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กิจกรรม หนูท ำได้ 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างนิสัยเรื่องความประหยัดทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม 
 2.  เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความประหยัด 

2.  เป้ำหมำย 
 นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง  ตัวชี้วัด 5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  
มีคุณธรรม 

3.  ขั้นตอนกิจกรรม 
 1.  สร้างความตระหนักถึงประโยชน์และผลดีของความประหยัดในปัจจุบันและอนาคต  
(อาจใช้ข่าวหนังสือพิมพ์  หรือใช้กรณีศึกษาเป็นสื่อ) 
 2.  นักเรียนรวมกลุ่มส ารวจ/บันทึก รายรับ-รายจ่ายของตนเองหรือของครอบครัว  จ าแนก
สิ่งที่จ าเป็นกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือเกินความจ าเป็น 
 3.  นักเรียนร่วมกันสรุปถึงรายจ่ายที่เกินจ าเป็น  และวิธีการลดรายจ่ายที่เกินจ าเป็น 
 4.  นักเรียนตั้งเป้าหมายของการประหยัดรายจ่ายตามสถานะของตนเอง  โดยก าหนด
ระยะเวลาปฏิบัติรายจ่ายภายใน  1  เดือน 
 5.  นักเรียนจัดท าบัญชีการรับ - การจ่ายของตนเอง/ครอบครัวทุกวันติดต่อกัน 1 เดือน 
 6.  นักเรียนสรุปผลของการใช้จ่ายในช่วงเวลา  1 เดือน 
 7.  นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ  และก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือการประหยัดอย่างต่อเนื่อง
ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

4.  ตัวช้ีวัดของควำมส ำเร็จ 
 นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

5.   กำรประเมินผล 
 1.  ตรวจสอบบันทึกรายรับรายจ่าย 
 2.  สังเกต ตรวจสอบ การรายงานผลของผู้เรียนรายบุคคล 
 3.  สัมภาษณ์ – สอบถาม พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลในครอบครัว 
 4.  ผู้เรียน หรือเพ่ือนประเมิน 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
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       เป็นแผนการสอนที่ดี   อนุมัติให้น าไปใช้สอนได้  เห็นสมควรปรับปรุงในหัวข้อต่อไปนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยจัดในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 



แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที ่2 เรื่อง ระเบียบแถวลูกเสือ                                   เวลำ 1 ชั่วโมง 
 

1. สำระส ำคัญ 
 การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุ่งหมายเพ่ือฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดีงาม 
รู้จักฟังค าบอกค าสั่งและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  มุ่งส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความมานะอดทน 
ในอันที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของลูกเสือ 
2. จุดประสงค์ 
 ปฏิบัติตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้ง่ามตามระเบียบแถวได้ 
3. เนื้อหำ 
 ท่าตรงและท่าพักแบบต่าง ๆ  
4. กิจกรรม 
 1. พิธีเปิด (ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 2. เพลง “ลูกเสือธีรราช” 
 3. สอนตามเนื้อหา 
  3.1 ท่าเคารพ 
  3.2 ท่าพักแบบต่างๆ 

4. เล่าเรื่องสั้นเป็นคติ           
5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแต่งกาย ธงลง เลิก)      

5. สื่อกำรเรียนกำรสอน 
 1. ไม้ง่าม 
 2. นกหวีด 
 3. กลอง 

6. กำรวัดผลประเมินผล 
 1. สังเกต 
 2. ฝึกปฏิบัติ 
7. ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
       เป็นแผนการสอนที่ดี   อนุมัติให้น าไปใช้สอนได้  เห็นสมควรปรับปรุงในหัวข้อต่อไปนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        ลงชื่อ                                ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                          (นายศักดา โกมลวานิช)   
8. บันทึกหลังกำรสอน
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ตัวอย่างแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยจัดในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 



รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระเบียบแถว 

1.ท่ำเคำรพ 
1.วันทยหัตถ์ 

การฝึกข้ันต้น 
ค าบอก  “ วันทยหัตถ”์  และ  “มือลง ” 

   การปฏิบัติ  ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง  จัดนิ้วอย่างเดียวกับท่ารหัสลูกเสือ  ให้ปลายนิ้ว
แตะขอบล่างของหมวก  ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวามือเหยียดตามแนวแขนขวาก่อนนิ้วเหยียดตรง
และเรียงชิดกัน ข้อมือไม่หัก เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 30 องศา แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้างอยู่ประมาณแนวไหล่  
เมื่ออยู่ในที่แคบ ให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่างกายส่วนอื่นต้องไม่เสียลักษณะท่า เมื่อได้ยินค าบอก      
“มือลง” ให้ลอดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
 2.ท่ำพักแบบต่ำง ๆ  

2.1พักตามปกต ิ
  ค าบอก  “กอง – พัก” 
  การปฏิบัติ หย่อนเข่าขวาก่อน  ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่อนไหวส่วนต่ าง ๆ ของร่างกายและ

เปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กับที่ ห้ามพูด เมื่อได้ยินค าบอกว่า “แถว”  ให้ยืดตัวขึ้นและจัด            
ทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่อได้ยินค าบอกว่า “ตรง”  ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็วและ
แข็งแรงกลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรง ท่าพักตามปกติ (เมื่อบอก “แถว”) 

2.2 พักตามระเบียบ 
  ค าบอก  “กอง–ตามระเบยีบ–พัก ” 
  การปฏิบัติ แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ ) 

อย่างแข็งแรงและองอาจ พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว มือขวาทับมือซ้ าย นิ้วหัวแม่มือขวาจับ
นิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดล าตัวในแนวกึ่งกลางหลังและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง น้ าหนักตัว              
อยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กันและนิ่ง 
   เมื่อได้ยินค าบอกว่า “แถว – ตรง”  ให้ชักเท้าซ้ายชิดขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือทั้งสอง
กลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม 

 2.3 พักตามสบาย 
  ค าบอก  “กอง–ตามสบาย–พัก” 
  การปฏิบัติ หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกัน “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสบายและ

พูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้น่ังจะนั่งไม่ได้ 
   เมื่อไดย้ินค าว่า “แถว – ตรง”  ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับท่าพักตามปกติ 
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