
ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32035 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
  1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติเพื่อความมัน่คงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในสังคมโลก 

 3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวถีิประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นผูน้ า           

ผูต้าม ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 
 
ศึกษำและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้ 
  ลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ              
วินยั และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา ลูกเสือ กศน. กบัจิตอาสาและการบริการ 
การเขียนโครงการเพื่อพฒันาชุมชนและสังคม ทกัษะลูกเสือ ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยู่ค่าย 
พกัแรม และชีวติชาวค่าย 
 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  ศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่ือเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และ                    
ส่ือท่ีหลากหลาย วิทยากร ผูรู้้ ปราชญชุ์มชน ผูท้รงคุณวุฒิ จดักลุ่มศึกษา คน้ควา้ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ศึกษานอกสถานท่ี นิทรรศการ สาธิต ฝึกปฏิบติัจริงในพื้นท่ี/ชุมชน การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยู่ค่าย              
พกัแรม และชีวิตชาวค่าย จดัท าโครงงาน วางแผนและร่วมกนัศึกษาจดัท าโครงการ แกปั้ญหาจริงในชุมชน           
การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 
 
กำรวดัและประเมินผล 

 สั งเกตพฤติกรรมในการเรียน รู้  การแลกเป ล่ียน เรียน รู้  ความสนใจ ความตั้ งใจ                        
ความรับผิดชอบ การปฏิบติัจริง  การปฏิบติังานกลุ่ม ความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม แฟ้มสะสมงาน                      
ใบงาน  ช้ินงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวติชาวค่าย 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวชิำ สค32035 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
  1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในโลก และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวติเพื่อความมัน่คงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในสังคมโลก 

  3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวถีิประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ในโลก 
 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และเป็นผูน้ า           

ผูต้าม ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

1 ลูกเสือ               
กบัการพฒันา 
 

1. อธิบายสาระส าคญัของ
การลูกเสือ 
 
 
2. อธิบายความส าคญัของ
การลูกเสือกบัการพฒันา 
 
 
 
 
 
3. อภิปรายความเป็น
พลเมืองดีในทศันะของ
ลูกเสือ 
 
 
 

1. สาระส าคญัของการลูกเสือ 
1.1 วตัถุประสงค์ของการพฒันา

ลูกเสือ 
1.2 หลกัการส าคญัของการลูกเสือ 

2. ความส าคญัของการลูกเสือ               
กบัการพฒันา 

2.1 การพฒันาตนเอง 
2 .2  ก ารพัฒ น าสั มพัน ธภ าพ

ระหวา่งบุคคล 
2 .3  ก ารพัฒ น าสั มพัน ธภ าพ

ภายในชุมชนและสังคม 
3. ลูกเสือกบัการพฒันาความเป็น
พลเมืองดี 
3.1 ความหมายของพลเมืองดี 
3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทศันะ

ของการลูกเสือ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

4. น าเสนอผลการส ารวจ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เพื่อการพฒันา 
 
 

4. การส ารวจตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม เพื่อการพฒันา 
4.1 การส ารวจตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 
4.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
2 การลูกเสือไทย 

 
1. อธิบายประวติัการลูกเสือ
ไทย 
 
 
 
 
2. อธิบายความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

1. ประวติัการลูกเสือไทย 
1.1 พระราชประวติัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั 
1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยคุ 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา 
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3 การลูกเสือโลก 
 

1. อธิบายประวติัผูใ้หก้  าเนิด
ลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคญัของ
องคก์ารลูกเสือโลก 
3. อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งการลูกเสือไทยกบั
การลูกเสือโลก 

1. ประวติัผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก 
 
2. องคก์ารลูกเสือโลก 
 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกเสือไทย
กบัลูกเสือโลก 
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4 คุณธรรม 
จริยธรรมของ
ลูกเสือ 
 

1. อธิบายค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ 
2. อธิบายคุณธรรม 
จริยธรรมจากค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ 

1. ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
2. คุณธรรม จริยธรรมจากค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3. ยกตวัอยา่งการน า                  
ค  าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
4. อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณธรรม จริยธรรม
ในค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การน าค าปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณธรรม 
จริยธรรมในค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5 วนิยั และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
2. อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวนิยัและขาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. ยกตวัอยา่งแนวทางการ
เสริมสร้างวนิยั และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ 
5. อธิบายและยกตวัอยา่ง
การพฒันาภาวะผูน้ า - ผูต้าม 

1. วนิยั และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.1 ความหมายของวนิยัและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 ความส าคญัของวินยัและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผลกระทบจากการขาดวนิยั และ
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
3. แนวทางการเสริมสร้างวินยั และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
4. ระบบหมู่ลูกเสือ 
5. การพฒันาภาวะผูน้ า – ผูต้าม 
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6 ลูกเสือ กศน. กบั
การพฒันา 
 

1. อธิบายความเป็นมา และ
ความส าคญัของลูกเสือ 
กศน. 
2. อธิบายลูกเสือ กศน.            
กบัการพฒันา 
 

1. ลูกเสือ กศน. 
1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน. 
1.2 ความส าคญัของลูกเสือ กศน. 

2. ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

3. ระบุบทบาทหนา้ท่ีของ
ลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน  
และสังคม 
4. ระบุบทบาทหนา้ท่ีของ
ลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อ 
สถาบนัหลกัของชาติ 

3. บทบาทหนา้ท่ีของลูกเสือ กศน.    
ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสังคม 
 
4. บทบาทหนา้ท่ีของลูกเสือ กศน.  
ท่ีมีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 

 
7 ลูกเสือ กศน.            

กบัจิตอาสา และ
การบริการ 
 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของจิตอาสา 
และการบริการ 
 
 
2. อธิบายหลกัการของ            
จิตอาสา และการบริการ 
 
 
 
 
3. ยกตวัอยา่งกิจกรรม             
จิตอาสา และการใหบ้ริการ
ของลูกเสือ กศน. 
4. น าเสนอผลการปฏิบติัตน
ในฐานะลูกเสือ กศน.           
เพื่อเป็นจิตอาสา และ              
การใหบ้ริการ อยา่งนอ้ย           
4 กิจกรรม 

1. จิตอาสา และการบริการ 
1.1 ความหมายของจิตอาสา  
1.2 ความส าคญัของจิตอาสา  
1.3 ความหมายของการบริการ 
1.4 ความส าคญัของการบริการ 

2. หลกัการของจิตอาสา และ                
การบริการ 

2.1 หลกัการของจิตอาสา  
2.2 ประเภทของจิตอาสา 
2.3  หลกัการของการบริการ 
2.4 ประเภทของการบริการ 

3. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ใหบ้ริการของลูกเสือ กศน. 
 
4. การปฏิบติัตนในฐานะลูกเสือ กศน. 
เพื่อเป็นจิตอาสาและการใหบ้ริการ 

12 

8 การเขียน
โครงการเพื่อ
พฒันาชุมชนและ
สังคม 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของโครงการ 
 
 

1. โครงการเพื่อพฒันาชุมชนและ
สังคม 

1.1 ความหมายของโครงการ 
1.2 ความส าคญัของโครงการ 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

 2. จ  าแนกลกัษณะของ
โครงการ 
3. ระบุองคป์ระกอบของ
โครงการ 
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน
โครงการ 
5. บอกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6. อภิปรายผลการ
ปฏิบติังานตามโครงการ 
และการเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุม 

2. ลกัษณะของโครงการ 
 
3. องคป์ระกอบของโครงการ 
 
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 
5. การด าเนินการตามโครงการ 
 
6. การสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอ              
ต่อท่ีประชุม 

 
9 ทกัษะลูกเสือ 

 
1.  อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของแผนท่ี - 
เขม็ทิศ 
 
 
2.  อธิบายส่วนประกอบ
ของเขม็ทิศ 
 
3.  อธิบายวธีิการใช ้Google 
Map และ Google Earth 
4.  อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของเง่ือนเชือก 
และการผกูแน่น 
5.  ผกูเง่ือนเชือกไดแ้ละ
บอกช่ือเง่ือนอยา่งนอ้ย 7 
เง่ือน 
6.  สาธิตวธีิการผกูแน่น 
อยา่งนอ้ย 2 วธีิ 

1. แผนท่ี - เขม็ทิศ 
1.1 ความหมาย และความส าคญั

ของแผนท่ี  
1.2 ความหมาย และความส าคญั

ของเขม็ทิศ 
2. วธีิการใชแ้ผนท่ี – เขม็ทิศ 

2.1 วธีิการใชแ้ผนท่ี 
2.2 วธีิการใชเ้ขม็ทิศ 

3. การใช ้Google Map และ Google 
Earth 
4. เง่ือนเชือกและการผกูแน่น 
4.1 ความหมายของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.2 ความส าคญัของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.3 การผกูเง่ือนเชือกและ                

การผกูแน่น 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

10 ความปลอดภยัใน
การเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 

1.  บอกความหมาย 
ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
2. บอกหลกัการ วธีิการเฝ้า
ระวงัเบ้ืองตน้ในการเขา้
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
3. อธิบายสถานการณ์หรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความ               
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1. ความปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1.1 ความหมายของความปลอดภยั
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

1.2 ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
2. หลกัการ วธีิการในการเฝ้าระวงั
เบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
3. การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุความ             
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
4. การปฏิบติัตนตามหลกัความ
ปลอดภยั 
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11 การปฐมพยาบาล 
 

1. อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของการปฐม
พยาบาล 
 
 
 
 
2. อธิบายและสาธิตวธีิการ
ปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ย 3 วธีิ 
3. อธิบายวธีิการวดั
สัญญาณชีพ และการ
ประเมินเบ้ืองตน้ 
4. สาธิตวธีิการช่วยชีวติขั้น
พื้นฐาน 

1. การปฐมพยาบาล 
1.1 ความหมายของการ                    

ปฐมพยาบาล 
1.2 ความส าคญัของการ              

ปฐมพยาบาล 
1.3 หลกัการของการ                         

ปฐมพยาบาล 
2. วธีิการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
 
 
3. การวดัสัญญาณชีพและการ
ประเมินเบ้ืองตน้ 
 
4. วธีิการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

12 การเดินทางไกล 
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวติชาวค่าย 
 

1. อธิบายความหมายของ
การเดินทางไกล 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายความหมายของ
การอยูค่่ายพกัแรม 
 
 
 
 
 
3. อธิบายการใชเ้คร่ืองมือ
ส าหรับชีวติชาวค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
4. อธิบายวธีิการจดัการ 
ค่ายพกัแรม 

1. การเดินทางไกล 
1.1 ความหมายของการเดิน

ทางไกล 
1.2 วตัถุประสงคข์องการเดิน

ทางไกล 
1.3 หลกัการของการเดินทางไกล 
1.4 การบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับ

การเดินทางไกล 
2. การอยูค่่ายพกัแรม 
2.1 ความหมายของการอยูค่่าย 

พกัแรม 
2.2 วตัถุประสงคข์องการอยูค่่าย

พกัแรม 
2.3 หลกัการของการอยูค่่าย              

พกัแรม 
3. ชีวติชาวค่าย 
3.1 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีจ  าเป็น

ส าหรับชีวติชาวคา่ย 
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ  
3.4 การประกอบอาหาร                     

แบบชาวค่าย 
3.5 การกางเตน็ท ์และการ                 

เก็บเตน็ทช์นิดต่าง ๆ  
4. วธีิการจดัการค่ายพกัแรม 
4.1 การวางผงัค่ายพกัแรม 
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพกัแรม 
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ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

13 การฝึกปฏิบติัการ
เดินทางไกล    
อยูค่่ายพกัแรม 
และ ชีวติชาวค่าย 
 

1. วางแผนและปฏิบติั
กิจกรรมการเดินทางไกล  
อยูค่่ายพกัแรม และชีวติ 
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม 
2.  ใชชี้วติชาวค่ายร่วมกบั
ผูอ่ื้นในค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข 
 

กจิกรรมกำรเดินทำงไกล อยู่ค่ำยพกั
แรม และชีวติชำวค่ำย 
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ 
2. กิจกรรมสร้างค่ายพกัแรม 
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
4. กิจกรรมฝึกทกัษะลูกเสือ 
5. กิจกรรมกลางแจง้ 
6. กิจกรรมนนัทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ 
7. กิจกรรมน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้
ด าเนินการมาก่อนการเขา้ค่าย 
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