้นๆที่ฟง
และอาน
ภาษาไทย
ท 3.1 ป.5/4
พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาคนควา
จากการฟง การดู และ
การสนทนา
กิจกรรม
วันอาเซียน

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

14

13

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๘

5

ทักษะในทางวิชา
ลูกเสือ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

-

-

-การผูกเงื่อนสําหรับ
ชวยชีวิต

-การผูกเงื่อนที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน

-การเก็บรักษา
อุปกรณที่มีคม

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
การงานอาชีพ

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง 1.1 ป.5/2
ใชทักษะการจัดการในการ
ทํางาน อยางเปนระบบ
ประณีต และมีความคิด
สรางสรรค
-

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ทักษะการจัดการเปนการจัด
ระบบงานและระบบคน
เพื่อใหทํางานสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

17

16

15

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๘๙

ทักษะในทางวิชา
ลูกเสือ

งานอดิเรกและ
เรื่องที่สนใจ

5

6

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

-งานอดิเรก

-สัญญาณเกี่ยวกับ
กาลอากาศ

-การผูกแนน

เนื้อหา

การงานอาชีพ

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

ง 2.1 ป.5/1
สํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ
อาชีพ
ตาง ๆ ในชุมชน

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

อาชีพตาง ๆ ในชุมชน
- คาขาย
- เกษตรกรรม
- รับจาง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

20

19

18

แผนการจัด
กิจกรรมที่....
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งานอดิเรกและ
เรื่องที่สนใจ

คุณธรรม
จริยธรรม

6

7

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

- การปฏิบัติตามคํา
ปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ

-งานตามความสนใจ

เนื้อหา

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
การงานอาชีพ

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง 2.1 ป.5/2
ระบุความแตกตางของ
อาชีพ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1. ความแตกตางของอาชีพ
- รายได
- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
2. ขอควรคํานึงเกี่ยวกับ
อาชีพ
- ทํางานไมเปนเวลา
- การยอมรับนับถือจาก
สังคม
- มีความเสี่ยงตอ
ชีวิตสูง
กิจกรรมหนาเสา
ธงเพิ่มการทองคํา
ปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

22

21

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๙๑

7

คุณธรรม
จริยธรรม

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

-เพิ่มพูน
ประสบการณ มุงมั่น
สูความสําเร็จ

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
การงานอาชีพ

ง 2.1 ป.5/2
ระบุความแตกตางของ
อาชีพ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง 2.1 ป.5/1
สํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับ
อาชีพ
ตาง ๆในชุมชน
- รับราชการ พนักงาน
ของรัฐ
1. ความแตกตางของอาชีพ
- รายได- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
2. ขอควรคํานึงเกี่ยวกับ
อาชีพ
- ทํางานไมเปนเวลา
- การยอมรับนับถือจาก
สังคม
- มีความเสี่ยงตอ
ชีวิตสูง

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
อาชีพตาง ๆ ในชุมชน
- คาขาย
- เกษตรกรรม
- รับจาง

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
23

แผนการจัด
กิจกรรมที่....
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7

คุณธรรม
จริยธรรม

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

-คนดีในอุดมคติ

-การแสดงออกทาง
อารมณอยาง
เหมาะสม

เนื้อหา

ภาษาไทย

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

ท 3.1 ป.5/5
มีมารยาทในการฟง การดู
และการพูด

ท 3.1 ป.5/1
พูดแสดงความรู ความ
คิดเห็น และความรูสึก
จากเรื่องที่ฟงและดู
ท 3.1 ป.5/3
วิเคราะหความนาเชื่อถือ
จากเรื่อง ที่ฟงและดู
อยางมีเหตุผล

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

2. การวิเคราะหความ
นาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดู
ในชีวิตประจําวัน
3. มารยาทในการฟง การดู
และการพูด

1. การจับใจความ และการ
พูดแสดงความรู ความคิดใน
เรื่องที่ฟงและดู จากสื่อตางๆ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมคนดี
ของโรงเรียน
25

24

แผนการจัด
กิจกรรมที่....
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7

คุณธรรม
จริยธรรม

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- มารยาททางสังคม

การงานอาชีพ

ส1.2 ป.5/3
มีมารยาทที่ดีของความ
เปนศาสนิกชนตามที่
กําหนด
ง 1.1 ป.5/3
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัว

ภาษาไทย

- สิ่งดี ๆ ของฉัน

เนื้อหา

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท 2.1 ป.5/6
เขียนแสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นไดตรงตาม
เจตนา
ท 3.1 ป.5/5
มีมารยาทในการฟง การดู
และการพูด

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
ภาษาไทย

บอกถึงการมีมารยาทที่ดีของ
ความเปน
ศาสนิกชนตามที่กําหนด
มารยาทในการทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว

มารยาทในการฟง การดู
และการพูด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
การเขียนแสดงความรูสึก
และความคิดเห็น
กิจกรรม
วันสําคัญ
ทางศาสนา

27

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมคนดีของ
26
โรงเรียน

๙๔

7

คุณธรรม
จริยธรรม

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

- ทักษะการเตือน

- คิดเชิงบวก

เนื้อหา

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส1.1 ป.5/7
ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดลอม
สุขศึกษาและพล พ 5.1 ป.5/3
ศึกษา
ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการใชยา
และหลีกเลี่ยงสารเสพติด
อธิบายวิธีดูแลระบบยอย
อาหารและระบบขับถาย
ใหทํางานตามปกติ

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
1. สาเหตุของการติดสาร
เสพติด
2. ทักษะการสื่อสารใหผูอื่น
หลีกเลี่ยงสาร
เสพติด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการ
พัฒนาตนเองและ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ

29

28

แผนการจัด
กิจกรรมที่....
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คุณธรรม
จริยธรรม

ระเบียบแถว

ประเมินผล

พิธีการ

7

8

9

10

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

-พิธีประดับ
เครื่องหมายลูกเสือ
โท (ความภาค
ภูมิใจ)

-ทบทวนระเบียบ
แถว
- การประเมินผล

-เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับชุมชนและ
ครอบครัว

เนื้อหา

-

-

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส3.1 ป.5/2
ประยุกตใชแนวคิดของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทํากิจกรรม
ตาง ๆในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน
-

-

-

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
อธิบายการประยุกตใช
แนวคิดของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํา
กิจกรรมตาง ๆในครอบครัว
โรงเรียนและชุมชน

-

กิจกรรม
หนาเสาธง
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

33

32

31

30

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๙๖

ปฐมนิเทศ

ระเบียบแถว

2

ชื่อหนวย
กิจกรรม

1

หนวย
ที่

1.เวลาเรียน / เวลาใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
2.สาระสําคัญที่ลูกเสือ
เอกควรเรียนรู
3.วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
ระเบียบแถวและการเดิน สังคมศึกษา ศาสนา
สวนสนาม
และวัฒนธรรม

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

ส2.1 ป.6/1
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของ
ครอบครัวและ
ชุมชน

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

1.กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันของ
ครอบครัวและชุมชน
เชน กฎหมายจราจร
กฎหมายยาเสพติดให
โทษ กฎหมายทะเบียน
ราษฎร เทศบัญญัติ
ขอบัญญัติ อบต. อบจ.
2.ประโยชนของการ
ปฏิบัติตนหรือเคารพ
กฎหมายดังกลาว

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

1.กิจกรรมหนา
เสาธง
2.กิจกรรม
กลางวัน
3.กิจกรรมหลัง
เลิกเรียน

2

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่....
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
1
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

การบูรณาการวิชาลูกเสือสามัญ กับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต 1

๙๗

3

เนื้อหา

วิชาการของลูกเสือ คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ

หนวย
ชื่อหนวยกิจกรรม
ที่

กลุมสาระการ มาตรฐานการเรียนรู/
เรียนรู
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา ส1.1 ป.6/1
ศาสนาและ วิเคราะหความสําคัญ
วัฒนธรรม ของพระพุทธศาสนาใน
ฐานะเปนศาสนาประจํา
ชาติหรือความสําคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.2 ป.6/6
เห็นคุณคาและสวดมนต
แผเมตตาและบริหารจิต
เจริญปญญา มีสติที่เปน
พื้นฐานของสมาธิ ใน
พระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด
2.สวดมนตไหวพระ
สรรเสริญ คุณพระศรี
รัตนตรัยและแผเมตตา

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1.พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเปนศาสนาประจํา
ชาติ เชน เปนเอกลักษณ
ของชาติไทยเปนรากฐาน
และมรดกทางวัฒนธรรม
ไทย เปนศูนยรวมจิตใจ
และเปนหลักในการพัฒนา
ชาติไทย

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
1.กิจกรรมหนา
เสาธง
2.กิจกรรมหลัง
เลิกเรียน
4.กิจกรรมสวด
มนตสุดสัปดาห
3

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๙๘

ชื่อหนวย
กิจกรรม

วิชาการของ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

กลุมสาระการ
มาตรฐานการเรียนรู/ สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
เรียนรู
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ความเปนพี่เปนนองของ สังคมศึกษา ศาสนา ส3.2 ป.6/2
1. ความเปนมาของกลุม
ลูกเสือทั่วโลก
และวัฒนธรรม
บอกความสัมพันธกับ อาเซียนโดยสังเขป
กลุมอาเซียนโดยสังเขป 2.สมาชิกอาเซียนใน
ปจจุบัน
3.ความสัมพันธของกลุม
อาเซียนทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน
โดยสังเขป
การผูกเงื่อน
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
การบุกเบิก
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
6

5

4

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๙๙

ชื่อหนวย
กิจกรรม

วิชาการของ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

รักษธรรมชาติ อนุทิน
ธรรมชาติ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ง.1.1 ป.6/1, ป.6/2
1.อภิปรายแนวทางใน
การทํางานและ
ปรับปรุงการทํางาน
แตละขั้นตอน
2.ใชทักษะการจัดการใน
การทํางานและมีทักษะ
การทํางานรวมกัน
สังคมศึกษา ศาสนา ส5.2 ป.6/1 , ป.6/2
และวัฒนธรรม
วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวาง สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคม

กลุมสาระการ
เรียนรู
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
ความปลอดภัยในการใช การงานอาชีพ
เครื่องมือของมีคม

1. สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในประเทศ
2.ความสัมพันธและ
ผลกระทบ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1.การทํางานและ
ปรับปรุงการทํางานแต
ละขั้นตอน
2.การจัดการในการ
ทํางานและมีทักษะการ
ทํางานรวมกัน
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

8

7

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๐

ชื่อหนวย
กิจกรรม

วิชาการของ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

เขาใจเพื่อนดวยภาษา
กาย

ลูกเสือสุภาพบุรุษ

ความกตัญูกตเวที

เนื้อหา

กลุมสาระการ
มาตรฐานการเรียนรู/
เรียนรู
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา ศาสนา ส2.1 ป.6/5
และวัฒนธรรม
ชื่นชมการทําความดี
ของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนาพรอม
ทั้งบอกแนวปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต
สังคมศึกษา ศาสนา ส2.1 ป.6/5
และวัฒนธรรม
ชื่นชมการทําความดี
ของบุคคลในประเทศ
ตามหลักศาสนาพรอม
ทั้งบอกแนวปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต
ภาษาไทย
ท4.1 ป.6/1
วิเคราะหชนิดและ
หนาที่ของคําใน
ประโยค
1.ชนิดและหนาที่ของคํา
- คําอุทาน

-

1.ตัวอยางการทําความดี 1.วันไหวครู
ของบุคคลในประเทศ
2.วันแม
แหงชาติ

สาระการเรียนรูตาม
กิจกรรมของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
1.ตัวอยางการทําความดี 1.วันไหวครู
ของบุคคลในประเทศ
2.วันแม
แหงชาติ

11

10

9

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๑

ชื่อหนวย
กิจกรรม

วิชาการของ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

ทักษะการปฏิเสธ

เนื้อหา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
ภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท3.1 ป.6/6
มีมารยาทในการฟง การ
ดูและการพูด
พ 5.1 ป. 6/3
ปองกันและหลีกเลี่ยง
ปจจัยเสี่ยง พฤติกรรม
เสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ
สารเสพติด
3.วิเคราะหสาเหตุของ
การติดสารเสพติด และ
ชักชวนใหผูอื่นหลีกเลี่ยง
สารเสพติด

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
1.มารยาทในการฟง
การดูและการพูด

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
12

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๒

ชื่อหนวย
กิจกรรม

วิชาการของ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

คิดเชิงบวก

เนื้อหา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส1.2 ป.6/6
เห็นคุณคาและสวดมนต
แผเมตตาและบริหารจิต
เจริญปญญา มีสติที่เปน
พื้นฐานของสมาธิ ใน
พระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กําหนด

สาระการเรียนรูตาม กิจกรรมของ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
1. สวดมนตไหวพระ 1.กิจกรรมสวด
สรรเสริญ คุณพระศรี มนตสุดสัปดาห
รัตนตรัยและแผเมตตา
- รูความหมายของ
สติสัมปชัญญะ สมาธิ
และสติปญญา
- รูวิธีปฏิบัติและ
ประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญ
ปญญา
- ฝกใหมีสมาธิในการ
ฟง การอาน การคิด
การถามและการเขียน

13

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๓

ชื่อหนวย
กิจกรรม

วิชาการของ
ลูกเสือ

หนวย
ที่

3

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาพวาดในอนาคต

การปรุงอาหารแบบ
ชาวปา

เนื้อหา

กลุมสาระการเรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ศ.1.2 ป.6/1 บรรยาย
บทบาทของงาน
ทัศนศิลปที่สะทอนชีวิต
และสังคม
ง1.1ป.6/1อภิปราย
แนวทางในการทํางาน
และปรับปรุงการทํางาน
แตละขั้นตอน
ป.6/2 ใชทักษะการ
จัดการในการทํางานและ
มีทักษะการทํางาน
รวมกัน
ป.6/3 ปฏิบัติตนอยาง
มีมารยาทในการทํางาน
กับครอบครัวและผูอื่น
1.การทํางานและการ
ปรับปรุงการทํางานแต
ละขั้นตอนเปนการ
ทํางาน
2.การจัดการในการ
ทํางานและทักษะการ
ทํางานรวมกัน
- การเตรียม ประกอบ
จัดอาหาร
3.มารยาทในการ
ทํางานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผูอื่น

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
สรางงานทัศนศิลปที่
สะทอนชีวิตและสังคม
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

15

14

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๔

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การผจญภัย

หนวย
ที่

4

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

ผจญภัยไดเพื่อน
เถื่อนธาร การสนุก
สุขสม

แผนที่และเข็มทิศ

การเดินทางไกล

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

ท3.1 ป.6/4
พูดรายงานเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศึกษาคนควา
จากการฟง การดู
และการสนทนา
ค 2.1 ป.6/1 อธิบาย
เสนทางหรือบอก
ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ
โดยระบุทิศทาง และ
ระยะทางจริง จาก
รูปภาพ แผนที่ และ
แผนผัง

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

- การบอกชื่อทิศ และ
ทิศทางของทิศทั้งแปด
- การอานแผนที่ แผนผัง
ที่มีทิศและมาตราสวนกํากับ
- การเขียนแผนผังแสดง
ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ

1. การรายงาน เชน
- การพูดลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
-การพูดลําดับเหตุการณ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
-

18

17

16

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๕

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การผจญภัย

การบริการ

หนวย
ที่

4

5

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
แผนที่และเข็มทิศ
ค 2.2 ป.6/3 เขียน
แผนผังแสดงตําแหนง
ของสิ่งตาง ๆ และ
แผนผังแสดงเสนทาง
การเดินทาง
ทิศและการใชเข็มทิศ สังคมศึกษา ศาสนา ส5.1 ป.6/3
และวัฒนธรรม
สืบคนและอธิบาย
ขอมูลลักษณะทาง
กายภาพของประเทศ
ไทยดวย แผนที่ รูป
ถายทางอากาศและ
ภาพจากดาวเทียม
อพปร.นอย
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
คณิตศาสตร

กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

-

-เครื่องมือทางภูมิศาสตร
แผนที่ รูปถายทาง
อากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-การเขียนแผนผังแสดง
เสนทางการเดินทาง

19

18

18

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๖

การพึ่งตนเอง น้ําดื่มเพื่อสุขภาพ

6

การบริการและ
ชวยเหลือผูอื่น

การเคลื่อนยายผูปวย

การบริการ

5

เนื้อหา

ชื่อหนวย
กิจกรรม

หนวย
ที่

การงานอาชีพ

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

ง1.1ป.6/1อภิปราย
แนวทางในการทํางาน
และปรับปรุงการ
ทํางานแตละขั้นตอน
ป.6/2 ใชทักษะการ
จัดการในการทํางาน
และมีทักษะการทํางาน
รวมกัน

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

1.แนวทางการทํางานและ
การปรับปรุงการทํางานแต
ละขั้นตอนเปนการทํางาน
ตามลําดับที่วางแผนไว
2.การจัดการในการทํางาน
และทักษะการทํางาน
รวมกัน
- การเตรียม ประกอบ จัด
เครื่องดื่ม

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
22

21

20

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๗

6

หนวย
ที่

เนื้อหา

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ภาษาไทย

รูเทาทันสื่อโฆษณา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

การออกกําลังกาย

การพึ่งตนเอง เรียนรูเพื่อทักษะการ
วายนํ้า

ชื่อหนวย
กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ3.1 ป.6/4 ใชทักษะ
กลไกเพื่อปรับปรุง
เพิ่มพูนความสามารถ
ของตนเองและผูอื่นใน
การเลนกีฬา
พ 3.2 ป.6/1อธิบาย
ประโยชนและหลักการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ สมรรถภาพ
ทางกาย และการสราง
เสริมบุคลิกภาพ
ท3.1 ป.6/3
วิเคราะหความ
นาเชื่อถือจากการฟง
และดูสื่อโฆษณาอยางมี
เหตุผล

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

การวิเคราะหความ
นาเชื่อถือจากการฟง
และดูสื่อโฆษณา

-

ประโยชนและหลักการ
กิจกรรมหรือ
ออกกําลังกายเพื่อ
โครงการตาง ๆ
สุขภาพ สมรรถภาพทาง ตามบริบทที่
กาย และการสรางเสริม โรงเรียนจัดขึน้
บุคลิกภาพ

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ใชทักษะกลไกเพื่อ
ปรับปรุงเพิ่มพูน
ความสามารถของตนเอง
และผูอื่นในการเลนกีฬา

25

24

23

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๘

6

หนวย
ที่

เนื้อหา

-

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

การอยูคายพักแรม

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ความปลอดภัย

การพึ่งตนเอง รูทันปองกันได

ชื่อหนวย
กิจกรรม

พ 2.1 ป.6/1,2
อธิบายความสําคัญของ
การสรางและรักษา
สัมพันธภาพกับผูอื่น

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พ 2.1 ป.6/2
วิเคราะหพฤติกรรม
เสี่ยงที่อาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธ การติด
เชื้อเอดส และการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
-

1.ความสําคัญของการ
สรางและรักษา
สัมพันธภาพกับผูอื่น
2.ปจจัยที่ชวยใหการ
ทํางานกลุมประสบ
ความสําเร็จ

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู
การมีเพศสัมพันธการติด
เชื้อเอดส และการตั้ง
ครรภกอนวัยอันควร
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
6

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

28

27

26

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๐๙

พิธีการ

ประเมินผล

8

ชื่อหนวย
กิจกรรม

7

หนวย
ที่

การประเมินผล

พิธีประดับ
เครื่องหมายลูกเสือ
เอกและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญ

เนื้อหา

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

-

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

-

สาระการเรียนรูตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
30

29

แผนการจัด
กิจกรรมที่....

๑๑๐

สาระสําคัญ 2. ความเขาใจในเรื่อง
ของการ
กิจกรรมของลูกเสือ
ลูกเสือ
2.1 กิจการของลูกเสือ
โลกและความสัมพันธ
ระหวางลูกเสือนานาชาติ
2.2 โครงสรางการ
บริหารงานของคณะ
ลูกเสือแหงชาติ
2.3 บทบาทของลูกเสือ
สามัญรุนใหญ

2

1. ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

1

เนื้อหา

ชื่อหนวย
กิจกรรม

หนวย
ที่

ภาษาไทย

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
กิจกรรมของ
แผนการจัด
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่...
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมตาม
1
บริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
ท 3.1 ม.1/3
พูดสรุปใจความสําคัญ -กิจกรรมตาม
2-3
เลือกฟงและพูด
แสดงความคิดเห็นอยาง บริบทที่
อยางมีวิจารณญาณ สรางสรรคของเรื่องที่ฟง โรงเรียนจัดขึ้น
และดู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

การบูรณาการวิชาลูกเสือสํารอง กับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

๑๑๑

2

หนวย
ที่

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
ภาษาไทย

สาระสําคัญ 3. .ดีติดาว
ของการ
-การนําเสนอสิ่งดี ๆ
ลูกเสือ
ลักษณะเดน หรือ
ความสามารถพิเศษของ
ตนเองโดยมีเพื่อน
ชวยใหความเห็น จะ
สรางความมั่นใจและรูจัก
ตนเองไดดีที่สุด
4. การคบเพื่อน
สุขศึกษาและ
เพื่อนมีความสําคัญอยาง พละศึกษา
มากกับคนทุกวัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัยรุน การสราง
สัมพันธภาพที่เหมาะสมกับ
ทั้งเพื่อนเพศเดียวกันและ
ตางเพศ จะเปนรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม เพื่อใชในการ
ดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ
เลือกคูครองและสราง
ครอบครัวที่มั่นคงในอนาคต

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
พูดสรุปใจความสําคัญ
แสดงความคิดเห็นอยาง
สรางสรรคของเรื่องที่ฟง
และดู

อธิบายความเสมอภาค
และวางตัวไดอยาง
เหมาะสม

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ท 3.1 ม..1/3
เลือกฟงและพูด
อยางมีวิจารณญาณ

พ 2.2 ม.1/3
เขาใจและเห็น
คุณคาในตนเอง

-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

5

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่...
ที่ใชบูรณาการ
-ชมเชย
4
หนาเสาธง
-กิจกรรมตาม
บริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๑๒

2

หนวย
ที่

กลุมสาระการ
เรียนรู
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
สาระสําคัญ 5.วิถีไทยและภูมิปญญา สังคมศึกษา
ของการ
ทองถิ่น
ศาสนาและ
ลูกเสือ
การปฏิบัติตนตามวิถีไทย วัฒนธรรม
แสดงออกถึง
ความสัมพันธระหวางคน
กับคน คนกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ซึ่งเปนภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษที่ลูกเสือควร
ศึกษา และนําไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดสํานึกความ
เปนไทย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ส 2.1 ม.1/3
เขาใจและปฏิบัติ
ตนตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองที่ดี
มีคานิยมที่ดีงาม
และธํารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
ดํารงชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยาง
สันติสุข

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
อภิปรายเกี่ยวกับคุณคา
ทางวัฒนธรรมที่เปน
ปจจัยในการสราง
ความสัมพันธที่ดีหรือ
อาจนําไปสูความเขาใจ
ผิดตอกัน

กิจกรรมของ
แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่...
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
6
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๑๓

2
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-

ÖúčŠöÿćøąÖćø
đøĊ÷îøĎš
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7-8
-ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ
ė êćöïøĉïì
ìĊęēøÜđøĊ÷îÝĆé
×ċĚî

๑๑๔

3

คํา
ปฏิญาณ
และกฎ
ของ
ลูกเสือ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

7.คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ
2.1 ความหมายของคํา
ปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือ
2.2 วางแผนนําคํา
ปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือ ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.3 การปฏิบัติตนตามคํา
ปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือ

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

9-10

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๑๕

3

คํา
ปฏิญาณ
และกฎ
ของ
ลูกเสือ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

8.ความซื่อสัตยสุจริต
ความซื่อสัตยสุจริตเปน
พื้นฐานของความดีทุก
อยาง ลูกเสือจึงตองหมั่น
อบรมและฝกฝน ใหเกิดมี
ขึ้นในตนเอง ตามคําขวัญ
ที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทาน
ไว “เสียชีพอยาเสียสัตย”

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ แผนการจัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่
ที่ใชบูรณาการ
...
-กิจกรรมหรือ
11-12
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

๑๑๖

3

คํา
ปฏิญาณ
และกฎ
ของ
ลูกเสือ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

9. ความเปนสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี
ความเปนสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี อยูที่ความภูมิใจ
ในคุณคาของความเปน
มนุษยและเพศของตน ซึง่
ขึ้นกับวาตนเองไดสราง
คุณคาไวมากนอยแคไหน
คุณคาที่สําคัญ
ประกอบดวย รูจักเอาใจ
เขามาใสใจเรา ใหเกียรติ
ผูอื่น รักษาเกียรติตนเอง
เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหา
ทั้งหมดลวนเปนสิ่งที่ระบุไว
ในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือทั้งสิ้น

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
13

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๑๗

4

3

10.ขยะนี้มีมูลคา
ปจจุบันขยะเปนปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญมาก
การที่ลูกเสือเห็น
ความสําคัญและมีความรู
ความเขาใจในการจัดการ
ขยะ จะชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอมลงได

เนื้อหา

ระเบียบ
11. ระเบียบแถวลูกเสือ
แถว

คํา
ปฏิญาณ
และกฎ
ของ
ลูกเสือ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
การงานอาชีพ

-

-

-

มาตรฐานการ
สาระการเรียนรู
กิจกรรมของ
เรียนรู/ตัวชี้วัด ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ง 1.1 .ม. 1/2
วิเคราะหขั้นตอน
-โรงเรียน
-เขาใจการทํางานมี กระบวนการกลุม
ปลอดขยะ
ความคิดสรางสรรค
-กิจกรรมหรือ
มีทักษะ
โครงการตาง ๆ
กระบวนการทํางาน
ตามบริบทที่
ทักษะการจัดการ
โรงเรียนจัดขึ้น
การแกปญหาการ
ทํางานรวมกันการ
แสวงหาความรูมี
คุณธรรมลักษณะ
นิสัยในการทํางานมี
จิตสํานึกในการใช
พลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
17-19

14-16

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๑๘

6

5

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

12. การกางเต็นทและรื้อ
เต็นทที่พักแรม
-การเรียนรูวิธีการกางเต็นท
เปนการเตรียมความพรอม
ในการเดินทางไกลพักแรม
คางคืนชวยใหลูกเสือ
ปฏิบัติงานรวมกับลูกเสือ
สามัญรุนใหญอีกคนหนึ่งได
และยังเปนการดูแลรักษา
เต็นทใหมีอายุการใชงานได
อยางคุมคา
การบรรจุ 13. การบรรจุเครื่องหลัง คณิตศาสตร
เครื่อง
สําหรับเดินทางไกลไปพัก
หลัง
แรม
2.1 การวางแผนเตรียม
อุปกรณ วัสดุ สิง่ ของ
เครื่องใชสวนตัวและ
สวนรวมสําหรับเดินทางไกล
ไปพักแรมคางคืน
2.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง

กางเต็นท
และรื้อ
เต็นทที่
พักแรม

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

ค 1.3 ม.1/2
ใชการประมาณคา
ในการคํานวณและ
แกปญหา

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

ใชการประมาณคาใน
สถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสมรวมถึงใช
ในการพิจารณาความม
เหตุสมผลของคําตอบที่
ไดจากการคํานวณ

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
-การสรางคาย
พักแรม

22-23

20-21

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๑๙

8

7

đîČĚĂĀć

ÖúčŠöÿćøąÖćø
đøĊ÷îøĎš
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø

ÖŠĂĒúą 14.ÖćøÖŠĂĒúąÝčéĕô
ÖúćÜĒÝšÜĒúąðøčÜĂćĀćø
Ýčéĕô
ÖúćÜĒÝšÜ 1.2 úĎÖđÿČĂÿćöćøëïøøÝč
đÙøČęĂÜĀúĆÜÿĞćĀøĆïÖćøđéĉî
ìćÜĕÖúĕðóĆÖĒøöÙšćÜÙČî
ĕéšëĎÖêšĂÜ
1.3 úĎÖđÿČĂöĊđÝêÙêĉìĊęéĊêŠĂ
ÖĉÝÖćøúĎÖđÿČĂ
ĒñîìĊę
15.ÖćøĂŠćîĒúąĔßšĒñîìĊę ÙèĉêýćÿêøŤ
đ×Ęöìĉý
đ×Ęöìĉý
-ÖćøĂŠćîĒñîìĊęĒúąÖćøĔßš
đ×ĘöìĉýđðŨîìĆÖþąìĊęÝĞćđðŨî
ĔîÖćøđéĉîìćÜ×ĂÜúĎÖđÿČĂ
ìĆĚÜĔîÖĉÝÖøøöÖćøđéĉî
ìćÜĕÖúĒúąÖĉÝÖøøöÖćø
đéĉîìćÜÿĞćøüÝ

ĀîŠü÷ ßČęĂĀîŠü÷
ìĊę ÖĉÝÖøøö

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
-ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî
-ÖĉÝÖøøöđ×šć
ÙŠć÷óĆÖĒøö
-ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćî/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
-

-ĔßšÖćøðøąöćèÙŠćĔî
ÿëćîÖćøèŤêŠćÜė ĕéš
Ă÷ŠćÜđĀöćąÿöøüöëċÜĔßš
ĔîÖćøóĉÝćøèćÙüćö
ÿöđĀêčÿöñú

-

Ù 1.3 ö.1/2
ĔßšÖćøðøąöćèÙŠć
ĔîÖćøÙĞćîüèĒúą
ĒÖšðŦâĀć

öćêøåćîÖćø
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø

26-28

24-25

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę...

๑๒๐

9

ทักษะ
เงื่อน
เชือก

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

16. เงื่อนเชือกลูกเสือ
สามัญรุนใหญ
-กิจกรรมการบุกเบิกและ
การผจญภัยตองอาศัย
ทักษะการใชเงื่อนเชือกมา
ประกอบดวย
ดังนั้นการเรียนรูเรื่องเงื่อน
เชือก จะชวยใหลูกเสือ
สามารถเลือกใชประโยชน
จากเงื่อนเชือกไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัย

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

29-31

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๒๑

10

Öćøðåö
ó÷ćïćú

ĀîŠü÷ ßČęĂĀîŠü÷
ìĊę ÖĉÝÖøøö

17. Öćøðåöó÷ćïćú
ÖĉÝÖøøöúĎÖđÿČĂđðŨî
ÖĉÝÖøøöìĊìę šćìć÷
Ùüćöÿćöćøë×ĂÜñĎšðäĉïĆêĉ
ĔîüĆ÷øčŠî ĒêŠúąÖĉÝÖøøö
ìĊęÝĆé×ċĚî đßŠî Öćøđéĉî
ìćÜĕÖú ÖćøïčÖđïĉÖñÝâ
õĆ÷ ĄúĄ ĂćÝđÖĉéĂčïĆêĉđĀêč
ĀøČĂÖćøđÝĘïðśü÷ĕéš
úĎÖđÿČĂÝċÜÝĞćđðŨîêšĂÜđøĊ÷îøĎš
đøČęĂÜÖćøðåöó÷ćïćúđóČęĂ
đðŨîóČĚîåćîĔîÖćø
ßŠü÷đĀúČĂêîđĂÜĒúąñĎšĂČęî

đîČĚĂĀć

ÖúčŠöÿćøąÖćø
đøĊ÷îøĎš
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÿč×ýċÖþćĒúą
óúýċÖþć

öćêøåćîÖćø
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ó 5.1 ö.1/1
ĒÿéÜüĉíĊðåö
ó÷ćïćúĒúą
đÙúČęĂî÷šć÷ñĎšðśü÷
Ă÷ŠćÜðúĂéõĆ÷

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćî/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ðŜĂÜÖĆîĒúąĀúĊÖđúĊę÷Ü
ðŦÝÝĆ÷đÿĊę÷ÜóùêĉÖøøöìĊę
đÿĊę÷ÜêŠĂÿč×õćó
ĂčïĆêĉđĀêč

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
-ÖĉÝÖøøöĀøČĂ
ēÙøÜÖćøêŠćÜ ė
êćöïøĉïììĊę
ēøÜđøĊ÷îÝĆé×ċĚî

32-33

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę...

๑๒๒

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
ความ
18. ภัยจากสังคม
วิทยาศาสตรและ ว 4.1 ม.1/1
ปลอดภัย อินเทอรเน็ต
เทคโนโลยี
อธิบายแนวคิดหลัก
-อินเทอรเน็ต เปนการ
ของเทคโนโลยีใน
สื่อสารที่ใหประโยชนอยาง
ชีวิตประจําวัน
มาก โดยเฉพาะดาน
และวิเคราะห
การศึกษาและการสื่อสาร
สาเหตุหรือปจจัยที่
แตเนื่องจากสังคม
สงผลตอ
อินเทอรเน็ต เปนสังคมที่ไม
การเปลี่ยนแปลง
สามารถมองเห็นซึ่งกันและ
ของเทคโนโลยี
กัน จึงมีทั้งคนดีและคนไมดี
ดังนั้นการเรียนรูถึงภัยที่
เคยมีมาและภัยที่
คาดการณวาอาจเกิดขึ้นได
และหาวิธีระวังปองกันภัย
เหลานั้น จึงเปนสิ่งที่จําเปน
อยางมาก

11

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
หลักการทํางาน บทบาท
และประโยชนของ
คอมพิวเตอร อภิปราย
ประมวลผลลักษณะ
สําคัญ และผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
34

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๒๓

11

เนื้อหา

ความ
19. เบื้องหลังกวยเตี๋ยว
ปลอดภัย 2.1 ประสบการณตรวจสอบ
สารพิษและสืบคนที่มาของ
เครื่องปรุงกวยเตี๋ยว
2.2 การดําเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในการบริโภค
อาหารและน้ําดื่มในโรงเรียน
20 . รูเทากันสื่อ
การรูเทาทันสื่อ คือ การรูทันสิ่ง
ที่สื่อกําลังนําเสนอ โดยอาศัย
ฐานความคิดของคนที่ไมตกอยู
ภายใตอิทธิพลใดๆ ไมเชื่ออะไร
งาย ๆ และไมประมาท แตใช
ปญญาและเหตุผลในการคิด
วิเคราะหผูรูเทาทันสื่อเทานั้น
จึงจะสามารถดําเนินชีวิต
ทามกลางการชี้นําของสื่อใน
สังคมยุคใหมได อยางฉลาดและ
มีเหตุผล

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม
-

-

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

36

35

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๒๔

12

11

เนื้อหา

ความ
21. โฆษณาเปนพิษ
ปลอดภัย กิจกรรมสํารวจเปนทักษะที่
ทาทายความสามารถของ
ลูกเสือ นอกจากจะสํารวจ
ธรรมชาติแลว การสํารวจ
สังคมยังเปนกิจกรรมที่ชวย
ใหผูปฏิบัติเกิดความ
ตระหนักในปญหาสังคมที่มี
อยู และรูจักระวังปองกัน
ตนเองได
ประเมินผล 22. การประเมินผล
2.1 เกณฑการตัดสิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.2 การประเมินพฤติกรรม
ทักษะชีวิต

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

-

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-กิจกรรมตาม
บริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมหรือ
โครงการตาง ๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

39

37-38

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๒๕

13

พิธีการ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

23. พิธีเขาประจํากองและ
ประดับเครื่องหมายลูกเสือ
โลก
-พิธีเขาประจํากองลูกเสือ
สามัญรุนใหญ

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-กิจกรรมตาม
บริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

40

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๒๖

สังคมศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

3. การพัฒนาตนเอง

4. การเยี่ยมหนวยงาน

หนาที่
พลเมือง

2

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

2. ประวัติลูกเสือไทย

ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ

เนื้อหา

1

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

-

-

-

-

ส 4.3.
ภูมิปญญากับการพัฒนา
ม.2/3 อิทธิพลของ ชาติไทย
ภูมิปญญาตอการ
พัฒนาชาติไทย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

-กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
-กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

วันสถาปนา
ลูกเสือไทย
-กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
-

การบูรณาการวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ กับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

-

-

2

-

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๒๗

2

หนาที่
พลเมือง

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

8. คิดอยางไรไมเปนทุกข

7. คูครองในฝน

6. สิ่งดีๆของฉัน

5. หนาที่ลูกเสือตามวิถี
ประชาธิปไตย

เนื้อหา

-

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

-

พ 3.2
ม.2/1
อธิบายวิธปี องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยง
จากโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เอดส
และการตั้งครรภโดย
ไมพึงประสงค

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา
ส.2.2
ศาสนา
ม.2/1ปฏิบัติตน
และวัฒนธรรม ตามสถานการณ
สิทธิ เสรีภาพ
หนาที่ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
-

-

การปองกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ เอดส
และการตั้งครรภโดยไม
พึงประสงค

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ปฏิบัติตนตาม
สถานการณสิทธิ
เสรีภาพ หนาที่ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

7

-

กิจกรรมแนะแนว

-

5

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
-กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
-กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
-

๑๒๘

3

การ
เดินทาง
สํารวจ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
9. การเตรียมตัวกอนสํารวจ สุขศึกษา
พ 5.1
และพลศึกษา ม.2/3 ใชทักษะ
ชีวิตในการปองกัน
ตนเองและ
หลีกเลี่ยง
สถานการณคับขัน
ที่อาจนําไปสู
อันตราย
สังคมศึกษาฯ ส 5.1
ม.2/2อธิบาย
มาตราสวน ทิศ
และสัญลักษณ
10. กิจกรรมระหวางการ
สุขศึกษา
พ 3.1 ม.2/4
เดินทาง
และพลศึกษา รวมกิจกรรม
นันทนาการอยางนอย
1 กิจกรรมและนํา
ความรูและหลักการที่
ไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันอยาง
เปนระบบ
-

วันเด็กแหงชาติ

1. มาตราสวน ทิศ
2. สัญลักษณในแผนที่
1. กิจกรรมนันทนาการ
2. การนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน

10

สาระการเรียนรู
กิจกรรมของ
แผนการจัด
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
กิจกรรมที่...
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
1. ทักษะชีวิตในการ
กิจกรรมสงเสริม
9
ปองกันตัวเอง
สุขภาพ
2. การหลีกเลี่ยง
สถานการณคับขัน

๑๒๙

การ
12. การแสดงออกทาง
แสดงออก ศิลปะ
ทางศิลปะ

4.

11. การรวบรวมขอมูลและ
การรายงาน

การ
เดินทาง
สํารวจ

เนื้อหา

3

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

ศิลปะ

สาระการเรียนรู
กิจกรรมของ
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
1 .การเขียนรายงานจาก
การศึกษาคนควา
2 .การเขียนรายงาน
โครงงาน
ศ 1.1 ม.2/3
1. ขั้นตอนการวาดภาพ วันสุนทรภู
วาดภาพดวย
วันเด็กแหงชาติ
สื่อความหมายและ
เทคนิคที่
เรื่องราว
หลากหลาย
2. เทคนิคการวาดภาพ
ในการสื่อ
สื่อความหมายและ
ความหมายและ
เรื่องราว
เรื่องราวตาง ๆ
ศ 2.1 ม.2/4
1. การรองและบรรเลง
-รองเพลง และเลน เดี่ยว
ดนตรีเดี่ยว และ
2. การรองและบรรเลง
รวมวง
เปนวง

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
ภาษาไทย
ท 2.1 ม.2/5
เขียนรายงาน
การศึกษาคนควา
12

11

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๓๐

4.

การ
แสดงออก
ทางศิลปะ

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

สาระการเรียนรู
กิจกรรมของ
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
1. องคประกอบ
นาฏศิลปไทย
2. หลักและวิธีการ
สรางสรรคการแสดงโดย
ใชองคประกอบนาฏศิลป
1. นาฏศิลป
2. นาฏศิลปพื้นเมือง
3. ละครไทย
ละครพื้นบาน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
ศ 3.1 ม.2/2
สรางสรรคการ
แสดงโดยใช
องคประกอบ
นาฏศิลปและการ
ละคร
ศ 3.2 ม.2/2
ระบุหรือแสดง
นาฏศิลป นาฎศิลป
พื้นบานละครไทย
ละครพื้นบานหรือ
มหรสพอื่นที่เคย
นิยมกันในอดีต

12

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๓๑

5

สมรรถ
ภาพทาง
กาย

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

14. ภัยสังคม

13. ลูกเสือไทยกายสมารท

เนื้อหา

- กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรม
รณรงคตอตาน
ยาเสพติด
- โครงการ
TO BE
NUMBER ONE

สาระการเรียนรู
กิจกรรมของ
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
.1เกณฑสมรรถภาพ
- กิจกรรม
ทางกาย
สงเสริมสุขภาพ
2. การพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย

1.ปจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ และความ
ปลอดภัย
2.การหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงและ
สถานการณเสี่ยง
พ 5.1 ม.2/3
1. ทักษะชีวิตในการ
ใชทักษะชีวิตในการ
ปองกันตนเอง
ปองกันตนเองและ 2. หลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยง
สถานการณคับขันที่
สถานการณคับขัน
อาจนําไปสู อันตราย
ที่อาจนําไปสู
อันตราย

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
สุขศึกษาและ
พ 4.1 ม.2/7
พลศึกษา
พัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายตนเองให
เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
สุขศึกษาและ พ 5.1 ม.2/2
พลศึกษา
อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรม เสี่ยง
และสถานการณ
เสี่ยง
14

13

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๓๒

5

ĀîŠü÷
ìĊę

ó 2.1 ö.2/2
üĉđÙøćąĀŤðŦâĀć
ĒúąñúÖøąìïìĊę
đÖĉéÝćÖÖćøöĊ
đóýÿĆöóĆîíŤĔîüĆ÷
đøĊ÷î

ÖúčŠöÿćøąÖćø
öćêøåćîÖćø
đîČĚĂĀć
đøĊ÷îøĎš
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÿöøøëõćó 15. đÿĊę÷ÜĕöŠđÿĊę÷ÜøĎšĕéšĂ÷ŠćÜĕø ÿč×ýċÖþćĒúą ó 2.1 ö.2/1
üĉđÙøćąĀŤðŦÝÝĆ÷ìĊęöĊ
ìćÜÖć÷
óúýċÖþć
ĂĉìíĉóúêŠĂđÝêÙêĉ
ĔîđøČęĂÜđóý

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćî/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
1. ĂĉìíĉóúìĊęđÖĉéÝćÖ
êĆüđĂÜ
2. ĂĉìíĉóúìĊęđÖĉéÝćÖ
ÙøĂïÙøĆü
3. ĂĉìíĉóúìĊęđÖĉéÝćÖ
üĆçîíøøö
4. ĂĉìíĉóúìĊęđÖĉéÝćÖ
đóČęĂî
5. ĂĉìíĉóúìĊęđÖĉéÝćÖÿČęĂ
1.ðŦâĀćìĊęđÖĉéÝćÖÖćøöĊ
đóýÿĆöóĆîíŤĔîüĆ÷đøĊ÷î
2.ñúÖøąìïìĊđę ÖĉéÝćÖ
ÖćøöĊđóýÿĆöóĆîíŤĔîüĆ÷
đøĊ÷î

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
- ÖĉÝÖøøö
ÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó
- ÖĉÝÖøøö
øèøÜÙŤêŠĂêšćî
÷ćđÿóêĉé
- ēÙøÜÖćø
TO BE
NUMBER ONE

15

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę...

๑๓๓

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö

ÿöøøëõćó
ìćÜÖć÷

ĀîŠü÷
ìĊę

5

đîČĚĂĀć

ÖúčŠöÿćøąÖćø
đøĊ÷îøĎš
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø

öćêøåćîÖćø
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ó 2.1 ö.2/3
Ăíĉïć÷üĉíĊðŜĂÜÖĆî
êîđĂÜĒúą
ĀúĊÖđúĊę÷ÜÝćÖ
ēøÙêĉéêŠĂìćÜ
đóýÿĆöóĆîíŤđĂéÿŤ
ĒúąÖćøêĆĚÜÙøøõŤ
ēé÷ĕöŠóċÜðøąÿÜÙŤ
ó 2.1 ö.2/4
Ăíĉïć÷ÙüćöÿĞćÙĆâ
×ĂÜÙüćöđÿöĂ
õćÙìćÜđóýĒúą
üćÜêĆüĕéšĂ÷ŠćÜ
đĀöćąÿö
1. ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÙüćö
đÿöĂõćÙìćÜđóý
2. ÖćøüćÜêĆüêŠĂđóýêøÜ
×šćö
3. ðŦâĀćìćÜđóý
4. ĒîüìćÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀć
ìćÜđóý

ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćî/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
1. ēøÙêĉéêŠĂìćÜ
đóýÿĆöóĆîíŤ
2. ēøÙđĂéÿŤ
3. ÖćøêĆĚÜÙøøõŤēé÷ĕöŠóċÜ
ðøąÿÜÙŤ

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø

15

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę...

๑๓๔

ßČęĂĀîŠü÷
ÖĉÝÖøøö

ÿöøøë
õćóìćÜÖć÷

ïøĉÖćø

ĀîŠü÷
ìĊę

5

6

ÖúčŠöÿćøąÖćø
öćêøåćîÖćø
đîČĚĂĀć
đøĊ÷îøĎš
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
16. Ă÷ŠćÜîĊĚêšĂÜðäĉđÿí õćþćĕì÷
ì3.1.ö2/6.
öĊöćø÷ćìĔîÖćøôŦÜ
ÖćøéĎ ÖćøóĎé
17. ÙüćöøčîĒøÜ
ÿĆÜÙöýċÖþć
ÿ1.2.ö2/2.
ýćÿîćĒúą
đĀĘîÙčèÙŠćĔîÖćø
üĆçîíøøö
ðäĉïĆêĉêîêćö
ÿõćó ïìïćì
ÿĉìíĉ đÿøĊõćó
ĀîšćìĊęĔîåćîą
óúđöČĂÜéĊêćöüĉëĊ
ðøąßćíĉðĕê÷
18. Öćøðåöó÷ćïćú ÿč×ýċÖþćĒúą ó5.1. ö2/3.
óúýċÖþć
ĔßšìĆÖþąßĊüĉêĔîÖćø
ðŜĂÜÖĆîêîđĂÜĒúą
ĀúĊÖđúĊ÷Ü
ÿëćîÖćøèŤÙïĆ ×Ćî
ìĊęĂćÝîĞćĕðÿĎŠ
ĂĆîêøć÷
ĔßšìĆÖþąßĊüĉêĔîÖćøðŜĂÜÖĆî
êîđĂÜĒúą ĀúĊÖđúĊę÷Ü
ÿëćîÖćøèŤÙïĆ ×ĆîìĊęĂćÝ
îĞćĕðÿĎŠĂĆîêøć÷

ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćî/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
öĊöćø÷ćìĔîÖćøôŦÜÖćøéĎ
ĒúąÖćøóĎé

ēøÜđøĊ÷îĂîćöĆ÷

øąïïéĎĒú
îĆÖđøĊ÷î

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
øąïïéĎĒú
îĆÖđøĊ÷î

18

17

16

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę...

๑๓๕

6

ïøĉÖćø

ĀîŠü÷ ßČęĂĀîŠü÷
ìĊę ÖĉÝÖøøö

20. ïĆâßĊßĊüĉê

19. Öćøøć÷ÜćîÖćø
ĔĀšïøĉÖćø

đîČĚĂĀć

öćêøåćîÖćø
ÖúčŠöÿćøąÖćø
đøĊ÷îøĎš/êĆüßĊĚüéĆ
đøĊ÷îøĎš
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
õćþćĕì÷
ì3.1.ö2/1.
óĎéÿøčðĔÝÙüćö
ÿĞćÙĆâ×ĂÜđøČęĂÜìĊęôŦÜ
ĒúąéĎ
ÿ2.1. ö2/1.
ÿĆÜÙöýċÖþć
Ăíĉïć÷ĒúąðäĉïĆêĉ
ýćÿîćĒúą
êîêćöÖãĀöć÷ìĊę
üĆçîíøøö
đÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïêîđĂÜ
ÙøĂïÙøĆü ßčößî
Ēúąðøąđìý
ö2/2.
đĀĘîÙčèÙŠćÖćø
ðäĉïĆêĉêîêćö
ÿëćîõćóïìïćì
đÿøĊõćóĀîšćìĊęĔî
åćîąóúđöČĂÜéĊêćö
üĉëĊðøąßćíĉðĕê÷
-ÿëćîõćó ïìïćì ÿĉìíĉ
đÿøĊõćóĀîšćìĊęĔîóúđöČĂÜêö
üĉëĊðøąßćíĉðĕê÷

ÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆï
êîđĂÜÙøĂïÙøĆü

ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎš
êćööćêøåćî/êĆüßĊĚüéĆ
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
ÖćøóĎéÿøčðĔÝÙüćöÿĞćÙĆâ
×ĂÜđøČęĂÜìĊęôŦÜĒúąéĎ
Ýĉêÿćíćøèą

ÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ēøÜđøĊ÷î
ìĊęĔßšïĎøèćÖćø
Ýĉêÿćíćøèą

20

19

ĒñîÖćøÝĆé
ÖĉÝÖøøöìĊę...

๑๓๖

บริการ

บริการ

6

6

หนวย ชื่อหนวย
ที่ กิจกรรม

23. โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

22. เสียหายเพราะ
อะไร

21. ปูมชีวิตปราชญ
ชาวบาน

เนื้อหา

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส2.1. ม2/2.
เห็นคุณคาการ
ปฏิบัติตนตาม
สถานภาพบทบาท
เสรีภาพหนาที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย
ส3.1. ม2.2.
เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตใน
ทองถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา
ส2.1. ม2/3.
ศาสนาและ
วิเคราะหบทบาท
วัฒนธรรม
ความสําคัญและ
ความสัมพันธของ
สถาบันทางสังคม

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
จิตสาธารณะ

หลักการและเปาหมาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงงานอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
จิตสาธารณะ
ตนเองครอบครัว
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพหนาที่ในพลเมืองตม
วิถีประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
บทบาท ความสําคัญและ
ความสัมพันธของสถาบัน
ทางสังคม

23

22

21

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๓๗

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ประเมินผล
พิธีการ

หนวย
ที่

7
8

24. การประเมินผล
25. การประดับ
เครื่องหมายลูกเสือ
ชั้นพิเศษ
เครื่องหมายวิชา
พิเศษสายยงยศ

เนื้อหา

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
24
25

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๓๘

สิ่งแวดลอม 2. เรารักษโลก

2

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

ซึ่งกันและกันผลกระทบ
จากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีก
สวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยง
มิได

วิทยศาสตรและ ว 1.1 ม. 3/6
สิ่งแวดลอมหมายถึงทุกสิ่ง เทคโนโลยี
ตระหนักถึง
ทุกอยางที่อยูรอบตัว
ความสัมพันธของ
มนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมี
สิ่งมีชีวิต และ
ชีวิตรวมทั้งที่เปน
สิ่งแวดลอมใน
รูปธรรม (สามารถจับตอง
ระบบนิเวศ โดยไม
และมองเห็นได)
ทําลายสมดุล ของ
มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน
เปนปจจัยในการเกื้อหนุน
ระบบนิเวศ

1. การปฐมนิเทศ
หลักสูตรเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง

ปฐมนิเทศ

1

เนื้อหา

ชื่อหนวย
กิจกรรม

หนวย
ที่

- เขาใจความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ
ความสัมพันธระหวาง
สิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธสิ่งมีชีวิตกับมี
ชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ ฯ

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

บูรณาการวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญกับกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ สพป. พิจิตร เขต 1

2

1

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๓๙

2

หนวย
ที่

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
สิ่งแวดลอม 3. สวนสวยดวยวัสดุ การงานอาชีพ ง 1.1 ม.3/2 ใช
เหลือใช วัสดุเหลือใช
ทักษะในการทํางาน
รวมถึงขยะและของใช
รวมกันอยางมี
แลวที่ไมไดใช
คุณธรรม
ประโยชนอาจ
กลายเปนขยะที่สราง
ปญหาสิ่งแวดลอม
อยางมาก การสราง
จิตสํานึกที่ดีในการ
จัดการและสราง
มูลคาเพิ่มในทุก
รูปแบบจะชวยลด
ปญหามลพิษได
ศิลปะ
ศ 1.1 ม.3/9
สรางสรรคงาน
ทัศนศิลปเพื่อ
บรรยาย เหตุการณ
ตาง ๆ โดยใช
เทคนิคที่
หลากหลาย

ชื่อหนวย
กิจกรรม

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- เขาใจการทํางาน มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะกระบวนการ
ทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญญา ทักษะการ
ทํางานรวมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางานมีจิด
สํานึกในการใชพลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิต
และครอบครัว
- สรางสรรคงานทัศนศิลปตาม
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป
ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระชื่นชมและประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
3

แผนการจัด
กิจกรรมที.่ ..

๑๔๐

2

หนวย
ที่

เนื้อหา

5. รวมพลังรักษ
สิ่งแวดลอม ตัวอยาง
โครงการ

สิ่งแวดลอม 4. โลกสวยดวยมือ
เรา จัดทําแผนพับ
วาดรูป รณรงครักษา
สิ่งแวดลอม

ชื่อหนวย
กิจกรรม

-

-

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
ทัศนศิลป
ศ 1.1 ม.3/9
สรางสรรคงาน
ทัศนศิลปเพื่อ
บรรยาย เหตุการณ
ตาง ๆ โดยใช
เทคนิค ที่
หลากหลาย

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- สรางสรรคงานทัศนศิลป
ตามจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค
วิเคราะห วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป
ถายทอดความรูสึก ความคิด
ตองานศิลปะอยางอิสระชื่น
ชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

5

4

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๑

3

หนวย
ที่

อุดมคติ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
สาระการเรียนรู
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
6. คุณธรรมในชีวิต
สังคมศึกษา ส 1.2 ม.3/2
- เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติ
ศึกษาหลักคําสั่งสอน
วิเคราะห
ตนเปนศาสนิกชนที่ดีและ
ในศาสนาที่ตนเองนับ
ความสําคัญ
ธํารงรักษาพระพุทะศาสนา
ถือ แลวนํามายึดถือ
พระพุทธศาสนาที่
ปฏิบัติในชีวิตเพื่อ
ตนนับถือในฐานะที่
นํามาซึ่งความสงบสุข
สรางสรรคอารย
ในสังคม
ธรรมและความสงบ
สุขของโลก
ม.3/6 อธิบาย
สังฆคุณและขอ
ธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ 4
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
7. ยกยองคนดี การยก
ยองและใหเกียรติกับผูที่
ประพฤติดี เปน
แบบอยางของความมี
คุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

7

6

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๒

3

หนวย
ที่

อุดมคติ

ชื่อหนวย
กิจกรรม

8. แกปญหาสังคม
ดวยกฎลูกเสือ คํา
ปฏิญาณลูกเสือ 3
ขอ กฎของลูกเสือ
10 ขอ ที่สอดคลอง
กับหลักคําสั่งสอนใน
ศาสนาที่ตนเองนับ
ถือ นําไปสูการ
แกปญหาสังคมใน
ปจจุบัน

เนื้อหา

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
สาระการเรียนรู
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
สังคมศึกษา ส 1.2 ม.3/3
เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติ
อภิปราย
ตนเปนศาสนิกชนที่ดีและ
ความสําคัญของ
ธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ม.3/4 วิเคราะห
พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปาง
ตางๆหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
๘

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๓

ชื่อหนวย
กิจกรรม

กิจกรรมที่
สนใจเปน
พิเศษ

หนวย
ที่

4

9. กิจกรรมนี่เรา.....
จอง กิจกรรมพิเศษเปน
กิจกรรมที่ใหลูกเสือได
ปฏิบัติตามความสนใจ
ความถนัดของตนเอง
และมีการปฏิบตั ิอยาง
สม่ําเสมอ หรือทําเปน
งานอดิเรก ซึ่งกิจกรรม
พิเศษนี้ แบงออกไดเปน
3 หมวด คือ หมวดใช
กําลังกายเปนสวนใหญ
หมวดใชสติปญ
 ญาเปน
สวนใหญ และหมวด
วิทยาการ ทั้งนี้จะเปน
กิจกรรมที่มสี วน
เกี่ยวของ หรือไม
เกี่ยวของกับกิจกรรม
เดิมก็ได

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
9

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๔

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การสํารวจ

พัฒนา
ชุมชน

หนวย
ที่

5

6

10. แผนที่ชุมชน
การสํารวจ คือ
ศาสตรของการหา
ความสัมพันธของ
ตําแหนงตางๆ ทั้งที่
อยูบนผิวโลกและใต
ผิวโลก นั้นคือ การวัด
ขอมูลสามมิติ
ระยะทาง ทิศทาง )
(และระดับ
11. ความตองการ
ของชุมชน
2.1 ชุมชน คือกลุม
คนที่อาศัยอยูใน
ละแวกเดียวกัน โดย
มีการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน
2.2 สํารวจปญหา
ของชุมชนและความ
ตองการของชุมชน

เนื้อหา

-

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

11

10

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๕

พัฒนา
ชุมชน

ทักษะชีวิต

7

ชื่อหนวย
กิจกรรม

6

หนวย
ที่

12. โครงการพัฒนา
ชุมชน จัดทํา
โครงการพัฒนา
ชุมชน ตามความ
ตองการของชุมชน
โดยใชเวลาไมต่ํากวา
10 ชั่วโมง
13. การรายงาน
โครงการประเมินผล
การปฏิบัติ จัดทํา
รูปเลมพรอม
ภาพประกอบ
14. สารปนเปอนใน
อาหาร สารพิษ
ปนเปอนในอาหาร

เนื้อหา

-

-

- เขาใจสมบัติของสสาร

-

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมหรือ
องคประกอบของสสาร ความสัมพันธ โครงการตางๆ
ปฏิกิรยิ าเคมี ที่มีตอ
ระหวางสมบัติของสสารกับโครงสราง ตามบริบทที่
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
และแรงยึดเหนียวระหวางอนุภาค
โรงเรียนจัดขึ้น
และยกตัวอยาง วิธีการ
ปองกันและแกปญ
 หาที่เกิด หลักและธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการ
จากปฏิกิรยิ าเคมี ที่พบใน
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยา
ชีวิตประจําวัน จากการ
สืบคนขอมูล
เคมี

วิทยาศาสตร ว. 2.1 ม.3/7 ระบุ
และเทคโนโลยี ประโยชนและโทษของ

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

14

13

12

แผนการจัด
กิจกรรมที.่ ..

๑๔๖

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ทักษะชีวิต

หนวย
ที่

7

16. การแสดงความชื่น
ชมและ ใหกําลังใจ
การสื่อสารเปนเครื่องมือ
สําคัญทีส่ ุด ในการสราง
และรักษาสัมพันธภาพ
กับผูอื่น ทักษะการ
สื่อสารเพื่อแสดงความ
ชื่นชมและใหกําลังใจ
ผูอื่น จึงเปนทักษะ
จําเปนอีกอยางหนึ่งที่
ลูกเสือควรฝกฝน

15. คิดเชิงบวก การ
คิดเชิงบวกเปนการ
วิเคราะหหาสิ่งดี ๆ ที่
มีอยูในสถานการณที่
เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวัน การฝกคิด
เชิงบวกจะชวยใหมอง
โลกในแงดมี ีความหวัง
และหาทางออกจาก
ปญหาไดงายขึ้น

เนื้อหา

-

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

16

15

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๗

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ทักษะชีวิต

หนวย
ที่

7

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
17. คนดีรอบตัวฉัน
สังคมศึกษา ส 1.1 ม.3/7 เห็น
การรูจักตนเอง
คุณคาและ
มองเห็นคุณคาของ
วิเคราะหการปฏิบัติ
ความดีในตนเอง เพื่อ
ตนตามหลักธรรม
เสริมสรางกําลังใจใน
ในารพัฒนาตนเพื่อ
การทําความดีและสง
ตรียมพรอมสําหรับ
เสิมใหมีความ
การทํางานและการ
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
มีครอบครัว
18. เปาหมายในชีวิต
การงานอาชีพ ง 2.1 ม.3/3
เปาหมายในชีวิตเปรียบ
ประเมินทางเลือก
เหมือนภาพของ
ในการประกอบ
ความสําเร็จของตนเอง
อาชีพ ที่สอดคลอง
ที่ไดวางไว และหาทาง
กับความรูความ
ทําใหไดตามเปาหมาย
ถนัดและความ
ดวยวิริยะอุตสาหะและ
สนใจของตนเอง
ความถูกตอง เปาหมายใน
ชีวิตมักไดแรงบันดาลใจมา
จากบุคคลที่เรารัก เคารพ
และศรัทธา

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- รูและเขาใจประวัติ
ความสําคัญ ศาสดา
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มี
ศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู
รวมกันอยางสันติ
- เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มี
ประสบการณ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม
และมีเจตคติที่ดีตอาชีพ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

18

17

แผนการจัด
กิจกรรมที.่ ..

๑๔๘

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ทักษะชีวิต

หนวย
ที่

7

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
กลุมสาระการเรียนรู
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
ที่ใชบูรณาการ
19. สุภาพบุรุษและ
สังคมศึกษา ส 1.2 ม.3/2.
- เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติ
สุภาพสตรีในดวงใจ
ปฏิบัติตนอยาง
ตนเปนศาสนิกชนที่ดีและ
ความเปนสุภาพบุรุษ
เหมาะสมตอบุคคล ธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
และสุภาพสตรี ตองมี
ตาง ๆ ตามหลัก
พื้นฐานมาจาก
ศาสนา ตามที่
คุณธรรมจริยธรรม
กําหนด
และการแสดงออก
ม.3/3 ปฏิบัติ
อยางเหมาะสม
หนาที่ของศาสนิก
ชนที่ดี
ม.3/4ปฏิบัติตน
ในศาสนพิธี
พิธีกรรมได
ถูกตอง
20. เปนลูกเสือทั้งตัว
และหัวใจกิจกรรม
บริการที่ลูกเสือสามัญ
รุนใหญสนใจเปนพิเศษ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

20

19

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๔๙

ชื่อหนวย
กิจกรรม

ทักษะชีวิต

หนวย
ที่

7

กลุมสาระการ
มาตรฐานการ
เรียนรู
เรียนรู/ตัวชี้วัด
เนื้อหา
ที่ใชบูรณาการ ที่ใชบูรณาการ
21. รูเทาทันสื่อ
สุขศึกษาและ พ 5.1 ม.3/3
วัยรุนสวนใหญมัก
พลศึกษา
วิเคราะหอิทธิพล
นิยมใชผลิตภัณฑ
ของสื่อตอ
เสริมสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ความสวยงาม จึงควร
และความรุนแรง
รูเทาทันและพิจารณา
อยางถองแทวา
ผลิตภัณฑที่เลือกใช
นั้นมีคุณคา สมราคา
จริงหรือไม และไม
เกิดผลเสียใด ๆ
ตามมา
22. ลวนลามทาง
สุขศึกษาและ พ 2.1 ม.3/2
เพศการปองกันและ พลศึกษา
วิเคราะหปจจยัที่มี
ชวยเหลือผูถูก
ผลกระทบตอการ
ลวนลามทางเพศ
ตั้งครรภ
23. การชวยเหลือ
ผูอื่นการวางแผน
สรางความประหยัด
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

- เขาใจและเห็นคุณคา
ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา
และมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต
-

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
- ปองกันและหลีกเลี่ยง
ปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช
ยา สารเสพติด และความ
รุนแรง

23

22

21

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๕๐

ชื่อหนวย
กิจกรรม

เศรษฐกิจ
พอเพียง

หนวย
ที่

8

24. การประหยัด
การวิเคราะหกิจกรรม
ที่ปฏิบัติในแตละวัน
กับการใชเวลาใน 24
ชั่วโมงใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
25. การจัดการกับ
เวลา การวิเคราะห
กิจกรรมที่ปฏิบัติใน
แตละวันกับการใช
เวลาใน 24 ชั่วโมง
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
26. วัยรุนไทยหัวใจ
เกาหลีคุณคาของ
ความเปนไทย

เนื้อหา
-

-

ส 2.1 ม.3/3
ปฏิบัติหนาที่ของ
ศาสนิกชนที่ดี

-

สังคมศึกษา

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

- อนุรักษวัฒนธรรมไทยและ กิจกรรมหรือ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ โครงการตางๆ
เหมาะสม
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

-

-

กลุมสาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

26

25

24

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๕๑

เนื้อหา

27. ชุมชนเรานี้ดีจังปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปน
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทย เปน
ปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนา และบริหารประเทศให
ดําเนินไปใน ทางสายกลางโดย
แนะแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถ
นํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา

ชื่อหนวย
กิจกรรม

เศรษฐกิจ
พอเพียง

หนวย
ที่

8

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆตาม
บริบทที่โรงเรียน
จัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
27

แผนการจัด
กิจกรรมที.่ ..

๑๕๒

ชื่อหนวย
กิจกรรม

การฝกเปน
ผูนํา

หนวย
ที่

9

28. ผูนําที่ดี
ผูนํา (Leader)หมายถึง
บุคคลที่มีความสามารถใน
การที่จะทําใหองคการ
ดําเนินไปอยางกาวหนาและ
บรรลุเปาหมาย โดยการใช
อิทธิพลเหนือทัศคติและการ
กระทําของผูอื่น ภาวะผูนํา
(Leadership) หมายถึง
กระบวนการในการแนะแนว
และนําทางพฤติกรรมของ
คนในสภาพของการทํางาน
ผูนําอาจจะเปนบุคคลที่มี
ตําแหนงอยางเปนทางการ
หรือไมเปนทางการก็ได ซึ่ง
เรามักจะรับรูเกี่ยวกับผูนาํ ที่
ไมเปนทางการอยูเสมอ
เนื่องจากบุคคลนั้นมี
ลักษณะเดนเปนที่ยอมรับ
ของสมาชิกในกลุม

เนื้อหา
-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ
-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ
-

กลุมสาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น
28

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๕๓

ชื่อหนวย
กิจกรรม

11

พิธีการ

10 ประเมินผล

หนวย
ที่

30. ประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง และ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง

29. การประเมินผล
2.1 เกณฑการตัดสิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.2 การประเมินพฤติกรรม
ทักษะชีวิต

เนื้อหา

-

-

กลุมสาระการ
เรียนรู
ที่ใชบูรณาการ

-

-

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

-

-

สาระการเรียนรู
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ใชบูรณาการ

กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรมของ
โรงเรียน
ที่ใชบูรณาการ
กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ
ตามบริบทที่
โรงเรียนจัดขึ้น

30

29

แผนการจัด
กิจกรรมที่...

๑๕๔
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ĒÖîÖúćÜÖćøýċÖþć×ĆĚîóČîĚ åćî óčìíýĆÖøćß 2551. ÖøčÜđìóöĀćîÙø: ēøÜóĉöóŤßčöîčöÿĀÖøèŤ
ÖćøđÖþêøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé.
ÿĞćîĆÖüĉßćÖćøĒúąöćêøåćîÖćøýċÖþć. ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî. 2551. êĆüßĊüĚ ĆéĒúą
ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎĒš ÖîÖúćÜÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšõćþćĕì÷ êćöĀúĆÖÿĎêøĒÖîÖúćÜÖćøýċÖþć×ĆĚî
óČĚîåćî óčìíýĆÖøćß 2551. ÖøčÜđìóöĀćîÙø: ēøÜóĉöóŤßčöîčöÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ÝĞćÖĆé.
ÿĞćîĆÖüĉßćÖćøĒúąöćêøåćîÖćøýċÖþć. ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî. 2551. êĆüßĊüĚ ĆéĒúą
ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎĒš ÖîÖúćÜ ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎÿš ĆÜÙöýċÖþć ýćÿîć ĒúąüĆçîíøøö êćö
ĀúĆÖÿĎêøĒÖîÖúćÜÖćøýċÖþć×ĆĚîóČîĚ åćî óčìíýĆÖøćß 2551. ÖøčÜđìóöĀćîÙø: ēøÜóĉöóŤßčöîčö
ÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé.
ÿĞćîĆÖüĉßćÖćøĒúąöćêøåćîÖćøýċÖþć. ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî. 2560. êĆüßĊüĚ ĆéĒúą
ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎĒš ÖîÖúćÜ ÿćøąõĎöĉýćÿêøŤ (ÞïĆïðøĆïðøčÜ 2560) ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĆÜÙö
ýċÖþć ýćÿîć ĒúąüĆçîíøøö êćöĀúĆÖÿĎêøĒÖîÖúćÜÖćøýċÖþć×ĆĚîóČîĚ åćî óčìíýĆÖøćß 2551.
ÖøčÜđìóöĀćîÙø: ēøÜóĉöóŤßčöîčöÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé.
ÿĞćîĆÖüĉßćÖćøĒúąöćêøåćîÖćøýċÖþć. ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî. 2551. êĆüßĊüĚ ĆéĒúą
ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎĒš ÖîÖúćÜ ÖúčŠöÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎÿš č×ýċÖþćĒúąóúýċÖþć êćöĀúĆÖÿĎêøĒÖîÖúćÜ
ÖćøýċÖþć×ĆĚîóČîĚ åćî óčìíýĆÖøćß 2551. ÖøčÜđìóöĀćîÙø: ēøÜóĉöóŤßčöîčöÿĀÖøèŤÖćøđÖþêø
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ ÝĞćÖĆé.

๑๕๖
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551. ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศ ไทย จํากัด.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551. หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

ภาคผนวก

คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
1.ดร.ผกาภรณ พลายสังข
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
2.วาที่พันตรี สุวิศิษฎ กันทา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
3.ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
4. นายสรพงษ กลอมจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ
5. นายสมควร จันทพิมพ
ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ
คณะทํางาน ฝายจัดทําแนวทางการบูรณาการวิชาลูกเสือ (สํารอง)
1.นายศรายุทธ ตาสี
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ประธานคณะทํางาน
2.นางสาวทองปอน พิรา
ศึกษานิเทศก
รองประธาน
3.นางกฤติยา สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก
รองประธาน
4.นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ
ศึกษานิเทศก
คณะทํางาน
5.นางสาวยุพา ทองทวีสิทธิ์
ครูโรงเรียนบานวังทับไทร
คณะทํางาน
6.นางสาวปาริชาติ ขุนเพชร
ครูโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก
คณะทํางาน
7.นางสาวสุภารัตน ธนสัตยา
ครูโรงเรียนชุมชนบานกําแพงดิน
คณะทํางาน
8.นางจีระภา เอมเอี่ยม
ครูโรงเรียนวัดคลองโนน
คณะทํางาน
9.นางอัชรา จันแดง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร
คณะทํางาน
10.นางสาวอริศตรา ดีอุดม
ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
คณะทํางาน
11.นางสาวติณรัตนติกานต ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบานหนองหัวปลวก
คณะทํางาน
12.นางสาวธิดาพรรณ วณิตยธนาคม ครูโรงเรียนชุมชนบานวังกลม
คณะทํางาน
13.นางสาวชญานิศ สูสุข
ครูโรงเรียนชุมชนบานวังกลม
คณะทํางาน
14.นางสาวนิตยา บุญปู
ศึกษานิเทศก
คณะทํางานและเลขานุการ
15.นางสาวพรรณพร ศรลัมพ ศึกษานิเทศก
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
16.นางสาวสุภาพร บุญคํา
ศึกษานิเทศก
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางาน ฝายจัดทําแนวทางการบูรณาการวิชาลูกเสือ (สามัญ)
1.นางกรรณิกา คุมดี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเนินพยอม
2. ดร.วนิดา จันทรมณี
ศึกษานิเทศก
3. นายบงกช จันทรสุขวงค
ศึกษานิเทศก
4. นายณฐนนท เวชพร
ศึกษานิเทศก
5. นายพจนารถ รอดออง
ครูโรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร
6. นางสาวยุพิน อยูศิลปชัย
ครูโรงเรียนพิจิตรอนุสรณ
7. นางสาวสุปรียา นามั่น
ครูโรงเรียนบานหนองขาว
8. นางสาวนริศรา มากมี
ครูโรงเรียนบานหนองพระ
9. นายสุธน ออดหมี
ครูโรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)

ประธานคณะทํางาน
รองประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-210.îćÜîĚĞćĂšĂ÷ ÿĆâßĆ÷ßćêĉ
ÙøĎēøÜđøĊ÷îïšćîđîĉîóúüÜüĉì÷ć
11. îćÜđóĘâóøøè ēúÖüčçĉ
ÙøĎēøÜđøĊ÷îïšćîđîĉîóúüÜüĉì÷ć
12. îćÜÿćüïčþïć ùÖ×ąđöí ÙøĎēøÜđøĊ÷îïšćîđîĉî×üćÜ
13. îć÷đÖČĚĂÿĉøÖćèæŤ ýøĊöêĉ øćîîìŤ ýċÖþćîĉđìýÖŤ

ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćø

ÙèąìĞćÜćî òść÷ÝĆéìĞćĒîüìćÜÖćøïĎøèćÖćøüĉßćúĎÖđÿČĂ (ÿćöĆâøčŠîĔĀâŠ)
1. îćÜõĆìøćüøøè õĎöĉîìĂÜ ýċÖþćîĉđìýÖŤ
2. îćÜÿćüüøøíîĆîìîŤ ìĂÜöć ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îïšćîĕéßčöĒÿÜ
3. îć÷ÿöóø ðćîĒÿÜ
ýċÖþćîĉđìýÖŤ
4. îćÜÿćüüøøèóø ÝĆîìøŤĕì÷ ýċÖþćîĉđìýÖŤ
5. îćÜ×üĆâđøĊ÷ö öèĊíøøö
ÙøĎēøÜđøĊ÷îïšćîĀîĂÜðúćĕĀú
6. îćÜÿćüíîĆâÖøèŤ ÖĆîìąÿć ÙøĎēøÜđøĊ÷îđîĉîĀĆüēúšĀîĂÜ÷ćÜóĉì÷ćÙö
7. îćÜÝĊøîĆîìŤ îĆîìąÿćø
ÙøĎēøÜđøĊ÷îïšćîüĆÜĂšĂ
8. îćÜúĉúĉêć ÿĆÜ×Ťýĉúðş
ÙøĎēøÜđøĊ÷îüĆééÜÖúćÜ
9. îćÜÝĊøîćä ÙĞćĒÿÜ
ÙøĎēøÜđøĊ÷îßčößîüĆéÙúĂÜÙąđßîìøŤ
10. îć÷íćîĊ ĕø÷îćøë
ÙøĎēøÜđøĊ÷îĂîčïćúüĆÜìøć÷óĎî
11. îć÷ÝøĆú ÿĞćúĊ
ÙøĎēøÜđøĊ÷îïšćîĀîĂÜðúćĕĀú
12. îćÜÿćüíĉéćøĆêîŤ ÿöĒü
ÙøĎēøÜđøĊ÷îïċÜïĆüóĉì÷ćÙö
13. îćÜîĉÿÿøèŤ ÖĆèæŤþć
ýċÖþćîĉđìýÖŤ

ðøąíćîÙèąìĞćÜćî
øĂÜðøąíćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćî
ÙèąìĞćÜćîĒúąđú×ćîčÖćø

ÙèąìĞćÜćî òść÷øüïøüöđĂÖÿćø óĉöóŤ / ÝĆéìĞćøĎðđúŠö
1. îć÷ðŗêĉ üĉì÷Öćø
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÖúčŠöîĉđìý êĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖćøýċÖþć
2. îćÜýĉøĉóø ñúðøąđÿøĉå
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îüĆéïšćîúĞćîĆÜ
3. îćÜÿćüĂčìčöóø ÖøĊÿčø÷ĉ ć
đÝšćĀîšćìĊęíčøÖćø ÖúčöŠ îĉđìý êĉéêćöĒúąðøąđöĉîñúÖćøÝĆéÖćøýċÖþć
ïøøèćíĉÖćøÖĉÝ
1. îćÜÖùêĉ÷ć ÿčüøøèÙĊøĊ
2. îćÜüîĉéć ÝĆîìøöèĊ
3. îćÜÿćüÿčõćóø ïčâÙĞć
4. îćÜîĉÿÿøèŤ ÖĆèæþć
ĂĂÖĒïïðÖ
îćÜÿćüüøøèóø ÝĆîìøŤĕì÷

ýċÖþćîĉđìýÖŤ
ýċÖþćîĉđìýÖŤ
ýċÖþćîĉđìýÖŤ
ýċÖþćîĉđìýÖŤ
ýċÖþćîĉđìýÖŤ ÿóð.óĉÝêĉ ø đ×ê 1

