
 
 

 

 
ค ำน ำ 

 
 เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตรเครื่องหมาย

ลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สร้างขึ้นเพื่อให้ครูได้น าไปใช้เป็น  สื่อนวัตกรรม  ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม

วัตถุประสงค์  ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องให้ลูกเสือ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  จึงจะท า

ให้การเรียนการสอนบรรลุผลท่ีดี  โดยมีเอกสารประกอบการสอนจ านวน  5 ชุด ดังนี้ 

  ชุดที่  1  เรื่อง  หลักธรรมทางศาสนากับค าปฏิญาณและ 

    กฎของลูกเสือ 

 ชุดที่  2  เรื่อง  หน้าท่ีพลเมือง 

  ชุดที ่ 3  เร่ือง  การเดินทางส ารวจ  

  ชุดที่  4  เรื่อง  ขบวนการลูกเสือ  

  ชุดที่  5  เรื่อง  ระเบียบแถว 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนนี้  จะก่อให้เกิดประโยชน์ใน

การน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

       กฤษฎา    ไชยสี 

 

 



 
 

  

        

       สำรบัญ 

               หน้า 

 ค าชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน    1 

 ค าชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการสอน   2 

 ขอบข่ายเนื้อหา       4 

 จุดประสงค์การเรียนรู้       4 

 แบบทดสอบก่อนเรียน      5 

 ใบความรู้ “หลักการทั่วไปของการเดินทางส ารวจ”   9 

 ใบความรู้ “ประโยชน์ของการเดินทางส ารวจ”    10 

 ใบความรู้ “การจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการเดินทางส ารวจ” 11 

 ใบความรู้ “การเดินทางส ารวจโดยการเดินเท้า”   12 

 ใบความรู้ “การเดินทางส ารวจโดยรถจักรยาน”   13 

 ใบความรู้ “การเดินทางส ารวจโดยทางเรือ”    14 

 แบบฝึกหัดที่  3.1       15 

 แบบฝึกหัดที่  3.2       17 

 แบบทดสอบหลังเรียน                                                        18  

 บรรณานุกรม                                                                  22 

  



 
 

 

      สำรบัญ ( ต่อ )  

          หน้า 

 ภาคผนวก         23 

 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1      24 

 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2      26 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน –  หลังเรียน     27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

          
   ค าชี้แจงเกี่ยวกบัเอกสารประกอบการสอน 

 

 
1. เอกสารประอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเคร่ืองหมาย 

ลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดที่ 3  เรื่อง การเดินทางส ารวจ  ผู้สอนสร้างขึ้น

ตามหลักการการสร้างเอกสารประกอบการสอน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาตาม

ศักยภาพของบุคคล โดยลูกเสือสามารถศึกษาตามกระบวนการ คือ 

  ขั้นที่  1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ( Pre – test ) เพื่อเป็นการตั้งวัตถุประสงค์

ของการเรียน  อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

  ขั้นที่  2  ศึกษาเนื้อหาในใบความรู้  ตามวัตถุประสงค์ท่ีลูกเสือได้ตั้งไว้จากการ

ลงมือท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

  ขั้นที่  3  ท าแบบฝึกหัด จะเป็นการทบทวนความรู้จากการศึกษาเนื้อหาท่ี 

ผ่านมา  อีกท้ังเป็นการสรุปความรู้ 

  ขั้นที่  4  ท าแบบทดสอบหลังเรียน ( Post – test )  เพื่อเป็นการประเมินผล
จากการด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ ว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
2. เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมาย 

 ลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ชุดที่ 3  เรื่อง การเดินทางส ารวจ  ประกอบด้วย  

ค าชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน  ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอน

ส าหรับนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  แบบฝึกหัด  

แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ

หลังเรียน ใช้เวลาศึกษา และปฏิบัติกิจกรรม  2  ชั่วโมง 

 



 
 

 

     

 

                   ค าชีแ้จงการใชเ้อกสารประกอบการสอน 

              ส าหรับลกูเสอื  

 

 ในการเรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตร

เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดที่ 3  เรื่อง การเดินทางส ารวจ ใช้เวลา

เรียน  2  ชั่วโมง  ลูกเสือต้องท าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเพ่ือด าเนินกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  และให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 

    บทบาทของลูกเสือ 

 

1. ศึกษาค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการสอนให้เข้าใจก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมใน

เอกสารประกอบการสอน  และปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน 

2. ลูกเสือ ศึกษาท าความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. ลูกเสือ ท าแบบทดสอบก่อนเรียนแต่ยังไม่ต้องดูเฉลย 

4. ลูกเสือ ศึกษา ท าความเข้าใจใบความรู้ท่ีก าหนดให้ในเอกสารประกอบการสอนรวมท้ัง

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ครบทุกกิจกรรม 

5. ในระหว่างศึกษาใบความรู้และกิจกรรมต่างๆ  ถ้าหากลูกเสือมีข้อสงสัย  สามารถ

ปรึกษาหารือ  สอบถามเพื่อนๆ  หรือครูผู้ก ากับในระหว่างการเรียนได้ 
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      บทบาทของลูกเสือ ( ต่อ ) 

 

6. เมื่อลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมท่ีก าหนดให้ในเอกสารประกอบการสอนเรียบร้อยแล้ว สามารถ

ตรวจค าตอบได้จากแบบเฉลยกิจกรรม  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 

7. เมื่อลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และตรวจค าตอบจากแบบเฉลย ( รวมท้ังตรวจแบบทดสอบก่อน

เรียนท่ีได้ท าไปแล้วด้วย ) 

8. ลูกเสือแจ้งผลคะแนนให้กับครูผู้ก ากับทราบด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
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เนื้อหาการเดินทางส ารวจ  

น่าสนใจมากๆ เลยล่ะ 

 



 
 

 

 

ขอบข่ายเนื้อหา 

 
 

 หลักการท่ัวไปของการเดินทางส ารวจ 
 ประโยชน์ของการเดินทางส ารวจ 
 การจัดเตรียมส่ิงของเพื่อการเดินทางส ารวจ 

 การเดินทางส ารวจด้วยการเดินเท้า 
 การเดินทางส ารวจโดยรถจักรยาน 
 การเดินทางส ารวจโดยเรือ 

 

 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 
 

1. อธิบายหลักการในการเดินทางส ารวจของลูกเสือได้   

2. บอกประโยชน์ของการเดินทางส ารวจได้ 

3. บอกประเภทของการเดินทางส ารวจและหลักการของแต่ละประเภทได้ 
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