
คาํอธิบายรายวชิา สค22021 ลูกเสือ กศน. จาํนวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       

การปกครองในทวีปเอเชีย และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อความมั�นคงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 

ในทวีปเอเชีย 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศ                 

เพื�อนบา้น 

 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และกาํหนด

แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์

ปัจจุบนั 

 

ศึกษาและฝึกทักษะในเรื�องต่อไปนี� 

  ลูกเสือกับการพฒันา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ              

วินยั และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลกูเสือ กศน. กบัการพฒันา ลูกเสือ กศน. กบัจิตอาสาและการบริการ

การเขียนโครงการเพื�อพฒันาชุมชนและสงัคม ทกัษะลูกเสือ ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล                

อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 

 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ศึกษาคน้ควา้จากตาํราเอกสาร แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สื�อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และ                    

สื�อที�หลากหลาย วิทยากร ผูรู้้ ปราชญชุ์มชน ผูท้รงคุณวุฒิ จดักลุ่มศึกษา คน้ควา้ อภิปราย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

ศึกษานอกสถานที�  นิทรรศการ สาธิต ฝึกปฏิบัติจริงในพื�นที� /ชุมชน การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล                  

อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย จดัทาํโครงงาน วางแผนและร่วมกนัศึกษาจดัทาํโครงการ แกปั้ญหาจริง              

ในชุมชน การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 

 



การวดัและประเมนิผล 

 สังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้  การแลกเปลี� ยนเ รียน รู้  ความสนใจ ความตั� งใจ                         

ความรับผิดชอบ การปฏิบติัจริง การปฏิบติังานกลุ่ม ความคิดเห็นของเพื�อน ๆ ในกลุ่ม แฟ้มสะสมงาน                

ใบงาน  ชิ�นงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวชิา สค22021 ลูกเสือ กศน. จํานวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       

การปกครองในทวีปเอเชีย และนาํมาปรับใชใ้นการดาํเนินชีวิต เพื�อความมั�นคงของชาติ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 

ในทวีปเอเชีย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ดาํเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพื�อนบา้น 

4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และกาํหนด

แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์

ปัจจุบนั 

ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

1 ลกูเสือ 

กบัการพฒันา 

 

1. อธิบายสาระสาํคญัของ

การลกูเสือ 

 

 

 

2. อธิบายความสาํคญัของ

การลกูเสือกบัการพฒันา 

 

 

 

 

 

3. อภิปรายความเป็น

พลเมืองดีในทศันะของ

ลกูเสือ 

1. สาระสาํคญัของการลกูเสือ 

1.1 วตัถุประสงคข์องการพฒันา

ลกูเสือ 

1.2 หลกัการสาํคญัของการ

ลกูเสือ 

2. ความสาํคญัของการลกูเสือกบั

การพฒันา 

2.1 การพฒันาตนเอง 

2 . 2  ก า ร พัฒ น า สัม พัน ธ ภ า พ

ระหว่างบุคคล 

2.3 การพฒันาสมัพนัธภาพ

ภายในชุมชนและสงัคม 

3. ลกูเสือกบัการพฒันาความเป็น

พลเมืองดี 

3.1 ความหมายของพลเมืองดี 

3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทศันะ

ของการลกูเสือ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

2 การลกูเสือไทย 

 

1. อธิบายประวติัลกูเสือไทย 

 

 

 

 

 

2. อธิบายความรู้ทั�วไป

เกี�ยวกบัคณะลกูเสือ

แห่งชาติ 

 

1. ประวติัลกูเสือไทย 

1.1 พระราชประวติัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั 

1.2 กาํเนิดลกูเสือไทย 

1.3 กิจการลกูเสือไทยแต่ละยคุ 

2. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัคณะลกูเสือ

แห่งชาติ 

2.1 คณะลกูเสือแห่งชาติ 

2.2 การบริหารงานของคณะลกูเสือ

แห่งชาติ  

2.3 การลกูเสือในสถานศึกษา 

3 

3 การลกูเสือโลก 

 

1. อธิบายประวติัผูใ้หก้าํเนิด

ลกูเสือโลก 

2. อธิบายความสาํคญัของ

องคก์ารลกูเสือโลก 

3. อธิบายความสมัพนัธ์

ระหว่างการลกูเสือไทยกบั

การลกูเสือโลก 

1. ประวติัผูใ้หก้าํเนิดลกูเสือโลก 

 

2. องคก์ารลกูเสือโลก 

 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสือไทย

กบัลกูเสือโลก 
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4 คุณธรรม 

จริยธรรม 

ของลกูเสือ 

 

1. อธิบายคาํปฏิญาณ กฎ 

และคติพจนข์องลกูเสือ 

2. ระบุคุณธรรมและ

จริยธรรมต่าง ๆ ที�เกิดจาก

คาํปฏิญาณและกฎของ

ลกูเสือ 

3. ยกตวัอยา่งการนาํ                    

คาํปฏิญาณและกฎ                   

ของลกูเสือมาใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

1. คาํปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ

ลกูเสือ 

2. คุณธรรมและจริยธรรมจาก                 

คาํปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

 

 

3. การนาํคาํปฏิญาณ และกฎของ

ลกูเสือมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

5 วินยั และความ

เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

 

1.  อธิบายความหมาย และ

ความสาํคญัของวินยั  

 

 

 

 

2.  อธิบายผลกระทบจาก

การขาดวินยั และขาดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.  ยกตวัอยา่งแนวทางการ

เสริมสร้างวินยั และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.  อธิบายระบบหมู่ลกูเสือ 

5.  อธิบายการพฒันาภาวะ

ผูน้าํ – ผูต้าม 

1. วินยั และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

1.1 ความหมายของวินยัและ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 ความสาํคญัของวินยัและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. ผลกระทบจากการขาดวินยั และ

ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

3. แนวทางการเสริมสร้างวนิยั และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

4. ระบบหมู่ลกูเสือ 

5. การพฒันาภาวะผูน้าํ - ผูต้าม 

6 

6 ลกูเสือ กศน. กบั

การพฒันา 

 

1. อธิบายความเป็นมา และ

ความสาํคญัของลกูเสือ กศน. 

 

2. อธิบายลกูเสือ กศน. กบั

การพฒันา 

3. อธิบายบทบาทหนา้ที�

ของลกูเสือ กศน. ที�มีต่อ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

และสงัคม 

4. ระบุบทบาทหนา้ที�ของ

ลกูเสือ กศน. ที�มีต่อสถาบนั

หลกัของชาติ 

1. ลกูเสือ กศน. 

1.1 ความเป็นมาของลกูเสือ กศน. 

1.2 ความสาํคญัของลกูเสือ กศน. 

2. ลกูเสือ กศน. กบัการพฒันา 

 

3. บทบาทหนา้ที�ของลกูเสือ กศน.  

ที�มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

และสงัคม 

 

4. บทบาทหนา้ที�ของลกูเสือ กศน.  

ที�มีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

7 ลกูเสือ กศน.             

กบัจิตอาสา และ

การบริการ 

 

1.  อธิบายความหมาย และ

ความสาํคญัของจิตอาสา 

และการบริการ 

 

 

2.  อธิบายหลกัการของ          

จิตอาสา และการบริการ 

 

 

3.  เสนอผลการปฏิบติัตน

ในฐานะลกูเสือ กศน.              

เพื�อเป็นจิตอาสา            

และการใหบ้ริการ  

อยา่งนอ้ย 2 กิจกรรม 

4.  ยกตวัอยา่งกิจกรรม           

จิตอาสา และการใหบ้ริการ

ของลกูเสือ กศน. อยา่งนอ้ย  

2 กิจกรรม 

1. จิตอาสา และการบริการ 

1.1 ความหมายของจิตอาสา 

1.2 ความสาํคญัของจิตอาสา 

1.3 ความหมายของการบริการ 

1.4 ความสาํคญัของการบริการ 

2. หลกัการของจิตอาสา และการ

บริการ 

2.1 หลกัการของจิตอาสา  

2.2 หลกัการของการบริการ 

3. การปฏิบติัตนในฐานะลกูเสือ 

กศน. เพื�อเป็นจิตอาสา  และการ

ใหบ้ริการ 

 

 

4. กิจกรรมจิตอาสา และการ

ใหบ้ริการของลกูเสือ กศน. 

 

 

12 

8 การเขียน

โครงการเพื�อ

พฒันาชุมชนและ

สงัคม 

 

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคญัของโครงการ 

 

 

2. จาํแนกลกัษณะของ

โครงการ 

3. ระบุองคป์ระกอบของ

โครงการ 

4. อธิบายขั�นตอนการเขียน

โครงการ 

5.  บอกขั�นตอนการ

ดาํเนินงานตามโครงการ 

1. การเขียนโครงการเพื�อพฒันา

ชุมชนและสงัคม 

1.1 ความหมายของโครงการ  

1.2 ความสาํคญัของโครงการ 

2. ลกัษณะของโครงการ 

 

3. องคป์ระกอบของโครงการ 

 

4. ขั�นตอนการเขียนโครงการ 

 

5. การดาํเนินการตามโครงการ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

6.  อภิปรายผลการ

ปฏิบติังานตามโครงการ 

และการเสนอผลการ

ดาํเนินงาน 

6. การสรุปรายงานผล                          

การดาํเนินงานโครงการ                        

เพื�อเสนอต่อที�ประชุม 

 

9 ทกัษะลกูเสือ 

 

1. อธิบายความหมายและ

ความสาํคญัของแผนที� – 

เข็มทิศ 

 

 

2. อธิบายส่วนประกอบของ

เข็มทิศ 

 

3. อธิบายวิธีการใช ้Google 

Map 

4.  อธิบายความหมายและ

ความสาํคญัของเงื�อนเชือก 

และการผกูแน่น 

5.  ผกูเงื�อนเชือกและบอก

ชื�อเงื�อนพร้อมประโยชน์

ของเงื�อนอยา่งนอ้ย 5 เงื�อน 

6. สาธิตวิธีการผกูเงื�อน

เชือก 1 วิธี 

1. แผนที� - เข็มทิศ 

1.1 ความหมาย และความสาํคญั

ของแผนที�  

1.2 ความหมาย และความสาํคญั

ของเข็มทิศ 

2. วิธีการใชแ้ผนที� – เข็มทิศ 

2.1 วิธีการใชแ้ผนที� 

2.2 วิธีการใชเ้ข็มทิศ 

3. การใช ้Google Map 

 

4. เงื�อนเชือกและการผกูแน่น 

4.1 ความหมายของเงื�อนเชือก

และการผกูแน่น 

4.2 ความสาํคญัของเงื�อนเชือก

และการผกูแน่น 

4.3 การผกูเงื�อนเชือกและ                  

การผกูแน่น 
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10 ความปลอดภยั 

ในการเขา้ร่วม

กิจกรรมลกูเสือ 

 

1. บอกความหมาย และ

ความสาํคญัของความ

ปลอดภยัในการเขา้ร่วม

กิจกรรมลกูเสือ 

 

 

 

 

1.  ความปลอดภัยในการเข้าร่วม

กิจกรรมลกูเสือ 

1.1 ความหมายของความ

ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ลกูเสือ 

1.2 ความสาํคญัของความ

ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ลกูเสือ 
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ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

2. บอกหลกัการ วิธีการ                       

เฝ้าระวงัเบื�องตน้                     

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ลกูเสือ 

3. อธิบายสถานการณ์หรือ

โ อ ก า ส ที� จ ะ เ กิ ด ค ว า ม               

ไม่ปลอดภยัในการเข้าร่วม

กิจกรรมลกูเสือ 

2. หลกัการ วิธีการในการเฝ้าระวงั

เบื�องตน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ลกูเสือ 

 

3. การช่วยเหลือเมื�อเกิดเหตุความ 

ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ลกูเสือ 

4.  การปฏิบัติตนตามหลักความ

ปลอดภยั        

11 การปฐมพยาบาล 

 

1. อธิบายความหมายและ

ความสาํคญัของการปฐม

พยาบาล 

 

 

 

2. อธิบายวิธีการปฐม

พยาบาลกรณีต่าง ๆ              

อยา่งนอ้ย 3 วิธี 

 

 

3. อธิบายวิธีการวดั

สญัญาณชีพและ                     

การประเมินเบื�องตน้ 

 

4. สาธิตวิธีการช่วยชีวติ            

ขั�นพื�นฐาน 

1. การปฐมพยาบาล 

1.1 ความหมายของการปฐม

พยาบาล 

1.2 ความสาํคญัของการปฐม

พยาบาล 

1.3 หลกัการของการปฐมพยาบาล 

2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ  

2.1 อุบติัเหตุ 

2.2 ภาวะการเจ็บป่วยโดยปัจจุบนั 

2.3 พิษแมลงสตัวก์ดัต่อย 

2.4 ถกูทาํร้าย 

3. การวดัสญัญาณชีพ                         

และการประเมินเบื�องตน้ 

3.1 การวดัสญัญาณชีพ 

3.2 การประเมินเบื�องตน้ 

4. วิธีการช่วยชีวิตขั�นพื�นฐาน 
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12 การเดินทางไกล 

อยูค่่ายพกัแรม 

และชีวิตชาวค่าย 

1. อธิบายความหมายของ

การเดินทางไกล 

 

1. การเดินทางไกล 

1.1 ความหมายของการเดิน

ทางไกล 

 

     



ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

   

 

 

 

 

2. อธิบายความหมายของ

การอยูค่่ายพกัแรม 

 

 

 

 

 

3. อธิบายการใชเ้ครื�องมือ

สาํหรับชีวิตชาวค่าย 

 

 

 

 

 

 

 

4. อธิบายวิธีการจดัการ 

ค่ายพกัแรม 

1.2 วตัถุประสงคข์องการเดิน

ทางไกล 

1.3 หลกัการของการเดินทางไกล 

1.4 การบรรจุเครื�องหลงัสาํหรับ

การเดินทางไกล 

2. การอยูค่่ายพกัแรม 

2.1 ความหมายของการอยูค่่าย 

พกัแรม 

2.2 วตัถุประสงคข์องการอยูค่่าย

พกัแรม 

2.3 หลกัการของการอยูค่่าย             

พกัแรม 

3. ชีวิตชาวค่าย 

3.1 เครื�องมือ เครื�องใช ้ที�จาํเป็น

สาํหรับชีวิตชาวค่าย 

3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 

3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ  

3.4 การประกอบอาหาร                   

แบบชาวค่าย 

3.5 การกางเต็นท ์และการเก็บ

เต็นทช์นิดต่าง ๆ  

4. วิธีการจดัการค่ายพกัแรม 

4.1 การวางผงัค่ายพกัแรม 

4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพกัแรม 
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13 การฝึกปฏิบติัการ

เดินทางไกล                

อยูค่่ายพกัแรม 

และชีวิตชาวค่าย 

1. วางแผนและปฏิบติั

กิจกรรมการเดินทางไกล  

อยูค่่ายพกัแรม และชีวติ 

ชาวค่าย ทุกกิจกรรม 

กจิกรรมการเดนิทางไกล   

อยู่ค่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย  

1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ

อุดมการณ์ลกูเสือ 

40 

  

 

   



ที� หัวเรื�อง ตวัชี�วดั เนื�อหา 
จาํนวน

ชั�วโมง 

  2.  ใชชี้วิตชาวค่ายร่วมกบั

ผูอ้ื�นในค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง

สนุกสนานและมีความสุข 

 

2. กิจกรรมสร้างค่ายพกัแรม 

3. กิจกรรมชีวติชาวค่าย 

4. กิจกรรมฝึกทกัษะลกูเสือ 

5. กิจกรรมกลางแจง้ 

6. กิจกรรมนนัทนาการ และชุมนุม

รอบกองไฟ 

7. กิจกรรมนาํเสนอผล                           

การดาํเนินงาน ตามโครงการที�ได้

ดาํเนินการมาก่อนการเขา้ค่าย 

 

 

 

 

 


