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แผนการจดักิจกรรม 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เรื่อง 
จ านวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  
2. สิ่งแวดล้อม 2. เรารักษ์โลก 1  

3. สวนสวยดว้ยวัสดุเหลือใช้ 2 ทักษะชีวิต 
4. โลกสวยด้วยมือเรา 1  
5. รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม 1  

3. อุดมคติ 6. คุณธรรมในชีวิต 1  
7. ยกย่องคนดี 1 ทักษะชีวิต 
8. แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎลูกเสือ 1  

4. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 9. กิจกรรมนี่.....เราจอง 2  
5. การส ารวจ 10. แผนที่ชุมชน 3  
6. พัฒนาชุมชน 11. ความต้องการของชุมชน 1  

12. โครงการพัฒนาชุมชน 1  

13. การรายงานโครงการ 1  

7. ทักษะชีวิต 
14. สารปนเปื้อนในอาหาร 1 ทักษะชีวิต 

15. คิดเชิงบวก 1 ทักษะชีวิต 
16. การแสดงความชื่นชมและ 
ให้ก าลังใจ 

1 ทักษะชีวิต 

17. คนดีรอบตัวฉัน 2 ทักษะชีวิต 

18. เป้าหมายในชีวิต 2 ทักษะชีวิต 

19. สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ 2 ทักษะชีวิต 

20. เป็นลูกเสือทั้งตัวและหัวใจ 1 ทักษะชีวิต 

21. รู้เท่าทันสื่อโฆษณา 2 ทักษะชีวิต 

22. ลวนลามทางเพศ 1 ทักษะชีวิต 

23. การช่วยเหลือผู้อื่น 1 ทักษะชีวิต 
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ชื่อหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เรื่อง 

จ านวน 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

8. เศรษฐกิจพอเพียง 24. การประหยัด 1 ทักษะชีวิต 

25. การจัดการกับเวลา 2 ทักษะชีวิต 

26.วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี 1 ทักษะชีวิต 

27. ชุมชนเรานี้ดีจัง 2  

9. การฝึกเป็นผู้น า 28. ผู้น าที่ด ี 1  

10. ประเมินผล 29. การประเมินผล 1  

11. พิธีการ 30. ประดับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
และเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

1 
 

 

รวม 11  หน่วยกิจกรรม 
 

รวม 30 แผนการจัดกิจกรรม 
 

40 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 
หน่วยที่  1 ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  1   การปฐมนิเทศ      เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถบอกเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวงได้ 
2.  เนื้อหา 
 หลักสูตร  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
3.  สื่อการเรียนรู้ 

3.1แผนภูมิเพลง 
3.2 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
 รุ่นใหญ่(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 และคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เสริมสร้าง 
 ทักษะชีวิต 
3.3 ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันที่บริเวณที่เหมาะสม เช่น สนามโรงเรียน หรือ 
 ห้องประชุม เป็นต้น  
4.2 ผู้ก ากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.3 ผู้ก ากับลูกเสือน าเสนอเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ให้กับลูกเสือ พร้อมทั้งให้

ลูกเสือตรวจสอบวิชาที่ลูกเสือสอบในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มลูกเสือ 3-5 คนน าเสนอเกณฑ์การได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
 หลังจากท่ีฟังผู้ก ากับลูกเสือน าเสนอ 
4.5 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือรว่มกันสรุปรายละเอียดของเกณฑ์ ที่ถูกต้อง ลูกเสือบันทึกไว้เป็นข้อมูล 
4.6 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายครั้งต่อไป 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และประเมินความ
ถูกต้องของการแต่งเครื่องแบบและการปฏิบัติกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

วันนี้ยินดี 
 
  วันนี้ยินดี  ที่เราได้มาพบกัน  (ซ้ า) 
 ยินดี  ยินดี  ยินดี  มาเถิดมา  เรามาร่วมสนุก 
 ปลดเปลื้องความทุกข์  ให้มันสิ้นไป 
 มาเถิดมา  เรามาร่วมจิต   
 ช่วยกันคิดท าให้การลูกเสือเจริญ 
 
 

ใบความรู้ 
เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

 
ลักษณะเครื่องหมาย 
    เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ ๓ ซม. ตามแบบ พ้ืนสีกากี ขอบสีขาวมีรูปพระมหามงกุฎสี
ทองอยู่ตรงกลาง และมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยู่เบื้องล่างพระมหามงกุฎ  เครื่องหมายนี้ติดที่
กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

 
ที่มารูปภาพ : http://www.prc.ac.th/scout/sc09.jpg 

   
 หลักสูตร 
   ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
   2. สอบได้วิชาพ้ืนฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ๓ วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพ้ืนฐาน ๕ วิชาที่สอบได้ 
เมื่อขอรับเครื่องหมาย  ลูกเสือชั้นพิเศษ 
   3. สอบได้วิชาบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสือหลวง 
   4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้น าตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
  5. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิธี 
การของลูกเสือ และสมควรได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
   6. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี  
เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมท าการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้ 

http://www.prc.ac.th/scout/sc09.jpg
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รายงานต่อไปตามล าดับ จนถึงคณะกรรมการบริหาร   ลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และ 
ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ 
ได้รับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  2 สิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เรารักษ์โลก     เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   1.1. ว 1.1 ม.3.6 ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และ สิ่งแวดล้อมในระบบนเิวศ โดยไม่ท าลายสมดลุ ของ
ระบบนิเวศ 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมธนาคารคัดแยกขยะ 
 2.2 กิจกรรมวันคัญ เช่น วันพ่อ วันดินโลก วันแม่ เป็นต้น 
 2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 ลูกเสือตระหนักถึงมลภาวะของสิ่งแวดล้อม 
4.  เนื้อหา 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็น
รูปธรรม (สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความ
เชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วน
เสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้  
5.  สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 ใบงาน 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์  

6.  กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 6.2 เพลง หรือเกม 
          6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาถึงสภาพอากาศอากาศในประเทศไทยในปัจจุบันมีสภาพอย่างไร  
  2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้และใบงาน มอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษา 
ใบความรู ้และอภิปรายประเด็นในใบงานและส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 

3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานที่ละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันซักถาม เพ่ือ
ความเข้าใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  

7.  การประเมินผล 
สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก และการให้ข้อคิดเห็นในหมู่และในกอง

ลูกเสือ 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  2 

เกมจ าสิ่งของ 
 วิธีเล่น 

1. ให้ผู้ก ากับลูกเสือจัดหาสิ่งของมาประมาณ 15-20 ชิ้น เชน่ ใบมีด ยางลบ กระดุม ปากกา 
เงินเหรียญ  ลวดเสียบ ใส่ของไว้ในถาด  หาผ้าปิดไว้ 
2.ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนล้อมรอบถาด ผู้ก ากับลูกเสือเปิดผ้าออกให้ดูและจ าสิ่งของประมาณ  
1 นาที แล้วปิดผ้าไว้ตามเดิม 
3. ลูกเสือแต่ละหมู่แยกกันออกไปเขียนรายชื่อสิ่งของที่จ าได้ส่งผู้ก ากับลูกเสือ ถ้าเขียนถูก 
จะได้ชื่อละ 1 คะแนน ถ้าเขียนสิ่งที่ไม่มีจะหักชื่อละ 1 คะแนน หมู่ใดได้คะแนนมากเป็นหมู่ชนะ   

 
ใบงาน 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค าชี้แจง 
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 1. ให้หมู่ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันระดมความคิดถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดมลภาวะ และแนวทางใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรดังต่อไปนี้ โดยเลือกหรือจับฉลากเรื่องหมู่ละ1 เรื่อง  

 1.1  ดิน 
 1.2  น้ า 
 1.3  ป่าไม้ 
 1.4  สัตว์ป่า 
 1.5  อากาศ 

  2. ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนน าเสนอต่อกองลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ 

สิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม  
(สามารถจับต้องและมองเห็นได้) และนามธรรม (ตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มี
อิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้าง
หรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข้องกันไปทั้งระบบ 
 

ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆ ได้ 2 ส่วนคือ 
1. สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ า อากาศ ทรัพยากร 
2. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม  

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และก าลังแรงงาน
มนุษย์ เป็นต้น  
 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลที่เกิดขึ้นได้  
3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหาย  
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ บรรยากาศ น้ าในวัฎจักร แสงอาทิตย์  

2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่น้ า  ดิน  ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า     
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3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา
เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์ให้สามารถมีใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ แร่ธาตุ พลังงาน 

ความหมายของมลพิษ ค าว่า “มลพิษ” เป็นศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ใช้แทน
ค าศัพท์เดิม ว่า “มลภาวะ” ซึ่งตรงกับศัพท์.ภาษาอังกฤษว่า “Pollution” มาจากค าว่า “Pollute” 
หมายถึง ท าให้ สกปรก ซึ่งได้แก่ ขบวนการต่างๆ ที่มนุษย์กระท าทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ปล่อยของเสีย
ซึ่งไม่ พึงปรารถนาเข้าไปหมักหมมในบรรยากาศ พ้ืนดินและในน้ า มีผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง  

 

เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
กล้วยสองปลี 

 
 นานมาแล้วมีนายลอยชายยาจก…ไปหลงรักลูกสาวเศรษฐี จึงอยากได้มาเป็นคู่ครองของตน  
คิดว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล นายลอยชายยาจกจึงออกเดินทางไปสืบหาหมอเสน่ห์ เดินทางไป
หนึ่งวันเต็มๆ…พบกระท่อมหลังหนึ่ง จึงได้เข้าไปขอน้ าดื่มจากหญิงชราเจ้าของกระท่อม หญิงชราได้ถาม
นายลอยว่าเดินทางไปไหนมา  นายลอยจึงเล่าความประสงค์ของ ตนให้ฟังโดยไม่ปิดบังแต่อย่างใด หญิงชรา
ได้บอกว่าตนนี่แหละเป็นหมอเสน่ห์และช่วยนายลอยได้ หากว่านายลอยสามารถหากล้วยสองปลีมาให้เป็น
เครื่องยาในการท าเสน่ห์ นายลอยดีใจมากที่หญิงชรารับปากจะช่วยเหลือ รีบออกเดินทางไปเสาะหากล้วย
สองปลีเป็นเวลานานหลายเดือนก็ยังไม่พบ นายลอยจึงได้เริ่มปลูกกล้วยเสียเองจ านวนมากหลายชนิด และ
ดูแลไร่กล้วยเป็นอย่างดี ใส่ปุ๋ยเอาใจใจใส่ดูแลต้นกล้วยเป็นพิเศษ เพ่ือให้ต้นกล้วยออกสองปลีให้ได้ 
 

นายลอยท าไร่กล้วยอยู่นาน…ก็ยังไม่ได้กล้วยสองปลีแต่อย่างใด แต่ก็ยังไม่ละความพยายาม ได้ปลูก
กล้วยเพ่ิมขึ้นอีก และขยายไร่กล้วยออกไปกว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิมเรื่อยๆ เพ่ือที่จะค้นหากล้วยสองปลีให้
ได้…ปีแล้วปีเล่าที่ท าไร่กล้วยได้น าผลผลิตจากไร่ไปขายอยู่เป็นเวลานานถึง 7 ปี…มีเงินทองเก็บไว้จากการ
ขายกล้วยเป็นจ านวนมาก…จนมีฐานะเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมา 

 
เมื่อมีฐานะร่ ารวยก็ไปสู่ขอลูกสาว…เศรษฐีคนที่นายลอยหมายปองไว้ จนได้แต่งเป็นสามีภรรยาสม

ความปรารถนา…แต่ต้นกล้วยทั้งหมดที่นายลอยปลูกไว้ก็ไม่เคยออกสองปลีเลย ท าให้นายลอยคิดว่า“กล้วย
สองปลีที่หญิงชราบอกให้หามาท ายาเสน่ห์นั้น คงไม่มีในโลกนี้แน่นอน แต่การที่หญิงชราสั่งให้หากล้วยสอง
ปลีให้ได้ คงเป็นอุบายเพื่อส่งเสริมให้นายลอย มีความมานะ จนสามารถเป็นเศรษฐีได้ในเวลาต่อมานั่นเอง” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  2 สิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่   3   สวนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้           เวลา  2  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   1.1 ง1.1 ม.3/3 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างม ีคุณธรรม 
   1.2 ศ1.1 ม.3/9 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค ที่หลากหลาย 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันลอยกระทง  
    2.2 กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
    2.3 กิจกรรมป้ายนิเทศ 
    2.4 กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
    2.5 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  มีวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
4.  เนื้อหา 
 วัสดุเหลือใช้รวมถึงขยะและของใช้แล้วที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการจัดการและสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุกรูปแบบจะช่วยลดปัญหา
มลพิษได ้
5.  สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ 
 5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  กิจกรรม 

6.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
1)  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  (1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาในกองลูกเสือ เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ประเภทขวด แกลลอน  

ยางรถพลาสติก ฯลฯ ที่ทิ้งในบ้าน ชุมชนหรือในโรงเรียน ซึ่งมีมากมาย และเป็น 
ที่ย่อยสลายได้ยากมาก 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือน าภาพการน าวัสดุเหลือใช้ประเภท  ขวด  แกลลอน  ยางรถ   
พลาสติก  ฯลฯ  ไปดัดแปลงใช้ประโยชน์  เช่น ดัดแปลงยางรถยนต์เก่าเป็นถัง 
ขยะและกระถางต้นไม้ให้ลูกเสือดู 
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(3) มอบหมายงานให้ลูกเสือร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์  น าวัสดุเหลือใช้ประเภทนี้ 
มาดัดแปลงใช้ประโยชน์  โดยให้หมู่ลูกเสือแข่งขันกันสร้างสวนหย่อมในโรงเรียน 
หมู่ละ 1 แห่ง 

(4) ให้แต่ละหมู่ส่งตัวแทนหมู่ละ 1 คน มาเป็นกรรมการ และกรรมการก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนนและพิจารณาให้คะแนนแต่ละหมู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
โดยให้คะแนนใน 5 ประเด็น ได้แก่ 

-  ความคิดสร้างสรรค์ 
-  การน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 
-  การประหยัด  ใช้เงินน้อยที่สุด 
-  การใช้ประโยชน์สวนหย่อม 
-  ความสวยงาม 

(5) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวางแผน  แบ่งงาน  และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และต้นไม้  มาท าสวนหย่อมนอกเวลา 

 4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
 5)  พิธีปิด(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
หมู่ลูกเสือร่วมกันสร้างสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัว  โดยใช้วัสดุเหลือใช้มา

ประดับ  กระจายจัดตามมุมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  แต่ละหมู่ติดป้ายชื่อสวนหย่อมของหมู่ตน  และ
ช่วยกันดูแลให้สวยงามและใช้ประโยชน์ต่อไป(นอกเวลา) 

 

 6.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์) 
 1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
 2)  เพลง หรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) หมู่ลูกเสือเข้าประจ าที่ดูแลความเรียบร้อยตามสวนหย่อมของตน 
(2) กรรมการเดินดู ซักถามและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และประกาศผล 
 ในกองลูกเสือสุ่มถามความรู้สึกลูกเสือต่อกิจกรรม และข้อคิดที่ได้  

 4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
 5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล  
 หมู่ลูกเสือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ได้ดีเยี่ยมทุกหมู่และใช้ประโยชน์ได้จริงยั่งยืน 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือใช้ที่จะช่วย 
ลดปัญหามลพิษ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
เพลงดอกบัว 
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 ดอกบัวเอ๋ยดอกบัว  นั้นมีอยู่ทั่วทั้งในถิ่นไทย  ชูดอกงามอร่ามไป  สวยสมถูกใจจริงเจ้า  
วนพราวอยู่ในบึง  จะเด็ดบัวก็อยู่ไกล  สองมือเอ้ือมไปเท่าไรก็ไม่ถึง  ได้แต่มองจ้องตรึง  ฉันขอฝากบึงอ าลา  
ขอลาไปก่อนเอย 
 

วันนี้ยินดี 
 

                           วันนี้ยนิดีที่เราได้มาพบกัน  (ซ้ า )        ยินดี  ยินดี  ยินดี 
                  มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก    ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป 
                  มาเถิดมาเรามาร่วมจิต                   ช่วยกันคิดท าให้การลูกเสือเจริญ 
 
 

ภาพการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ 
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ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-
2005&group=7&gblog=2 
 
  

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-2005&group=7&gblog=2
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-2005&group=7&gblog=2


18 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต    ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
กาบ้ายอ 

 
สุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนื้อชิ้นโตอยู่ในปาก จึงเอ่ยว่า "เพ่ือนกาเอ๋ย ตาของเพ่ือนช่างงามราวกับตา

เหยี่ยวปีกก็เป็นเงางามดั่งปีกนกอินทรี ข้าอยากรู้นักว่าถ้าเพ่ือนร้องเพลงเสียงของเพ่ือนจะไพเราะเพราะ
พริ้งเพียงใด"กาได้ฟังค าป้อยอก็ชอบใจ รีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอกเมื่อกาอ้าปากทันใดนั้นชิ้นเนื้อก็
ต ก ล ง ม า ที่ พ้ื น  สุ นั ข จิ้ ง จ อ ก รี บ เ ข้ า ไ ป ค า บ ชิ้ น เ นื้ อ เ เ ล้ ว วิ่ ง จ า ก ไ ป ทั น ที      
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนที่มาเฝ้ายกยอปอปั้น ย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา 

 
 

กบฟุ้งซ่าน....ข้างก าแพงวัด 
 

กบตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างก าแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืด พอพระกลับถึงวัด
เพ่ือฉันอาหารเช้า...กบตัวเดิมจึงนึกในใจว่า“ถ้าฉันได้เกิดเป็นพระคงจะดีเพราะมีคนถวายอาหารให้กินทุก
วัน”  

ครั้นเมื่อพระฉันเสร็จ พวกเด็กวัดก็มาน าอาหารที่เหลือมากมายไปกินต่ออย่างเอร็ดอร่อยตอนนี้กบ
เกิดเปลี่ยนใจ อยากเกิดเป็น "เด็กวัด"ดีกว่า สบายกว่าพระเป็นไหน ๆตื่นสายก็ได้ ไม่ต้องออกตามพระไป
บิณฑบาตก็ได ้

เมื่อเด็กวัดกินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลือทั้งหมดให้หมาวัดกินจากนั้นก็ช่วยกันล้างจานถึงตอนนี้เจ้า
กบก็เปลี่ยนใจอีก... อยากเกิดเป็น "หมาวัด"แล้ว เพราะไม่ต้องล้างจานเหมือนเด็กวัด 

พอหมาวัดกินอาหารเสร็จก็แยกย้ายไปท าหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้า กบมองเห็น
ฝูงแมลงวันบินมาตอมอาหารต่อจากหมาวัดกบจึงเปลี่ยนใจอีกแล้วอยากเกิดเป็น  "แมลงวัน"สบายที่สุด ไม่
ต้องท าอะไรเลยหน าซ้ า ยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดด้วย 

ขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านก าลังคิดเพลินๆ อยู่นั้นพอดีหันมาเห็น แมลงวัน บินมาใกล้ๆจึงใช้ลิ้นตวัดเอา
แมลงวันเข้าปากตัวเองโดยสัญชาตญาณถึงตอนนี้ ....กบฟุ้งซ่านจึงบรรลุธรรมฉับพลัน!!คิดได้ว่า เอ้อ!  "เป็น
ตัวของเราเองนี้แหละ"ดีที่สุดเลย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  จงเชื่อมั่นในตัวเองและจงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ 
 

 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  2 สิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่  4 โลกสวยด้วยมือเรา                             เวลา  1  
ชั่วโมง 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   1.1 ศ 1.1 ม.3/9 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยาย เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค ที่หลากหลาย 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
    2.1  กิจกรรมวันคัญท าป้ายรณรงค์ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทย เป็นต้น 
    2.2  กิจกรรมประกวดวาดภาพ  
    2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.  เนื้อหา  
 จัดท าแผ่นพับ  วาดรูป รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
5.  สื่อการเรียนรู้  

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 กระดาษ 
5.3 ดินสอ 
5.4 ดินสอสี  สีเทียน 
5.5 เรื่องที่เป็นประโยชน์   

6.  กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนในเรื่องของสาเหตุและแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ตามท่ีลูกเสือได้น าเสนอไว้จากสัปดาห์ที่ผ่านมา 

2) ลูกเสือแต่ละคนจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือวาดภาพรณรงค์  
รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้เลือกจัดท าคนละ 1 รูปแบบ 

3) ลูกเสือน าเสนอผลงานตัวเองต่อกองลูกเสือ  ผู้ก ากับน าผลงานของลูกเสือ  
โดยติดแสดงในบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน หรือติดแสดงในโอกาสอื่น  
เช่น ในวันรักษ์สิ่งแวดล้อม  

4) รวมกอง ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปราย และสรุป ในประเด็น 
     -แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสือ 
 
 ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เพลงงานสิ่งใด 
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             งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แม้นใครละเลยทิ้งปล่อย  มัวแต่คอยเฝ้าแต่คอย   
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง    
             ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จ าไว้ทุกคนต้องท างานเราต้องช่วยกัน ช่วยกัน…..ช่วยกัน…….ช่วยกัน 
 

 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ลูกชาวนากับมรดก 
 

  นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยู่ครอบครัวหนึ่ง เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็
ชวนกันออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุ่น เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าทรัพย์สมบัติของพ่ออยู่ใน
สวนองุ่น 
“น้องไปขุดตรงนั้นนะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง” 
ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกันขุดดินเพื่อหาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่สามารถหาสมบัติ
ที่คิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้เเต่สวนองุ่นที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้น กลับยิ่งเจริญงอกงามดี  
จนลูกชาวนาสองพ่ีน้องสามารถท่ีจะขายองุ่นจนได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งสองจึงเพ่ิงรู้ว่าทรัพย์สมบัติ
ที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกนั้นแท้จริงไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคืออะไร 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่  2 สิ่งแวดล้อม 
แผนการจัดกิจกรรมที่   5 รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม   เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมโครงการธนาคารคัดแยกขยะ 
 2.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้วันคัญ เช่น วันพ่อ วันดินโลก วันแม่ เป็นต้น 
 2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ท าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4.  เนื้อหา 
 ตัวอย่างโครงการ 
5.  สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
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5.2 แบบฟอร์มโครงการ 
5.3 เรื่องที่เป็นประโยชน์  

6.  กิจกรรม 
 6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลง หรือเกม 
 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) ผู้ก ากับถามลูกเสือถึงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นอย่างไร 
  2) ให้แต่ละหมู่ระดมความคิดจัดท าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใน 

  ระยะเวลา 2 เดือน โดยให้ลูกเสือเขียนโครงการส่งให้ผู้ก ากับลูกเสือตรวจก่อน  
 3) ให้ลูกเสือปฏิบัติงานตามที่เขียนไว้ในโครงการ 
  4) ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้หมู่ลูกเสือน าเสนอผลการปฏิบัติการ โดยอาจจะดูจาก 

  สถานที่หรืองานจริงที่ลูกเสือได้ปฏิบัติ 
 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
 6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
7.  การประเมินผล 
 การมีส่วนร่วมในการท าโครงการ ความส าเร็จของโครงการ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลงเพลงสามัคคีรวมใจ 
   สามัคคีร่วมใจ         เร็วไวช่วยกันท าการงานด้วยความส าราญเริงใจ 

 มาช่วยกันซิเร็วไว              จะได้เสร็จทันใดใครๆก็พากันยกย่อง 
เกมเดินหมี 

 วิธีเล่นมีดังนี้ 
1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก  จัดให้ทุกหมู่มีจ านวนคนเท่า ๆ กัน 

2. ให้นายหมู่น าไม้พลองไปวางไว้ให้ห่างจากคนหัวแถวเท่า ๆ กัน  แล้วกลับมาเข้าแถว 
ตามเดิม 

3. เมื่อได้ยินค าสั่งว่า  “ เริ่มเล่น”  ให้คนหัวแถวก้มตัวลง  ใช้มือท้ัง  2  ข้าง  จับที่ข้อเท้า 
ด้านนอกให้แน่น  แล้ววิ่งอ้อมไม้พลอง  แล้วกลับมาแตะคนต่อไป  ตนเองไปต่อท้ายแถว 
4. คนที่ถูกแตะวิ่งไปอ้อมก้อนหิน แล้วกลับมาแตะคนต่อไปเช่นเดียวกัน 

5. เล่นกันไปเรื่อยๆ ลูกเสือหมู่ใดท าได้ถูกต้องครบทุกคน  และท าได้เสร็จก่อนลูกเสือหมู่อ่ืน   
จะเป็นผู้ชนะ  หมู่อ่ืนปรบมือให้ 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
นึกว่าง่าย 

 
 คนไทยกับคนลาวเป็นเพื่อนกัน คนไทยนั้นมีเรืออยู่ล าหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเกิดน้ าท่วมขึ้น   
คนลาวจึงนั่งไปกับเรือของคนไทย โดยคนลาวนั่งอยู่ที่หัวเรือและคนไทยนั่งอยู่ที่ท้ายเรือ และก็เป็นคนพาย
เรือไปด้วยเมื่อพายเรือไปได้สักระยะหนึ่ง คนลาวเห็นว่าเรือวิ่งตรงเข้าไปหาตนไม้จนจะชนต้นไม้ คนลาว
ตกใจกลัวจึงร้องบอกไปว่า“ซ้ายหน่อยๆ” คนไทยก็พายงัดเล็กน้อย เรือก็ไม่ชนต้นไม้ เรือรอดผ่านไปได ้
 
เมื่อพายต่อไปอีกสักระยะเรือก็รี่ตรงเข้าไปจะชนบ้านอีก คนลาวเห็นดังนั้นก็ตกใจ ร้องขึ้นมาอีกว่า  
“ขวาหน่อยๆ” คนไทยก็พายงัดเล็กน้อย เรือก็รอดไปได้โดยไม่ชนบ้านคนลาวคนนั้นจึงบังเกิด 
ความสงสัยแล้วจึงถามคนไทยขึ้นว่า“นี่เรือของเพื่อนท าด้วยอะไรนะถึงว่าง่ายอย่างนี้” 
“อ๋อเรือล านี้ขุดขึ้นจากไม้ตะเคียนนะเพื่อน”คนไทยตอบคนลาวคนลาวได้ฟังดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านก็บอก
กับเมียของตนว่า “นี่น้องไม้ตะเคียนนี่ว่าง่ายจังพ่ีอยากจะขุดเรือจากไม้ตะเคียนสักล า ที่ข้างบ้านเรามีไม้
ตะเคียนอยู่ต้นหนึ่งเดี่ยวพ่ีจะโค่นมาขุดท าเรือนะ”เมียก็บอกกับคนลาวที่เป็นผัวว่า“มันจะทับบ้านพังนะซิ
พ่ี”“มันไม่ทับบ้านเราหรอก ไม้ตะเคียนมันว่าง่าย” ฝ่ายผัวรีบอธิบายสรรพคุณของต้นตะเคียนเสร็จสรรพว่า
แล้วคนลาวคนนั้นก็คว้าขวานไปตัดต้นตะเคียนที่อยู่ข้างบ้านในทันที ฟันไปๆจนต้นตะเคียนจวนเจียนจะ
ขาดอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเอนลงจะทับบ้าน คนลาวก็ไปยืนโบกไม้โบกมือร้องตะโกนไปว่า “ซ้ายหน่อยๆ”ต้น
ตะเคียนก็ล้มลงทับหลังคาบ้านพังไปเรียบร้อย  
คนลาวคิดบ่นอยู่ในใจว่า“เอ๊ะ! ท าไมต้นตะเคียนบ้านเรานี่ถึงดื้อขนาดนี้ ท าไมไม่เหมือนต้นตะเคียนของคน
ไทยเลย ว่าง่ายเอาเสียมากๆ” 

ที่มา: http://www.nithan.in.th 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเข้าใจอะไรที่ไม่ถูกต้อง หรือการที่หลงเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ จะน ามาซึ่งความ 
      เสียหายหรือความหายนะได้ฉะนั้น ก่อนที่จะเชื่อในอะไรก็ตาม ควรที่จะพิจารณา 
      ไตร่ตรองให้รอบคอบ โดยใช้หลักของเหตุผลเป็นหลักก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  3 อุดมคติ 
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แผนการจัดกิจกรรมที่   6 คุณธรรมในชีวิต   เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1.1 ส 1.2 ม.3/2 วิเคราะห์ความส าคัญพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่สร้างสรรค์อารยธรรมและ
ความสงบสุขของโลก 
 1.2 ส 1.2  ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
2.1 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม 
2.2 กิจกรรมวันคัญทางพระพุทธศาสนา 
2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ยึดหลักธรรมค าสั่งในศาสนาของตนในการด ารงชีวิต 
4.  เนื้อหา 
 ศึกษาหลักค าสั่งสอนในศาสนาที่ตนเองนับถือ แล้วน ามายึดถือปฏิบัติในชีวิตเพ่ือน ามา 
ซึ่งความสงบสุขในสังคม 
5.  สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 ใบงาน 
5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาในกองลูกเสือ ถึงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่มักจะมีแต่ 
    เรื่องท่ีรุนแรงและมักจะพบกับกลุ่มวัยรุ่น   
  2) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือส่งตัวแทนออกมาจับฉลากเพ่ือรับใบงาน ที่ผู้ก ากับลูกเสือ 
    เตรียมไว้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายต่างๆในใบงานที่ได้รับ 
  3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานที่ละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันพิจารณา 
    เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน  

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลงเพื่อน 
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              เพ่ือน   เพ่ือน ไม่เคยทิ้งเพ่ือน    ยามร่วมงานเราเหมือน  มีหัวใจเดียวกัน 
เพ่ือน  เพ่ือนไม่ลืมสัมพันธ์        ยามร่วมงานสุขสันต์สารพันเพื่อนเอย 
กินน้ าร่วมแก้วร่วมขัน               กินข้าวหม้อเดียวกันมันจังเลย 
มีทุกข์เราต่างเปิดเผย                  สุขทุกข์ใดเลย  เพ่ือนกัน 

 
เกมวิบาก 

 
          วิธีการเล่นเกม  มีดังนี้ 

1. ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว หันหน้าไปทางเดียวกัน  ยื่นอยู่ที่เส้นซึ่งห่าง 
จากเส้นชัย 10 เมตร 
2. ผู้เล่นแถวหลังยกขาขวาขึ้นให้ผู้เล่นที่อยู่แถวหน้าจับขาไว้ มือทั้งสองของผู้เล่นแถว 
หลังจับบ่าของผู้เล่นคนหน้าไว้ 
3. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้เล่นทุกคู่วิ่งไปข้างหน้าตรงไปยังเส้นชัย 
4. ผู้เล่นทุกคู่ต้องไม่แยกจากกันและต้องวิ่งในลักษณะ 3 ขา คู่ใดล้มให้เริ่มวิ่งใหม่ตรงจุดที่ล้ม 
5. คู่ใดถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบงาน 

 

 

 

 

 

 
ใบงาน 

ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่ำนเน้ือขำ่วทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิครำะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุกำรณ์ใดทีส่ ำคญั 
 2) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และขำดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถำ้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตำมบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพรำะเหตุใด 
  
 

เร่ืองท่ี 1 
 

เวลำ 20.15 น. วำนนี้ (12 ก.ย.) อำสำสมคัรกูภ้ยัป่อเตก็ตึง๊ และ อำสำสมคัรศูนยว์ทิยบุรูพำ และ 
กูภ้ยั 438 รบัแจง้อุบตัเิหตุ ทำงเขำ้กำรเคหะฉลองกรงุห่ำงจำกปำกซอยประมำณ 400 เมตรในทีเ่กดิเหตุพบ
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เร่ืองท่ี 2 
 

(1 ส.ค.) ผอ.โรงเรยีนวดัหนองกอไผ่ จ.พจิติร เผยส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรประถมศกึษำพจิติร เขต 2 
เลอืก น้องเจมส ์เป็นเดก็ยอดกตญัญ ูปัน่จกัรยำน 20 กม. กลบัมำดแูลป้อนขำ้วป้อนน ้ำพ่อแมป่่วยหนกั 
เตรยีมรบัโล่วนัแมท่ีส่วนอมัพรนำยประกอบ บรรณำธรรม ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนวดัหนองกอไผ่ ต.วงัส ำโรง 
อ.บำงมลูนำก จ.พจิติร เปิดเผยว่ำ ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรประถมศกึษำพจิติร เขต 2 ไดค้ดัเลอืก "น้องเจมส"์ 
ด.ช.ธรีพฒัน์ วงษ์บุญม ีนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่3 โรงเรยีนบำ้นหนองกอไผ่ เป็นเดก็ชำยยอดกตญัญ ู 

http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://campus.sanook.com/929004/
http://motherday.sanook.com/
http://home.sanook.com/
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 1) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุกำรณ์ใดทีส่ ำคญั 
 2) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และขำดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถำ้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตำมบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพรำะเหตุใด 

 
 

เร่ืองท่ี 3 
 

ผูส้ ื่อขำ่วประจ ำจงัหวดัเพชรบรูณ์ ไดร้บักำรประสำนจำก นายดาวอทุยั ไชยพรม ครโูรงเรยีนวดัซบั
บอนวทิยำ ต ำบลกนัจ ุอ ำเภอบงึสำมพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ว่ำ มเีดก็นกัเรยีนชำยคนหนึ่ง ขำดเรยีนต่อเนื่อง
ตดิต่อกนัมำนำนกว่ำ 2 เดอืนแลว้ เนื่องจำกตอ้งอยูด่แูลแมท่ีก่ ำลงัป่วยหนกั ส่วนพ่อทีเ่ป็นเสำหลกัของ
ครอบครวั ตอ้งออกไปท ำงำนรบัจำ้งรำยวนั เพื่อหำเงนิมำดแูลภรรยำทีป่่วยและใชจ้่ำยในครอบครวัเมือ่เดนิทำง
ไปถงึ พบกบั เดก็ชายศกัดา จ าปาแก้ว อำย ุ13 ปี ก ำลงัศกึษำอยูช่ ัน้ประถมศกึษำ ป.6/1 โรงเรยีนวดัซบั
บอนวทิยำ และ เดก็ชายธนายตุ จ าปาแก้ว อำย ุ9 ปี ก ำลงัศกึษำอยูช่ ัน้ประถมศกึษำ ป.3/1 โรงเรยีนวดัซบั
บอนวทิยำ 2 พีน้่องก ำลงัช่วยกนัก่อไฟจดัเตรยีมหุงขำ้วและลำ้งถว้ยลำ้งจำนรอพ่ออยูท่ี่บำ้นอกีทัง้ยงัท ำกำรเชด็
ตวั ทำแป้งตำมกจิวตัรประจ ำวนัใหแ้มค่อื นางชญัญา กาสิงห ์อำย ุ36 ปี ทีป่่วยหนักดว้ยโรค SLE หรอืโรค
พุ่มพวง แพภ้มูติวัเอง ไมส่ำมำรถช่วยเหลอืตวัเองได ้ตอ้งนอนอยูก่บัทีม่ำนำนกว่ำ 8 เดอืน ล่ำสุดเป็นแผลกด
ทบัทีบ่รเิวณดำ้นหลงัและสะโพก ตอ้งคอยใหอ้ำหำรเหลวทำงสำยยำง และตอ้งมคีนคอยดแูลอยำ่งใกลช้ดิ 

ลกูชำยคนโตคอื เดก็ชำยศกัดำ ส่งผลใหต้อ้งหยดุเรยีนมำนำนกว่ำ 2 เดอืนแลว้ เนื่องจำกพ่อตอ้งออก
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ใบงาน 

ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่ำนเน้ือขำ่วทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิครำะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุกำรณ์ใดทีส่ ำคญั 
 2) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และขำดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถำ้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตำมบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพรำะเหตุใด 

 
 

เร่ืองท่ี 4 
 

ผูส้ ื่อขำ่วรำยงำนเมือ่เวลำ 02.30 น. (13 ธ.ค.) พ.ต.ท.อุดม บุญพุฒ พนกังำนสอบสวน  
สภ.หำดใหญ่ รบัแจง้ว่ำเกดิเหตุวยัรุน่ไล่ยงิกนับนถนนรำษฎรอุ์ทศิ หรอืเขต 8 เขตเทศบำลนครหำดใหญ่ ยำ่น
สถำนบนัเทงิของเมอืงหำดใหญ่ เหตุเกดิบนถนนหน้ำสถำนบนัเทงิแห่งหนึ่ง หรอื "โซตสัผบั" หลงัจำกชุด
สบืสวน สภ.หำดใหญ่และหน่วยกูภ้ยัมลูนิธมิติรภำพสำมคัคไีปตรวจสอบทีเ่กดิเหตุต่อมาพบร่างนายสรุ
ศกัด์ิ อาย ุ20 ปี ถกูยิงด้วยอาวธุปืนขนาด 9 มม. ท่ีบริเวณศีรษะและล าตวั 3 นัด นอนเสียชีวิตอยู่บน
ถนน โดยมรีถจกัรยำนยนต์ฮอนดำ้เวฟ สดี ำตดัเทำ หมำยเลขทะเบยีน  
1 กช สงขลำ 9413 ซึง่เป็นของผูต้ำยลม้อยู่ขำ้งๆนอกจำกนี้ ยงัมีชาวบ้านซ่ึงเป็นชายท่ีขบัรถผ่านมาถกู
ลกูหลงได้รบับาดเจบ็ 1 ราย ถูกกระสุนเขำ้ทีห่น้ำแขง้ 1 นดั ถูกน ำตวัส่งโรงพยำบำลหำดใหญ่ และยงัมี
รถยนตท์ีจ่อดอยูร่มิถนนถูกกระสุนอกี 2 นดั จำกกำรตรวจสอบทีเ่กดิเหตุพบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยูใ่น
ทีเ่กดิเหตุ 5 ปลอก เจำ้หน้ำทีไ่ดเ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนจำกกำรสอบสวนทรำบว่ำ ขณะเกดิเหตุผูต้ำยขบั
รถจกัรยำนยนตม์ำกบักลุ่มของเดก็แวน้ ทีต่ระเวนขบัรถซิง่มำตำมเสน้ทำงถนนรำษฎรอุ์ทศิ หรอืเขต 8 ซึง่
เป็นหน่ึงในเสน้ทำงทีเ่ดก็แวน้มกัจะรวมตวักนัขบัรถซิง่ในช่วงสุดสปัดำห ์และถูกกลุ่มวยัรุ่นซึง่เป็นกลุ่มรถซิง่
ดว้ยกนั และเป็นคู่อรขิบัรถจกัรยำนยนตต์ำมไล่ยงิ 5 นดั จนลม้ลงเสยีชวีติคำทีบ่นถนน 
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ใบงาน 
ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่ำนเน้ือขำ่วทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิครำะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุกำรณ์ใดทีส่ ำคญั 
 2) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จำกเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศำสนำทีต่นนบัถอื มำใชใ้นชวีติ และขำดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถำ้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตำมบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพรำะเหตุใด 
 

เร่ืองท่ี 5 
(7 ส.ค.) ส ำนกัข่ำวต่ำงประเทศรำยงำนว่ำ ศำลในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง พจิำรณำคดฆีำตกรรมสุดสยอง
และสะเทอืนใจ เมือ่ นายเฮนรี ฉัว่ วยั 30 ปี ฆ่าพ่อแม่ของตวัเอง คอื นำยฉัว่ หวงิ ก ีวยั 65 ปี และ นำงซิว่ 
ยวต อี ้วยั 62 ปี โดยร่วมมือกบัเพ่ือนช่ือ นายเจอ๋ ชุน ไค วยั 36 ปี พฤตกิรรมของผูต้อ้งหำคอืตดัหวัของ
พ่อแมแ่ช่ไวใ้นตูเ้ยน็ จำกนัน้กน็ ำศพไปยำ่งไฟ พรอ้มกบัทำเกลอืและบรรจลุงกล่องอำหำรก่อนน ำไปทิง้ถงัขยะ
เพื่อเป็นกำรท ำลำยหลกัฐำนนำยฉัว่ไดใ้หก้ำรกบัเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจว่ำ พ่อแมไ่ดเ้ดนิทำงไปประเทศจนี โดย
วำงแผนใหเ้ป็นบุคคลหำยสำบสญู แต่ต่อมำไดม้กีำรพดูคุยกบัเพื่อนในอนิเตอรเ์น็ตว่ำ ตนเองเป็นผู้ฆ่ำพ่อแม่
เอง โดยเขำไดบ้อกกบัเพื่อนว่ำเขำเป็นคนมปัีญหำทำงจติไมส่ำมำรถรบัรูค้วำมเจบ็ปวดของคนอื่นได ้หลงัจำก
นัน้ไมน่ำนเจำ้หน้ำทีไ่ดพ้บศรีษะของพ่อแมน่ำยฉัว่อยูใ่นตูเ้ยน็ของอพำรต์เมน้ท ์ทีเ่ตม็ไปครำบเลอืดเมือ่เดอืน 
ม.ีค.56 และพบกล่องขำ้วบรรจเุนื้อศพทีถู่กยำ่งไฟอย่ำงไรกต็ำมเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกดิขึน้เมือ่เดอืน ม.ีค.2556 
และเพิง่มกีำรพจิำรณำคด ีซึง่นำยฉัว่และนำยเจอ๋ยงัคงใหก้ำรปฏเิสธในขอ้หำฆำตกรรม นำยฉัว่รบัสำรภำพ
เพยีงขอ้หำฆ่ำคนตำยโดยไมเ่จตนำและขดัขวำงกำรฝังศพอยำ่งถูกกฏหมำย แต่อยักำรชีว้่ำกำรกระท ำของ
ผูต้อ้งหำเป็นกำรฆ่ำคนโดยเจตนำและไตรต่รองไวก่้อน เนื่องจำกมกีำรวำงแผน ซือ้มดี ตูเ้ยน็ เตำอบ และหมอ้
หุงขำ้ว เพื่อมำเป็นอุปกรณ์ในกำรลงมอื 
 

http://news.sanook.com/
http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://campus.sanook.com/929004/


คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 31 
 

 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

หัวใจนกอินทรี 
 

ขณะที่ “ชาวไร่” คนหนึ่ง ก าลังเดินผ่านบริเวณตีนเขา ชาวไร่คนนั้นก็ได้พบ "ไข่ของนกอินทรี"ฟอง
หนึ่งตกลงมาจากรังซึ่งอยู่บนหน้าผา เขาเห็นว่าไข่ฟองนั้นยังไม่แตก เขาจึงเก็บไข่ใบนั้นกลับไปที่ไร่ แล้วเขา
ก็น าไปให้ “แม่ไก่” ตัวหนึ่งที่ก าลังกกไข่ของมันลองฟักดู ในไม่ช้า แม่ไก่ก็ฟักจน “ลูกนกอินทรี” ออกมา
จากไข่ พร้อมๆกับลูกของมันซึ่งเป็น “ลูกไก”่ 

ลูก นกอินทรีตัวนั้น จึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพวกลูกไก่ มันเดินตามแม่ไก่ และพยายามส่งเสียงร้อง
ให้เหมือนลูกไก่ แต่มันก็ท าได้ไม่ดีเอาเสียเลย มันเดินช้างุ่มง่าม เพราะตัวของมันอ้วนใหญ่ และเสียงของมัน
ก็ใหญ่แหบห้าว ไม่ไพเราะเหมือนพวกพ่ีๆน้องๆมัน มันพยายามหัดคุ้ยเขี่ยหาอาหาร พวกแมลง และไส้เดือน
กิน ใช้ชีวิตไปตามประสาไก่ 

อยู่มาวันหนึ่ง… ในขณะที่ลูกนกอินทรีและพ่ีน้องไก่ ก าลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินอยู่นั้น แม่ไก่ก็  ส่ง
เสียงร้องเตือน ให้พวกลูกๆรีบเข้ามาซุกปีกของมัน เพ่ือหลบหนีจากภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น 

เมื่อมันมองขึ้นไปบนท้องฟ้า มันก็เห็น “นกตัวใหญ่” นกตัวนั้นช่างสง่างาม และน่าเกรงขามยิ่งนัก 
มันบินถลา...ร่อนอยู่บนเวหาสีคราม อย่างไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด 

“แม่จ๋า... นั่นตัวอะไรจ๊ะแม่ ดูช่างสง่างาม และน่าเกรงขามจังเลย" แม่ของมันจึงตอบว่า 
“ลูกเอ๋ย... นั่นคือ เจ้าแห่งเวหา หรือ พญาอินทรี ไงล่ะ เจ้าอย่าได้แสดงตัวออกไปท้าทายเด็ดขาด เพราะ
นอกจากท่านจะสง่างามแล้ว ท่านยังมี “กรงเล็บและจะงอยปากอันแหลมคม” ที่สามารถฉีกเนื้อของเจ้า
ออกเป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดาย” 

พอมันเริ่มโตขึ้นเป็น นกอินทรีหนุ่ม เหล่าพ่ีน้องของมันซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็น ไก่หนุ่มไก่สาว ก็ล้วน
แล้วแต่มีความคล่องแคล่วปราดเปรียวยิ่งนัก ผิดกับเจ้านกอินทรี ที่ยังคงแลดูอ้วน และอุ้ยอ้ายเช่นเดิม สร้าง
ความขบขันให้กับ บรรดาไก่ท้ังหลาย และถูกล้อเลียนอยู่เนืองนิตย์ 

มันจึงนึกในใจว่า “ท าไมตัวฉันช่างโชคร้ายเสียจริงๆ ที่เกิดมามีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าไก่ตัวอ่ืนๆ ตัว
ของฉันนั้นใหญ่โตจนน่าจะเท่ากับ พญาอินทรี แล้ว แต่มันกลับไร้ค่ายิ่งนัก เมื่อเปรียบกับ เจ้าเวหา ผู้ครอบ
ครอบแผ่นฟ้า นี่ถ้าฉันได้เป็น นกอินทรี จริงๆ ก็คงจะดีไม่น้อยทีเดียว เพราะบรรดาไก่ทั้งหลายจะได้ไม่
หัวเราะเยาะฉันเหมือนเช่นทุกวันนี้" 

ในที่สุด นกอินทรีตัวนั้น ก็ใช้ชีวิตต่อไปดั่งเช่นไก่ที่อัปลักษณ์ตัวหนึ่ง เติบโต แก่ลง และตายไป ด้วย
ความหวัง และค าอธิฐานที่น่าสงสารก่อนตายว่า…"เกิดชาติหน้าอีกครั้ง ขอให้เกิดเป็น นกอินทรี เถิด" 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงเชื่อถือและศรัทธาต่อตนเอง“เรา” จะเป็น “ใคร” นั้น สิ่งส าคัญไม่ได้อยู่ที่ 
     “รูปลักษณ์ภายนอก” แต่อยู่ที่ “หัวใจของเรา”หัวใจที่ต้อง เชื่อถือศรัทธา ต่อตัว 
     ของเราเองเท่านั้น  เฉกเช่นเดียวกันกับ “ลูกนกอินทรี” ที่ถึงแม้ว่าร่างกาย 
     ภายนอก ของมัน จะเป็น พญาอินทรีที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็ตาม แต่เมื่อมันไร้ซึ่ง หัวใจ 
     ของพญาอินทรีแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะกลายเป็น พญาอินทรีเจ้าแห่งเวหาได้ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  3  อุดมคติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7     ยกย่องคนดี        เวลา  1  ชั่วโมง 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
- 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง  
 2.2 กิจกรรมบันทึกความดี 
 2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 มีโอกาสได้แสดงการยกย่องคนดี  และเผยแพร่เกียรติคุณของคนดีในสังคม 
4.  เนื้อหา  
 การยกย่องและให้เกียรติกับผู้ที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรมจริยธรรม 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  กิจกรรม 

6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเกี่ยวกับ “กิจกรรมยกย่องคนดี”และให้ลูกเสือน าเสนอชื่อ 
   ลูกเสือในกองลูกเสือของตนที่พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ในบ าเพ็ญประโยชน์  
   ช่วยเหลือผู้อื่นทั้งในครอบครัวในชุมชน ในโรงเรียน และในกองลูกเสือ ได้อย่างน่ายกย่อง 
  2) ลูกเสือในกองร่วมกันวิเคราะห์เพื่อนลูกเสือที่มีคุณสมบัติและน าเสนอชื่อเพ่ือให้สมาชิก 
   ในกองได้พิจารณา 

   3)ลูกเสือร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติของลูกเสือที่ถูกน าเสนอชื่อ 
  4)กองลูกเสือร่วมกันสรุปรายชื่อลูกเสือ รายงานต่อผู้ก ากับลูกเสือ เพ่ือยกย่องในระดับ 
   โรงเรียนและพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการขอรับเหรียญลูกเสือสดุดี 

   5)ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันแสดงความยินดีกับลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือก 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่มีประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 ลูกเสือยอมรับเพ่ือนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ควรยกย่องเป็นคนดี 
8.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจผู้อ่ืน รับผิดชอบสังคม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลงเบิกบานใจ 

เบิกบานใจเมือเราอยู่พร้อมเพรียงกันชื่นชีวันทุกคนเบิกบานหรรษา 
ต่างคนยิ้มย่องผองใสสุขใจเสียเป็นหนักหนา 

เพ่ิมไมตรีรอยยิ้มนี้มีคุณค่าหมั่นขยันทุกวันเวลายิ้มกันดีกว่าสดชื่นรื่นรมย์ 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
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อ่านหนังสือไม่ออก 

 หนุ่มบ้านนอกยากจนคนหนึ่ง เสี่ยงโชคมาหางานท าในกรุงเทพฯ เพราะได้ยินว่าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ก าลังรับสมัครนักการภารโรงโดยไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ให้กรอกใบสมัครหนุ่มก็ยิ้มแหย ๆยกมือไหว้แล้วบอกอ่อย ๆ ว่า"ขอโทษครับพี่ คือว่า
....ผมอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนหนังสือไม่ได้ครับ..." 
 เจ้าหน้าที่ชักสีหน้าทันทีแล้วพูดว่า "อะไรกัน มาสมัครงานที่โรงเรียนถึงจะต าแหน่งแค่นักการภาร
โรง อย่างน้อยก็น่าจะอ่านออก เขียนได้ บ้างแหละ"เจ้าหน้าที่เก็บใบสมัครกับปากกาอย่างไม่มีเยื่อใย “ถ้าไม่
รู้อะไรเลยอย่างนี้ ก็เสียใจด้วยนะ กลับไปเถอะ" 
 หนุ่มบ้านนอกนั่งรถกลับบ้าน อย่างนกปีกหักเมื่อถึงบ้านจึงนึกข้ึนได้ว่าตนเองมีที่ดินรกร้างเท่าแมว
ดิ้นตาย เป็นมรดกจากพ่อผู้ล่วงลับไปแล้ว 
 ด้วยความเจ็บใจ จึงเกิดเป็นแรงมานะ ให้จับจอบเสียมหักร้างถางพง ค่อย ๆ พลิกฟ้ืนลงผลไม้ไปที
ละเล็กละน้อยด้วยความอดทนสวนผลไม้สร้างผลก าไรมากขึ้นทุกปี จนเก็บเงินซื้อที่ดินข้างเคียงขยายอาณา
เขตสวนกว้างขึ้นเรื่อย ๆ 
 บัดนี้หนุ่มบ้านนอกกลายเป็นพ่อเลี้ยงชรา เจ้าของสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั้น 
 วันหนึ่งพ่อเลี้ยงชราหอบเงินจ านวนมากไปขอเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นครั้งแรกผู้จัดการสาขาถึงกับ
เดินมาต้อนรับด้วยตัวเอง และงงสุดขีดเมื่อได้รู้ว่าชายชราอ่านหนังสือไม่ออก และเขียนหนังสือก็ไม่ได้ 
 ผู้จัดการเอ่ยถามอย่างเกรงใจสุดๆ ว่า "พวกเราในจังหวัดทราบกันดีถึงชื่อเสียงของพ่อเลี้ยง ว่ามี
กิจการสวนผลไม้ท่ีใหญ่โตและเจริญก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาค ผมไม่เข้าใจว่า พ่อเลี้ยงอ่านหนังสือไม่ออก 
และเขียนหนังสือไม่ได้ จริง ๆ หรือครับ..." 
 "...พ่อหนุ่ม" พ่อเลี้ยงชรายิ้มให้ผู้จัดการสาขาของธนาคารอย่างใจดี"...ถ้าลุงอ่านหนังสือออก และ
เขียนหนังสือได้น่ะนะ....ป่านนี้ ลุงก็คงได้เป็นภารโรงไปแล้วแหละ..."   
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกคนล้วนมีคุณค่าและความสามารถอยู่ในตัว ขอเพียงแต่ค้นให้พบ ตั้งใจท าใน 
     สิ่งที่ท าได้ และท าให้เต็มความสามารถแล้วผลส าเร็จจะตามมาในที่สุด 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  3  อุดมคติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่   8  แก้ปัญหาสังคมด้วยกฎของลูกเสือ   เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
1.1 ส 1.2 ม.3/2 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ 

อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก  
1.2 ส 1.2 ม.3/3 อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
1.3 ส 1.2 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆหรอืประวัติศาสดาทีต่นนับถือ ตามทีก่ าหนด 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม 
 2.2 กิจกรรมวันคัญทางพระพุทธศาสนา 
 2.4 กิจกรรมสวนมนต์สุดสัปดาห์ 
 2.5 กิจกรรมสวดมนต์ยามเช้า 



34 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต    ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

 2.6 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิเคราะห์ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือทีส่อดคล้องกับหลักค าสอนในศาสนาที่ตนนับถือได้ 
4.  เนื้อหา 

ค าปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ  กฎของลูกเสือ 10 ข้อ ทีส่อดคล้องกับหลักค าสั่งสอนในศาสนา 
ที่ตนเองนับถือ น าไปสู่การแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
5.  สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 ใบงาน 
5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาในกองลูกเสือ ถึงค าปฏิญาณลูกเสือ 3 ข้อ และกฎของ 
    ลูกเสือ 10 ข้อ           
   2) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือส่งตัวแทนออกมาจับฉลากเพ่ือรับใบงาน ที่ผู้ก ากับลูกเสือ 
    เตรียมไว้แล้ว ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายในประเด็นต่างๆ ในใบงานที่ได้รับ 
   3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานที่ละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันพิจารณา 
    เพ่ือให้ลูกเสือเกิดความซึมซับและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนเพื่อความสงบสุขของ 
    สังคมไทยต่อไป  

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 

เพลงความเกรงใจ 
 

          ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี           ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ 
          เกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใคร         คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจ าใจ 
 

เกม ตอบให้ผิดความจริง 
 
        วิธีการเล่นเกม  มีดังนี้ 

1. ให้ลูกเสือ – เนตรนารี ทุกหมู่เข้าแถวรวมเป็นวงกลม 
2. ให้แต่ละหมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกท่ีชอบซักถามเข้าไปยืนวงกลมหมู่ละ 1 คน เพื่อให้เป็น 
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 ผู้ถามโดยให้สมาชิกในแถววงกลมเป็นผู้ตอบ 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้ถามผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนคนละค าถาม โดยชี้ให้ 
 สมาชิกในแถววงกลมตอบอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องตอบให้ผิดจากความเป็นจริง เช่น 
ผู้ถาม “ไก่ มี 3 ขา ใช่ไหม” 
ผู้ตอบ “ใช่” 
ผู้ถาม “หมามีปีกใช่ไหม” 
ผู้ตอบ “ใช่” 
ผู้ถาม “รถเก๋งมีกี่ล้อ” 
ผู้ตอบ “มี 2 ล้อ” 
ถ้าตอบผิดคือตอบตามความเป็นจริง ให้ออกจากการเล่นคือการนั่งลง 
4.เมื่อการเล่นยุติลง ให้กล่าวค าชมเชย (เยล) ให้ ผู้ก ากับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม 
  

 
ใบงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใบงานท่ี 1 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 1  ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
  ขอ้ 6  ลกูเสอืมคีวำมเมตตำกรณุำต่อสตัว์ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิครำะหแ์ละอภปิรำยกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขำ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวำมสอดคลอ้งกบัศำสนำทีต่นนบัถอือยำ่งไร ตอบมำอยำ่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เรำสำมำรถน ำกฎของลกูเสอืไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยำ่งไร 
  
  
 

 
 

 
ใบงานท่ี 2 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 2  ลกูเสอืมคีวำมจงรกัภกัดต่ีอชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรยิแ์ละซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ 
  ขอ้ 7  ลกูเสอืเชื่อฟังค ำสัง่ของบดิำ มำรดำ และผูบ้งัคบับญัชำดว้ยควำมเคำรพ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิครำะหแ์ละอภปิรำยกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขำ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวำมสอดคลอ้งกบัศำสนำทีต่นนบัถอือยำ่งไร ตอบมำอยำ่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เรำสำมำรถน ำกฎของลกูเสอืไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยำ่งไร 
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ใบงานท่ี 3 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 3  ลกูเสอืมหีน้ำทีก่ระท ำตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
  ขอ้ 8  ลกูเสอืมใีจร่ำเรงิและไมย่อ่ทอ้ต่อควำมยำกล ำบำก 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิครำะหแ์ละอภปิรำยกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขำ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวำมสอดคลอ้งกบัศำสนำทีต่นนบัถอือยำ่งไร ตอบมำอยำ่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เรำสำมำรถน ำกฎของลกูเสอืไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยำ่งไร 
  
  
 

 
  

ใบงานท่ี 4 
 

 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 4  ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก 
  ขอ้ 9  ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิครำะหแ์ละอภปิรำยกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขำ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวำมสอดคลอ้งกบัศำสนำทีต่นนบัถอือยำ่งไร ตอบมำอยำ่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เรำสำมำรถน ำกฎของลกูเสอืไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยำ่งไร 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
 

นกแสนสวย กับ ถั่วของอาบัง 
 

กาล ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกแสนสวยตัวหนึ่ง มันเป็นนกที่มีขนสวยงามมาก ผู้คนที่พบเห็นต่างก็
อยากได้ตัวมันไว้ครอบครอง แต่ก็ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตัวนั้นได้เลย ทั้งนี้ก็
เพราะ มันเป็นนกที่บินได้อย่างปราดเปรียวว่องไวมากอยู่มาวันหนึ่ง ก็มี “อาบังขายถั่ว” มานั่งที่ใต้ต้นไม้ที่
นกแสนสวยตัวนั้นอาศัยอยู่ พอนกแสนสวยเห็น “ถั่ว” ที่อยู่ในตะกร้าของอาบัง ก็เกิดอยากกินขึ้นมา จึงร้อง
ถามอาบังว่า “อาบัง อาบัง ขอถั่วให้ข้ากินบ้างจะได้ไหม” 
อาบังได้ยินดังนั้น ก็ตอบกลับไปว่า “เจ้าอยากกินถ่ัวเหล่านี้หรือ ได้ซิ ข้าจะแบ่งถั่วให้เจ้ากินบ้างก็ได้ แต่…ข้า
ขอ แลกกับ “ขนปีก” ที่แสนสวยของเจ้าสัก “หนึ่งเส้น” ได้ไหมล่ะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

นกแสนสวย กับ ถั่วของอาบัง 

 
ใบงานท่ี 5 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 5  ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภำพเรยีบรอ้ย 
  ขอ้ 10 ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกำย  วำจำ ใจ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิครำะหแ์ละอภปิรำยกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขำ้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวำมสอดคลอ้งกบัศำสนำทีต่นนบัถอือยำ่งไร ตอบมำอยำ่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เรำสำมำรถน ำกฎของลกูเสอืไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยำ่งไร 
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกแสนสวยตัวหนึ่ง มันเป็นนกที่มีขนสวยงามมาก ผู้คนที่พบเห็นต่างก็
อยากได้ตัวมันไว้ครอบครอง แต่ก็ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนที่จะสามารถจับนกแสนสวยตัวนั้นได้เลย ทั้งนี้ก็
เพราะ มันเป็นนกที่บินได้อย่างปราดเปรียวว่องไวมากอยู่มาวันหนึ่ง ก็มี “อาบังขายถั่ว”  
มานั่งที่ใต้ต้นไม้ที่นกแสนสวยตัวนั้นอาศัยอยู่ พอนกแสนสวยเห็น “ถั่ว” ที่อยู่ในตะกร้าของอาบัง ก็เกิดอยาก
กินข้ึนมา จึงร้องถามอาบังว่า “อาบัง อาบัง ขอถั่วให้ข้ากินบ้างจะได้ไหม”อาบังได้ยินดังนั้น ก็ตอบกลับไป
ว่า “เจ้าอยากกินถ่ัวเหล่านี้หรือ ได้ซิ ข้าจะแบ่งถั่วให้เจ้ากินบ้างก็ได้ แต่…ข้าขอ แลกกับ “ขนปีก” ที่แสนสวย
ของเจ้าสัก “หนึ่งเส้น” ได้ไหมล่ะ”เมื่อนกแสนสวยได้ยินดังนั้น ก็ก้มลงมองที่ขนของตนเอง แล้วคิดว่า“ขนปีก
ของเราก็มีเยอะมาก ถ้าจะยอมเสียให้อาบังไปสักเส้นสองเส้นก็คงจะไม่เป็นไรหรอก” ว่าแล้วนกแสนสวยก็เลย
ถอน “ขนปีก” ของมันแลกกับ “ถั่ว” ของอาบังไป 

วันต่อมา... อาบังขายถั่วก็มานั่งพักที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นอีก นกแสนสวยก็ถามกับอาบังอีกว่า 
“อาบัง อาบัง วันนี้ขอถั่วให้ข้ากินอีกจะได้ไหม”อาบังก็ตอบเหมือนเดิมว่า “ได้ซิ…แต่ข้าขอขนปีกท่ีแสนสวย
ของเจ้าแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมก็แล้วกัน”นกแสนสวยก็คิดเหมือนเดิมว่า ขนมันยังมีอยู่มากมายก็เลยถอน 
“ขนปีก” ให้กับอาบังไปอีก 

เรื่องเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกหลายวัน จนกระท้ังถึงวันหนึ่ง เมื่อนกแสนสวยก็ขอถั่วอาบังกินอีก อา
บังก็ตอบเหมือนเดิมว่า“ขอขนปีกแสนสวยแลกเปลี่ยนก่อน” นกแสนสวยก็ไม่รีรอและรีบถอน 
“ขนปีก” ให้กับอาบังไปทันที แล้วก็ลงมากิน “ถั่ว” ของอาบังเหมือนเช่นทุกวัน แต่วันนี้ สถานการณ์กลับ
เปลี่ยนไป เมื่อมันลงมาเพ่ือกินถั่ว “อาบัง” ก็รีบตะครุบจับ “เจ้านกแสนสวยตัวนั้น” ไว้ได้ส าเร็จ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขอจงเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเอง“ชีวิตของเรา”นั้นก าลังเหลือน้อยลงไปทุกขณะ 
     และเรามีอิสระที่จะเลือกว่า เราจะให้ “เวลาของเรา” กับใครหากนกแสนสวย  
     เปรียบเป็นตัวของเราในวันนี้ขนปีกของนกแต่ละเส้นก็คือเวลาของเราที่มีอยู่ 
     และอาบังขายถั่ว ก็เปรียบได้กับ นายจ้างของเรานั่นเองส่วนถั่วที่อาบังให้  
     ก็คือ เงินเดือนที่นายจ้างให้กับเราทุกวันนี้ เราได้ยอมมอบ “เวลาของเรา” ให้กับ 
     “นายจ้าง”เหมือนกับท่ี “นกแสนสวย” ได้ถอน “ขนปีก” ให้กับ“อาบัง”และ“นายจ้าง”  
     ก็ได้ให้ “เงินเดือน” อันน้อยนิด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับท่ี “อาบัง” ให้ 
     “ถั่ว” เพียงไม่กี่เม็ด กับ “นกแสนสวย” ตัวนั้น“ขนปีกแสนสวย” ที่เคยมีอยู่อย่าง 
     มากมายนั้น ค่อยๆลดจ านวนลง เช่นเดียวกับ “เวลาอันมีค่า” ที่ค่อยๆเหลือน้อยลง 
     ทุกขณะ 

 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  4 กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  9 กิจกรรมนี่...เราจอง                    เวลา 2  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กิจกรรมชุมนุม 
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   2.2 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
   2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถเลือกและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจได้ 
4.  เนื้อหา  
          กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่ให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัด ของตนเอง และมีการ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  หรือท าเป็นงานอดิเรก ซึ่งกิจกรรมพิเศษนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 หมวด คือ หมวดใช้
ก าลังกายเป็นส่วนใหญ่  หมวดใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่  และหมวดวิทยาการ ทั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเดิมก็ได้ 
5.  สื่อการเรียนรู้  

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบงาน 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์   

6.  กจิกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    (1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือในกองสนทนา ในหัวข้อ “คนเราแต่ละคนมีความถนัด /  
     ความชอบหรือสนใจ มากกว่า 1 อย่าง”  

(2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบความรู้ และ ใบงาน  และ 
 ให้ลูกเสือปฏิบัติงานตามค าสั่งในกิจกรรม 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแจ้งกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ (ผู้ก ากับลูกเสือ 
 จดบันทึกไว้) แล้วกลับไปปฏิบัติ 
(4)ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้ลูกเสือน าผลงาน / ผลการปฏิบัติ มาน าเสนอในรูปของ 
 การจัดนิทรรศการ 

  4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือน าผลงาน / ผลการปฏิบัติ มาน าเสนอในรูปของการ 
 จัดนิทรรศการ 
(2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมาน าเสนอในผลงานของตนเอง 
 ให้ลูกเสืออ่ืนได้ชม 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ 
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  4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่มีประโยชน์ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
7.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลงลูกเสือธีรราช 
                   เหล่าลูกเสือของธีรราช                      ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์ 

สมัครสมานโดนมีสามัคคีมั่น               พวกเราจะรักกันในกิจการลูกเสือไทย 
                   มีจรรยารักษาชื่อ                             สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน            พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 
 
 

เกมบนบกบนน้ า 
มีวิธีการเล่นดังนี้ 

ให้ลูกเสือเข้าแถวรูปวงกลม ผู้ก ากับลูกเสือยืนตรงกลาง เมื่อผู้ก ากับลูกเสือพูดดังๆว่า 
“บนบก” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดมาข้างหน้าถ้าผู้ก ากับลูกเสือพูดว่า “บนน้ า”ให้ลูกเสือกระโดดถอยหลัง
กลับที่เดิม ถ้าใครกระโดดผิดผู้นั้นตาย ต้องมาอยู่กลางวงแต่ถ้าผู้ก ากับลูกเสือพูดซ้ ากับท่ีพูดก่อนลูกเสือทุก
คนต้องยืนนิ่งๆ จะกระโดดอย่างใดไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้าใครขยับตัวก็ตายเช่นกัน ท าเช่นนี้จนผู้ก ากับลูกเสือ
เห็นสมควรหรือท าจนเหลือคนสุดท้ายแสดงว่าคนนั้นเก่ง มีประสาทดี ทุกคนกล่าวชมเชยให้เป็นผู้ชนะ 
ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ 
 
 

 
 
 
 

 

ใบงาน 
ค าสัง่ 
 1.ใหล้กูเสอืศกึษำหมวดกจิกรรมพเิศษและตวัอยำ่งกจิกรรม เพื่อใหล้กูเสอืไดเ้ป็นแนวทำงในกำร
คน้หำควำมสนใจ ควำมสำมำรถ หรอืควำมถนดั พเิศษของตนเอง โดยเลอืกเพยีง 1 อยำ่งในหมวด 
 2. ลกูเสอืตอ้งรูถ้งึกฎแห่งควำมปลอดภยัของกจิกรรมนัน้ๆ 
 3. ลกูเสอืแจง้กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษแก่ผูก้ ำกบั   
 4. ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมตำมทีต่นเองสนใจ  แลว้รวบรวมผลกำรปฏบิตัเิพื่อเตรยีมน ำเสนอต่อไป 

 

ใบความรู้ 
 

 กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ  เป็นกจิกรรมทีส่นใจหรอืปฏบิตัอิยำ่งสม ่ำเสมอ และส ำหรบักจิกรรม
บำงประเภท ลกูเสอืตอ้งเขำ้ใจกฎแห่งควำมปลอดภยัของกจิกรรมนัน้ๆ ดว้ย   
 1. หมวดใช้ก าลงัการเป็นส่วนใหญ่ เช่น กำรยงิธนู  ขีร่ถจกัรยำน  ขีร่ถจกัรยำนยนต ์ ขีม่ำ้  แขง่
เดนิทำงไกลแบบลกูเสอื  กระโดดหอสงู  แล่นเรอืใบ  ยงิปืน  เดนิป่ำ ถบีกระดำนเลน ฯลฯ 
 2. หมวดใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลีย้งตน้ไมแ้คระ  ท ำแบบจ ำลอง  กำรครวั  วทิย ุ 
โทรทศัน์  ช่ำงเครือ่งยนต ์ เจยีระไนพลอย  ภำษำต่ำงประเทศ  ท ำสวน  กำรพมิพ ์ พมิพด์ดี  ช่ำงโลหะ   
ผลติวำรสำร  ช่ำงไม ้ ผกูเงือ่น  เลีย้งและผสมพนัธุส์ตัวเ์ลีย้ง  กำรสญัญำณ  กำรต่อเรอื  ฯลฯ 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์  

 
สุนัขจิ้งจอกกับไก่ 

 

  สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กับเล้าไก่  สร้างความหวาดกลัวให้กับลูกไก่มาก  
ไก่ตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยู่บนรั้วและเฝ้าจับตาดูสุนัขจิ้งจอกด้วยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่ 
เจ้าสุนัขจิ้งจอกขยับตัวเข้ามาใกล้  มันก็จะบินหนีไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้ไก่ตัวอ่ืน ๆ เยาะเย้ยถากถาง 
ในการกระท าของมัน  และดูหมิ่นว่ามันขี้ขลาด 

เจ้าไก่ได้ฟังดังนั้นก็ตอบออกไปว่า  “เจ้าจะเรียกข้าว่าอย่างไรก็ได้แต่ส าหรับข้าเองรู้จักพิษ
สงของสุนัขจิ้งจอกดี และข้าแน่ใจว่า ถ้ามีสักครั้งหนึ่งที่เจ้าได้เผชิญหน้ากับสุนัขจิ้งจอกเช่นเดียวกับท่ีข้าเคย
นั้น พวกเจ้าก็อาจจะมีสภาพไม่ผิดไปจากข้าอย่างแน่นอน”  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การยอมรับว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รู้จักระวังภัยดีกว่าเสแสร้งเป็นคนกล้าหาญ   
     แล้วต้องพบจุดจบในภายหลัง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  5 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10 แผนที่ชุมชน                           เวลา  3  
ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถส ารวจที่ตั้งชุมชนโดยใช้เข็มทิศได้ 
3.2 ลูกเสือสามารถก าหนดสัญลักษณ์ท่ีตั้งลงในแผนที่ได้ 
3.3 ลูกเสือสามารถสอบวิชาพิเศษแผนที่เข็มทิศได้  

4.  เนื้อหา  
          การส ารวจ คือ ศาสตร์ของการหาความสัมพันธ์ของต าแหน่งต่างๆ ทั้งที่อยู่บนผิวโลกและใต้ผิวโลก 
นั้นคือ การวัดข้อมูลสามมิติ (ระยะทาง ทิศทาง และระดับ)  
5.  สื่อการเรียนรู้  

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2ใบงาน 
5.3ใบความรู้ 
5.4 เรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์   

6.  กิจกรรม 
 6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

     1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2)  เพลง หรือเกม 
     3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   (1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือในกองสนทนา ในหัวข้อ “อาคารที่ตั้งของโรงเรียนเรามี 
    การจัดวางอย่างไร” และสิ่งก่อสร้างอ่ืนมีการจัดวางอย่างไร  
   (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบความรู้ และ ใบงานและ 
    ให้ลูกเสือปฏิบัติงานตามค าสั่งในกิจกรรม โดยให้ลูกเสือประชุมภายในหมู่ 
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    เพ่ือเลือกส ารวจชุมชนของตนเอง หรือ ส ารวจในโรงเรียน โดยใช้เข็มทิศ 
    ประกอบเพื่อจัดท าแผนที่ต่อไป 
   (3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแจ้งบริเวณท่ีจะท าการส ารวจ แล้วกลับไปปฏิบัติแผนที่ 
    ตามใบความรู้ และใบงานที่ได้รับ 
  4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
     5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   - ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้ลูกเสือน าแผนที่ที่จัดท าขึ้นมาน าเสนอในสัปดาห์ต่อไป 
6.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลงหรือเกม 
 3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ลูกเสือแต่ละหมู่น าแผนที่ที่ได้จัดท ามาแสดงให้ลูกเสือภายในกองได้ดู 
   (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ระดมความคิดปฏิบัติงานในใบงานที่ 2 เรื่อง 
    สัญลักษณ์ ภายในเวลา 5 นาที   
   (3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันเฉลยในกิจกรรมที่ 2   
   (4) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ก าหนดจุดที่ตั้งและน าสญัลักษณ์ไปใส่ลงในแผนที ่
    ของหมู่ตน 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
     5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   - ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้ลูกเสือน าดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ เพ่ือทดสอบ 
     วิชาพิเศษช่างแผนที่ในสัปดาห์ต่อไป 
6.3 กิจกรรมครั้งที่ 3  
  1)  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลงหรือเกม 
      3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือแบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3-4 คน (ตามจ านวน 
  ลูกเสือภายในกอง) เพ่ือสอบวิชาพิเศษช่างแผนที่ ผู้ก ากับลูกเสือแจก 
  กระดาษและเข็มทิศให้ลูกเสือแต่ละกลุ่ม 

   (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มย่อยออกมาจับสลากบริเวณในการส ารวจ 
     เพ่ือจัดท าแผนที่ 
   (3) ผู้ก ากับลูกเสือให้เวลาในการปฏิบัติ  30  นาทีและผู้ก ากับลูกเสือเก็บ 
     แบบทดสอบของลูกเสือเมื่อหมดเวลา 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล  
 5.1  สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม  
 5.2  ความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนที่  

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
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เพลง 
        ทิศแปดทิศ 
                     ทิศทั้งแปดทิศ                         ขอให้คิดจ าให้เคยชิน 

         อุดรตรงข้ามทักษิณ                         บูรพาประจิมจ าไว้  
                    อีสานตรงหรดี                        ท่องอีกที  จ าให้ขึ้นใจ 
                   พายัพนั้นอยู่ทางไหน (ซ้ า)                       ตรงข้ามไปคืออาคเนย์ 

 
งานสิ่งใด 

 
       งานสิ่งใด  งานสิ่งใด  แม้นใครละเลยทิ้งปล่อย  มัวแต่คอยเฝ้าแต่คอย  หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง    
        ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จรับรอง  จ าไว้ทุกคนต้องท างานเราต้องช่วยกัน ช่วยกัน…..ช่วยกัน.....ช่วยกัน 

 
เบิกบานใจ 

 
             เบิกบานใจเมือเราอยู่พร้อมเพรียงกัน              ชื่นชีวันทุกคนเบิกบานหรรษา 
            ต่างคนยิ้มย่องผองใส  สุขใจเสียเป็นหนักหนา  เพ่ิมไมตรีรอยยิ้มนี้มีคุณค่า 
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เกม 
        ตามผู้น า 
วิธีเล่น 

1.ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคน 
หนึ่งผู้เป็นหัวหน้าจะท ากริยาท่าทางต่างๆเช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะร้องไห้ฯลฯ 

2. คนอื่นๆจะต้องท าตามทุกอย่าง 
การตัดสิน 
  1. ผู้ท่ีไม่สามารถท าตามหัวหน้าได้ต้องออกจากการแข่งขัน 

 2. ผู้ชนะคือผู้เล่นท่ีอยู่ในแถวนานท่ีสุด 
 
 
 
 

ท าตรงข้าม 
วิธีเล่น 

1. เลือกผู้น ามา 1 คน โดยให้ผู้น าท าท่าต่างๆ  
2. ผู้เล่นคนอ่ืนนั้นจะต้องท าตรงกันข้ามกับท่ีผู้น าท า เช่นผู้น าหัวเราะ-ลูกเสือทุกคน 

ต้องร้องไห้ผู้น านั่งลง –ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้น าก้าวเท้าซ้าย –ลูกเสือก้าวเท้าขวาฯลฯการท าจะเร็วขึ้นไป
เรื่อยๆ 
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การตัดสิน 
ลูกเสือที่ท าตามผู้น าหรือท าช้าจะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผู้น า 

มังกรกินหาง 
วิธีเล่น 
  1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถวจับเอวต่อกันเป็นแถวคนที่ยืนอยู่บนหัวแถวเป็นปากมังกร
พยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ  

2. ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ต้องต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัว 
มังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 

หัวมังกรจะต้องไล่จับหางมังกรของตัวเองให้ได้การเล่นเกมนี้จึงสิ้นสุดลง 
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง การส ารวจเพ่ือการท าแผนท่ี 

 กำรส ำรวจ คอื ศำสตรข์องกำรหำควำมสมัพนัธข์องต ำแหน่งต่ำงๆ ทัง้ทีอ่ยู่บนผวิโลกและใตผ้วิโลก นัน้คอื กำร
วดัขอ้มลูสำมมติ ิ(ระยะทำง ทศิทำง และระดบั) ซึง่วธิกีำรวดัมทีัง้แบบโดยตรงและโดยออ้ม แลว้แสดงเป็นแผนทีโ่ดยใช้
มำตรำส่วนทีเ่หมำะสม กำรส ำรวจสำมำรถแบ่งแยกประเภทไดม้ำกมำย แต่อยำ่งไรกต็ำมกย็งัคงมหีลกักำรส ำรวจ
พืน้ฐำนคลำ้ยคลงึกนั  หลกักำรส ำรวจดงักล่ำวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื งำนสนำม และงำนส ำนกังำน 
 1. งำนสนำม เป็นงำนรงัวดัขอ้มลูในพืน้ทีจ่รงิซึง่ตอ้งใชป้ระสบกำรณ์และกำรวำงแผนทีด่จีงึจะท ำใหง้ำนสนำมมี
ประสทิธภิำพ งำนสนำมมหีลำยส่วนดงันี้ 
 1.1 กำรส ำรวจสงัเขป เป็นกำรส ำรวจเบือ้งตน้ เพื่อรูจ้กัรปูรำ่งและทรวดทรงของพืน้ทีโ่ดยประมำณ พจิำรณำ
ธรรมชำตขิองพืน้ทีแ่ละสิง่ทีม่นุษยส์รำ้งขึน้ เช่น ภเูขำ แมน่ ้ำ ล ำคลอง ถนนชุมชน และจดุสงัเกต  วธิกีำรส ำรวจ คอื 
กำรเดนิเทำ้หรอืใชพ้ำหนะต่ำงๆ ผลกำรส ำรวจสงัเขปจะไดภ้ำพสเกต็ของพืน้ที่ 
 1.2 กำรวำงแผนปฏบิตังิำนสนำม 
 1.3 กำรเกบ็ขอ้มลูภำคสนำม 
 1.4 กำรบนัทกึขอ้มลูโดยภำคสนำม 
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ตารางแปลระยะทาง  กำรสรำ้งตำรำงนี้หมำยถงึกำรแปลงค่ำจ ำนวนกำ้วเป็นระบบมำตรำวดัทัง้ระยะทำงบนพืน้ดนิ
และระยะทำงบนแผนทีต่ำมมำตรำส่วนทีก่ ำหนด โดยใชค้่ำควำมยำว1  กำ้วเฉลีย่ ซึง่เป็นขอ้มลูประจ ำตวัของแต่ละคน 
สมมตุวิ่ำควำมยำวกำ้วเฉลีย่เป็น  0.71 เมตร และตอ้งกำรเขยีนแผนทีม่ำตรำส่วน  1/1000  และ 1/3000 
 

ตวัอย่าง แสดงกำรแปลงจ ำนวนกำ้วเป็นระยะทำงบนแผนที ่ มำตรำส่วนต่ำงๆ กนั 
จ านวนก้าว ระยะทางบนพื้นดิน (ม.) ระยะทางบนแผนท่ี 1/1000 ระยะทางบนแผนท่ี 1/3000 

1 0.71 0.07 0.02 
2 1.42 0.14 0.05 
3 2.13 0.21 0.07 
4 2.84 0.28 0.09 
5 3.55 0.36 0.12 
6 4.28 0.43 0.14 
7 4.97 0.50 0.17 
8 5.68 0.57 0.18 
9 6.39 0.64 0.21 
10 7.10 0.71 0.24 

 
การสร้างมาตราส่วนรปูภาพ  ซึง่มหีน่วยเป็นกำ้ว วธิกีำรนี้จะท ำใหก้ำรแปลงระยะทำงจำกจ ำนวนก้ำวไปเป็นระยะทำง
บนแผนทีโ่ดยตรง กำรเขยีนแผนทีจ่งึไมต่อ้งค ำนวณตำมแบบตวัอยำ่งตำรำง  แต่สำมำรถวดัจำกมำตรำส่วนรปูภำพซึง่มี
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ล ำดบัขัน้กำรสรำ้งมำตรำส่วนรปูภำพ 
 1) ลำกเสน้ตรง  AB  ใหม้คีวำมยำว  7.1  ซึง่เท่ำกบั  100 กำ้ว 
 2) ลำกเสน้ตรง  AC  ใหท้ ำมมุกบั  AB  ประมำณ  45 องศำ 
 3) แบ่ง  AC    ออกเป็น  10  ส่วนเท่ำกนั โดยวดัระยะหรอืใชว้งเวยีน 
 4) ลำกเสน้เชื่อม BC  แลว้ลำกชุดของเสน้ขนำนใหข้นำนกบั  BC  ไปตดัเสน้ตรง  AB 
 5) เสน้ตรง AB  จะถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเท่ำกนั  แต่ละส่วนยำวเท่ำกบั 10 กำ้ว เขยีนจ ำนวนก้ำวก ำกบั 
 

วธิเีสน้ตัง้ฉำก  เป็นกำรเกบ็รำยละเอยีดในระยะใกล้ๆ   และสำมำรถเขำ้ถงึได้ 
 1) จำกจดุเริม่ตน้เดนินบัก้ำวตำมแนวโครงขำ่ยควบคุมทีเ่รยีกว่ำเสน้ฐำน (Base line)จนถงึรำยละเอยีดอนัแรก 
ในกำรประมำณระยะตัง้ฉำกจำกเสน้ฐำนไปถงึรำยละเอยีดนัน้ ถำ้เป็นอำคำรใหใ้ชช้ำยคำ แลว้บนัทกึระยะกำ้วตำมแนว
เสน้ฐำนลงในภำพสเกต็ 
 2) เดนินบัก้ำวระยะตัง้ฉำกจำกเสน้ฐำนถงึรำยละเอยีดแลว้บนัทกึจ ำนวนก้ำว 
 3) ถำ้รำยละเอยีดมำกและซอ้นทบักนัใหใ้ชว้ธิกีำรนับกำ้วเป็นมุมฉำกตัง้ภำพประกอบ 
 4) เดนินบัก้ำวรอบอำคำรเพื่อหำขนำดของอำคำรหรอืทรำบขนำดจำกกำรนับกำ้วบนเสน้ฐำนได้ 
 5) รปูร่ำงของอำคำรเขยีนใหง้ำ่ยเพรำะรปูรำ่งไมส่ ำคญัเท่ำกบัต ำแหน่งถูกตอ้ง 
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ใบความรู้ท่ี 2 

เร่ือง การย่อและขยายแผนท่ี 
 แผนทีท่ีใ่ชก้นัแพรห่ลำยทัง้ส่วนบุคคลหรอืหน่วยงำนสำธำรณะ มมีำกมำยหลำยขนำดตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูผ้ลติและผูใ้ช ้ อำจมตีัง้แต่ขนำดเลก็ทีส่ำมำรถพมิพล์งในหนงัสอืจนกระทัง้ขนำดใหญ่มำก เช่น แผนทีผ่นัง (Wall  
maps)ดงันัน้กำรยอ่และกำรขยำยแผนทีจ่งึมคีวำมจ ำเป็นอยำ่งหนึ่งของผูใ้ชแ้ผนทีจ่ะยอ่-ขยำยแผนที ่ตอ้งเขำ้ใจหลกักำร
และสำมำรถปฏบิตักิำรกบัแผนทีจ่นบรรลุผลส ำเรจ็ได้ 
ผลกระทบจากการย่อ – ขยายแผนท่ี 
 แผนทีทุ่กแผ่นไมว่่ำจะถูกยอ่ใหเ้ลก็ลงหรอืขยำยใหม้ขีนำดใหญ่ขึน้ จะมมีำตรำส่วนเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิอย่ำง
แน่นอน ในกรณขีองกำรยอ่แผนทีใ่หม้ขีนำดเลก็ลงจำกตน้ฉบบัมำตรำส่วนของแผนทีใ่หมจ่ะจะเลก็ลงดว้ย ผลกระทบ
จำกกำรยอ่-ขยำยแผนทีม่ดีงันี้ 
 1. ระยะเชงิเสน้ (Linear)ระยะเชงิเสน้นี้หมำยถงึควำมกวำ้ง และควำมยำวของขอบระวำงแผนที ่หรอืระยะทำง
จำกจดุหนึ่งไปยงัจดุหนึ่งบนแผนทีต่น้ฉบบั เมือ่มำตรำส่วนเปลีย่นแปลงขนำดขอบของระวำงแผนทีจ่ะมขีนำดเลก็ลง 
หรอืใหญ่กว่ำตน้ฉบบั ฉะนัน้ ระยะทำงจำกวดัถงึโรงเรยีน  บนแผนทีใ่หม่จะเปลีย่นแปลงไปดว้ย เช่น แผนที ่1 : 50,000  
หรอื 2 ซม. ต่อ 1 กม. ถูกย่อเป็น 1 : 100,000  หรอื 1 ซม. ต่อ 1 กม. จะเหน็ว่ำระยะทำงบนพืน้ดนิ 1  กม. เท่ำกนัแต่
เป็นระยะทำงบนแผนที ่เป็น 2 ซม. และ 1 ซม. ตำมล ำดบั ดงันัน้แผนทีฉ่บบัหลงัตอ้งมขีนำดเลก็ลงกว่ำฉบบัแรก เพรำะ
ระยะทำงบนแผนทีจ่ะถูกลดลงจำกระยะทำงเดมิเหลอืเพยีงครึง่เดยีว 
 2. ขนำดพืน้ที ่(Area)พืน้ทีข่องแผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงสมัพนัธก์บักำรเปลีย่นแปลงระยะเชงิเสน้ดว้ยเสมอ
เพรำะว่ำพืน้ทีม่ ี2 มติ ิส่วนระยะเชงิเสน้ม ี1 มติ ิจำกตวัอยำ่งแผนทีฉ่บบัใหมจ่ะมพีืน้ทีเ่พยีง 1 ใน 4 ของแผนทีต่น้ฉบบั
เท่ำนัน้ 
 ตวัอยำ่ง  แผนทีต่น้ฉบบั มำตรำส่วน 1 : 50,000 ขนำด 30 x 30 ซม. เมือ่ตอ้งกำรท ำเป็นแผนทีม่ำตรำส่วน 1 : 
100,000  จะมขีนำด 15 x 15 ซม. ดงัภำพ และระยะทำงจำกวดัถงึโรงเรยีนเปลีย่นจำก 10 ซม. เหลอื 5 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 3. รำยละเอยีดแผนที ่
 3.1  ระยะเชงิเสน้ทุกเสน้จะลดลงควำมกำ้ง หรอืขยำยออก เช่น ถนน สนำมบนิ 
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การพิจารณาอตัราการย่อหรือขยาย 
 ค่ำอตัรำกำรยอ่หรอืขยำยจะเป็นค่ำตวัเลขตวัหนึ่ง แต่มคีวำมส ำคญัในกำรค ำนวณและในกำรจตินำกำร ขนำด
หรอืพืน้ทีข่องแผนททีีจ่ะท ำขึน้ใหมไ่ด ้กำรพจิำรณำอตัรำกำรยอ่หรอืขยำยแบ่งออกเป็น 2 อยำ่ง คอื 
 1. เทยีบจำกจ ำนวนเตม็  1 หน่วย เรำจะก ำหนดใหแ้ผนทีต่น้ฉบบัมคี่ำเท่ำกบั  1 หน่วย ในกรณีของกำรยอ่ ค่ำ
อตัรำกำรยอ่จะมคี่ำน้อยกว่ำ 1 เสมอ ในทำงกลบักนัในกรณขียำยค่ำจะมำกกว่ำ 1 เสมอ 
 2. ค่ำอตัรำกำรยอ่ขยำยเป็นรอ้ยละ  วธินีี้เป็นวธิทีีแ่พรห่ลำยในวงกำรถ่ำยเอกสำรปัจจุบนัซึง่มกัจะใชค้ ำว่ำรอ้ย
ละของกำรยอ่หรอืขยำยโดยก ำหนดใหแ้ผนทีต่น้ฉบบัมคี่ำเท่ำกบั 100% ในกรณกีำรยอ่แผนทีค่่ำอตัรำกำรยอ่จะมคี่ำต ่ำ
กว่ำ 100% เป็นตน้ 
สตูรในการค านวณการย่อและขยายแผนท่ี 
 1. เม่ือใช้มาตราส่วนเป็นหลกั 

  1)  จ ำนวนเท่ำ       =    
มำตรำสว่นใหญ่

มำตรำสว่นเดมิ
 

 

       หรอื  =  𝑀𝑆𝑅.  ใหม่

𝑀𝑆𝑅.  เดมิ
 

 เมือ่ MSR  คอื ส่วนกลบัของมำตรำส่วน  เช่น   
1

50,000
ม ีMSR เป็น 50000 

 

  2)  ระยะทำงใหม ่     =  ระยะทำงเดมิ x จ ำนวนเท่ำ 
  3)  พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ x จ ำนวนเท่ำยกก ำลงัสอง 
  4)  มำตรำส่วนใหม ่   =มำตรำส่วนเดมิ x จ ำนวนเท่ำ 

   หรอื            =  
จ ำนวนเท่ำ

MSR.
 

 

 2. เม่ือใช้ระยะทางเป็นหลกั 

  1)  จ ำนวนเท่ำ        =  
ระยะทำงใหม่

ระยะทำงเดมิ
 

 

  2)  ระยะทำงใหม ่     =  ระยะทำงเดมิ x จ ำนวนเท่ำ 
  3)  พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ x  (จ ำนวนเท่ำ)2 

  4)  มำตรำส่วนใหม ่   =มำตรำส่วนเดมิ x จ ำนวนเท่ำ 

   หรอื            =  
จ ำนวนเท่ำ

MSR.
 

 3. เม่ือใช้พื้นท่ีเป็นหลกั 

  1)  จ ำนวนเท่ำ  =  
พืน้ทีใ่หม่

พืน้ทีเ่ดมิ
 

 

  2)  ระยะทำงใหม ่     =  ระยะทำงเดมิ x √จ ำนวนเท่ำ 
  3)  พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ x จ ำนวนเท่ำ 

  4)  มำตรำส่วนใหญ่     =  มำตรำส่วนเดิม  x √จ ำนวนเท่ำ 
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ตัวอย่างแนวโจทย์ในการสอบวิชาพิเศษช่างแผนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
กำรค ำนวณกำรยอ่และกำรขยำยแผนที่ 

 ถำ้แผนทีต่น้ฉบบัมำตรำส่วน 1 : 50,000  ตอ้งกำรท ำเป็นแผนที ่ 1 : 100,000  จงค ำนวณและตอบค ำถำม
ต่อไปนี้ 
 1.  จ ำนวนเท่ำของกำรยอ่หรอืขยำย 
 2.  ขนำดของแผนทีใ่หม ่ถำ้แผนทีต่น้ฉบบัมขีนำด 30 x 30 ซม.  และถำ้ระยะทำงจำกวดัถงึโรงเรยีน   
10  ซม.  จะมรีะยะทำงเหลอืเท่ำใดบนแผนทีใ่หม่ 
 3.  พืน้ทีข่องแผนทีฉ่บบัใหม ่ถำ้แผนทีต่้นฉบบัมขีนำด 900 ตำรำงซม. (ใชม้ำตรำส่วนเป็นหลกั) 
  

 1.  จ านวนเท่าของการย่อหรือขยาย 
   
      
      
 
 
 
 
 

 2. ขนาดของแผนท่ี 
 สตูร    ระยะทำงใหม ่           =    ระยะทำงเดมิ  x  จ ำนวนเท่ำ 
     =    30  x  0.5 
      =    15  ซม. 
  ขนำดแผนทีใ่หม ่          =   15  x  15   ตำรำงซม. 
  และกรณรีะยะทำงจำกวดัถงึโรงเรยีนบนตน้ฉบบัวดัได้ 
     =  10  ซม. 
      สตูร   ระยะทำงใหม ่           =  ระยะทำงเดมิ x จ ำนวนเท่ำ 
     =  10 x 0.5 
 ระยะทำงจำกวดัถงึโรงเรยีน  =  5  ซม. 
 3.  พื้นท่ีของแผนท่ีฉบบัใหม่ 
 สตูร   พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ  x  (จ ำนวนเท่ำ)2 

     =   900  x  (0.5)2 

 พืน้ทีข่องแผนทีใ่หม ่           =   225  ตำรำงซม. 
 

โจทยข์้อท่ี 1 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท ำแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ ำหนดให ้ โดยก ำหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก ำหนดใหม้ำตรำทีใ่ชค้อื 1/500  ภำยในเวลำ  35  นำท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ำรวจเพื่อจดัท ำแผนที ่คอื 
 

“บริเวณตัง้แต่หน้าประตโูรงเรียน  ถึง บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน” 
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โจทยข์้อท่ี 2 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท ำแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ ำหนดให ้ โดยก ำหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก ำหนดใหม้ำตรำทีใ่ชค้อื 1/500  ภำยในเวลำ  35  นำท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ำรวจเพื่อจดัท ำแผนที ่คอื 
 

“ตัง้แต่บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน ถึงอาคาเรียน 1 
  

 

โจทยข์้อท่ี 3 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท ำแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ ำหนดให ้ โดยก ำหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก ำหนดใหม้ำตรำทีใ่ชค้อื 1/500  ภำยในเวลำ  35  นำท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ำรวจเพื่อจดัท ำแผนที ่คอื 
 

“บริเวณอาคารเรียน 1   ถึง บริเวณอาคารเรียน 3” 
  

 

โจทยข์้อท่ี 4 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท ำแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ ำหนดให ้ โดยก ำหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก ำหนดใหม้ำตรำทีใ่ชค้อื 1/500  ภำยในเวลำ  35  นำท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ำรวจเพื่อจดัท ำแผนที ่คอื 
 

“บริเวณตัง้แต่อาคารเรียน 2   ถึง บริเวณสระน ้าโรงเรียน 

 

โจทยข์้อท่ี 5 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท ำแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ ำหนดให ้ โดยก ำหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก ำหนดใหม้ำตรำทีใ่ชค้อื 1/500  ภำยในเวลำ  35  นำท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ำรวจเพื่อจดัท ำแผนที ่คอื 
 

“บริเวณตัง้แต่อาคารเรียน 4  ถึง บริเวณโรงอาหาร” 
  

 

โจทยข์้อท่ี 6 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท ำแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ ำหนดให ้ โดยก ำหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก ำหนดใหม้ำตรำทีใ่ชค้อื 1/500  ภำยในเวลำ  35  นำท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ำรวจเพื่อจดัท ำแผนที ่คอื 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 1 
เร่ือง สมดุสนาม 

ค าสัง่   
1. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่ ำรวจชุมชนทีล่กูเสอืเลอืกไวโ้ดยใชเ้ขม็ทศิประกอบ 
 2. ใหบ้นัทกึขอ้มลูลงในสมุดสนำมทีแ่จกให้ 
 3. น ำขอ้มลูทีบ่นัทกึในสมดุสนำมไปจดัท ำแผนที ่เพื่อน ำเสนอในสปัดำหต่์อไป 
 
Nots …………………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ใบงานที่  2 
เร่ือง  สัญลักษณ์ 

 
ค าสั่ง  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันคิด  น าหัวข้อค าตอบทางขวามือใส่ใน (   )  หน้าสัญลักษณ์ทางซ้ายมือ 
 
 

ตามผู้น า 
วิธีการเล่น 

1.ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคน 
หนึ่งผู้เป็นหัวหน้าจะท ากริยาท่าทางต่างๆเช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะร้องไห้ฯลฯ 

2. คนอื่นๆจะต้องท าตามทุกอย่าง 
การตัดสิน  
  1. ผู้ท่ีไม่สามารถท าตามหัวหน้าได้ต้องออกจากการแข่งขัน 

2. ผู้ชนะคือผู้เล่นท่ีอยู่ในแถวนานท่ีสุด 
ท าตรงข้าม 

วิธีเล่น 
1. เลือกผู้น ามา 1 คน โดยให้ผู้น าท าท่าต่างๆ  
2. ผู้เล่นคนอ่ืนนั้นจะต้องท าตรงกันข้ามกับท่ีผู้น าท า เช่นผู้น าหัวเราะ-ลูกเสือทุกคน 
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ต้องร้องไห้ผู้น านั่งลง –ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้น าก้าวเท้าซ้าย –ลูกเสือก้าวเท้าขวาฯลฯการท าจะเร็วขึ้นไป
เรื่อยๆ 
การตัดสิน 

ลูกเสือที่ท าตามผู้น าหรือท าช้าจะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผู้น า 
 
 

มังกรกินหาง 
วิธีเล่น 
  1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถวจับเอวต่อกันเป็นแถวคนที่ยืนอยู่บนหัวแถวเป็นปากมังกร
พยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ  

2. ถ้าแถวใดถูกจับได้ก็ต้องต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียวเป็นมังกรหางยาวแล้วหัว 
มังกรไล่จับหางมังกรของตัวเอง 
การตัดสิน 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์  

ลูกสาวกับพ่อ 
 

  มีพ่อคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เเต่งงานไปกับชาวสวน 
“ลูกสบายดีหรือเปล่า ต้องการอะไรหรือเปล่า”พ่อถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย ลูกสาวคนโตจึงตอบว่า“ลูก
สบายดีจ้ะพ่อ ลูกไม่ได้ต้องการนอกจากจะอยากให้ฝนตกลงมามากๆ เพื่อที่จะให้พืชผลในสวนจะได้งอกงาม
ดี”เมื่อพ่อไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็ก พ่อก็ถามเช่นเดียวกันกับที่ได้ถามลูกสาวคนโตไป 
ลูกสาวคนเล็กซึ่งได้แต่งไปเป็นเมียช่างปั้นหม้อก็ตอบว่า“ลูกสบายดีจ้ะพ่อจ๋า แค่ต้องการอย่างเดียวคืออยาก
ให้ฝนไม่ตกลงมาเลย ถ้ามีเเดดออกจ้าตลอดเวลาก็คงจะดี เพราะหม้อดินที่ตากเอาไว้ก็จะเเห้งเร็วจ้ะพ่อ” 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเรามักต้องการเเต่สิ่งที่เป็นผลประโยชน์เเก่ตน 

 
ลาหลายนาย 

 
ลาเมื่อได้ท างานอยู่ในสวนผลไม้ ลาก็รู้สึกว่าตนนั้นต้องท างานหนัก เเละตนนั้นก็ได้กินอาหารไม่คุ้ม

กับท่ีตนท างานลาจึงไปกราบทูลขอพระอิศวรให้หาเจ้านายให้ใหม่ให้ตน 
พระอิศวรทรงร าคาญจึงสั่งไปอยู่กับช่างปั้นหม้อลาต้องขนดินที่หนักมากเป็นระยะทางไกลๆ ทุกวัน

ก็ทนไม่ไหว จึงได้ขอร้องให้พระอิศวรช่วยตนอีกเป็นครั้งสุดท้าย 
ครั้งนี้ลาไปท างานที่โรงฟอกหนัง ลาต้องท างานหนักกว่าเดิมอีกหลายเท่านัก จนลาส านึกได้ว่าอยู่ที่

สวนผลไม้กับเจ้านายคนเเรกนั้นก็สบายหนักหนาเมื่อเทียบกับท่ีนี่ เเละเจ้าลาขี้เบื่อก็ยังได้รู้อีกด้วยว่า อยู่ที่นี่
ถ้ามันท างานจะต้องท างานจนตายและเม่ือตายแล้วก็จะต้องถูกถลกหนังไปฟอกขายต่อเป็นเเน่แท้ 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ถ้ารู้จักพอเพียงเเละเจียมตน ก็ย่อมมีความสุขตลอดไป 

 
แพะกับสิงโต 
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 สิงโตค ารามใส่เเพะว่า“ข้าพบน้้าพุน้อยนี้ก่อน ข้าต้องได้กินน้้านี้ก่อน”เเต่เเพะก็ร้องว่า“ข้าต่างหาก
ที่มาพบก่อนเจ้า”เมื่อตกลงกันไม่ได้ สิงโตกับเเพะก็กระโจนเข้าต่อสู้กันพัลวัน ท่ามกลางเเสงเเดดยามเที่ยงที่
ร้อนอ้าวทั้งสองฟัดกันหมดเเรงนอนกลิ้งเกลือกอยู่ด้วยกันในขณะที่  
ฝูงอีเเร้งบินวนเวียนไปมาอยู่บนฟ้าเหนือน้ าพุน้อยเเพะจึงเสนอว่าควรจะเเบ่งกันกินดีกว่าสู้กันจนตาย
กลายเป็น อาหารให้อีเเร้ง 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สองฝ่ายตีกัน ฝ่ายที่สามย่อมได้ผลประโยชน์ 

 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  6 พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  11 ความต้องการของชุมชน                          เวลา  1  ช่ัวโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือเห็นความส าคัญของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
2.  เนื้อหา  
 2.1 ชุมชน คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน โดยมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 2.2 ส ารวจปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชน 
3.  สื่อการเรียนรู้  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 กระดาษ 
3.4 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์   

4.  กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือในกองสนทนาถึงความหมายของค าว่า “ชุมชน”  
 2) ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาและความต้องภายในชุมชนของลูกเสือ ตามใบ

กิจกรรมที่ได้รับ 
 3) ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนน าเสนอผลงานการคัดเลือกปัญหาและความต้องการของชุมชน

ของหมู่ตนเอง โดยผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือในกองร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาของชุมชนอื่น 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือกลับไปเตรียมคิดโครงการพัฒนาชุมชนที่ลูกเสือเลือกไว้ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

5.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
เพลงสามัคคีรวมใจ 

 
     สามัคคีร่วมใจ                   เร็วไวช่วยกันท าการงานด้วยความส าราญเริงใจ 
    มาช่วยกันซิเร็วไว                  จะได้เสร็จทันใดใครๆก็พากันยกย่อง 
 
 

เกมว่ิงถอยหลัง 
วิธีเล่น 

1. แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกท่ีเส้นเริ่ม เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มือจับเอวคนที่อยู่ 
ข้างหน้าตนเองไว้อย่าให้หลุด 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่พากันวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไม่ให้มือหลุด 
3. หมู่ใดถึงที่หมายก่อนเป็นผู้ชนะ หมู่อ่ืนกล่าวค าชมเชย (เยล) ให้ ผู้ก ากับอธิบายถึง 

ประโยชน์ของเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบงาน 
 ใบงาน 

เร่ืองส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชน 
 
ค าสัง่ ตอนท่ี 1 
 ใหล้กูเสอืแต่ละคนในหมูบ่อกถงึปัญหำและควำมตอ้งกำรของชุมชนของตนเองมำอย่ำงน้อย 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์  

ลูกชาวนากับมรดก 
 

  นานมาแล้วมคีรอบครัวชาวนาอยูค่รอบครัวหนึ่ง เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาท้ังสองก็ชวนกัน
ออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุ่น เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าทรัพย์สมบัติของพ่ออยู่ในสวนองุ่น“น้องไปขุดตรง
นั้นนะ ส่วนพ่ีจะขุดตรงนี้เอง”ลูกชาวนาท้ังสองช่วยกนัขุดดินเพื่อหาสมบัตติามที่ตา่งๆในสวนองุ่นไปจนท่ัวท้ังสวนก็ยังไม่
สามารถหาสมบัติที่คิดวา่พ่อจะฝังไว้ให้เจอได้เเต่สวนองุ่นท่ีถูกขุดถูกพรวนดินจนท่ัวนั้น กลับยิ่งเจริญงอกงามดี จนลูก
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ชาวนาสองพี่น้องสามารถท่ีจะขายองุ่นจนได้ทรัพยส์ินเงินทองมากมายทั้งสองจึงเพ่ิงรู้ว่าทรัพย์สมบตัิทีพ่่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดก
นั้นแท้จริงไม่ใช่สมบตัิที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคืออะไร 
  
เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกดิทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที ่6 พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 12 โครงการพัฒนาชุมชน               เวลา  1  
ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
- 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาตามความต้องการของชุมชนได้ 
3.  เนื้อหา  
          จัดท าโครงการพัฒนาชุมชน ตามความต้องการของชุมชน โดยใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง 
4.  สือ่การเรียนรู้  
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4.1 แผนภูมิเพลง 
4.2 ใบงาน 
4.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์   

5.  กิจกรรม 
5.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
5.2 เพลง หรือเกม 
5.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือในกองสนทนาถึงปัญหาของชุมชนที่ลูกเสือได้น าเสนอไว้ 
    เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  
  2) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบกิจกรรม แล้วช่วยกันระดมความคิดในการ 
    จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชนตามหัวเรื่องท่ีลูกเสือแต่ละหมู่ได้ 
    น าเสนอไว้ 
  3) ผู้ก ากับลูกงานคอยให้ค าแนะน าและเสนอแนะแก่ลูกเสือในกอง พร้อมนัดหมาย 
    น าเสนองาน 

5.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
5.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

6.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสือ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
 
เพลง 

สามัคคีรวมใจ 
 

สามัคคีร่วมใจ                     เร็วไวช่วยกันท าการงานด้วยความส าราญเริงใจ 
  มาช่วยกันซิเร็วไว               จะได้เสร็จทันใดใครๆก็พากันยกย่อง 
 
 

เกม 
นักโทษแหกคุก 

 วิธีเล่น 
    1. แบ่งลูกเสือเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นต ารวจ 

2. ขีดวงกลมท าเป็นคุก เริ่มเล่นต ารวจไล่จับนักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้า  
3. นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้ โดยฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับ 

     นักโทษได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ตามก าหนดเวลา 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

 
ค าสัง่   จำกปัญหำและควำมตอ้งกำรของชุมชนทีล่กูเสอืไดน้ ำเสนอไว ้ ใหล้กูเสอืปฏบิตักิจิกรรมดงันี้ 

1. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ะดมควำมคดิเพื่อจดัท ำโครงกำรเพื่อพฒันำหรอืแกปั้ญหำของชุมชนตำม
หวัเรือ่งทีล่กูเสอืแต่ละหมูไ่ดน้ ำเสนอไว้ 

2. ใชเ้วลำในกำรออกปฏบิตังิำนตำมโครงกำรไม่น้องกว่ำ 10 ชัว่โมง   โดยม ีก ำนัน / ผูใ้หญ่บำ้น 
/ประธำนหมูบ่ำ้น / เจำ้อำวำส / ผูน้ ำศำสนำ / ผู้ปกครอง / อบต. / ผูก้ ำกบั / อื่นๆ  บคุคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผูล้งนำมรบัรองผลกำรปฏบิตังิำน 

  3. จดัท ำรำยงำนสรปุผลกำรปฏบิตังิำน พรอ้มภำพถ่ำย 
  4. น ำเสนอรำยงำนในกองลูกเสอื ตำมเวลำทีน่ดัหมำย 
 

หนังสือรบัรองผลการปฏิบติังาน 
 

โครงการ .................................................................................................. 
ณ ...................................................................................... 

 
ครัง้ที.่........      
ลกูเสอื กองที ่.........  หมูท่ี ่.............  ชือ่หมู ่......................................................... 
ปฏบิตังิำนในวนัที ่....... เดอืน .................... พ.ศ. ............. ตัง้แต่เวลำ ......................  รวมเป็นเวลำ ..........ชัว่โมง 
 
งานท่ีปฏิบติั 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... 
 
ผลงาน / ความส าเรจ็ ท่ีได้รบั 
............................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
อีกากระหายน้ า 

 
 ขณะที่อีกาตัวหนึ่งก าลังบินอยู่ มันรู้สึกกระหายน้ ามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ าตั้งอยู่ด้านล่าง
 จึงร่อนลงไปยังจุดหมายเมื่อมองเข้าไปในเหยือก พบว่ามีน้ าอยู่เพียงเล็กน้อย มันจึงพยายาม
สอดจงอยปากเข้าไปเพ่ือจะดื่มน้ า แม้ไม่ว่าพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถสอดเข้าไปถึงก้นเหยือกได้  วิธีถัดมา 
มันพยายามจะคว่ าเหยือก เพ่ือให้น้ าไหลหกออกมา แต่เหยือกนั้นหนักเกินไปในที่สุด มันเหลือบไปเห็นก้อน
หินใกล้ๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหย่อนลงในเหยือกน้ าทีละก้อน       จนระดับน้ าที่ก้นเหยือกค่อยๆ เอ่อ
ขึ้นมา ในที่สุดมันก็ดื่มน้ าได้ตามที่ต้องการ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 
หน่วยที่  6     พัฒนาชุมชน 
แผนการจัดกิจกรรมที่  13  การรายงานโครงการ    เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 -  
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ 
3.  เนื้อหา  
          ประเมินผลการปฏิบัติ จัดท ารูปเล่มพร้อมภาพประกอบ 
4.  สื่อการเรียนรู้  

4.1 แผนภูมิเพลง 
4.2 รายงานโครงการ 
4.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์   

5.  กิจกรรม 
5.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
5.2 เพลง หรือเกม 
5.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1)  ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่เตรียมน าเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน   
    โดยให้ตัวแทนหมู่ออกมาจับฉลากล าดับการรายงาน  
  2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือฟังการน าเสนองานของแต่ละหมู่ และกล่าวชมเชยผล 
    การปฏิบัติงานของทุกหมู่ 

5.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

6.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 

เพลง 
รอคอย 

 
            รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด        เธอจะมา  ๆ  เมื่อใด  นัดฉันไว้ท าไมไม่มา 
             ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอ             นัดฉันเก้อชะเง้อคอยหา 
            นัดแล้วท าไมไม่มา                            ลูกเสือจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อย รีบหน่อยๆเร่งหน่อยๆ 
 

 
เกม 

ผู้วิเศษ 
 วิธีเล่น 
  -เลือกลูกเสือออกมา 3-4 คน สมมุติว่าเป็นผู้วิเศษ เมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะต้องกลายเป็นหินยืน
อยู่กับที่ ส าหรับคนอ่ืนๆ ต้องพยายามหนีในเขตท่ีก าหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้ 
 การตัดสิน 

1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหิน เป็นผู้ชนะ 
2.การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่หมู่ใดเหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ใบงาน 

แบบฟอร์มรายงานโครงการ 
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ..... 
ชื่อผู้รายงาน............................................................................................................................. .... 
ระยะเวลาด าเนินการ............................................................................................................. ...... 
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1. สาระส าคัญของโครงการ 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ(สภาพปัญหาและความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการ) 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
........................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 1.3 ขอบข่ายของโครงการ (สรุปกิจกรรมส าคัญๆ ของโครงการ) 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................ ...................................................................... 
2. การด าเนินงานโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามขอบข่ายของโครงการ) 
............................................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
3. ผลการด าเนินงานโครงการ (ผลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น) 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ......................... 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (สรุปประเด็นส าคัญ และข้อเสนอแนะท่ีเป็นข้อค้นพบนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์) 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
5. ภาคผนวก (ตัวโครงการ, เอกสารต่างๆ, รูปภาพประกอบ) 
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................. .....................................................................................  
เร่ืองที่เป็นประโยชน์  

หมีขี้โมโห 
 

  หมีตัวหนึ่งนึกทะนงตัวในความแข็งแรงและมีพละก าลังอันมหาศาลของมัน  อยู่มาวันหนึ่ง
ขณะที่มันก าลังกินอาหารอยู่นั้น  เผอิญมีผึ้งตัวหนึ่งบินผ่านมา  หมีนึกโมโหที่ถูกกวนใจระหว่างกิน  มันเลย
เอามือตะปบผึ้งตัวนั้นหวังจะบี้ให้ตาย  ผึ้งจึงต่อยเข้าทีหนึ่งที่หน้าของหมีด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัว
ของมัน  “อุบ๊ะ  เจ้าผึ้งน้อย  วอนหาที่ตายซะแล้ว  กัดใครไม่กัดมากัดข้า  นี่แน่ะ” แต่ยังไม่ทันที่จะมันจะ
จัดการอย่างไร  ผึ้งตัวนั้นก็บินหนีไปเสียแล้ว  สร้างความแค้นให้กับหมีเป็นอย่างมาก  มันนึกในใจว่ามัน
จะต้องแก้แค้นให้ได ้

พอกินอาหารเสร็จ  หมีข้ีโมโหก็ออกเดินป่าตระเวนหารังผึ้งทันที  พอมันพบมันก็ตรงรี่ 
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เข้ารื้อรังผึ้งขนาดใหญ่รังนั้นทันที  ฝูงผึ้งจ านวนมากตกใจก็พากันบินออกมาจากรังและรุมต่อยหมีตัวนั้นจน
ได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดก่อนท า  แต่อย่าท าก่อนคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  14 สารพิษปนเปื้อนในอาหาร    เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ม 2.1 ม.3/7  ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิรยิาเคมี ที่มีต่อสิง่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง 
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคม ีที่พบในชีวิตประจ าวัน จากการสืบค้นข้อมูล 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรม อย. น้อย 
 2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ตระหนักถึงอันตรายจากสารพิษท่ีปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 
4. เนื้อหา 
 สารพิษปนเปื้อนในอาหาร (สารบอแร็กซ์  สารฟอร์มาลีน  สารฟอกขาว  สารเร่งเนื้อแดง และสาร
เมลามีน) 
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5. ส่ือการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบงาน 
5.3  ใบความรู้  
5.4  เรื่องที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเกี่ยวกับผลเสียจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิษ 
    ปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดได้ว่าเป็นการตายผ่อนส่งอย่างหนึ่ง 
  2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้และใบงาน มอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ 
    และอภิปรายประเด็นในใบงาน และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
  3) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันซักถาม 
    เพ่ือความเข้าใจ และสรุป (สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารมีมากมายหลายชนิด ส่วน 
    ใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกเสือในฐานะ 
    ผู้ให้บริการตามความหมายของ Scout และคติพจน์มองไกล จึงควรมองไกล 
    ถึงปัญหาที่แทรกซึมในวิถีชีวิตของผู้คนช่วยเหลือสังคมให้รู้เข้าใจและตระหนัก 
    ถึงพิษภัย “ผ่อนส่ง”เหล่านี้ เพ่ือให้เกิดการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่นไม่ให้ 
    เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว) 
  4) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือ ร่วมกันด าเนินการ ตามวิธีการรณรงค์ที่ได้ 
    ร่วมกันคิดไว้ เพ่ือให้ความรู้แก่ลูกเสือกองอ่ืน ๆ และชุมชนในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ 
 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 

6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

7. การประเมินผล 
 สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก และการให้ข้อคิดเห็นในหมู่และในกอง

ลูกเสือ 
 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงอันตรายของสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง     
ลูกเสือจับมือ 

  จับมือกันไว้ให้มั่นคง   เพ่ือความยืนยงสามัคคี     
รักกันปรองดองเหมือนน้องพ่ี  ผูกความสามัคคีร่วมกัน 

  โกรธกันมันร้ายเป็นสิ่งเลว    เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น   
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เผาใจให้มีความไหวหวั่น    จับมือยิ้มให้กันเป็นสิ่งดี 
 
ใบงาน  

สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 
ค าชี้แจง  

1. หมู่ลูกเสือเลือกหรือจับฉลากเรื่องที่จะศึกษาและวิเคราะห์หมู่ละ 1 เรื่องที่ไม่ซ้ ากัน โดยศึกษา
จากใบความรู้ หรือค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

1.1  สารบอแร็กซ์ 
1.2  สารฟอร์มาลีน 
1.3  สารเร่งเนื้อแดง 
1.4  สารฟอกขาว 
1.5  สารเมลามีน 

2.  อภิปรายหาข้อสรุปตามประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1  สารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนในอาหารได้อย่างไร และอาจก่อให้เกิดผลเสียอะไรบ้างต่อสุขภาพ 
  2.2  มีวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้าง 

3.  ร่วมกันคิดวิธีการน าความรู้ที่ได้รับไปรณรงค์เผยแพร่ให้กับกองลูกเสืออ่ืน และคนในชุมชน  ใน
โอกาสวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การท าโปสเตอร์ ท าแผ่นพับ หรือการท าเว็ปไซต์ เป็นต้น 

4.  ส่งตัวแทนน าเสนอต่อกองลูกเสือ 
ใบความรู้   

สารพิษปนเปื้อนในอาหาร 
 

1. เรื่อง สารบอแร็กซ์ 
 บอแรกซ์แท้จริงคืออะไร 
 บอแรกซ์  เป็นสารอนินทรีย์สังเคราะห์มีชื่อทางเคมีว่า “โซเดียมบอเรท” (Sodium  borate)  
ลักษณะเป็นผลึก  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  มีรสขมเล็กน้อย  ละลายน้ าได้ดี  ชาวบ้านเรียกว่า “น้ าประสานทอง” 
หรือ “ผงกรอบ”  ภาษาจีนเรียกว่า “เม่งแซ่” 
 บอแรกซ์  เป็นสารเคมีที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด  เช่น ท าแก้ว  
ภาชนะเคลือบ  เครื่องส าอาง  ยาชุบโลหะ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น  ยาก าจัดตะไคร่น้ าในสระว่ายน้ า  ยาฆ่าแมลง  ย่าฆ่าเชื้อราเพ่ือการดูแลรักษาเนื้อไม้  ยาฆ่าแมลง
ส าหรับใช้ตามรอยแตกและช่องโหว่ของอาคารบ้านเรือน  หรือโรงงานอุตสาหกรรม  ตึกสถาบันและอาคาร
ร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น 
 มีอันตรายแค่ไหน 
 บอแรกซ์  เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การได้รับในปริมาณน้อยๆ เป็นประจ า ท าให้เกิดพิษ
สะสมในร่างกายและกรวยไตอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ถ้าได้รับสารนี้ปริมาณมากในคราวเดียว (เด็กถ้ากิน
เกิน 5 กรัม และผู้ใหญ่ถ้ากินเกิน15 กรัม)  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536)  ก าหนดให้บอแรกซ์เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร  
 อาการเป็นอย่างไร 
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 อาการของผู้ที่ได้รับบอแรกซ์ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน  ท้องเดิน เจ็บในช่องท้อง กระเพาะ
อาหารและล าไส้  อุจจาระเป็นเลือดในบางครั้ง  มึนซึม  ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นผื่นแดง  พุพองตาม
ผิวหนัง และการท างานของตับและไตถูกท าลาย 
 พบในอาหารประเภทไหน 
 อาหารที่มักตรวจพบบอแรกซ์ ได้แก่ แป้งกรุบ ลูกชิ้น  ทอดมัน มะม่วงดอง ไส้กรอกหัวไชโป๊  หมูยอ  
ผักกาดเค็ม เนื้อสัตว์บดสับ  ทับทิมกรอบ ลอดช่อง 
 
2. เรื่อง สารฟอร์มาลีน 
 “ฟอร์มาลีน และ ฟอร์มัลดีไฮด์”ทั้งสองตัวนี้ในทางเคมีคือสารตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในรูป
ของสารละลายจะเรียกว่า“ฟอร์มาลีน”หรือชื่อเรียกที่เราคุ้นกันดีก็คือน้ ายาดองศพนั่นเอง ส่วน “ฟอร์มัลดี
ไฮด์” มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติ มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ที่มีจ าหน่ายทั่วไปจะอยู่ในรูปของสารละลายชื่อ
น้ ายาฟอร์มาลีน สารละลายนี้ไม่คงสภาพ เมื่อเก็บไว้นานโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงจะกลายเป็นกรดฟอร์มิก 
จึงจ าเป็นต้องเติมสารที่ท าหน้าที่ให้คงสภาพ เช่น เมทานอล 5 – 15% หรือจ าหน่ายในรูปของพาราฟอร์มัล
ดีไฮด์ 
 ฟอร์มาลินเป็นสารตั้งต้นส าหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่ใช้มากคือน าไปท าเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ 
ใช้เป็นกาวส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ท าโฟมเพ่ือเป็นฉนวน เป็นต้น 
 ในวงการแพทย์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น ใช้ดองศพ ใช้ฉีดเพ่ือกันศพเน่า ใช้เป็นส่วนผสมใน
เวชภัณฑ์ เช่น ยาอม น้ ายาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น  
 อันตรายเกิดจากไอของฟอร์มัลดีไฮด์ ท าให้เกิดการระคายเคืองที่ตา จมูก และผิวหนัง อาจท าให้
กระจกตาเป็นแผลถึงขั้นตาบอดได้ ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะท าให้น้ าท่วมปอดจนหายใจไม่ออก  แน่น
หน้าอก  และเสียชีวิตในที่สุดอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากได้รับสารนี้ โดยไม่มีอาการเจ็บปวด
เลยก็ได้ หากได้รับปริมาณน้อยเป็นเวลานาน จะมีอาการไอและหายใจติดขัดเพราะหลอดลมอักเสบปอด  ตับ
และไตจะเสื่อม 
 อาหารที่พบการปนเปื้อนสารนี้ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว อาหารทะเล 
และผักสด ซึ่งผู้ค้าน ามาใส่เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียง่าย ผู้บริโภคจึงควรเลือกซ้ืออาหารเหล่านี้อย่าง
ระมัดระวัง เช่น ไม่ซื้อเนื้อหมูที่สดและแดงผิดปกติ  ก่อนน ามาปรุงควรล้างให้สะอาด  
 
3. เรื่อง สารฟอกขาว 
 สารฟอกขาวหรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์  (Sodium  hydrosulfite)  หรือรู้จักกันในชื่อ “ผงซัก
มุ้ง” นิยมใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเส้นใยไหม แห และอวน  แต่พบว่าผู้ค้าบางรายน ามาใช้ฟอกอาหาร  
เพ่ือให้อาหารมีความขาว ดูสดใหม่น่ารับประทาน ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ 
 อันตรายต่อผู้บริโภค 
 การสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรงจะท าให้ผิวหนังอักเสบ  เป็นผื่นแดงถ้าบริโภคเข้าไปจะท าให้เกิด
อาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัส เช่น ปาก ล าคอ กระเพาะอาหาร และล าไส้ ท าให้เกิดอาการแน่นหน้าอก 
หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตต่ า ปวดท้อง ปวดศีรษะ  อาเจียน  อุจจาระร่วง  และหากแพ้สารนี้อย่าง
รุนแรง  จะท าให้ถ่ายเป็นเลือด  ชัก  ช๊อก  หมดสติ  หายใจไม่ออก ไตวาย  และเสียชีวิตในที่สุด 
 อาหารที่มักตรวจพบสารฟอกขาว 
 ถั่วงอก  ขิงฝอย  ยอดมะพร้าว  กระท้อน  หน่อไม้ดอง  น้ าตาลมะพร้าว  ทุเรียนกวน 
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4. เรื่อง สารเร่งเนื้อแดง  (ซาลบูทามอล) 
 ซาลบูทามอล  เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์  (b-Agonist) เป็นตัวยาส าคัญในการผลิตยาบรรเทา
โรคหอบหืดออกฤทธิ์ในการขยายหลอดลม ช่วยให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัว และเพ่ิมการสลายไขมันที่
สะสมในร่างกาย เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนิยมน าสารชนิดนี้ไปผสมในอาหารหมู เพ่ือให้เนื้อหมูมีปริมาณเนื้อแดง
เพ่ิมมากข้ึน เพราะจะท าให้ได้ราคาดีกว่าหมูที่มีชั้นไขมันหนา ๆ 
  
 อันตรายจากซาลบูทามอล 
 การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่  อาจท ามีอาการมือสั่น  กล้ามเนื้อกระตุก  ปวด
ศีรษะ  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ  กระวนกระวาย  วิงเวียนศีรษะ  บางรายมีอาการเป็นลม  คลื่นไส้อาเจียน  มี
อาการทางจิตประสาท  และเป็นอันตรายมากต่อหญิงมีครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
และโรคไธรอยด์เป็นพิษ 
 
5. เรื่อง สารเมลามีน 
 เมลามีนคืออะไร 
 เมลามีน (Melamine) เป็นสารอินทรีย์ มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  มีลักษณะ
เป็นผลึกสีขาวละลายน้ าได้เล็กน้อย มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสูงถึง 66 % นิยมน ามาใช้ เป็น
ส่วนประกอบหลักในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โฟมท าความสะอาดพ้ืนผิว, แผ่นฟอร์ไมกา, กาว, จานชาม, 
ไวท์บอร์ด และวัตถุกันความร้อน เป็นต้น 
 ในธรรมชาติยังพบสารที่คล้ายกับเมลามีนคือ Ammeline (แอมมีลีน) Ammelide (แอมมีไลด์) 
และ Cyanuric acid (กรดไซยานูริก) สารเหล่านี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของเมลามีนจนได้เป็นแอมมีไลด์ และ
เมื่อแอมมีไลด์ ถูก oxidize ด้วยสารพวก Potassiumpermanganate หรือการต้มให้เดือดจะได้กรดไซ
ยานูริกเกิดขึ้น ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการท าสารฟอกขาว, สารให้ความคงตัว, สารฆ่าเชื้อโรคในสระน้ าว่าย
น้ าและใช้เป็นส่วนประกอบในวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 
 
การปนเปื้อนเมลามีนในอาหาร 
 ในปี 2550 มีรายงานว่าพบการปนเปื้อนของสารเมลามีนในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่
น าเข้าจากประเทศจีนซึ่งท าให้สุนัขและแมวจ านวนมากป่วยและตายเนื่องจากไตวายและปี 2551 ก็มี
รายงานข่าวว่านมผงหรือนมส าเร็จรูปส าหรับทารกที่ผลิตในประเทศจีนมีสารเมลามีนปนเปื้อนซึ่งท าให้มี
ทารกอย่างน้อย 4 รายเสียชีวิตเนื่องจากภาวะไตวาย และเจ็บป่วยอีกอย่างน้อย 54,000 คน จากการ
สอบสวนพบว่าสาเหตุเกิดจากเกษตรกรชาวจีนผู้เลี้ยงวัวนมเติมน้ าลงในน้ านมดิบเพ่ือให้น้ านมมีปริมาตร
เพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นผลให้น้ านมดิบมีปริมาณโปรตีนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้รับซื้อ ท าให้ขายน้ านมดิบ
ไม่ได้ เกษตรกรจึงเติมเมลามีนลงไปใน น้ านมดิบเพ่ือให้มีปริมาณไนโตรเจนสูงขึ้นและได้มาตรฐานตามที่
บริษัทก าหนดเนื่องจากการตรวจหาปริมาณโปรตีนในอาหารจะวัดออกมาในรูปของไนโตรเจน 
 นอกจากนี้การปลูกพืชอาหารสัตว์ก็มีการผสมเมลามีนลงในดินเพ่ือเพ่ิมโปรตีน และเร่งการ
เจริญเติบโต ผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ผสมเมลามีนในอาหารสัตว์ที่ขายด้วย นั่นหมายความว่าเมลามีนได้ถู กผสม
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มาตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหารก่อนจะมาถึงปลายทางที่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นมเท่านั้นที่
เสี่ยงต่อสารเมลามีนแต่ทั้งดิน น้ า พืชผักหรือเนื้อสัตว์ก็มีโอกาสปนเปื้อนสารเมลามีนได้เช่นกัน    
 
 พิษของเมลามีนและกรดไซยานูริก 
 อาการหลักที่เกิดจากการได้รับสารเมลามีน คือความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ พบผลึกเล็กๆ ที่ไต 
ปัสสาวะมีเลือดปนและมีอาการไตวายนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ
ส่วนกรดไซยานูริกก็ท าให้เนื้อเยื่อของไตเสียหายเช่นกัน และพบว่าสารผสมระหว่างเมลามีนและกรดไซยานู
ริก จะก่อให้เกิดผลึกตกค้างที่ท่อไตมากข้ึนอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะไตวายในที่สุด 
 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดที่ร่างกายได้รับต่อวันโดยไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพคือ0.20 มก./น้ าหนักตัว 1 กก./วันหมายความว่า ถ้าเราหนัก 50 กก. ต้องได้รับเมลามีนมากกว่า 
10 มก./วันถึงจะเป็นอันตรายและสมมติว่านมที่เราดื่ม 1 ลิตรมีเมลามีนปนเปื้อน 1 มก.ซึ่งเราต้องดื่มนม
มากกว่า 10 ลิตรถึงจะได้รับอันตรายจากเมลามีน 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนมเป็น
ส่วนประกอบที่มีการปนเปื้อนเมลามีนโดยก าหนดให้นมผงมีเมลามีนปนเปื้อนได้ไม่เกิน 1 ส่วนต่ออาหาร
ล้านส่วน (ppm) หรือ 1 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารอ่ืนที่มีนมเป็นส่วนประกอบจะ
พบเมลามีนได้ไม่เกิน 2.5 ส่วนในอาหารล้านส่วน ผู้ฝ่าฝืนประกาศนี้มีบทลงโทษปรับ 5,000 บาท ถึง 
20,000 บาทและมีโทษจ าคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี 
 

 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ท าไมยางลบต้องอยู่บนหัวดินสอ 
สุวิทย์เป็นเด็กช่างสงสัย เขามักมีค าถามแปลกๆ ถามพ่อแม่ ครู เพ่ือน และคนรู้จักเสมอ วันหนึ่ง

ขณะที่เรียนในชั้นเรียน เขาถามคุณครูว่า "ท าไมต้องมียางลบอยู่บนหัวดินสอ"  
“ก็เพราะว่า คนเราสามารถท าผิดกันได้”   
ลองทวนค าถามอีกครั้งหนึ่ง "ท าไมต้องมียางลบอยู่บนหัวดินสอ"  
ก็เพราะคนเรามีสิทธิ์ท าผิดกันได้                
แต่จงจ าไว้ว่า“เราไม่ควรใช้ยางลบหมดก่อนดินสอ เพราะนั่นอาจหมายความว่าเราก าลังท าผิด

ซ้ า ๆ จนความผิดนั้นอาจสายเกินแก้” สุวิทย์ขอบคุณคุณครูและน าสิ่งที่ตนได้รับทราบในวันนี้เป็นเรื่อง
เล่าให้ผู้อ่ืนฟังต่อไป                
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงกล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  15  คิดเชิงบวก          เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
- 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 มีความสามารถในการคิดเชิงบวก 

3.  เนื้อหา 
 การคิดเชิงบวกเป็นการวิเคราะห์หาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การฝึกคิด
เชิงบวกจะช่วยให้มองโลกในแง่ดี มีความหวัง และหาทางออกจากปัญหาได้ง่ายขึ้น 
4.  สื่อการเรียนรู้ 
 4.1 แผนภูมิเพลง 
 4.2 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
5.  กิจกรรม 

5.1  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
5.2  เพลง หรือเกม  

 5.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ผู้ก ากับลูกเสือเตรียมการให้อาสาสมัครลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติในกองลูกเสือ 
  ตามสถานการณ์ต่อไปนี้ 

    “ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายงานให้หมู่ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพฐานผจญภัย  
    แต่มีลูกเสือวิ่งเล่นกันแล้วไปชนเพื่อนที่ก าลังท างานอยู่ ท าให้งานที่ท าอยู่เกิดความ 
    เสียหายขึ้น” 
   2) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายและเพ่ิมเติม ให้ได้ข้อสรุปในประเด็น 
    (1) คิดว่าลูกเสือที่ถูกชนจะรู้สึกอย่างไร 
    (2) ความรู้สึกเช่นนี้เกิดมาจากความคิดอย่างไร(เกิดจากความคิดทางลบ เช่น ท้าไม 
     จึงซวยอย่างนี้ เพื่อนนี่แย่จริงรู้ว่าคนท้างานอยู่ยังจะมาวิ่งแถวนี้อีก ท้าตั้งนาน 
     กว่าจะได้แค่นี้นี่ไม่รู้จะต้องท้าอีกนานแค่ไหน ฯลฯ เพราะอารมณ์และความคิด 
     โน้มน้ากันได้  ในทางกลับกันอารมณ์ทางลบก็โน้มน้าให้เกิดความคิดทางลบ 
     ตามมาได้เช่นกัน) 
 
 
 
   3) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันปรับความคิดใหม่ ให้เป็นความคิด 
    ทางบวกที่หลากหลายมากที่สุด แล้วน าเสนอในกองลูกเสือ (เช่น ดีจะได้ท้าใหม่ให้ 
    สวยกว่าเดิม ทีหลังเราต้องระวังให้มากกว่านี้ฯลฯ) 
   4) สุ่มให้หมู่ลูกเสือน าเสนอ 1 หมู่ หมู่ที่เหลือให้ช่วยกันเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่ซ้ ากัน 

 5) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายและเพ่ิมเติม ในประเด็น 
    (1) ความคิดทางบวกท าให้ผลอย่างไรต่อตัวลูกเสือ(ท้าให้เกิดอารมณ์ทางบวก  
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     ไม่โกรธ สามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุผล จึงไม่เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง 
     ตามมา) 
    (2) ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 5.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 

5.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 
6.การประเมินผล 

สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ 
7.  องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 
 
เพลง 

ยิ้ม 
 

      ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม  ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น        
     ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน       สดชื่นอุราอย่ามัวรอ 
     สดชื่นอุราอย่าหน้างอ    มายิ้มกันหนอเพ่ือนเอย 

 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ลุงมากับม้า 
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ชายคนหนึ่งชื่อลุงมา  เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่ง ลุงมามีลูกชายคนหนึ่งอายุครบเกณฑ์ทหารพอดี ลูกชายมี

หน้าที่เลี้ยงมาตัวนี้ 
 วันหนึ่ง  ปรากฎว่าม้าตัวนี้หายไป ท าให้ลุงมาเศร้าโศกเสียใจมาก เพราะกว่าจะซื้อม้าตัวนี้ได้ต้องใช้
เวลานานในการสะสมเงิน แม้ว่าชาวบ้านจะช่วยกันปลอบใจให้คลายทุกข์ แต่ลุงมาก็ยังท าใจไม่ได้...ยังคง
เสียใจเหมือนเดิม 
 แต่แล้ว  รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปรากฏว่าม้าตัวที่หายไปได้กลับมา แถมยังพาม้าป่ามาอีก 4 ตัวด้วย ท า
ให้ลุงมาดีใจมาก นอกจากจะได้ม้าคืนมาแล้วยังได้ม้ามาเปล่า ๆ โดยไม่ต้องซื้อถึง 4 ตัว 
 ลุงมาดีใจอยู่ไม่นาน ก็ปรากฏว่ม้าป่าตัวหนึ่งที่ลุงมาได้มาเปล่าๆนี้ได้เตะลูกชายของลุงมาจนลูกชาย
ขาเป๋ท าให้ลุงมาต้องเสียใจมากอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยกันปลอบใจอีก 
 หลายวันต่อมา มีการเกณฑ์ทหาร ชายหนุ่มที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงมาถูกเกณฑ์ทหารหมดทุกคน 
ยกเว้นลูกชายของลุงมาเนื่องจากขาเป๋ และภายหลังชายหนุ่มที่ถูกเกณฑ์ทหารได้ตายในสนามรบหมดทุก
คน ถือว่าเป็นโชคดีของลุงมาที่ลูกชายแม้จะขาเป๋แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ชาวบ้านต่างก็มาแสดงความดีใจกับลุงมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เมื่อยังมีลมหายใจก็จงอย่าท้อแท้ในชีวิต จงใช้สติก าหนดรู้ไว้เสมอว่า “เมื่อเรา 
         ประสบโชคร้าย ก็ไม่ควรเสียใจมากนักเพราะโชคดีอาจตามมาในไม่ช้า  
         จงสู้ต่อไป” 

 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่  7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  16 การแสดงความช่ืนชมและการให้ก าลังใจ     เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง  
 2.2 กิจกรรมบันทึกความดี 
 2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 มีความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจเพื่อน 

4.  เนื้อหา 
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุด ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสาร
เพ่ือแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจผู้อ่ืน จึงเป็นทักษะจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลูกเสือควรฝึกฝน 
5. ส่ือการเรียนรู้  
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  5.1 แผนภูมิเพลง 
  5.2 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะการแสดงความชื่นชม และให้ก าลังใจ  
  5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  กิจกรรม 

6.1พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2  เพลง หรือเกม   

 6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาในกองลูกเสือถึงความหมายของ “การแสดงความชื่นชม  
  และการให้ก าลังใจ” (การแสดงความชื่นชมในสิ่งดี ๆ ของเพ่ือน แม้เพียงเล็กน้อย  
 เป็นการเสริมความเชื่อม่ัน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพ่ือนที่เขาจะมุ่งมั่นรักษา 

สิ่งดีๆนั้นไว้ และพยายามท้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การให้ก้าลังใจเมื่อเพ่ือนเกิดความท้อ
ก็จะช่วยเสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน) 

 2) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้เรื่อง“ทักษะการแสดงความชื่นชม และให้ก าลังใจ” ให้ 
  ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดประโยคค าพูด เพื่อให้ก าลังใจเพ่ือน ในสถานการณ์  
  “เพ่ือนประสบอุบัติเหตุขาหัก นอนป่วยอยู่โรงพยาบาล และลูกเสือไปเยี่ยม” 
 3) ลูกเสือแสดงบทบาทสมมุติทีละหมู่ ผู้ก ากับและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันวิเคราะห์ 
  ความถูกต้อง ของขั้นตอนทักษะการให้ก าลังใจ และช่วยเสนอแนะการแก้ไข จนครบ 
  ทุกหมู่ 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ ร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการน าไปใช้ 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และกอง
ลูกเสือ 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจเห็นใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
 เพลง 

ก าลังใจ 
  ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใย 

  ในยามที่ชีวิตหม่นหมองร้องให้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน 
  ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาดมันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติม 
  เพ่ิมพลังใจ ให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล 
  ก าลังใจจากใครหนอขอเป็นทานให้ฝันให้ใฝ่ 
  ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง 
  ก าลังใจจากใครหนอขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม 
  ดั่งหยาดฝนบนฟากฟ้าไกลที่หยาดรินสู่ผืนดินแห้งผาก 
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ใบความรู้  
ทักษะการแสดงความชื่นชมและให้ก าลังใจ 

 
 การแสดงความชื่นชม และให้ก าลังใจ เป็นการสื่อสารทางบวกอย่างหนึ่ง การแสดงความชื่นชมในสิ่ง
ดีของเพ่ือน แม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เพ่ือน และสร้างแรงบันดาลใจให้เขามุ่งมั่นที่จะ
รักษาสิ่งดี ๆนั้นไว้ และพยายามท าให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่การให้ก าลังใจเมื่อเพ่ือนเกิดความท้อแท้ ก็จะช่วย
เสริมแรงให้เขามีพลังที่จะสู้กับอุปสรรคต่อไปเช่นกัน 

 
ทบทวนองค์ประกอบของการสื่อสารทางบวก 

 1. เป็นการสื่อสารซึ่งเริ่มต้นจากตัวเราโดยสื่อความคิด ความรู้สึก และความต้องการของตนเอง 
2. ใช้ภาษาพูด น้ าเสียง ไพเราะ พูดด้วยเหตุผล และถูกกาลเทศะ                                                                      

 3. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม                                                                                                        
 4.  สร้างความรู้สึกท่ีดีต่ออีกฝ่ายเช่น การให้เกียรติ ให้ความส าคัญ แสดงความเป็นห่วง ให้ก าลังใจ 
ถามความคิดเห็น ฯลฯ 

ผลของการสื่อสารทางบวก  จะท าให้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สึกดีๆ ต่อกันท าให้
มองอะไรเป็นบวกไปหมด อยากท าดีต่อกันมากยิ่งขึ้น ละทิฐิและให้อภัยกันง่ายขึ้น 
 
 ขั้นตอนการแสดงความชื่นชม 
 1. บอกความรู้สึกของตนเองอย่างจริงใจ ทั้งค าพูด ท่าทางและน้ าเสียง 
 2. ระบุสิ่งดี ๆ ของเพ่ือนที่เราสังเกตได้ ตามความเป็นจริง 
 ตัวอย่างการชื่นชมเพ่ือนในเรื่องต่างๆ 

  @ ชื่นชมความตรงต่อเวลา   : มีนัดกับนายนี่ ไม่เคยผิดหวังเลย ตรงเวลาเป๊ะทุกครั้ง 
  @ชื่นชมในการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการท างาน: นายเป็นคนรับผิดชอบดีมาก ๆ ต้องยก

นิ้วให้เลย 
  @ ชื่นชมที่เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี: ท าไมนายช่างดีอย่างนี้ 
  @ชื่นชมที่เขาชอบช่วยเหลือเพ่ือนฝูง:  พวกเราโชคดีท่ีมีเพ่ือนอย่างนาย 
  @ชื่นชมที่เขาที่เรียนดี ได้รางวัล ร้องเพลงเพราะ ฯลฯ  : ยินดีด้วย นายเก่งมาก 

 
  ขั้นตอนการให้ก าลังใจ 

1. สะท้อนความรู้สึกของเพ่ือนที่เราสังเกตได้ในขณะนั้น  เพ่ือให้เขารู้ว่าเราเข้าใจและเห็นใจเขา 
ดูเธอ/เธอคง ------(ความรู้สึกที่เราสังเกตเห็น) +/- ที-่--(ปัญหาที่เกิดขึ้น) 

2. ส ารวจสิ่งดีที่เขามีอยู่ ที่จะช่วยให้เขารู้สึกมีความหวังและก าลังใจมากขึ้น 
3. เสริมความเชื่อมั่นในความสามารถของเขา เช่น แสดงความชื่นชมที่เขาเข้มแข็งต่อสู้อุปสรรค 

แก้ปัญหา ฯลฯ 
 
ตัวอย่าง  
สถานการณ์ : เพ่ือนสอบไม่ผ่าน  
1. เธอคงเสียใจ ที่ผลสอบออกมาอย่างนี้ 
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2. แล้วเธอคิดจะท าอย่างไรต่อไป....   / มีอะไรที่จะช่วยเธอได้บ้าง....... 
3. ฉันดีใจที่เธอเข้มแข็ง หาทางออกได้แล้ว สู้ต่อนะเพ่ือน ฉันจะคอยเอาใจช่วย  
 

 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ชีวิตที่หายไป 

 เด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนเรียนเก่งมากได้ทุนไปเรียนที่อเมริกาจนจบด็อกเตอร์จึงกลับมาเยี่ยมบ้าน
บ้านของเขาอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบต้องนั่งเรือแจวข้ามไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง...ระหว่างอยู่ใน
เรือก็พูดคุยกัคนแจวเรือจ้าง 
ชายหนุ่ม :  เรือท่ีติดเครื่องยนต์...ไม่มีเหรอ...ลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง  : ไม่มีหรอกหลาน...ที่นี่มันบ้านนอก...มันห่างไกลความเจริญ...มีแต่เรือแจว... 
ชายหนุ่ม  : โอ...ล้าสมัยมากเลยนะลุงที่อเมริกาเขาใช้เครื่องบินกันแล้วลุง...ลุงยังมานั่งแจวเรืออยู่อีก 
ไปส่งผมฝั่งโน้น...เอาเท่าไร...ลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง : 80 บาท... 
ชายหนุ่ม :  OK ... ไปเลยลุง... 
 ในขณะที่ลุงแจวเรือหนุ่มนักเรียนนอกก็เล่าเรื่องความทันสมัยความก้าวหน้าของอเมริกาให้ลุงฟัง...
เมืองไทย...เมื่อเทียบกับอเมริกาแล้ว...ล้าสมัยมากไม่รู้คนไทยอยู่กันได้ยังไง... ?  
ชายหนุ่ม : ลุง...ลุงใช้คอมพิวเตอร์...ใช้อินเตอร์เน็ต...เป็นไหม... ?  
คนแจวเรือจ้าง :  ลุงไม่รู้จักหรอก...ใช้ไม่เป็น... 
ชายหนุ่ม  : โอโฮ้...ลุงไม่รู้เรื่องนี้น่ะ....ชีวิตลุงหายไปแล้ว... 25 %... รู้มั๊ย แล้วลุงรู้ไหมว่า...เศรษฐกิจ 
ของโลก...ตอนนี้เป็นยังไง... ?  
คนแจวเรือจ้าง :  ลุงไม่รู้หรอก... 
ชายหนุ่ม :  ลุงไม่รู้เรื่องนี้นะ...ชีวิตของลุงหายไป... 50 % แล้ว แล้วรู้เรื่องนโยบายการค้าโลกไหม... 
ลุง... ? ลุง...ลุงรู้เรื่องดาวเทียมไหม...ลุง... ? 
คนแจวเรือจ้าง : ลุงไม่รู้หรอก...หลานเอ๊ย...ชวีิตของลุง...ลุงรู้อยู่อย่างเดียว...ว่าจะท ายังไง...ถึงจะ 
แจวเรือให้ถึงฝั่งโน้น... 
ชายหนุ่ม : ถ้าลุงไม่รู้เรื่องนี้...ชีวิตของลุง...หายไปแล้ว... 75 %  
ขณะนั้น เกิดลมพายุพัดมาอย่างแรง...คลื่นลูกใหญ่มาก...ท้องฟ้ามืดครึ้ม... 
คนแจวเรือจ้าง :  นี่พ่อหนุ่ม...เรียนหนังสือมาเยอะ...จบดอกเตอร์จากต่างประเทศ...ลุงอยากถาม 
อะไรสักหน่อยได้ไหม 
ชายหนุ่ม :  ได้...จะถามอะไรหรือลุง... ?  
คนแจวเรือจ้าง : เอ็งว่ายน้ าเป็นไหม... ?  
ชายหนุ่ม :  ไม่เป็นจ้ะ...ลุง.... 
คนแจวเรือจ้าง : ชีวิตของเอ็ง...ก าลังจะหายไป 100 % ... แล้วพ่อหนุ่ม... 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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หน่วยที่  7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่   17 คนดีรอบตัวฉัน                เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวเิคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในารพัฒนาตนเพื่อตรียมพร้อมส าหรับ
การท างานและการมีครอบครัว 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
   2.1 กิจกรรมวันคัญ เช่น วันสุนทรภู่ วันวิสาขบูชา เป็นตน้ 
   2.2 กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ 
   2.3 กิจกรรม To Be Number One 
   2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 รู้จักและเห็นคุณค่าตนเอง 
4.  เนื้อหา 
 การรู้จักตนเอง มองเห็นคุณค่าของความดีในตนเอง เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจในการท าความดีและส่ง
เสิมให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
 5.2 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์  
6.  กิจกรรม 

6.1  กิจกรรมครั้งที่  1 
1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   (1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่องคนใกล้ชิดที่ตนเองรัก เคารพ และผูกพัน  
    คนละ 1 เรื่องพร้อมกับบอกว่าตนเองได้รับแบบอย่างหรือเรียนรู้สิ่งดี ๆ อะไรบ้าง 
    จากคนผู้นั้น  
   (2) นายหมู่ ให้ทุกคนโหวตว่าเรื่องของใครที่น่าจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ได้   
    แล้วน าไปเล่าในกองลูกเสือในครั้งต่อไป 

4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

6.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ตัวแทนหมู่ลูกเสือ เล่าให้กองลูกเสือฟัง ทีละหมู่ 
 (2) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายและเพ่ิมเติม ในประเด็น 

 -  ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม (ทุกคนล้วนมีความดีอยู่ในตัว เพราะ 
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 ได้รับแบบอย่างและเรียนรู้สิ่งดี ๆ จากคนที่เรารัก เคารพ และผูกพัน) 
 -  ในทางกลับกัน ส าหรับแบบอย่างที่ไม่ดีในสังคม ลูกเสือคิดว่าควรท าอย่างไร  
 (ไม่ยอมรับ ไม่ยกย่อง และไม่เอาแบบอย่าง)  
(3)  ลูกเสือจะน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสื 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

ศึกบางระจัน 
ศึกบางระจันจ าให้มั่นพ่ีน้องชาติไทย       เกียรติประวัติสร้างไว้แด่ชนชาติไทยรุ่นหลัง 

แม้ชีวิตยอมอุทิศคราชาติอับปาง                     เลือดไทยต้องมาไหลหลั่งทาทั่วพ้ืนแผ่นดิน
ไทย 

ไทยคงเป็นไทยมิใช่ชาติเป็นเชลย                    ไทยมิเคยถอยร่นชนชาติศัตรู 
บางระจันแม้สิ้นอาวุธจะสู้                         สองดาบฟาดฟันศัตรูสู้จนชีพตนมลาย 

ตัวตายดีกว่าชาติตาย                          เพียงเลือดหยาดสุดท้ายขอให้ไทยคงอยู่ 
แดนทองของไทยมิใช่ศัตรู                         แม้ใครรุกรานต้องสู้ เพ่ือกู้แหลมถิ่นไทยงาม 

เกม 
หาคู่ 

วิธีเล่น  1. ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน หันหน้าเข้าหากันแล้วจ าไว้ว่าคู่ของตนคือใคร 
 2. วงกลมทั้งสองท าขวาหันแล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง ( เปิดเพลงวิทยุหรือให้ลูกเสือร้อง
เพลงง่ายๆ  ตามท่ีผู้ก ากับก าหนด ) 
 3. เมื่อผู้ก ากับเป่านกหวีด ให้ลูกเสือเข้าหาคู่ของตนเองเมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลงคู่ที่หาคู่ได้ช้า
ที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันเสร็จแล้วเริ่มใหม่ 
การตัดสิน  คู่ท่ีเหลือเป็นคู่สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ลูกนก 
ลูกนกอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้  ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างส านักพระฤๅษีกับหมู่บ้านโจร พ่อ

แม่นกต้องคอยหาอาหารมาป้อนทุกวัน 
คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองต้องพลัดพรากจากกัน นกตัวหนึ่งตกลงไปอยู่ในส านักพระ

ฤๅษีก็ได้รับการอบรม สั่งสอนฝึกฝนแต่ในทางดี พูดจาไพเราะ มีจิตใจมั่นคง โอบอ้อมอารีต่อเพ่ือนบ้าน ส่วน
ลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกพายุพัดตกลงไปในบ้านโจร ก็ได้รับการอบรมแนะน าตัวในทางโจร เช่น ลักขโมย พูดจา
หยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุร้าย อาฆาตพยาบาท เป็นต้น 

วันหนึ่ง  พระราชาองค์หนึ่งเดินหลงทางเข้ามานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ในแดนโจร นกตัวที่อยู่กับโจรก็
พูดขึ้นว่า “เออ! ดีแล้ว วันนี้มีคนมานอนหลับอยู่ในถิ่นเรา เราต้องฆ่าเสียให้ตาย” พระราชาได้ยินก็ตกใจ รีบ
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หนีผ่านไปทางส านักพระฤๅษี นกตัวที่อยู่กับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายว่า “เชิญ พักผ่อน ดื่มน้ าและหลับนอน
ที่นี่ได้ ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะ” 

พระราชาจึงเข้าไปนอนหลับใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับส านักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดในใจว่า “นกสองตัว
นี้มีนิสัยแตกต่างกันมากจริงๆ ตัวหนึ่งใจร้าย แต่อีกตัวหนึ่งใจดี” แล้วพระราชาก็เข้าไปหาพระฤๅษี เพ่ือขอ
นกที่พระฤๅษีเลี้ยงไว้ พระราชาได้น านกผู้มีอัธยาศัยดีตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวัง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งแวดล้อมดีจะท าให้ชีวิตรุ่งโรจน์ ส่วนสิ่งแวดล้อมเลวจะท าให้ชีวิตอับเฉา 

ชีวิตต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอ 
 ในประวัติบุคคลส าคัญและประวัติศาสตร์ของชาติที่เจริญทั้งหลาย จะเห็นว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นจาก
การแก้ปัญหา และเข้มแข็งข้ึนจากการเผชิญความทุกข์ยากทั้งนั้น  
 คนที่อยู่สุขสบาย ไม่เคยต้องสู้ หรือแก้ปัญหา ไม่ได้ใช้ความคิด หลงอยู่ในความเพลิดเพลิน ไม่มีคน
สอนที่ดี ไม่มีกัลยาณมิตรคอยเตือน ไม่มีแบบฝึกหัดชีวิตให้ท าจึงเจริญได้ยาก  
 ดังนั้น เมื่อเจออะไรที่ไม่พึงปราถนาบอกตัวเองว่า นี่คือเครื่องมือฝึกฝนพัฒนาตัวเรา เราจะใช้มันให้
เป็นประโยชน์ คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุมชีวิตไปได้ด้วยดี คนนั้นจะเป็นผู้แกร่ง
กล้า และมีชีวิตที่พัฒนา 
 ปัญหานั้นเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดียวก็กลายเป็นปัญญา คนฉลาดจึงเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา คน
ที่ปัญญางอกงามล้วนพัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทั้งสิ้น  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปัญหาก็เป็นที่มาของปัญญา ความทุกข์และอุปสรรคเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต 
     ให้ก้าวหน้า  
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่  6      ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  18   เป้าหมายชีวิต                เวลา  2  ช่ัวโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ง 2.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ ที่สอดคลอ้งกับความรู้ความถนัดและความ สนใจของ
ตนเอง 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมแนะแนว  

2.2 กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นการประกอบอาชีพ 
 2.4 กิจกรรมทัศนศึกษา 
 2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 มีแนวทางในการตั้งเป้าหมายในชีวิต 
4.  เนื้อหา 
 เป้าหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความส าเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางท าให้ได้ตาม
เป้าหมายด้วยวิริยะอุตสาหะและความถูกต้อง  เป้าหมายในชีวิตมักได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก 
เคารพ และศรัทธา 
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5.  สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 ใบความรู้  
5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
6.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาในกองลูกเสือ ถึงความหมายของ “เป้าหมายชีวิต”  
 (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง ผลัดกันเล่าเรื่อง “บุคคลในอุดมคติ”  
  ที่ตนเองเคารพ ศรัทธา และอยากจะด าเนินชีวิตตามแบบอย่างคนผู้นั้น  
  พร้อมบอกว่าที่ชอบเพราะคุณสมบัติอะไรบ้าง และได้ตั้งเป้าหมายชีวิตของ 
  ตนเองอย่างไร 
 (3) นายหมู่ให้ทุกคนโหวตว่า เรื่องของใครที่ควรจะใช้เป็นตัวแทนของหมู่ ให้เจ้าของ 
  เรื่องเป็นตัวแทนหมู่น าไปเล่าในกองลูกเสือในครั้งต่อไป 
4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 
6.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ตัวแทนหมู่เล่าให้กองลูกเสือฟัง ทีละหมู่ 
 (2) ผู้ก ากับน าอภิปรายและเพ่ิมเติม ในประเด็น 

  - คนที่เราเคารพ ศรัทธาส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนอย่างไร (ใจดีมีเมตตา เสียสละ  
   รับผิดชอบ เก่ง ฯลฯ)  

      - การมีเป้าหมายชีวิตเป็นประโยชน์ต่อลูกเสืออย่างไร 
  - ได้ข้อคิดอะไรบ้างจากกิจกรรม และจะน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่มีประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

7.  การประเมินผล 
 สังเกต  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมู่ และในกองลูกเสือ 

 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 
เพลง 

ใกล้เข้าไปอีกนิด 

  ใกล้เข้าไปอีกนิด ชิดๆเข้าไปอีกหน่อย สวรรค์น้อยๆอยู่มในวงฟ้อนร า 
  รูปหล่อขอเชิญมาเล่น เนื้อเย็นขอเชิญมาร า มองมานัยตาหวานฉ่ า )ซ้ า(  
  โค้งแล้วไม่ร าเสียแล้วนี่เอย สุขสราญนานมาเจอ 
  พบเธอในวงฟ้อนร า ได้แต่แลมอง นวลน้องนัยตาหวานฉ่ า 
  วันนี้มาพบงามงอน พ่ีอยากจะต้อนออกไปฟ้อนร า )ซ้ า(  
 
เกม  

ว่ิงอลวน 

 วิธีเล่น  ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนห่างกัน  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสือ
ออกมาสองคน  คนหนึ่งเป็นคนไล่  อีกคนหนึ่งเป็นคนหนีเริ่มการเล่นคนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้ได้  การหนี
จะอยู่ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่  เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปนั่งข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่
รอบวงกลมคนใดคนหนึ่งผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที  คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
 การตัดสิน ลูกเสือที่เป็นคนหนีคนใด  ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสือคนใหม่ขึ้นมา
แทนคนหนีต่อไป 
ใบความรู้ 

เป้าหมายชีวิต 

 เป้าหมายในชีวิตเปรียบเหมือนภาพของความส าเร็จของตนเองที่ได้วางไว้ และหาทางท าให้ได้ตาม
เป้าหมายด้วยวิริยะอุตสาหะและความถูกต้อง  คล้ายกับการเห็นภาพจิ๊กซอที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ขึ้นกับ
วิธีการของแต่ละคนว่าจะท าอย่างไรให้จิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อกันให้เกิดเป็นภาพนั้นขึ้นมาเป้าหมายในชีวิตมัก
ได้แรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่เรารัก เคารพ และศรัทธา 

 แต่ถ้าเราไม่มีภาพหรือไม่มีเป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้น? บางคนอาจจะคิดว่าฉันก็มีชีวิตของฉันไป
เรื่อยๆไม่ได้รบกวนใครไม่ท าให้ใครเดือดร้อนฉันก็มีความสุขดีแล้วคุณค่าของคุณจะอยู่ที่ไหน? 

 การมีเป้าหมายในชีวิตคือค าตอบว่าเรามีชีวิตอยู่เพ่ืออะไรเพ่ือใครและอยู่อย่างไรชีวิตเปรียบ
เหมือนกับการเดินทางและนักเดินทางที่ชาญฉลาดย่อมมีเป้าหมายในการเดินทางเสมอเขาจะไม่สูญเสียเวลา
ข้างทางเพราะจะท าให้เขาไปถึงจุดหมายช้าลงการเดินทางของชีวิตไม่ได้ราบเรียบและสวยงาม เหมือนโรยด้วย
กลีบกุหลาบเสมอไปในระหว่างทางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอปัญหาและอุปสรรคเป็นแขกที่ไม่ได้รับ
เชิญให้มาเยี่ยมเยียนเรามาเพ่ือทดสอบเรามาท าให้เราเหนื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังหมดแรงหมดก าลังใจที่จะเดิน
ต่อไปและท าให้จุดหมายปลายทางนั้นยาวไกลออกไป อะไรคือสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเดินทางที่จะเอาชนะแขกที่
ไม่ได้รับเชิญเหล่านี้ค าตอบคือความมุ่งม่ันและความสม่ าเสมอแม้ว่าเราจะเจอกับอุปสรรคขวากหนามและ
ปัญหามากมายเป็นมรสุมของชีวิตก็ว่าได้ เราก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุดซึ่งมันอาจจะล่าช้าไป
บ้างก็ไม่ใช่สิ่งส าคัญเพราะเราท าดีที่สุดแล้ว 
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การพักผ่อนเหมือนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มเป็นการชาร์ตทั้งพลังกายและพลังใจในระหว่างทาง
ที่เดินเราพบปะคนมากมายบางคนก็เดินไปทางเดียวกับเราบางคนก็เดินสวนทางกับเราถ้าการเดินทางของ
เราเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามเราจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนอ่ืนเดินตามโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจจะยึดเอาคติประจ าใจของเราไปใช้ในการด าเนินชีวิตหรือให้เราเป็น
แม่แบบเพราะพวกเขาได้เห็นแล้วว่าความส าเร็จจะมาอยู่เบื้องหน้าได้อย่างไร? 

ความมุ่งม่ันและความสม่ าเสมอคือหัวใจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ที่มา :  http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html 

 
 
 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

ข้อคิดจากถังน้ าสองใบ 
 

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ าสองใบไว้บนบ่าเพ่ือไปตักน้ าที่ริมล าธารถังน้ าใบหนึ่งมีรอยแตก ในขณะที่
อีกใบหนึ่งไร้รอยต าหนิและสามารถบรรจุน้ ากลับมาได้เต็มถัง...แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากล าธารกลับ
สู่บ้าน....จึงท าให้น้ าที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว 
 เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด าเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มที่คนตักน้ าสามารถตักน้ ากลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง
ซึ่งแน่นอนว่าถังน้ าใบที่ไม่มีต าหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันถังน้ าที่มีรอยแตกก็
รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถท าหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของ
จุดประสงค์ที่มันถูกสร้างข้ึนมา2 ปีกับความล้มเหลวอันขมข่ืนของถังน้ าที่มีรอยแตก!!  

วันหนึ่งที่ข้างล าธาร มันจึงพูดกับคนตักน้ าว่า "ข้ารู้สึกอับอายที่รอยแตกของข้าที่ท าให้น้ าที่อยู่ข้าง
ในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน"คนตักน้ าตอบว่า "เจ้าเคยสังเกตหรื อไม่ว่ามีดอกไม้
เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางที่ตัวเจ้าผ่านไป แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอย
แตกอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ า
ให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ เหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว
ถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้วเราก็คงไม่มีดอกไม้ที่สวยงามเช่นนี้" 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเราย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งอาจช่วยท าให้การอยู่ 
     ร่วมกันของเราน่าสนใจ และกลายเป็นบ าเหน็จรางวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องท าก็ 
     เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขา 
     เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 

http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html
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ข่าวร้าย-ข่าวดี 
 

บริษัทผลิตรองเท้าที่ประสบความส าเร็จมากบริษัทหนึ่งฝ่ายบริหารได้ประชุมกันและพิจารณาที่จะ
เปิดตลาดในทวีปแอฟริกา จึงส่งพนักงานขายอันดับ 1ไปยังแอฟริกาเพ่ือท าการศึกษาศักยภาพของ
ตลาด เมื่อไปถึงแอฟริกาเซลล์แมนสังเกตว่าชาวแอฟริกัน ส่วนมากเดินด้วยเท้าเปล่าเขาจึงส่งข่าวกลับไปว่า 
“ข่าวร้าย ที่นี่ไม่มีใครสวมรองเท้าเลย”และก็ส่งรายงานตามไปอีกว่า ไม่มีตลาดรองเท้าในทวีปแอฟริกานี้ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาว่า ควรจะหาข้อมูลเป็นครั้งที่ 2 เพ่ือให้แน่ใจ  จึงตัดสินใจที่จะส่งเซลล์แมนอีก
คนหนึ่งไปเพ่ือประเมินตลาดแห่งนี้ พนักงานขายคนที่ 2 เมือ่ไปถึงแอฟริกาก็มีความตื่นเต้นมาก และส่งข่าว
กลับมาทันทีด้วยข้อความว่า “ข่าวดีไม่มีใครที่นี่ใส่รองเท้าเลย” เขารีบเดินทางกลับและรายงานแก่ฝ่าย
บริหารว่า “สุภาพบุรุษทั้งหลาย เราก าลังจะรวยเพราะมีตลาดใหญ่มากในแอฟริกา และสิ่งส าคัญที่เราต้อง
ท าคือให้การศึกษาแก่ชาวแอฟริกันว่าประโยชน์และความส าคัญของการใส่รองเท้าคืออะไร” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ในทุกๆเรื่องราว และทุกๆเหตุการณ์จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบเราสามารถ 
       จะมองว่า แก้วใบหนึ่งมีน้ าอยู่ครึ่งหนึ่งหรือว่างเปล่าอยู่ครึ่งหนึ่งและมองเห็น  
       รูโดนัทหรือตัวโดนัทเราเลือกได้ที่จะมองแบบใด แต่ที่ส าคัญก็คือทางเลือกที่เรา 
       เลือกจะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของเรา 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  7 ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  19  สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในดวงใจ   เวลา  2  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

1.1 ส 1.2 ม.3/2. ปฏิบัตตินอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลกัศาสนา ตามที่ก าหนด  
1.2 ส 1.2 ม.3/3 ปฏิบัติหนา้ที่ของศาสนิกชนท่ีดี 
1.3 ส 1.2 ม.3/4 ปฏิบัตตินในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ 
 2.2 กิจกรรม To Be Number One 
 2.4 กิจกรรมหน้าเสาธง น้องไหวพ่ี 
 2.5 กิจกรรมวันคัญทางพระพุทธศาสนา 
 2.6 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เห็นความส าคัญของการแสดงออก ถึงพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
4.  เนื้อหา 
 ความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องมีพ้ืนฐานมาจากคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงออก
อย่างเหมาะสม  
5.  สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบงาน 
5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
6.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) แจกใบงาน มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสือ ระดมความคิดเห็น และสรุปพฤติกรรมที่ 
  แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่ 
  เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม 

 (2) ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นตามใบงาน และน าเสนอในกองลูกเสือครั้ง 
  ต่อไป ในรูปแบบบทบาทสมมุติ 
4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

6.2  กิจกรรมครั้งที่  2 
1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
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3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) ลูกเสือน าเสนอบทบาทสมมติพร้อมค าอธิบาย ทีละหมู่จนครบ 

 (2) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายสรุปและเพ่ิมเติมในประเด็น 
 

  - ลูกเสือคิดว่าหัวใจส าคัญของความเป็นสุภาพบุรุษและความเป็นสุภาพสตรี คือ 
   อะไร (เช่น สุภาพบุรุษ- ความเสียสละ  เป็นผู้น้า  อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ /  
   สุภาพสตรี- เมตตา จริงใจ  สุภาพ เรียบร้อย) 

      -  ได้ข้อคิดอะไรบ้างและจะน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
 (3) ผู้ก ากับลูกเสือเพ่ิมเติม “มีค้ากล่าวว่าแก่นแท้ของความเป็นสุภาพบุรุษและ 
  สุภาพสตรีอยู่ที่ความภูมิใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเพศของตน   
  ซึ่งข้ึนกับว่าตนเองได้สร้างคุณค่าไว้มากน้อยแค่ไหน คุณค่าที่ส้าคัญ  
  ประกอบด้วย การรู้จักเอาใจเขามาใส่เรา การให้เกียรติผู้อ่ืนและรักษาเกียรติ 
  ตนเอง  ความเสียสละ  ความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ” 

4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 ลูกเสือเข้าใจคุณลักษณะของสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่สอดคล้องกับกฎลูกเสือ  
 ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก  
 ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย  
 ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจาใจ 
 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าและภูมิใจตนเอง     ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
เพลง   

B.P.Spirit 
 

  I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (2)  to  stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (2) to stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (3) 
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  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (2) to stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  over  me (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all over  me (2)  to stay 
 

 
ร่วมใจ 

 
 (สร้อย)  ร่วมใจเราพร้อมใจ  (3  ครั้ง)  งานน้อยใหญ่พร้อมใจกันท า 
 พวกเราลูกเสือไทยต่างพร้อมใจสามัคคี  น้ าใจเรากล้าผจญ  บากบั่นอดทนหมั่นท าความดี   
ผูกมิตรและมีไมตรี  เหมือนดังน้องพ่ีรับความชื่นบาน (สร้อย) 
 พวกเราลูกเสือไทย  บุกป่าไปลุยน้ าเอง แม้เราจะฝ่าภัยพาล  แต่จิตเบิกบานเพราะความปรองดอง 
ชมฟ้าและน้ าล าคลอง เสียงคึกคะนอง ร้องเพลงเพลินใจ  (สร้อย) 
 
ใบงาน 
 ให้ลูกเสือแต่ละหมู่  ไปค้นหาพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพบุรุษของชาย หรือ
พฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่เป็นสุภาพสตรีของหญิง หมู่ละ 1 พฤติกรรม ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุป
ในประเด็น 

1. ท าไมพฤติกรรมนั้นจึงไม่เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพตรี 
2. ถ้าจะให้เป็นสุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี  จะต้องปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไร 
สรุปผลการอภิปรายเพ่ือรายงาน โดยการเล่นบทบาทสมมติ 2 รอบทั้งพฤติกรรมที่ไม่เป็น

สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี และพฤติกรรมที่ปรับให้เป็นสุภาพบุรุษ / สุภาพสตรี แล้วเตรียมน าเสนอในกอง
ลูกเสือ คาบต่อไป  ใช้เวลาน าเสนอหมู่ละไม่เกิน 8 นาที 
 
 
 

เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
หญิงชรากับหมอรักษาตา 

 หญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีฐานะร่ ารวย  แต่เมื่อเข้าสู่วัยชราดวงตากลับมืดมัวจนมองอะไรไม่เห็น  นางจึง
จ้างหมอมารักษาโดยท าสัญญาไว้ว่า  ถ้าหมอรักษาให้นางสามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมจะจ่ายค่ารักษาเป็น
เงินก้อนใหญ่ แต่หากรักษาไม่หายหมอจะไม่ได้รับค่าตอบแทน  
 ทุกวันหมอจะน ายาหยอดตามาให้แก่หญิงชราที่บ้าน  แต่ขากลับหมอได้ขโมยทรัพย์สินมีค่าติดมือ
กลับไปด้วยเสมอโดยที่หญิงชราไม่รู้ เมื่อขโมยของต่าง ๆ ไปจนหมดแล้วหมอก็รักษาตาของหญิงชราหาย
พอดี  แต่เมื่อเอ่ยปากทวงค่ารักษา  หญิงชรากลับไม่ยอมจ่ายให้ หมอจึงน าเรื่องไปฟ้องศาล 
 “หมอท าผิดสัญญา” หญิงชราให้การต่อศาลเมื่อถูกเชิญตัวมาสอบปากค า“เพราะเมื่อก่อนข้าพเจ้า
มองเห็นทรัพย์สินทุกชิ้นในบ้าน แต่บัดนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นมันเลยแม้แต่ชิ้นเดียว” 
 ด้วยเหตุนี้หญิงชราจึงได้รับการตัดสินใจให้พ้นผิดเมื่อผู้พิพากษาสั่งให้สอบสวนอย่างถี่ถ้วนหมอจอม
ขโมยได้รับสารภาพ ยอมคืนทรัพย์สินให้แก่หญิงชรา และได้รับการลงโทษ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่คดโกงคนอ่ืน  ย่อมต้องได้รับผลกรรมที่กระท าไว้ 
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หมาจิ้งจอกกับแพะ 

 หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหิวน้ ามาก  มันเดินซอกซอนหาน้ าดื่มไปทั่ว  เมื่อเจอบ่อน้ าบ่อหนึ่งจึงรีบตรงไป
ทันที  โดยไม่ระมัดระวังจนลื่นตกลงไป  ไม่ว่าจะตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ไม่ส าเร็จ 
 แพะตัวหนึ่งเดินมาที่บ่อน้ า  เห็นหมาจิ้งจอกลอยคออยู่ในบ่อ  จึงร้องถามข้ึนว่า “เจ้าลงไป
ท าไมน่ะ” หมาจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นก็คิดอุบายขึ้น “ก็เพราะน้ าในบ่อนี้รสอร่อยมากนะสิ อร่อยจนข้าคิดที่จะ
ดื่มให้หมดเลย” 
 “อย่างนั้นเชียวรึ” เจ้าแพะผู้โง่เขลาร้องถาม และด้วยความซื่อมันจึงกระโดดลงไปในบ่อนั้นโดยไม่
ยั้งคิดอะไรเลย หมาจิ้งจอกได้โอกาสกระโดดเหยียบบนหลังแพะ แล้วปีนขึ้นมาจากบ่อน้ าได้ในที่สุด ปล่อย
ให้เจ้าแพะโง่ลอยคออยู่ในบ่อน้ านั้น 
 “เจ้าหลอกข้า” แพะกล่าว“เจ้าหวังประโยชน์จากข้าเท่านั้น” 
 “ก็ใช่” หมาจิ้งจอกโต้ตอบ “แต่ก็เพราะความโง่ของเจ้าเอง ข้าเชื่อว่าเคราบนคางของเจ้า คงมี
มากกว่ามันสมองของเจ้าเสียอีก 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่   20   เป็นลูกเสือท้ังตัวและหัวใจ                               เวลา  1  ชั่วโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา 
 2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้แสดงออกถึงการเป็นลูกเสือรุ่นพี่ที่ “มองไกล” และเป็นประโยชน์ต่อกอง
ลูกเสือและชุมชน 
4.  เนื้อหา 
 กิจกรรมบริการที่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สนใจเป็นพิเศษ 
5.  ส่ือการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
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6.1  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2  เพลง หรือเกม 
6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายให้ลูกเสือเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ  และ 
   จะต้องปฏิบัติพร้อมรายงานเมื่อครบก าหนดเวลา   
   กิจกรรมที่สนใจส าหรับลูกเสือมีมากมายหลายประเภทที่ลูกเสือสามารถเลือกปฏิบัติ 
   ได้ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามความสนใจซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทคือ 

(1)  กิจกรรมที่ใช้ก าลังกาย ได้แก่ กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ 
 (2)  กิจกรรมที่ใช้สติปัญญาหรือการใช้ความมานะอุตสาหะ  เช่น  การเลี้ยงต้นไม้   
  การเลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก  ซ่อมวิทยุ 
 (3)  กิจกรรมที่ใช้จิตส านึก  ความเสียสละ  และการเผยแพร่ความรู้ทางการลูกเสือให้ 
  กว้างขวางขึ้น  เช่นกิจกรรมการบริการ  (การเก็บเศษวัสดุที่มีคมจากที่สาธารณะ) 
  การสอนลูกเสือส ารอง  (ท าแกรนด์ฮาวล์  ระเบียบแถว และการเล่านิทานเมาคลีแก่ 
  ลูกเสือส ารอง)เงื่อนไขของการปฏิบัติกิจกรรมที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ  จะต้อง 
  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

  2)ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิด  ส ารวจความสนใจเป็นพิเศษโดยค านึงถึงประโยชน์ 
   ที่คุ้มค่าและป็นสิ่งบ่งบอกถึงอุดมคติลูกเสือแล้วจึงเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติร่วมกัน 

   3)หมู่ลูกเสือ/ลูกเสือแต่ละนายวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกถึงการเป็นลูกเสือ 
    ทั้งตัวและหัวใจ  พร้อมก าหนดเวลาการเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดกิจกรรม โดยมีผู้ก ากับ 
    ช่วยให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษา 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก) 
 
นัดหมายหมู่ลูกเสือที่จะช่วยบริการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกระเบียบแถว  แกรนด์ฮาวล์  และช่วยสอน  เล่า

นิทานเรื่องเมาคลี แก่กองลูกเสือส ารอง 
 
7.  การประเมินผล 

5.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เลือกกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษได้ส าเร็จ 
5.2 มีลูกเสือสมัครใจฝึกตนเองเป็นผู้ฝึกสอน  ระเบียบแถว และแกรนด์ฮาวส์ลูกเสือส ารอง 
5.3 มีลูกเสือสมัครใจฝึกตนเองเป็นผู้ช่วยสอน “เล่าเรื่องนิทานเมาคลี” ให้กับกองลูกเสือส ารอง 

 
8.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สร้างสัมพันธภาพ
และการสื่อสาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่20 
 
เพลง 
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ลูกเสือธีรราช 
เหล่าลูกเสือของธีรราช            ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์ 

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น           พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชื่อ                 สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักให้ยืนนาน        พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

การบริการ / การท างานตามความสนใจเป็นพิเศษ 
 

ชื่อ ................................................................................................. เลขท่ี ............. หมู่ ................. 
ผลงาน ....................................................................................................................... .................. 
เริ่มปฏิบัติงาน ....................................................................................... ....................................... 
สิ้นสุด ..................................................................................................................... ..................... 
 

วันที่ เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 

      ลงชื่อ ................................................... 
        ผู้ปฏิบัติงาน 
       ................./............/............. 
 

ความเห็นของผู้ก ากับลูกเสือ 
............................................................................. 
.............................................................................. 
 
    ลงชื่อ .................................................ผู้ก ากับลูกเสือ 
     (..........................................) 
     …………../………./………… 
 
 

 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่   21 รู้เท่าทันสื่อโฆษณา    เวลา  2  ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียน/ตัวช้ีวัด 
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 พ 5.1 ม.3/3 วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
     2.1 กิจกรรมข่าวยามเช้า 
     2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
     2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 รู้เท่าทันสื่อโฆษณา ในเรื่องที่เกี่ยวกับความสวย ความงาม และสุขภาพ 
4.  เนื้อหา 
 วัยรุ่นส่วนใหญ่มักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความสวยงาม จึงควรรู้เท่าทันและพิจารณาอย่าง
ถ่องแท้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นั้นมีคุณค่า สมราคา จริงหรือไม่ และไม่เกิดผลเสียใด ๆ ตามมา 
 

(เตรียมการสอน ผู้ก ากับมอบหมายงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ท าการศึกษาโฆษณาทางโทรทัศน์ และ
เคเบิ้ลทีวี หมู่ละ 1 เรื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพ) 
5.  สื่อการเรียนรู้ 

3.1 แผนภูมิเพลง,เกม 
3.2 เรื่องที่เป็นประโยชน์  

6.  กิจกรรม 
6.1  กิจกรรมครั้งที่  1 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) ผู้ก ากับลูกเสือถามแต่ละหมู่ว่าได้เลือกโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้าง 
 (2) ให้แต่ละหมู่ซ้อมการแสดงละครสั้นเลียนแบบโฆษณานั้น และให้ สมาชิกในหมู่ 
  ร่วมกันวิเคราะห์ว่า  

     -  โฆษณานั้น ต้องการบอกอะไรแก่เรา  
     -  โฆษณานั้น มีวิธีการให้ข้อมูลและใช้เทคนิคเข้าช่วยอย่างไรบ้าง 
     -  พยายามหาข้อโต้แย้งว่า สิ่งที่สื่อบอกเรานั้น มีความเป็นไปได้แค่ไหน เพราะอะไร 

 (3) ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้หมู่ลูกเสือท าการแสดงละครสั้น และรายงานผล 
  การอภิปรายในครั้งต่อไป 
4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบชักธง เลิก)  

 
6.2  กิจกรรมครั้งที่  2 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง  สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) ลูกเสือเล่นละครสั้น และรายงานผลการอภิปรายทีละหมู่จนครบ 
 (2) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายและเพ่ิมเติม ในประเด็นข้อคิดท่ีได้จากการท ากิจกรรม  
  และแนวทางการรู้ทันสื่อ(1. สื่อทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
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  ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ลงทุนสูง มีรายได้จากการโฆษณา2. โฆษณาเป็นสิ่งที่ท้าข้ึน 
  เพ่ือกระตุ้นให้คนซื้อสินค้ามากๆ 3. กระบวนการผลิตโฆษณา มักให้แต่ข้อมูล 
  ด้านดี หรือเน้นภาพลักษณ์แต่ไม่ให้ข้อมูล ใช้เทคโนโลยีช่วยท้าให้ดูเสมือนจริง 
  แต่ไม่จริงจึงมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้ออย่างมาก 4. การรู้ทันสื่อก็คือการรู้ทันสิ่ง 
  ที่สื่อน้าเสนอ ดังนั้นลูกเสือควรฝึกฝนการ วิพากษ์ วิจารณ์ และคิดเชิงวิเคราะห์ 
  หาเหตุผล ตั้งข้อสงสัย รวมทั้งเป็นผู้บริโภคท่ีกระตือรือร้น แสวงหาข้อมูล 
  เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ) 
4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีมี่ประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

 

 

7.  การประเมินผล 
สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก และการให้ข้อคิดเห็นในหมู่และ 

ในกองลูกเสือ 
 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักและรู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อโฆษณา 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

โฮกกี้ โพกกี้ 
ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป    ยื่นแขนข้างซ้ายออกมา 

  ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป     แล้วก็สั่นให้มันแรง ๆ 
  เราเต้นโฮกก้ีโพกกี้   แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ ท าให้เราสบายใจ 
  ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป     ยื่นแขนข้างซ้ายออกมา 
  ยื่นแขนข้างซ้ายเข้าไป    แล้วก็สั่นให้มันแรง ๆ 
  เราเต้นโฮกก้ีโพกกี้  แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ ท าให้เราสบายใจ 

เกม 
เจ้าแห่งสังเวียน 

วิธีเล่น 
1. ขีดวงกลมใหญ่  1  วง  ส าหรับลูกเสือจ านวน  2  หมู่ 
2. ให้ลูกเสือ 2 หมู่ เข้าไปอยู่ในวงกลม  จับคู่กัน ยกเท้าหนึ่งงอไว้ข้างหลัง สองมือจับเท้าท่ีงอไว้ 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ต่อสู้กันโดยกระโดดชนด้วยบ่า  จนคู่ต่อสู้ออกไปนอกวงหรือเท้าถูกพ้ืน 
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4. หมู่ใดเหลือคนอยู่ในวงกลมมาก  เป็นฝ่ายชนะ 
 

เร่ืองที่เป็นประโยชน์  
   

ที่มาของส านวนไทย “หมาเห่าใบตองแห้ง” 
 

 หมาเห่าใบตองแห้งเป็นส านวน มีความหมายว่า พูดเอะอะแสดงวาจาว่าเป็นคนเก่งกล้าไม่กลัวใคร 
แต่จริง ๆ แล้วขี้ขลาดและไม่กล้าจริง       หมาเห่า
ใบตองแห้ง เป็นส านวนที่เปรียบเทียบกับสุนัขที่ชอบเห่าใบตองแห้งคือเห่าใบกล้วยที่แห้งติดอยู่กับต้นเวลา
ลมพัดใบกล้วยแห้งจะแกว่งหรือเสียดสีกัน มีเสียงแกรกกรากสุนัขเห็นอะไรไหว ๆ หรือได้ยินเสียงแกรก
กรากก็จะเห่าขึ้นแต่ก็เห่าไปอย่างนั้นเอง ไม่กล้าไปกัดใบตองแห้ง กิริยาของสุนัขนี้จึงน ามาเปรียบกับ
คนที่ชอบพูดจาเอะอะในลักษณะที่อวดตัวว่าเก่งกล้า แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้กล้าสมกับค าพูด เช่นพวกนี้หมา
เห่าใบตองแห้งทั้งนั้น ได้แต่ตะโกนด่าเขาลับหลังถ้าเขาเอาจริงก็ขี้คร้านจะวิ่งหนีไม่ทัน 

ที่มา เรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน  http://pbmath.exteen.com/20090325/entry-3 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เราไม่ควรท าตัวเป็นหมาเห่าใบตองแห้ง ควรเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างมี 
       เหตุผล 

ช้อนยาวหนึ่งเมตร 
 

 ชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านในคืนวันหนึ่ง  มีนางฟ้ามาหาเขาแล้วชวนให้ไปเท่ียวสวรรค์กับนรก
เขาได้ก็ตกลงไปด้วยนางฟ้าจึงพาไปยังที่แห่งหนึ่งแล้วบอกว่า"ถึงนรกแล้ว" 
 ที่นั้นเป็นห้องใหญ่มาก มีโต๊ะตัวยาววางอาหารที่สุดแสนอร่อยทุกประเภทมีคนตัวผอมเหลืองน่า
สงสารนั่งอยู่รอบโต๊ะ หลายคนนางฟ้าชี้ไปที่คนเหล่านั้นแล้วบอกว่า "นี่สัตว์นรกที่นี่อนุญาตให้กินอาหาร
ดี  ๆแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้มือหยิบต้องใช้ช้อนที่ยาวหนึ่งเมตรตักอาการกินเท่านั้น 
จึงผอมโซเพราะอดอาหารทั้งที่อยู่ใกล้ชิดอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าแต่ไม่สามารถเอาอาหารเข้าปากของ
ตนเองได้” 
 นางฟ้าพาไปอีกห้องหนึ่งบอกว่า"ถึงสวรรค์แล้ว"มีลักษณะเหมือนกับห้องแรก นางฟ้าชี้มือไปยังคน
ที่นั่งเก้าอ้ีรอบโต๊ะบอกว่า" นี่เทวดาบนสวรรค์"แต่แปลกท่ีคนเหล่านั้นยิ้มแย้มแจ่มใสอ้วนท้วนสมบูรณ์สบาย
ทั้งๆท่ีเขาก็ต้องใช้ช้อนยาวหนึ่งเมตรเหมือนกับที่นรก นางฟ้าอธิบายต่อว่า 
“วิธีของชาวสวรรค์คือคนข้างหนึ่งของโต๊ะเขาตักอาหารป้อนใส่ปากของคนตรงข้ามคนอีกข้างก็ตักอาหารมา
ใส่ปากของคนข้างนี้ก็เลยได้กินกันทุกคนอยู่อย่างสุขสบาย” 

ที่มา ธรรมะดิลิเวอร์รี่  
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่คิดแต่เรื่องความสุขของตัวเองโดยไม่คิดถึงคนอ่ืน จะไม่มีความสุขเท่าคนที่ 
     รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือและค านึงถึงความสุขของคนอ่ืนด้วยอย่าถามว่าจะได้อะไร 
     จากสังคมแต่จงถามตัวเองว่าจะให้อะไรกับสังคม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  7  ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  22    ลวนลามทางเพศ     เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 พ 2.1 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจยทัี่มีผลกระทบต่อการ ตั้งครรภ ์
2. กิจกรรมในโรงเรียน 
   2.1 โครงการป้องกันแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
   2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรยีนจัดขึ้น 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 มีแนวทางป้องกัน และช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศ  
4.  เนื้อหา   
 การป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกลวนลามทางเพศ 
5.  สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 กรณีศึกษา 
 5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  กิจกรรม 

6.1  พิธีเปิด (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2  เพลง หรือเกม 
6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1)  ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามในกองลูกเสือ  “ มีสถานการณ์ใดบ้างที่มีการลวนลามทาง 
   เพศต่อเด็กผู้หญิงเกิดขึ้น”(เช่น บนรถเมล์ เดินเข้าซอยเปลี่ยว อยู่คนเดียวในบ้าน ฯลฯ) 

   2) ผู้ก ากับลูกเสือเล่ากรณีศึกษาการถูกลวนลามทางเพศของเด็กหญิง (กรณีศึกษา) 
  3) หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายหาแนวทางป้องกันการถูกลวนลามทางเพศในเด็กผู้หญิง  
   และแสดงบทบาทสมมุติกรณีพบเห็นเด็กผู้หญิงถูกลวนลามทางเพศ ในฐานะลูกเสือ 
   สามัญรุ่นใหญ่ คิดว่าจะตัดสินใจช่วยเหลืออย่างไร 
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   4) รวมกอง ลูกเสือน าเสนอบทบาทสมมุติทีละหมู่ 
  5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสม  แนวทาง 
   การป้องกันการถูกลวนลามทางเพศ และสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม  
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่มีประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

7.  การประเมินผล  
สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออก และการให้ความคิดเห็นในหมู่และในกอง

ลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
สวรรค์บันดาล 

   สวรรค์บันดาลดลให้เรามา  ให้เราสองมาพบกันวันใหม่ 
 อบรมวันนี้ดีอกดีใจ  เริงรื่นกันไปไม่รู้โรยรา  จะอยู่แห่งไหนเตือนใจเตือนตา 
 จะอยู่เมืองฟ้าเตือนตา เตือนใจ  สวรรค์บันดาล 
 
กรณีศึกษา 

สมชายเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทุกวันเขาต้อง
พยายามเบียดขึ้นรถเมล์ที่แน่นมากไปโรงเรียน  วันนี้ขณะยืนอยู่บนรถ เขามองเห็นชายคนหนึ่งก าลังเอา
อวัยวะเพศถูไถร่างกายเด็กนักเรียนหญิงที่ยืนอยู่ติดกับเขาสมชายคิดว่าเขาจะช่วยนักเรียนหญิงคนนี้อย่างไร
ดี....... 
 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

กบกับกระต่าย 
 

 กระต่ายป่าฝูงหนึ่ง  ไม่พอใจกับสภาพชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่ด้วยความหวาดหวัดจากอันตรายต่าง ๆ 
มาตลอด  เจ้ากระต่ายป่าตัวหนึ่งจึงเอ่ยขึ้น  “ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์  หมาป่า  นกอินทรีย์  และสัตว์ทั้งปวงที่
ชอบไล่ล่าพวกเราเป็นอาหาร  ข้าจึงมีความเห็นว่า  พวกเราทั้งหมดควรตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ด้วย
ความหวาดกลัวกับภัยที่จะมาถึงไม่ช้าก็เร็ว” 
 กระต่ายป่าทั้งฝูงจึงตัดสินใจที่จะกระโดดน้ าตายไปพร้อม ๆ กัน พวกมันวิ่งกรูไปที่ริมธาร  ซึ่งมีกบ
อาศัยอยู่  เมื่อฝูงกบเห็นกระต่ายป่าแห่มากันมากมาย  ก็เกิดความกลัวจึงกระโดดหนีไปในน้ าจนหมด 
 “ช้าก่อน”  กระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้น  “ข้าคิดว่าพวกเราควรจะมีความอดทนให้มากกว่านี้  ชีวิตก็
ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดกันหรอก  ดูพวกกบตัวกระจ้อยร่อยเหล่านั้นสิ  พวกมันไม่ได้มีชีวิตที่เต็มไปด้วย
อันตรายมากไปกว่าพวกเราหรอกหรือ” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ในโลกนี้อาจยังมีผู้อื่นที่มีความทุกข์ร้อนกว่าเราอยู่มากมายนัก  เราควรจะยืน 
       หยัดต่อสู้กับชีวิต  อย่าได้ท้อเป็นอันขาด 



96 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต    ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่  7   ทักษะชีวิต 
แผนการจัดกิจกรรมที่  23   การช่วยเหลือผู้อ่ืน                    เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 

2. กิจกรรมในโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือจติอาสา 
    2.2 กิจกรรมสภานักเรียน 
    2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามค าปฏิญาณตน “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุก
เมื่อ” 
4.  เนื้อหา 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามค าปฏิญาณตน  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ” 
5.  สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 สื่อเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ส าคัญ (เรื่องที่เพ่ิงเกิด เป็นที่รับรู้กันทั่วไป) 
5.3 เรื่องที่เป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 6.2 เพลง หรือเกม 
 6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) ผู้ก ากับลูกเสือให้กองลูกเสือดูสื่อประกอบการเล่าเรื่อง ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์. 
   อุบัติภัยส าคัญท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน และเป็นที่รับรู้กันทั่วไป เช่น อุทกภัยในภาคใต้  
   แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และจีน ภัยหนาวและ ภัยแล้งในภาคอีสาน เป็นต้น  

  2)ลูกเสือร่วมกันแสดงความเห็นในเรื่องผลกระทบจากอุบัติภัย และปัญหาที่เกิดข้ึนกับ 
    ผู้ประสบภัยเช่น ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ที่อยู่อาศัย การเสียชีวิต  
    โรคระบาดฯลฯ 

   3) ลูกเสือวางแผนร่วมกัน ในการจัดท าโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม 
     ค าปฏิญาณตนข้อ 2“ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” และแบ่งงานกันรับผิดชอบ 

  4)ลูกเสือด าเนินการตามโครงการ เช่น การขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อมอบให้กับ 
    ผู้ที่ประสบภัย การออกไปช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ตามโอกาสอันควร เป็นต้น 
  5)ผู้ก ากับให้ค าแนะน าในการวางแผนโครงการเพื่อให้ลูกเสือได้น าไปด าเนินการอย่าง 
 รอบคอบ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
 

7.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
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8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 
เพลง 

เกิดมาพึ่งกัน 
 

 เกิด เป็นคนอย่าเห็นแก่ตนแหละดี  ถึงจะมี ร่ ารวยสุขสันต์ 
 จนหรือมีไม่เป็นที่ส าคัญ    แม้รักกันพ่ึงพาอย่าไปตัดไมตรี  

เกิดมาพ่ึงกันผิวพรรณ ใช่แบ่งศักดิ์ศรี  วันนี้เราอยู่ คิดดูให้ดี 
 ถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรม  ขืนท าชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวร 
 อย่างมงายโลภหลงเพราะคงจะเกิดล าเค็ญ สร้างบุญพระท่านคงเห็น 
 ร่มเย็นพ้นความกังวล    ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญน าให้ 
 ศีลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวล   ถึงจะมีจะจนเกิดกุศลดลใจ 

 พฤษภเกสร   อีกกุญชรอันปลดปลง 
 โททนต์เสน่คง   ส าคัญหมายในกายมี 
 นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 
 สถิตทั่วแต่ชั่วดี   ประดับไว้ในโลกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

เทพธิดากับชาวประมง 
 

 หนุ่มชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับแม่ของเขา ทั้งสองคนแม่ลูกประพฤติตนเป็นคนดี มีใจเมตตา
ปราณีต่อเพ่ือนบ้านและคนทั่วไปตลอดมา 
 วันหนึ่ง  หนุ่มชาวประมงผู้นี้ออกไปทอดแหหาปลา  แต่วันนั้นไม่ได้ปลาสักตัว ก่อนจะกลับบ้าน 
พบว่ามีหอยตัวหนึ่งมาติดแห เขาก็เลยน าหอยตัวนั้นใส่เรือเอากลับบ้านด้วย ในขณะที่เดินทางกลับบ้านนั้น 
หอยตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกที ในที่สุดก็มีหญิงสาวสวยคนนึงออกมาจากหอย ชายหนุ่มก็พาหญิงสาวกลับ
บ้านแล้วเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ของเขาก็ยินดีให้หญิงสาวสวยผู้นี้อาศัยอยู่ในบ้าน  มีชาวบ้านมากมาย
ขอดูหญิงสาวสวยพร้อมทั้งมอบเส้นไหมอย่างดีให้ หญิงสาวก็เอาเส้นไหมนั้นมาทอเป็นผ้าไหมสวยงามมาก 



98 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต    ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

แล้วจึงให้ชายหนุ่มน าไปขาย แต่เนื่องจากราคาแพงมาก จึงไม่มีใครซื้อ ต่อมาได้พบชายชราคนหนึ่ง มี
ลักษณะเป็นผู้ดี ได้รับซื้อไหมนี้ไว้โดยไม่เกี่ยงเรื่องราคา   
 เมื่อชายหนุ่มกลับถึงบ้านพร้อมด้วยเงินที่ขายผ้าไหมได้ หญิงสาวก็มอบเงินทั้งหมดให้ชายหนุ่มและ
แม่ของเขาไว้ใช้จ่าย ก่อนที่หญิงสาวจะจากไปก็กล่าวกับสองคนแม่ลูกว่า 
 “เทพเจ้าได้สั่งให้ข้ามาเพ่ือน้าความสุขและโชคลาภมาให้ท่านทั้งสอง เพราะท่านทั้งสองเป็นคนดี มี
ใจโอบอ้อมอารีเสมอมา” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   คนดีนั้น แม้จะได้รับความยากล าบาก ก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  8 เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  24   การประหยัด                             เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมในโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมออมทรัพย ์
    2.2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.3 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือได้มีโอกาสทบทวนตนเองในเรื่องการใช้เงิน ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์และปรับปรุงตนเอง 
4.  เนื้อหา  
 การวางแผนสร้างความประหยัด 
5.  สื่อการเรียนรู้  

5.1 แผนภูมิเพลง 
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5.2 ใบงาน 
5.3 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์   

6.  กิจกรรม 
6.1  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2  เพลง หรือเกม 
6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1)  หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง นายหมู่ให้แต่ละคนคิดสิ่งที่ตนเองอยากได้ 3 อย่าง พร้อม 
   เหตุผลแล้วเล่าให้เพื่อน ๆในหมู่ฟัง เมื่อเล่าจบนายหมู่ขอให้เลือกสิ่งที่อยากได้มาก 
   ที่สุด เพียงคนละ 1 อย่าง พร้อมเหตุผล 
  2) นายหมู่ให้สมาชิกทุกคน แปลงสิ่งที่อยากได้เป็นจ านวนเงิน เพ่ือใช้ซื้อของสิ่งนั้น  
   เขียนลงในใบงาน 

   3) ลูกเสือทบทวนการใช้เงินของตนเองในแต่ละวัน ตามตารางที่ 1 ในใบงาน 
   4) ลูกเสือตั้งเป้าหมายการใช้เงินใหม่ตามตารางที่ 2 ในใบงาน ว่าจะลดค่าใช้จ่าย 
    ตรงไหนได้บ้างโดยก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมเพื่อให้มีเงินเหลือพอที่จะ 
    ซื้อของที่ต้องการ 
   5) ลูกเสือผลัดกันเล่าให้เพ่ือนฟัง ถึงผลการทบทวนรายจ่ายเดิม และการปรับตาราง 
    การใช้เงินใหม่โดยจะลดรายจ่ายในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะมีเงินพอที่ 
    จะน าไปซื้อของที่ต้องการ 

6)รวมกอง ผู้ก ากับน าอภิปราย และสรุป ในประเด็นต่อไปนี้ 
    (1) อะไรบ้างที่แต่ละหมู่คิดว่าประหยัดได้มากที่สุด 
    (2) สรุปข้อคิดท่ีได้จากการท ากิจกรรม และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 6.4 ผู้ก ากับเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 

6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
7.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้ง
พฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนไป 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคาะห์ ความคิดสร้างสรรค์  ความตระหนักรู้ในเรื่องรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น และเห็น
ความส าคัญของการประหยัด 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
    จับมือกันไว้ให้มั่นคง เพ่ือความยืนยงสามัคคี     

รักกันปรองดองเหมือนน้องพ่ี ผูกความสามัคคีร่วมกัน 
   โกรธกันมันร้ายเป็นสิ่งเลว   เปรียบดังเป็นเปลวร้อนไฟนั่น   

เผาใจให้มีความไหวหวั่น   จับมือยิ้มให้กันเป็นสิ่งดี 
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ใบงาน 

สิ่งท่ีฉันอยากได้มากที่สุด...................................................................... ราคา.....................บาท 
ตารางท่ี 1 

รายจ่ายใน 1 วัน จ านวนเงิน 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

ตารางท่ี 2 
รายจ่ายท่ีปรับใหม่ใน 1 วัน จ านวนเงิน 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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10  
 
ฉันจะประหยัดเงินได้วันละ .............. บาท 
ใช้เวลา.................. วัน ฉันจะซ้ือของท่ีฉันต้องการได้ 
 
 
 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 
   

ข้อคิดจากหญิงชรา........ความจริงที่อยู่ใกล้ๆ ตัว 
 

กลางดึกคืนวันหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งก าลังคล าหาอะไรอยู่สักอย่างบริเวณรอบๆเสาไฟฟ้าข้างถนนหนุ่มสาว
กลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาจึงถามขึ้นว่า "ยาย..ก าลังหาอะไรอยู่เหรอ ให้พวกเราช่วยไหม?"หญิงชราตอบว่า "ยาย
ก าลังหาเหรียญ 10 บาท ยายท าตกหายไป ช่วยยายหาหน่อยซิ"หนุ่มสาวกลุ่มนั้นจึงช่วยกันหาจนทั่ว แต่ก็
หาไม่เจอ พวกเขาจึงถามอีกว่า “ยาย...ยายท าเหรียญตกตรงไหนเหรอ" 

ยายจึงตอบว่า "ยายเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในห้อง อยู่ ๆ เหรียญมันก็หล่นออกไปจากกระเป๋าของยาย 
แต่ในห้องยายมันมืด มองไม่ค่อยเห็น ก็เลยออกมาหาตรงนี้แทนเพราะมันสว่างดี " . 

หนุ่มสาวกลุ่มนั้น “.....?????” พากันหัวเราะแล้วเดินหนีไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อของหายก็ต้องหาในที่ๆเราท าหาย เช่นเดียวกันเมื่อความสุขหายไป เราก็ 
      ต้องหาในจุดที่เราได้สูญเสียความสุขไป ความสุขมักสูญหายไปตรงไหน? ...  
      ค าตอบก็คือ ท าหายไปจากใจของเรา ดังนั้น เราจึงควรหาความสุขให้เจอจากใจ 
      ของเรานั่นเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  8  เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25 การจัดการกับเวลา              เวลา  2  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 

2. กิจกรรมในโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง 
    2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 มีโอกาสทบทวนและปรับปรุงการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.  เนื้อหา   
 การวิเคราะห์กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละวันกับการใช้เวลาใน  24 ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5.  ส่ือการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบงาน 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 

6.  กิจกรรม 
6.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงความส าคัญของการใช้เวลาในแต่ละวัน และ 
  การจัดการเวลาที่ดี (เป็นการใช้เวลากับเรื่องท่ีมีความส้าคัญ มีคุณค่าและน้าไปสู่ 
  จุดหมายส้าคัญของชีวิต) ซึ่งคนส่วนมากมักไมม่ีการทบทวนตนเองว่าให้ 
  ความส าคัญกับเรื่องใดบ้าง จึงใช้เวลาหมดไปกับเรื่องที่ไมส่ าคัญ เมื่อแยกแยะ 
  ดูจะพบว่าในแต่ละวันคนเรามีเรื่องท่ีจะต้องท าอยู่ 4 ประเภท  

   -  เรื่องส าคัญและเร่งด่วน      
   -เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน 
   -  เรื่องไม่ส าคัญแตเ่ร่งด่วน   
   -เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน 
 (2) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบงาน ให้แต่ละคนทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองท า 
  ตลอดวันในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เขียนกิจกรรมของตนเองที่ท าตลอด 24  
  ชั่วโมงยกเว้นในเวลาเรียนลงตารางที่ 1 พร้อมทั้งลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรม 
 (3) แยกประเภทของแต่ละกิจกรรมเขียนลงในตารางที่ 2 (ตาราง 4 ช่อง) พร้อมลง 
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  เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
 (4) ลูกเสือแต่ละคนวิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และเล่าให้เพ่ือนในหมู่ฟัง 

  (5) รวมกอง ผู้ก ากับน าอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้ 
 4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)  
 
6.2  กิจกรรมครั้งที่  2 

1)  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรือเกม 
3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 (1) หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวง แจกใบงาน ให้ลูกเสือแต่คนคิดว่าสิ่งส าคัญที่ควรท าแต่ยัง 
  ไม่ได้ท า ทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน มีอะไรอีกบ้าง เขียนลงตารางที่ 3 
 (2) น าสิ่งที่ต้องการท าเพ่ิม (ตารางที่ 3) มาพิจารณาร่วมกับตารางที่ 2 เดิมที่เขียนไว้  
  และวางแผนจัดการเวลาใหม่ว่าควรตัดกิจกรรมใดออกและลดเวลากิจกรรม 
  ใดบ้าง เขียนลงในตารางที่ 4 
 (3) ลูกเสือแต่ละคนน าตารางที่ 4 มาเล่าให้เพ่ือนในหมู่ฟังว่า ตนเองได้วางแผน 
  จัดการเวลาอย่างไร พร้อมบอกเหตุผล 

(4) รวมหมู่ ผู้ก ากับน าอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมทั้ง 2  ครั้ง 
(5) ลูกเสือก าหนดเป็นพันธสัญญา ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามค าขวัญของ 
 ลูกเสือ  “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  กฎลูกเสือ  “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้”  และ 
 คติพจน์ “มองไกล” 

4)  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล 
 สังเกต การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการวางแผนใช้เวลาใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างคุ้มค่า 
 
8.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
 
เพลง 

นกพิราบ 
 

     พลับพรึบพลับ    พรึบพลับขยับบิน  (ซ้ า)  
       ฝูงนกพิราบ    ด าและเทาน่ารักจริงนา 

    บินวนเวียนอยู่บนหลังคา บินไปเกาะตามก่ิงพฤกษา 
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    ไซ้ปีกหางกันอยู่ไปมา  พอแสงแดดจ้าพากันคืนรัง 
 

เวลานาที 
 

    วันเวลานาทีมีราคา  มากยิ่งกว่าสิ่งใดใด 
   หากว่าใครไม่เสียดายเวลา  ปล่อยเวลาล่วงเลยไป 
   วันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้  เวลาสิ้นไปขอใครกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบงาน 

ให้ลูกเสือแต่ละคน เขียนกิจกรรมของตนเองที่ท าตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นในเวลาเรียน พร้อมทั้ง
ลงเวลาเฉลี่ยของแต่ละกิจกรรมเขียนลงตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 
 

ช่วงเวลา กิจกรรม เวลาที่ใช้ (นาที) 
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ตารางท่ี 2   

น ากิจกรรมในตารางท่ี 1 มาพิจารณาแยกประเภทจัดเข้าในตาราง 4 ช่อง 
 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 
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เรื่องไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

 
 

ตารางท่ี  3   
สิ่งส าคัญท่ีควรท าแต่ยังไม่ได้ท า 

 
เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 

(นาที) 
เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 

(นาที) 
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ตารางท่ี 4   

วางแผนจัดการเวลาใหม่ โดยพิจารณาจากตารางที่ 2 และ ตารางท่ี 3 
 

เรื่องส าคัญและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

เรื่องไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เรื่องไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 
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ใบความรู้ 

ข้อคิดในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 1.เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  จากผลส ารวจพฤติกรรมนักเรียน  พบว่านักเรียนที่เรียนเก่งมีผลการ
เรียนดี  แตกต่างจากนักเรียนทั่ว ๆ ไปตรงที่มีความสามารถในการเริ่มต้นลงมือท างานที่ควรท าได้เร็วกว่า  
โดยไม่มัวแต่คิดฝันใจลอย หรือท าอะไรอย่างเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย 
 2. จัดระเบียบชีวิต  สร้างนิสัยความเคยชินในการจัดระเบียบชีวิต  รู้จักใช้ตารางเวลาช่วย
ปลดปล่อยพลังงานที่มีอยู่อย่างถูกทิศทาง  เช่น ฝึกให้เป็นนิสัยว่าหลังรับประทานอาหารเย็น เดินเล่นย่อย
อาหารสักยี่สิบนาที  จากนั้นนั่งลงอ่านหนังสือหรือท ากิจกรรมที่มีความส าคัญเป็นประจ า 
 3. คิดก่อนท า  อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เรารับปากจะท าอะไรกับใครก็ตาม  เราก าลังเสียโอกาสในการท า
สิ่งที่มีความส าคัญในชีวิตของเราไปด้วยเช่นกัน  การรับปากคนอ่ืนหมายถึงว่า เราจะต้องตัดกิจกรรม
บางอย่างที่เราอยากท าหรือให้ความส าคัญออกไป  ดังนั้น  คิดชั่งน้ าหนักให้ดี  ก่อนตัดสินใจ 
 4. อย่าชะล่าใจ  อย่ารับปากท าสิ่งใดเพียงเพราะเห็นว่ายังเป็นเรื่องในอนาคต  ระยะเวลาที่ไกล
ออกไป  อาจท าให้เรารู้สึกชะล่าใจ  บางครั้ง  เป็นงานชิ้นใหญ่  แต่เนื่องจากเห็นว่ามีเวลานาน จึงรับปากไป
ก่อน  ครั้นพอใกล้เวลาจวนเจียน กลับเพิ่งพบว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่าที่คิด 
 5.วางแผนก่อนท า  แบ่งงานที่ต้องท าออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถท าให้ส าเร็จได้ทีละขั้น 
 6.ท าแต่พอด ี  อย่าเน้นความสมบูรณ์แบบจนเกินไป  งานส่วนใหญ่ต้องการความละเอียดประณีต
ในระดับหนึ่ง  หากเราใช้เวลาและพลังงานมากเกินไป  ก็ไม่ได้เพ่ิมคุณค่าของงานชิ้นนั้น หรือแม้จะเพ่ิมแต่ก็
อาจจะไม่คุ้ม เมื่อเทียบกับการใช้เวลาไปท างานอ่ืนที่มีความส าคัญเช่นกัน 
 7.ท าให้จบในครั้งเดียว  ฝึกท าอะไรให้เสร็จในครั้งเดียว  อย่าท าอะไรครึ่งๆ กลางๆ แล้วกลับมา
ท าต่อ  เพราะทุกครั้งที่กลับมาท าต่อ  ต้องเสียเวลาในการคิดทบทวน  ศึกษาและตัดสินใจ  ท าให้เสียเ วลา
มากขึ้นอีก  ควรฝึกนิสัยลงมือท าให้เสร็จในครั้งเดียว 
 8.วางแผนการนัดให้ดี  ในการนัดหมายกับใครก็ตาม  นอกจากนัดเวลาที่จะพบกันหรือเริ่มต้นท า
กิจกรรมแล้ว  ยังควรนัดเวลาเลิกหรือจบการพบปะไว้ด้วย  เพ่ือจะได้วางแผนใช้เวลาช่วงต่อไปได้  
ขณะเดียวกัน  การรู้เวลาสิ้นสุดจะท าให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 9.มีเวลาส าหรับการจัดเวลา เพ่ือการวางแผนการใช้เวลา เช่นอาจใช้เวลาทุกวันตอนเช้า  วาง
แผนการใช้เวลาในวันนั้นและใช้เวลาสุดสัปดาห์วางแผนการใช้เวลาท ากิจกรรมส าคัญในสัปดาห์ต่อไป 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์      

ท าไม.....จึงส าคัญท่ีสุด 
 ปราชญ์ผู้หนึ่งเคยตั้งค าถามเหล่านี้ว่า " ใครคือคนส าคัญที่สุด งานใดคืองานที่ส าคัญท่ีสุด และเวลา
ใดคือเวลาที่ดีที่สุด"  
 ค าเฉลยมีดังนี้ " คนส าคัญที่สุด ก็คือ คนที่อยู่เบื้องหน้าเรา งานส าคัญที่สุด ก็คือ งานที่เราก าลังท า
อยู่ในขณะนี้ และเวลาที่ดีที่สุด ก็คือ เวลาปัจจุบันขณะ" 
 ท าไม คนที่อยู่เบื้องหน้าเราจึงส าคัญที่สุด ค าตอบก็คือ ในชั่วชีวิตอันแสนสั้นนี้ เรากับเขาอาจมี
โอกาสพบกันได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเราจึงควรท าให้การพบกันทุกครั้งเป็นการสร้างความทรงจ าแสนงามไว้
ให้แก่กันและกันมนุษย์นั้นรู้เกลียดยาวนานกว่ารู้รัก ถ้าการพบกันครั้งแรกน ามาซึ่งความรักและเป็นการพบ
กันเพียงครั้งเดียวของชีวิต ก็นับว่าคุ้มค่าท่ีสุดแล้วส าหรับการพบกันของคนสองคน  
        ท าไม งานที่เราก าลังท าอยู่ขณะนี้ จึงเป็นงานส าคัญท่ีสุด ค าตอบก็คือ เพราะทันทีที่คุณปล่อยให้
งานหลุดจากมือคุณไป งานก็จะกลายเป็นของสาธารณะ หากคุณท างานดีมันก็คืออนุสาวรีย์แห่งชีวิต และ
หากคุณท างานไม่ดีมันก็คือความอัปรีย์แห่งชีวิตตอนแรกคุณเป็นผู้สร้างงาน แต่เมื่อปล่อยงานหลุดจากมือ
ไปแล้ว งานมันจะเป็นผู้ย้อนกลับมาสร้างคุณ  
 ท าไม เวลาที่ดีที่สุด จึงควรเป็นปัจจุบันขณะ ค าตอบก็คือ เพราะเวลาทุกวินาทีจะไหลผ่านชีวิตเรา
เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะหวงแหนเวลาขนาดไหน มีเงินมากเพียงไร ก็ไม่มีใครสามารถรื้อฟ้ืนเวลาที่ล่วงไป
แล้วให้คืนกลับมาได้  ทุกครั้งที่เวลาไหลผ่านเราไป หากเราไม่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชีวิตของคุณก็
พร่องไปแล้วจากประโยชน์มากมายที่คุณควรได้จากห้วงเวลา  

     คัดย่อจากเรื่อง มายาแห่งเส้นด้าย.....  โดย ว. วชิรเมธ ี
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรท าปัจจุบันให้ดีที่สุด 
 

ช่างไม้ 
ช่างไม้ฝีมือดีต้องการเกษียณเพราะอายุมากแล้วนายจ้างมีความเสียดายความสามารถของเขามาก 

จึงขอร้องให้ช่างไม้สร้างบ้านหลังสุดท้ายก่อนเกษียณ 
เมื่อบ้านหลังสุดท้ายสร้างเสร็จ ปรากฎว่าบ้านหลังนี้ขาดความปราณีตและใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพ 

เพราะช่างไม้รีบท าเพ่ือให้งานผ่านไปอย่างเร็วเท่านั้นเองนายจ้างมาเห็นบ้านดังกล่าวก็รู้สึกเศร้าใจเขาบอก
กับช่างไม้ว่า "นี่คือบ้านของคุณ ผมขอมอบให้เป็นของขวัญตอนเกษียณอายุ" ช่างไม้ได้ยินถึงกับตกใจและ
อุทานว่า “เสียดายจริง ๆถ้ารู้ว่าก าลังสร้างบ้านของตัวเอง เราคงจะท าด้วยความตั้งใจมากกว่านี้” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเราเอง"เราทุกคนก าลังสร้างชีวิตของเราอยู่และ 
      เราก็ไม่ได้พยายามอย่างถึงท่ีสุดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆในชีวิตของเรา  
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      เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจึงมักเสียดายและอยากย้อนเวลากลับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไป 
      ไม่ได้ จึงควรใช้เวลาแต่ละวันท าทุกอย่างให้ดีที่สุด  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  8  เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  26  วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี             เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  1.1 ส 2.1 ม.3/3 ปฏิบัติหนา้ที่ของศาสนิกชนท่ีดี 
2. กิจกรรมในโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี วัฒนธรรมไทย 
    2.2 กิจกรรม To Be Number One 
    2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
4.  เนื้อหา 
 คุณค่าของความเป็นไทย 
5.  สื่อการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
6.  กิจกรรม 

6.1  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2  เพลง หรือเกม 
6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)  ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงค่านิยมของวัยรุ่นในสังคมไทย ที่นิยมไว้ทรงผมแบบ 
   เกาหลี  แฟชั่นเสื้อผ้าแบบเกาหลี  อาหารเกาหลีและหน้าตา สวย หล่อ ตี๋  
   แบบเกาหลี ที่เรียกว่า “เกาหลีฟีเวอร์” แล้วตั้งค าถาม 
   (1) คนเกาหลี ต่างจากคนไทยอย่างไร ในด้านวัฒนธรรม(ภาษา ความเป็นอยู่ 
    ศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะนิสัย ความอดทน ความมีวินัย) 
   (2) เพราะเหตุใด  วัยรุ่นไทยจึงนิยมชมชอบ “ความเป็นเกาหลี” 
  2) มอบหมายให้กองลูกเสือจัดกิจกรรมโต้วาทีในญัติ “วัยรุ่นไทยหัวใจเกาหลี  
   เสียศักดิ์ศรีวัยรุ่นไทย”ประเด็นสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่อง “การหมกมุ่นเลียน 
   แบบวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย” โดยจัดทีมโต้วาทีเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุน  
   และฝ่ายค้าน 

    (1)  ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านต่างมีหัวหน้า 1 คน และมีผู้สนับสนุน 3 คน 
    (2)ลูกเสือเลือกผู้ด าเนินรายการ 1 คน 
    (3)  หัวหน้าฝ่ายเสนอน าเสนอข้อมูล 3 นาที และหัวหน้าฝ่ายค้านน าเสนอข้อมูล 3 นาที 
    (4)  ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายคนละ 2 นาที 
    (5)  หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านสรุปคนละ1 นาที 

  3) เมื่อโต้วาทีจบลูกเสือร่วมกัน วิเคราะห์ผลสรุปจากการโต้วาที 
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  4) ผู้ก ากับให้ข้อเสนอแนะและกล่าวค าชมเชยลูกเสือ 
  5) ผู้ก ากับมอบหมายให้จัดท าโปสเตอร์รณรงค์สร้างจิตส านึกรักความเป็นไทย  
   “เป็นไทยทั้งตัวและหัวใจ” ท าอย่างไรคือไทยแท้ 
6.4 ผู้ก ากับเล่าเรื่องที่มีประโยชน์ 
6.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก)   

7.  การประเมินผล 
ลูกเสือสามารถโต้วาที  ด้วยเหตุผลคัดค้านโต้แย้งที่ชวนเชื่อให้เห็นคุณค่าความเป็นไทย 

 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจ เห็นคุณค่า และภูมิใจในความเป็นไทยของตนเอง 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

 
เพลง 

เมดอินไทยแลนด์ 
 

 เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีดี 
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี ยุคสมัยนี้ เป็น กทม. 
เมืองที่คนตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า) เมดอินไทยแลนด์แดนไทยท าเอง 
จะร้องร าท าเพลงก็ล ้าลึกลีลา   ฝรั่งแอบชอบใจแต่คนไทยไม่เห็นค่า 
กลวัน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัย  เมดอินเมืองไทยแล้วใครจะรับประกันฮะ 
(ฉันว่ามันน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้าง)  เมดอินไทยแลนด์แฟนแฟนเข้าใจ 
ผลิตผลคนไทยใช้เองท าเอง   ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง 
กางเกงยีนส์ (ชะหนอยแน่)   แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามา 
คนไทยได้หน้า (ฝรั่งมังค่าได้เงิน)   เมดอินไทยแลนด์พอแขวนตามร้านค้า 
มาติดป้ายติดตราว่าเมดอินเจแปน  ก็ขายดิบขายดีมีราคา 
คุยกันได้ว่ามันมาต่างแดน   ทั้งทันสมัยมาจากแม็กกาซีน 
เขาไม่ได้หลอกเรากิน    หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง...เอย 
 
 
 
 
เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

โหรคนหนึ่ง 
 

 โหรคนหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องการดูดวงดาวจนไม่เป็นอันท าอะไร วันๆเอาแต่ศึกษาความเป็นไปของ
ดวงดาวบนท้องฟ้า  จนรู้ว่าดวงดาวดวงใดโคจรไปทางไหน  ค่ าวันหนึ่งขณะที่โหรเดินแหงนหน้ามองดู
ดวงดาวไปตามถนนนอกเมือง  จนเผลอพลัดตกไปในบ่อข้างทาง  เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจึงไม่สามารถปีน



112 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต    ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

ขึ้นมาได้เอง  ต้องนอนร้องครวญครางอยู่ตามล าพัง  จนมีผู้มาพบและให้ความช่วยเหลือพร้อมสอบถามถึง
เรื่องราวความเป็นมา 
 “เออหนอพ่อโหรผู้รอบรู้” ผู้ให้ความช่วยเหลือร าพึงออกมาดัง ๆ “ท่านศึกษาจนรู้ว่าดาวดวงไหน
บนท้องฟ้าโคจรไปทางใด แต่ตัวเองจะเดินตกบ่อหารู้ไม่” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไมร่อด(เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี แต่กลับช่วยตนเองไม่ได้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  8 เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  27     ชุมชนเรานี้ดีจัง     เวลา  2  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
2. กิจกรรมในโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมลูกเสือจติอาสา 
    2.2 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 เพ่ือให้ลูกเสือน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ 
4.  เนื้อหา  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน ์ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา 
5.  สื่อการเรียนรู้  

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู้  
3.4 กระดาษ 
3.5 เรื่องท่ีเป็นประโยชน์   

6.  กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
 1) พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)เพลง หรือเกม 
 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    (1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือในกองสนทนาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   (2) ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตัวแทนมารับใบความรู้ไปศึกษา และให้ลูกเสือแต่ละหมู่ระดม 
   ความคิดในการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา บ้าน / โรงเรียน / ชุมชน ตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามใบงานที่ได้รับ 
   (3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือไปด าเนินการตามโครงการที่ลูกเสือได้คิดไว้  
 4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
   -  ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้ลูกเสือน าเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการใน 
    รูปแบบของการจัดบอร์ด ในอีก 1 เดือนข้างหน้า 
6.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1)  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลงหรือเกม 
    3)  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่น าบอร์ดมาจัดแสดงผลการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาบ้าน /  
 โรงเรียน/ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยู่หัว 

   (2) ให้ลูกเสือทุกคนได้เยี่ยมชม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
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     5)  พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 
7.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม การแสดงออก และผลงานของลูกเสือ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 
 
เพลง 

เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 
 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้เกียรติซิลูกเสือชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย 
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง และอดทน เราจะบ าเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 
ร่วม 

 
มาเถิดเร็วไว ร่วมใจสนุกเฮฮา อย่ามัวเศร้าเลยหนา รีบมาเริงร่าร่วมกัน ร่วมกินร่วมนอน 
ร่วมพักผ่อน ร่วมท าพักผ่อนสุขสันต์ ร่วมคิดจงช่วยกัน ร่วมเรียนสร้างสรรค์ ร่วมกันเฮฮา 

 

 
เกม 

ขี่ม้าโยนบอล 
วิธีเล่น 

1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 พวก จัดให้เป็นคู่มีขนาดไล่เลี่ยกัน พวกหนึ่งเป็นม้า อีกพวกหนึ่งเป็นคนข่ี 
ให้ยืนเป็นรูปวงกลม ส่วนใครจะเป็นคนข่ีก่อนนั้นจะท าได้โดยการเสี่ยงหัว-ก้อย  
2. เริ่มเล่นโดยให้คนขี่คนหนึ่งรับลูกบอล ให้ส่งต่อๆ ไปตามล าดับจะโยนข้ามไม่ได้ ระวังอย่าให้ลูก
บอลตกพ้ืน ม้าต้องพยายามให้คนขี่รับลูกบอลพลาด ด้วยการพยศ เช่น ย่อตัวลงต่ าเอียงซ้าย ขาว 
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กระโดด หรือหมุนไปรอบๆ แต่ไม่ใช่ประสงค์จะให้คนขี่ตก แต่ต้องการให้คนบนหลังรับลูกบอล
ไม่ได้  
3. หากลูกบอลตกดินคนขี่ทุกคนต้องรีบเปลี่ยนมาเป็นม้าให้คนเป็นม้าข้ึนบนหลังสลับกันไป 

 
ว่ิงกระโดดเท้าเดียว 

วิธีเล่น 
ให้ผู้เล่นวิ่งไปอ้อมเครื่องหมายด้วยการกระโดยเท้าเดียว เมื่อถึงเครื่องหมายกลับตัวให้วิ่งกลับด้วย 

การเปลี่ยนเท้าอีกข้างหนึ่ง แถวใดหมดก่อนเป็นแถวชนะ 
 
 
 
 
ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าสัง่ ตอนท่ี1 
 ใหล้กูเสอืแต่ละคนในหมูเ่สนอแนวคดิในกำรพฒันำ บำ้น / โรงเรยีน / ชุมชน เลอืกอยำ่งใดอย่ำง
หนึ่ง  มำอย่ำงน้อยคนละ  1 เรือ่ง  โดยใหร้องนำยหมูเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
ค าสัง่  ตอนท่ี 2 
         ใหล้กูเสอืในหมูร่ว่มกนัพจิำรณำและอภปิรำยเพื่อคดัเลอืกแนวทำงในกำรพฒันำ บำ้น / โรงเรยีน /
ชุมชน  ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



116 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต    ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
 
 
 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญำทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงมพีระรำชด ำรสัชีแ้นะแนวทำง 

กำรด ำเนินชวีติแก่พสกนิกรชำวไทย เป็นปรชัญำชีถ้งึแนวกำรด ำรงอยู ่และปฏบิตัตินของประชำชนในทุกระดบัตัง้แต่
ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในกำรพฒันำ และบรหิำรประเทศใหด้ ำเนินไปใน ทำงสำย
กลำง โดยเฉพำะกำรพฒันำเศรษฐกจิเพื่อใหก้ำ้วทนัต่อโลกยคุโลกำภวิฒัน์ ชีแ้นะแนวทำงกำรด ำรงอยูแ่ละปฏบิตัติน
ในทำงทีค่วรจะเป็นโดยมพีืน้ฐำนมำจำกวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลำ และเป็น
กำรมองโลกเชงิระบบทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ มุง่เน้นกำรรอดพน้จำกภยัและวกิฤต ิเพือ่ควำมมัน่คงและ
ควำมยัง่ยนืของกำรพฒันำ ควำมพอเพยีงหมำยถงึ ควำมพอประมำณ ควำมมเีหตุผล รวมถงึควำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องมี
ระบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ีและตอ้งประกอบไปดว้ยสองเงือ่นไข คอื เงือ่นไขควำมรู ้เงือ่นไขคุณธรรม  
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดงัน้ี 

ข้อท่ี 1. กรอบแนวคิด เป็นปรชัญำทีช่ีแ้นะแนวทำงกำรด ำรงอยู ่และปฏบิตัตินในทำงทีค่วรจะเป็น โดยมพีืน้ฐำน
มำจำกวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลำ และเป็นกำรมองโลกเชงิระบบทีม่กีำร
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ และเป็นกำรมองโลกเชงิระบบทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ มุง่เน้นกำรรอดพน้จำกภยั 
และวกิฤต เพือ่ควำมมัน่คง และควำมยัง่ยนืของกำรพฒันำ 

ข้อท่ี 2. คณุลกัษณะ เศรษฐกจิพอเพยีง สำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชก้บักำรปฏบิตัตินไดใ้นทุกระดบั โดยเน้นกำร
ปฏบิตับินทำงสำยกลำง และกำรพฒันำอย่ำงเป็นขัน้ตอน 

ข้อท่ี 3. ค านิยาม ควำมพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ ดงันี้ 
1. ควำมพอประมำณ หมำยถงึ ควำมพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไป และไมม่ำกเกนิไปโดยไมเ่บยีดเบยีนตนเอง และ

ผูอ้ื่น เช่นกำรผลต ิและกำรบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมำณ 
2. ควำมมเีหตุผล หมำยถงึ กำรตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของควำมพอเพยีงนัน้ จะตอ้งเป็นไปอย่ำงมเีหตุผล  

โดยพจิำรณำจำกเหตุปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนค ำนึงถงึผลที่คำดว่ำจะเกดิขึน้จำกกำรกระท ำนัน้ ๆ อยำ่งรอบคอบ 
3. กำรมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั หมำยถงึ กำรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ และกำรเปลีย่นแปลงดำ้นต่ำงๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้โดยค ำนึงถงึควำมเป็นไปไดข้องสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตทัง้ใกล ้และไกล 
ข้อท่ี 4. เง่ือนไข กำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินกจิกรรมต่ำง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ ตอ้งอำศยัทัง้ควำมรู ้และ

คุณธรรมเป็นพืน้ฐำน 2 เงือ่นไข ดงันี้ 
1. เงือ่นไขควำมรู ้ประกอบดว้ย ควำมรอบรูเ้กีย่วกบัวชิำกำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งรอบดำ้น ควำม 

รอบคอบทีจ่ะน ำควำมรูเ้หล่ำนัน้มำพจิำรณำใหเ้ชื่อมโยงกนั เพื่อประกอบกำรวำงแผน และควำมระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตัิ 
2. เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรำ้งประกอบดว้ย มคีวำมตระหนกัในคุณธรรม มคีวำมซื่อสตัยส์ุจรติ  

และมคีวำมอดทน มคีวำมเพยีร ใชส้ตปัิญญำในกำรด ำเนินชวีติ 
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ตวัอย่าง โครงการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.ช่ือ     โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือความมัน่คงของครอบครวั และพฒันาอาชีพครอบครวัตาม 
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเครอืขำ่ยองคก์รสตรหีมูบ่ำ้น (กสพม.) ต ำบลหนองโพ 
  

๒. หลกัการและเหตผุล 
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญำชีถ้งึแนวกำรด ำรงอยู ่และปฏบิตัตินของประชำชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบั

ครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในกำรพฒันำ และบรหิำรประเทศใหด้ ำเนินไปใน ทำงสำยกลำง โดยเฉพำะ 
กำรพฒันำเศรษฐกจิเพื่อใหก้ำ้วทนัต่อโลกยคุโลกำภวิฒัน์ ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงนี้ เป็นกรอบแนวควำมคดิ และทศิ
ทำงกำรพฒันำระบบเศรษฐกจิมหภำคของไทย เพื่อมุง่สู่กำรพฒันำทีส่มดุล ยัง่ยนื และมภีูมคิุม้กนั เพื่อควำมอยูด่มีสีุข มุง่
สู่สงัคมทีม่คีวำมสุขอย่ำงยัง่ยนื หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีงกำรพฒันำตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 
กำรพฒันำทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของทำงสำยกลำง และควำมไมป่ระมำท โดยค ำนึงถงึ ควำมพอประมำณ ควำมมเีหตุผล 
กำรสรำ้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั ตลอดจนใชค้วำมรูค้วำมรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตดัสนิใจ ประกอบ
กบักำรด ำเนินชวีติประจ ำวนั ยอ่มมรีำยรบั และรำยจ่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้ รำยรบัไดม้ำจำกกำรท ำมำหำเลีย้งชพีทัง้จำก
อำชพีหลกั และอำชพีรอง ส่วนรำยจ่ำยกไ็ดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ไดแ้ก่ค่ำอุปโภค และบรโิภคทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติ ซึง่
ค่ำใชจ้่ำยเหล่ำนี้มจี ำนวนเพิม่สงูขึน้มำโดยตลอด และไม่มแีนวโน้มทีจ่ะลดลง กำรท ำบญัชคีรวัเรอืนเป็นบญัชทีีใ่ช ้ส ำหรบั
บนัทกึรำยได ้และรำยจำ่ยทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ ำวนัของเรำ ว่ำในแต่ละวนัเรำมรีำยไดเ้ขำ้มำแลว้จ่ำยค่ำใชจ้่ำยออกไป
เท่ำไร ปัจจุบนัยอดเงนิคงเหลอืมเีท่ำไร ท ำใหเ้กดิกำรวำงแผนกำรใชจ้่ำยต่อไปอย่ำงรอบคอบ ใช้จำ่ยอยำ่งพอเพยีงเท่ำทีม่ ี
อยำ่งระมดัระวงัจงึสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นท ำใหเ้กดิกำรประหยดัและกำรออม และหำกมกีำรใชจ้่ำยเท่ำทีม่กีจ็ะไม่
ก่อใหเ้กดิหนี้สนิ จงึสำมำรถแกไ้ขปัญหำหนี้สนิไดอ้ย่ำงยัง่ยนื เป็นผลใหเ้กดิภูมคิุม้กนัทีด่ใีนกำรรบักำรเปลีย่นแปลงทำง
กำรเงนิทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต หำกเกดิกำรตกงำนหรอือุบตัเิหตุทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถหำรำยไดม้ำเลีย้งชพีตนเองและ
ครอบครวัได ้

ตำมพระรำชบญัญตักิ ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรจดัระบบกำรบรกิำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงันี้  (๖) กำรส่งเสรมิ กำรฝึกและกำรประกอบอำชพี  (๑๖) กำรส่งเสรมิกำรมสี่วนรว่มของ
รำษฎรในกำรพฒันำทอ้งถิน่  องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองโพจงึจดัโครงกำรกจิกรรมส่งเสรมิกำรพฒันำเศรษฐกจิเพื่อ
ควำมมัน่คงของครอบครวั เกีย่วกบักำรส่งเสรมิและพฒันำอำชพีครอบครวัตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงเครอืขำ่ย
องคก์รสตรหีมูบ่ำ้น (กสพม) ต ำบลหนองโพ ขึน้ 
 ๓. วตัถปุระสงค ์

๑.เพื่อใหเ้ครอืขำ่ยองคก์รสตรหีมูบ่ำ้น(กสพม.) ต ำบลหนองโพเป็นแกนน ำแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีงมำ
ประยกุตใ์ช ้เพื่อกำรพฒันำทีส่มดุลและยัง่ยนื 
          ๒.เพื่อใหร้ำษฎรรูจ้กักำรท ำบญัชคีรวัเรอืน ท ำใหเ้กดิกำรวำงแผนกำรใชจ้่ำยอย่ำงรอบคอบ 
 ๓. เพื่อเป็นศูนยก์ำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง  
 ๔. เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิอำชพีใหก้บัรำษฎร เพื่อเพิม่พนูรำยได้ 
 ๕. ส่งเสรมิกำรมสี่วนรว่มของรำษฎรในกำรพฒันำทอ้งถิน่       
๔. เป้าหมาย 
         เครอืขำ่ยองคก์รสตรหีมูบ่ำ้นต ำบลหนองโพ และประชำชนผูส้นใจ หมู่ที ่๑ – ๓, ๕ – ๑๐ จ ำนวน  ๕๐  คน 
  
 

ตวัอย่าง โครงการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือ      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตุผล 

จำกแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ ฉบบัที ่11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยงัคงอญัเชญิ  ปรชัญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง   มำเป็นแนวทำงปฎบิตัคิวบคู่ไปกบักำรพฒันำแบบรูณำกำรเป็นองคร์วมทีม่คีนเป็น

http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/wiki/index.php/%C3%A0%C2%B9%E2%80%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8
http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/wiki/index.php/%C3%A0%C2%B9%E2%80%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์ 

นกกระเรียนกับหมาป่า 
 

 นกกระเรียนมองไปเห็นหมาป่านอนดิ้นอย่างทุรนทุรายอยู่ท่ีกลางป่า จึงเดินเข้าไปถามไถ่อย่าง
เวทนาว่า 
“เจ้าเป็นอะไรหรือ” 
“ข้ากลืนชิ้นเนื้อเข้าไป แล้วกระดูกติดคอของข้า ข้าจะท าอย่างไรก็ไม่ออก” 
หมาป่าบอกเเล้วก็ขอร้องให้นกกระเรียนช่วยตนเเล้วตน จะให้รางวัลเป็นการตอบเเทน 
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นกกระเรียนจึงยื่นมุดหัวของมันเข้าไปในปากหมาป่า เเละสามารถล้วงเอากระดูกออกมาได้ส าเร็จ 
เมื่อนกกระเรียนทวงถามถึงรางวัลของตน หมาป่าก็ค ารามว่า 
“ข้าไม่งับคอเจ้าก็ดีเเล้ว ยังจะมาเอาอะไรจากข้าอีก เล่า” 
  
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเลวมักไม่เห็นความดีของผู้อื่น 
 

 
นางแมวมีรัก 

 
นางเเมววิงวอนขอร้องต่อพระพรหมว่า 
“ขอให้ท่านช่วยเมตตา เสกให้หม่อมฉันกลายเป็นหญิงสาวด้วยเถิดเพคะ หม่อมฉันหลงรักชายหนุ่มผู้นั้นเสีย
เหลือเกิน” 
พระพรหมเกิดความสงสารเวทนาจึงเสกให้นางเเมวกลายเป็นคน 
“ถ้าอยากเป็นคน ก็ต้องเป็นให้ตลอดนะ” 
พระพรหมตรัสเเล้วก็คอยสอดส่องทิพยเนตรดูนางเเมวต่อไป 
วันหนึ่งนางเเมวในร่างของหญิงสาวก าลังพรอดรักกับชายหนุ่ม อย่างหวานชื่น ครั้นมีหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านเข้า
มา หญิงสาวก็กระโดดออกไปแล้วตะครุบหนูตัวนั้นมากินในทันใด 
พระพรหมจึงทรงให้หญิงสาวกลับเป็นนางเเมวดังเดิม 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ยากท่ีผู้ใดจะละทิ้งสันดานเดิมเป็นเรื่องยาก 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  9  การฝึกเป็นผู้น า 
แผนการจัดกิจกรรมที่  28  ผู้น าที่ดี         เวลา  1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

2. กิจกรรมในโรงเรียน 
    2.1 กิจกรรมสภานักเรียน 
    2.2 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    2.3 กิจกรรมฐานส ี
    2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามบริบทท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถบอกความหมายและคุณสมบัติของผู้น าได้ 
4.  เนื้อหา  
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ผู้น า (Leader)หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้า
และบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระท าของผู้อ่ืน 

ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง กระบวนการในการแนะแนวและน าทางพฤติกรรมของคนใน
สภาพของการท างาน ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรา
มักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการ
และอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  
5.  สื่อการเรียนรู้  

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบความรู้  
5.3 แบบทดสอบภาวะความเป็นผู้น า 
5.4 เรื่องที่เป็นประโยชน์   

6.  กิจกรรม 
6.1  พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2  เพลง หรือเกม 
6.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1)  ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละคนในกองท าแบบทดสอบภาวะความเป็นผู้น า ภายใน 
    เวลา 10 นาที  
  2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือส ารวจค าตอบของตนเอง จากนั้นผู้ก ากับแปลค่าให้ลูกเสือทราบ 
  3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ตัวแทนแต่ละหมู่มารับใบความรู้เรื่อง ลักษณะของผู้น าที่ดี  
  4) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือสนทนา และสรุปในหัวเรื่องของลักษณะของผู้น าที่ดี มีอย่างไรบ้าง 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง เลิก) 

7.  การประเมินผล  
 สังเกต การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม และการแสดงออก  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  28 
 

 
เพลง 

จับมือ 
 

    จับ มือกันไว้ให้มั่นคง เพื่อความยืนยงสามัคคี รักกันปรองดองเหมือนน้องพ่ี  
 เพ่ือความสามัคคีมีร่วมกัน โกรธกันมันร้ายเป็นสิ่งเลวเปรียบดังเปลวเพลิงร้อนไฟนั่น  
 เผาใจให้มีความไหวหวั่น จับมือยิ้มให้กันเป็นสิ่งดี 

 

 
เกม 

น าทาง 
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วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไว้จากนั้นให้ลูกเสืออีกคนน าของที่เตรียมไว้ไปซ่อนยังจุดๆหนึ่ง  
2. จากนั้นให้คนที่ปิดตานั้นเปิดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยู่ที่ไหน ลูกเสือคนอ่ืนจะบอก

ทิศทางของสิ่งของนั้นได้โดยพูดเพียงว่า ซ้ายขวา หันหลัง บอกสิ่งของนั้นให้กับผู้ค้นหา 
การตัดสิน  ผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสือบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่งของนั้นแล้วก็เปลี่ยนคนอ่ืน
เข้ามาหาของบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลกัษณะของผูน้ าท่ีดี 
 

ผูน้ า (Leader)หมำยถงึ บุคคลทีม่คีวำมสำมำรถในกำรทีจ่ะท ำใหอ้งคก์ำรด ำเนินไปอยำ่งกำ้วหน้ำและบรรลุเป้ำหมำย 
โดยกำรใชอ้ทิธพิลเหนือทศัคตแิละกำรกระท ำของผูอ้ื่น 
ภาวะผู้น า (Leadership) หมำยถงึ กระบวนกำรในกำรแนะแนวและน ำทำงพฤตกิรรมของคนในสภำพของกำรท ำงำน  
ผูน้ ำอำจจะเป็นบุคคลทีม่ตี ำแหน่งอยำ่งเป็นทำงกำรหรอืไมเ่ป็นทำงกำรกไ็ด ้ซึง่เรำมกัจะรบัรูเ้กี่ยวกบัผูน้ ำทีไ่มเ่ป็น
ทำงกำรอยูเ่สมอ เนื่องจำกบุคคลนัน้มลีกัษณะเด่นเป็นทีย่อมรบัของสมำชกิในกลุ่ม ท ำใหส้มำชกิแสดงพฤตกิรรมทีม่ ี
น ้ำหนกัและเป็นเอกภำพ โดยเขำจะใชภ้ำวะผูน้ ำในกำรปฏบิตักิำรและอ ำนวยกำรโดยใชก้ระบวนกำรตดิต่อสมัพนัธก์นั 
เพื่อมุง่บรรลุเป้ำหมำยของกลุ่ม  
 

คณุลกัษณะของผูน้ า 10 ประการ 
1. กลำ้เปลีย่นแปลง  
2.มจีติวทิยำ  มมีนุษยสมัพนัธ ์ 

 3. จงูใจคนไดด้ ี 
4.มคีวำมรบัผดิชอบสงู  

5. มทีัง้ควำมยดืหยุ่นและเดด็ขำด  
6. มทีัง้ควำมรอบรู ้  มสีงัคม  
7.เป็นนกัประสำนงำนทีด่ ี 
8.มคีวำมกระตอืรอืรน้  
9.ท ำงำนเคยีงขำ้งลกูน้อง  
10. มคีวำมน่ำนบัถอื  
ต้อง สงัเกตกำรณ์ท ำงำนของลกูน้องแต่ละคนในทมีงำนดว้ยว่ำมใีครก ำลงัเอำเปรยีบเพื่อนอยูห่รอืไม่   เพรำะ

บำงคนอำจชอบอู้  ท ำงำนน้อยปล่อยใหเ้พื่อนคนอื่นเหนื่อยมำกกว่ำ  ซึง่กรณอีย่ำงนี้หวัหน้ำงำนตอ้งสงัเกตดว้ย 
ตนเองดว้ย   คนท ำงำนหนักบำงคนอำจจะไมใ่ช่คนทีช่อบฟ้องแมเ้มือ่ถูกเอำเปรยีบ  
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หวัหน้า คอื  ผูจ้บัผดิแทนองคก์รว่ำบุคลำกรคนใดท ำงำนดว้ยควำมรกัองคก์ร   คนใดท ำงำนดว้ยเพรำะมไีฟ
แห่งกำรสรำ้งสรรค ์   คนใดมุง่มัน่เพื่อผลประโยชน์ขององคก์ร   และคนใดท ำงำนเพยีงเพื่อใหม้งีำนท ำ  

พิจารณา ส่งเสรมิลกูน้องทีม่คีวำมขยนั  และมอุีปนิสยัใจคอด ี  แมว้่ำฝีมอืกำรท ำงำนอำจจะไมโ่ดดเด่น
นกั  ควรหำทำงส่งเขำไปฝึกอบรมกำรสนบัสนุน   คนนิสยัดยีอ่มเป็นประโยชน์แก่องคก์รมำกกว่ำสนบัสนุนคนทีท่ ำงำน
ไดด้แีต่มไิดเ้ป็นทีช่ื่นชมของของทุกคนนกั  

ความโกรธ    ควำมเสยีใจ  คนเป็นหวัหน้ำทมีตอ้งแสดงออกแต่น้อยหำกอยูใ่นทีท่ ำงำน   ไมม่ลีกูน้องคนใดจะ
นบัถอืศรทัธำผูจ้ดักำรทีอ่่อนแอและอ่อนไหวจนเกนิไป  

อย่าปกปิดความผิด ของลกูน้อง  เมือ่งำนผดิพลำดกต็้องช่วยกนัรบัผดิชอบและแก้ไข   แต่ไมใ่ช่ช่วยกนัปิดไว้
ไมใ่หผู้บ้รหิำรระดบัสงูรบัรูว้่ำเกดิกำรผดิพลำดในผลงำน ตอ้งกลำ้จะรบัผดิขณะเดยีวกนักต็อ้งแจง้ใหผู้บ้รหิำร  ทรำบถงึ
แนวทำงกำรป้องกนักำรเกดิปัญหำเช่นน้ีทีไ่ดว้ำงแผนไวแ้ลว้  

เป็นหวัหน้างาน ทีเ่ทีย่งธรรมอย่ำมอีคตกิบัลกูน้องเพรำะมนัจะน ำไปสู่กำรตดัสนิใจดว้ยอคตเิมือ่มปัีญหำ
เกดิขึน้อยำ่ลุ่มหลงในกำรกำรยกยอปอปัน้   หวัหน้ำทีห่เูบำยอ่มก ำกบัควบคุมทมีใหส้รำ้งผลงำนทีด่ไีดย้ำก  

แนะน า ลกูน้องคนใหมใ่หทุ้กคนในทมีงำนไดรู้จ้กั แลว้ใหค้นพำเขำไปดสู่วนต่ำงๆ   ของบรษิทัใหท้ัว่ถงึ   มวิ่ำ
จะเป็นหอ้งน ้ำ   มมุกำแฟ   หรอืทีจ่อดรถ   ควรตอ้นรบัและดแูลคนใหมอ่ย่ำงด ี แมว้่ำเขำจะอยูใ่นฐำนะลกูจำ้งชัว่ครำว
หรอืเดก็ฝึกงำนกต็ำม  

พาทีมงาน ไปเลีย้งอำหำรกลำงวนัหรอือำหำรเยน็ “ เลีย้งส่ง ”   หรอื  “ เลีย้งอ ำลำ ”   ในยำมทีค่นในทมีงำน
ลำออก   อยำ่ลมืรว่มกนัเขยีนอวยพร  ในกำรด์ใบเดยีวกนั   หรอืำจรวมกนัซือ้ของขวญัพเิศษสกัชิน้ใหเ้ขำ  เพื่อทุกคน
จะไดส้นิทสนมรกัใครก่นัด ี  

ท าตวัเป็นตวัอย่าง ทีด่กีบัลกูน้องในทุกๆ   ดำ้น   ไมว่่ำจะเป็นกำรแต่งตวั   กำรวำงตวั   ควำมเอำใจใส่ใน
กำรท ำงำน    ควำมมอีำรมณ์ขนั   กำรสรำ้งสรรคบ์รรยำกำศกำรท ำงำนใหม้สีสีนั   และกำรท ำงำนโดยมุ่งหวงั   ควำม
เป็นเลศิในผลของงำน  

คนท างาน ยอ่มรูถ้งึขัน้ตอนกำรท ำงำนและปัญหำต่ำงๆ   ไดเ้ป็นอยำ่งดผีูเ้ป็นหวัหน้ำ      ควรหำโอกำสลงไป
รว่มช่วยงำนของลกูน้อง   แต่ละคนบำ้งหำกมโีอกำส   เพื่อจะไดม้องเหน็ปัญหำว่ำควรจะบรหิำรงำนนัน้อย่ำงไรใหถู้ก
ทำง   และควรเปิดโอกำสใหพ้วกเขำไดร้ว่มเสนอแนะกำรปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีำรท ำงำนบำงประกำรทีพ่วกเขำยอ่มเขำใจ
ในสภำวะต่ำง ๆ ไดด้กีว่ำเรำ  

หวัหน้างาน มหีน้ำทีโ่ดยตรงทีจ่ะคอยไกล่เกลีย่   ประนีประนอม  คนในทมีงำนทีม่คีวำมขดัแยง้กนั  อยำ่ปล่อย
ใหเ้ขำไมพ่อใจกนัในขณะทีต่อ้งท ำงำนรว่มกนั  ถำ้มปัีญหำของควำมขดัแยง้คอนขำ้งจะรุนแรงเกนิควำมสำมรถของคุณ
กใ็หน้ ำควำมไปปรกึษำผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อใหเ้กดิกำรพจิำรณำนำหนทำงแก้ไขอย่ำงยตุธิรรม   ต่อคู่กรณทีัง้สอง  

เข้าร่วม รบักำรอบรมทกัษะผูน้ ำและศลิปะของกำรบรหิำรงำน   เพื่อเพิม่ศกัยภำพใหก้บัตนเอง   อยำ่คดิว่ำ
เวลำมน้ีอยถำ้คุณไมส่ำมรถบรหิำรเวลำของตนเองไดแ้ละไมเ่หน็ควำมส ำคญัของกำรพฒันำตนเอง   กแ็สดงว่ำคุณยงั
ไมใ่ช่ผูน้ ำทีด่นีกั  
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แบบทดสอบ ภาวะความเป็นผู้น า 
 
 

ค าสัง่  ใหล้กูเสอืเลอืกค ำตอบเพยีงขอ้เดยีวทีต่รงกบัควำมคดิของลกูเสอืทีสุ่ด 

 

แบบทดสอบ ภาวะความเป็นผูน้ า 
 
 

ค าสัง่  ใหล้กูเสอืเลอืกค ำตอบเพยีงขอ้เดยีวทีต่รงกบัควำมคดิของลกูเสอืทีสุ่ด 
 

1. “สถานภาพ”มีความส าคญักบัคณุอย่างไร?  
a. ส ำคญัมำก คุณชอบทีจ่ะรูส้กึว่ำตนเองอยูใ่นล ำดบัสงูสุดของสงัคม 
b. ค่อนขำ้งส ำคญั คุณรูส้กึดทีีไ่ดอ้ยูท่่ำมกลำงฝงูชน 
c. เป็นเรือ่งคุณภำพของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำว่ำคุณอยูต่รงไหนของควำมสมัพนัธน์ัน้ 
d. ไมส่ ำคญัเลย คุณแค่ตอ้งกำรควำมกำ้วหน้ำและประสบควำมส ำเรจ็ 
 

2. ในวยัเดก็คณุอยู่ล าดบัไหนของกลุ่มเพ่ือน ? 
a. ผูน้ ำกลุ่มทีทุ่กคนต่ำงกลวั 
b. ผูม้คีวำมสนุกสนำน เป็นทีช่ื่นชอบของทุกคน 
c. นกัคดิทีทุ่กคนรบัฟัง 
d. เงยีบขรมึ ไมม่ใีครสงัเกตเหน็เลย 
 

3. เม่ืออยู่ท่ีส านักงาน คณุเป็นคนท่ีเสนอแนวคิดหรือค าแนะน าใหม่ๆ หรือไม่ ? 
a. ตลอดเวลำ คุณตอ้งกำรใหทุ้กคนรูว้่ำคุณคดิอยำ่งไร 
b. ค่อนขำ้งจะบ่อยครัง้ แต่ไมไ่ดต้ลอดเวลำเพรำะอำจท ำใหใ้ครบำงคนไมพ่อใจ 
c. บ่อยครัง้ แต่มคีวำมระมดัระวงัในบำงประเดน็เรื่องควำมเป็นส่วนบุคคลและกำรเมอืง 
d. นำน ๆ ครัง้เนื่องจำก “หำกสิง่นัน้เป็นสิง่ผดิหล่ะ?”  
 

4. หากเพ่ือร่วมงานของคณุโดนต าหนิเร่ืองรายงานท่ีไม่มีคณุภาพ คณุจะท าอย่างไร ?  
a. บอกพวกเขำในสิง่ทีพ่วกเขำควรจะรูม้ำกขึน้ 
b. พำพวกเขำออกไปสงัสรรคห์ลงัเลกิงำน 
c. เสนอตวัช่วยตรวจรำยงำนใหใ้นครัง้ต่อไป 
d. หลกีเลีย่งพวกเขำ เพรำะคุณมสีิง่ทีต่อ้งท ำมำกอยูแ่ลว้ 
 

5. คณุได้รบัความเหน็ท่ีไม่ดีกลบัมา คณุจะตอบสนองอย่างไร ?  
a. รูส้กึโกรธและปกป้องตวัเอง 
b. รบัฟังอย่ำงตัง้ใจแต่มคีวำมรูส้กึผดิหวงัออกมำ 
c. พจิำรณำถงึสิง่ทีคุ่ณจะตอ้งเปลีย่นแปลง และวธิใีนกำรปรบัปรงุ 
d. ถอนหำยใจแลว้คดิว่ำ “นี้แหละตวัคุณ” 
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6. “อีคิว” หมายความอะไรกบัคณุ ?  
a. ไมม่ ีเพรำะเป็นแค่ควำมนิยมในกำรบรหิำรจดักำร และจะหำยไปเมื่อไมไ่ดร้บัควำมนิยม 
b. จะถอืเป็นควำมผดิหำกมกีำรอนุญำตใหห้วัเรำะไดใ้นเวลำท ำงำน 
c. เป็นควำมใส่ใจถงึควำมรูส้กึของเพื่อนรว่มงำน 
d. เป็นสิง่ทีคุ่ณพยำยำมจะเขำ้ใจในอำรมณ์ของเจำ้นำยคุณ 
 

7. เม่ือคณุเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีต้องได้รบัการแก้ไขคณุจะท าอย่างไร ?  
a. เสนอวธิแีกไ้ขวธิเีดยีวและบอกว่ำเป็นวธิทีีถู่กตอ้งแลว้ 
b. เสนอหำกวธิกีำรแกไ้ขทีม่คีวำมเป็นไปไดแ้ละขอใหค้นอื่นออกควำมคดิเหน็ 
c. ท ำกำรระดมสมองกบัเพื่อรว่มงำน 
d. ขอค ำแนะน ำจำกผูจ้ดักำรหรอืหวัหน้ำ 
 

8. หากเจ้านายขอให้คณุท าบางส่ิงท่ีเกินความสามารถคณุจ าท าอย่างไร ? 
a. รบัมำดว้ยควำมเตม็ใจ เพรำะคุณสำมำรถท ำไดทุ้กอยำ่ง 
b. ท ำอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ และไมต่ ำหนิตวัเองหำกเกดิผดิพลำด 
c. รบัมำ แต่ถำมถงึวธิกีำรและควำมช่วยเหลอืที่มำกกว่ำนัน้ 
d. รบัมำและท ำเงยีบเฉย สุดทำ้ยถงึสำรภำพออกมำว่ำคุณไมค่ดิว่ำจะสำมำรถจดักำรได้ 
 

9. การกระจายอ านาจหรือการแบ่งงานกนัท าคืออะไร ? 
a. กำรเสยีเวลำ ไมม่ใีครสำมำรถท ำไดด้เีท่ำคุณ ดงันัน้คุณตอ้งท ำดว้ยตวัคุณเอง 
b. เป็นวธิทีีง่ำ่ยในกำรแบ่งภำระงำน 
c. เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพในกำรสรำ้งโอกำสในกำรเรยีนรูใ้หมส่ ำหรบัคนอื่น 
d. เป็นบำงสิง่ทีคุ่ณตอ้งรบัเป็นคนสุดทำ้ยเสมอ 
 

10. “การเปล่ียนแปลง” มีความหมายอะไรกบัคณุ ? 
a. บำงสิง่บำงอย่ำงทีส่ำมำรถควบคุมได ้
b. เป็นโอกำสทีทุ่กสิง่ทุกอย่ำงสำมำรถเกดิขึน้ได้ 
c. เป็นโอกำสในกำรสรำ้งควำมก้ำวหน้ำ 
d. บำงสิง่บำงอย่ำงทีจ่ะตอ้งไปกบัมนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยค าตอบ 
หากค าตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ a  
คุณมคีวำมเป็นผูน้ ำโดยก ำเนิด เพยีงแต่รอใหถ้งึงำนที่เหมำะสมกบัคุณเสยีก่อน คุณมคีวำมแขง็แกรง่ กลำ้ตดัสนิใจ
และเป็นนกัปกครองทีด่ ีทุกคนทีอ่ยูร่อบตวัคุณใหค้วำมเคำรพนับถอืคุณ หรอือยำ่งน้อยนัน้เป็นสิง่ทีคุ่ณคดิอยูเ่สมอ 
แต่ในโลกแห่งควำมเป็นจรงิสถำนกำรณ์อำจแตกต่ำงออกไป ควำมเยอ่หยิง่ ควำมมุทะลุดุดนัและควำมเป็น
เอกำธปิไตยทีคุ่ณม ีมนัเป็นรปูแบบทีล่ำ้สมยัไปแลว้ คุณควรฉลำดทีจ่ะไมล่งโทษผูค้นทีไ่มไ่ดเ้หน็เหมอืนกบัคุณ และ
ควรเปิ ดโอกำสใหก้บัคนที่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถทีอ่ยู่รอบตวัคุณ 
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เร่ืองที่เป็นประโยชน์  

นกขม้ินน้อยผู้อารี 
 

  ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในเมืองพาราณสี มีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าท ารังอยู่บนต้นไม้ต้น
หนึ่ง โดยเลือกเอาตรงง่ามไม้สูงๆ คุ้มแดดคุ้มฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจากสัตว์ร้ายและ
คนร้ายเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนอยู่บนรังอย่างสงบสุขเรื่อยมา 
  คราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกติดต่อกันมาหลายวัน จนน้ าฉ่ าฟ้า ชุ่มแผ่นดินไม่ว่าฝนจะตก 
หนักหนาขนาดไหน ก็ไม่ท าให้เจ้านกขม้ินเดือดร้อนอะไรเลยเพราะรังของมัน คุ้มครอง ป้องกันลมและฝน
ได้เป็นอย่างดีที่ใกล้ ๆ รังของนกขมิ้น มีลิงตัวหนึ่ง นั่งหลบฝนอยู่แต่ก็หลบไม่พ้น มันเปียกปอนไปทั้งตัว นั่ง
สั่นงันงกจนนกขมิ้นอดสงสารไม่ได้ จึงร้องถามว่า“พ่ีลิงจ๋า.. ท่านพี่มีลักษณะเหมือนอย่างมนุษย์แต่ท าไมจึง
ไม่สร้างบ้านอยู่อย่างมนุษย์ละจ๊ะ มาทนตากฝนอยู่ท าไม”ลิงตอบนกขม้ินน้อยว่า”เมื่อก่อนนี้ฉันอาศัยอยู่ใน
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ถ้ า ซึ่งมีทั้งอาหารและน้ าอยู่รอบ ๆ บริเวณถ้ า…แต่ตอนนี้ได้มีลิงแม่ลูกอ่อนหลายตัวมาอาศัยอยู่..ฉันสงสาร
แม่ลูกอ่อนเหล่านั้นไม่อยากแย่งอาหาร…ฉันก็ต้องออกมาหาที่อยู่ใหม่ แต่ยังไม่ทันได้ท าที่อยู่อาศัยเลย…ฝนก็
ตกหนักมาหลายวันแล้ว แต่ถ้าฝนหยุด…ฉันอยากจะท าที่อยู่ใกล้ๆ กับเจ้าได้ไหม!”นกขมิ้นน้อยตอบว่า 
“ได้ซิจ๊ะพ่ีลิง เพราะฉันก็อยู่ตัวเดียว..จะได้มีเพ่ือน..พ่อกับแม่ของฉันตายหมดแล้ว”ลิงดีใจ และลงมือท าที่
อยู่อาศัยใกล้กับรังของนกขมิ้นจากนั้นมา ลิงกับนกขมิ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันช่วยกันคิดแก้ปัญหาหรือเมื่อมี
ความทุกข์…ก็ปรึกษาร่วมกันคิดแก้ปัญหา 
 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การมีปัญญาและมีเพ่ือนที่ดี สามารถแก้ปัญหา…หรือทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่  10  ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่  29   การประเมินผล            เวลา   1  ชั่วโมง 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 - 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.1 เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรม 
1.2 เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสือได้รับการพัฒนา 
1.3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้ก ากับกองลูกเสือ 

2.  เนื้อหา   
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.  2551  
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3.  สื่อการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
 3.2 แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
 3.3 แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจ าปีการศึกษา  
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 3.4 ใบความรู้ 
4.  กิจกรรม 

4.1 ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่าน 
 กิจกรรมลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพร้อมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเอง 
 ในส่วนที่ไม่ม่ันใจ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือก าหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมิน 
4.5 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายและด าเนินการประเมิน 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 
 5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร้อมของลูกเสือ 

 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  29 

 
1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 
Flow Chartกระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะ
ของลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ
ลกูเสอืทีร่ว่มกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสือ...........................ชั้น.................. .............. 
 

ที ่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/ไม่
ผ่าน 

การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
         - วันสถาปนาลูกเสือ 
         - วันถวายราชสดุดี 
         - วันพ่อแห่งชาติ 
         - วันแม่แห่งชาติ 
         - วันต้านยาเสพติด 
         - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ 
         - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดินทางไกล/ อยู่ค่ายพักแรม 

ไม่น้อยกว่า 
24ชั่วโมง/ ปี 

 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

   

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู้ 
กิจกรรมลูกเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คิดสร้างสรรค์ 
    2.3 อ่ืนๆ เช่น รายงานฯ 

 
ไม่น้อยกว่า 

6รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 

   

3 3. มีความพร้อมเข้ารับการทดสอบเพ่ือ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 

    



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิต   ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 129 
 

    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม     
 

สรุป  ฉันมั่นใจว่าผ่าน  ฉันมีความพร้อมให้ประเมิน   ฉันยังไม่พร้อม 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
1. ด้านทักษะลูกเสือ  

 

   
 

มั่นใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมิน 

พร้อมแล้ว ไม่แน่ใจ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก 
ผู้ก ากับลูกเสือ 

งุนงง 
ไม่เข้าใจ 

 
 

  มั่นใจมาก พร้อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  พร้อมรับการประเมิน 
 ไม่แน่ใจ 
  ยังต้องพัฒนา/ ซ่อมเสริมบางเรื่อง 
 ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ก ากับลูกเสือ 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 

 
ค าชี้แจง   ให้ผู้ตอบท าแบบประเมินทุกข้อโดยแต่ละข้อให้ท าเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความ 
    เป็นจริง 
 
2.1  พฤติกรรมลูกเสือส ารองท่ีคาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทักษะในการสังเกตและจดจ า   
2. ลูกเสือสามารถพ่ึงตนเองและดูแลตนเองได้   

3. ลูกเสือส ารองปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

4.  ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสุขภาพและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ 
ตามฤดูกาล 

  

5.  ลูกเสือรู้จักรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด   

6.  ลูกเสือรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือให้การช่วยเหลือ/ แจ้งเหตุเมื่อประสบเหตุวิกฤต   

7. ลูกเสือมีส่วนสูงและน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน   
8. ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารได้ถูกกาลเทศะและไม่ก้าวร้าวรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 

   
ฉันมีทักษะชีวิต 

 
ฉันจะมีทักษะชีวิต 

ถ้าแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
ฉันต้องพัฒนาตนเองอีกมาก 

 
 
 
2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง   

2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้   
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสุขภาพ ไม่ดื่มน้ าอัดลมขนมกรุบกรอบ 
ไม่รับประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลูกเสือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม   

6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้าง 
สัมพันธภาพและการสื่อสารไม่ก้าวร้าวรุนแรง 

  

7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรือให้ความ 
ช่วยเหลือผู้อื่น 

  

8. ลูกเสือมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต  
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

 
เรื่องท่ีฉันจะต้องปรับปรุง 
1)........................................................................................................................... ....................... 
2)........................................................................................................................... ....................... 
3)......................................................................................................... ......................................... 
4)........................................................................................................................... ....................... 
 
 
2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวัง 
 

รายการประเมิน 1 2 
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1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการท ากิจกรรมลูกเสือ 
   ตามความสนใจและได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

  

2. ลูกเสือท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว  
   สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  

3. ลูกเสือใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ท ากิจกรรม อนุรักษ์ส่งเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  

4. ลูกเสือรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและรู้จักใช้ประโยชน์จาก  Internet   

5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ 
เหมาะสมกับเพศวัยไม่ก้าวร้าวรุนแรง 

  

6. ลูกเสือท ากิจกรรมหรือโครงการประหยัดพลังงาน/ทรัพยากร   

7. ลูกเสือมีการออม หรือท าบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง   

8. ลูกเสือไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต  
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

 
เรื่องท่ีฉันจะต้องปรับปรุง 
1)........................................................................................................................... ....................... 
2)......................................................................................................... ......................................... 
3)........................................................................................................................... ....................... 
4)............................................................... ...................................................................................  
 
2.4 พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญท่ีคาดหวัง 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ลูกเสือท ากิจกรรม/โครงการ ตามความถนัดและความสนใจ   
2. ลูกเสือบริการผู้อื่นช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
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3. ลูกเสือรู้จักวิธีป้องกันความเสี่ยงทางเพศ   
4. ลูกเสือใช้เวลากับสื่อไอทีได้อย่างเหมาะสม   

5. ลูกเสือตระหนักถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด   

6. ลูกเสือมีค่านิยมสุขภาพ ด้านอาหาร และความงามที่เหมาะสม   

7. ลูกเสือท างานหารายได้ระหว่างเรียน   

8. ลูกเสือไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่ก่อเหตุรุนแรง   

 
สรุปแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
    

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต  
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไม่แน่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแล้ว) 

 
เรื่องท่ีฉันจะต้องปรับปรุง 
1)........................................................................................................................... ....................... 
2)........................................................................................................................... ....................... 
3)......................................................................................................... ......................................... 
4)........................................................................................................................... ....................... 
 

 
 
 
 

ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและด าเนินวิถี
ชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัยของลูกเสือ 
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 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานอีกด้วย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  40 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่งที่
ต้องประเมินดังนี้ 
 1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็ได้ 
 
เอกสารอ้างอิงกระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากัด. 2551 
 
 
 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 
ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืที่

เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ ซ่อมเสรมิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะ
ของลกูเสอื 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ก ากับลูกเสือต้องด าเนินการซ่อม
เสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือ
และจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่
ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
เกณฑ์การตัดสิน 

 

ผ่าน 
ผ่าน 

สรปุผลการประเมนิ/ 
ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

รายงาน / สารสนเทศ 

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลูกเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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 1.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้         2 
ระดับ คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 
 2.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน  / 
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 3.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญตามหลักสูตรลูกเสือแต่
ละประเภทก าหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญท่ีหลักสูตรลูกเสือ
แต่ละประเภทก าหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น  
รายชั้นปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับลูกเสือโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น 
  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสินใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ 
  1) ลูกเสือส ารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจ า 
   (2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได้ 
   (3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (4) ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
   (7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
   (8) ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤติ 
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  2) ลูกเสือสามัญ 
   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
   (2) ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา 
   (3) พ่ึงตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
   (4) ไม่ดื่มน้ าอัดลม 
   (5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   (7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
   (9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
   (10) มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
  3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   (1) มีทักษะในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาท าประโยชน์/ ไม่ก่อความเดือดร้อน ให้กับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม 

   (3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   (4) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
   (10) ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู้วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเพศ 

  (4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง 

   (5) ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลเสียตามมา 

  (7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
   (8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุรุนแรง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่  11 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  30  ประดับเครื่องหมายลูกเสือหลวง   เวลา  1  ชั่วโมง 
       และเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และศรัทธาในการเป็นลูกเสือ 
2.  เนื้อหา 
 เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
3.2 เครื่องหมายวิชาพิเศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.2 ผู้ก ากับลูกเสือเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแด่พระรูป 
 รัชกาลที่ 6  ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดุดี 
4.3 ผู้ก ากับลูกเสือกล่าวถึงการได้รับอนุมัติให้มีสิทธิ์ประดับ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
 เครื่องหมายวิชาพิเศษ  พร้อมทั้งให้โอวาทกับลูกเสือ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือมอบ  เครื่องหมายลูกเสือหลวง    เครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือและ 
 แสดงความชื่นชมยินดีกับลูกเสือทุกคน 
4.5 ผู้ก ากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมกันทบทวนค าปฏิญาณ 

5.  การประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
 


