
ค ำอธิบำยรำยวชิำ สค22021 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดบั 

 1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในทวีปเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

 2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในทวีปเอเชีย 

 3. มีความรู้ ความเข้าใจ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศ                 
เพ่ือนบา้น 

 4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และก าหนด
แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 
 
ศึกษำและฝึกทักษะในเร่ืองต่อไปนี ้
  ลูกเสือกับการพฒันา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ              
วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา ลูกเสือ กศน. กบัจิตอาสาและการบริการ
การเขียนโครงการเพ่ือพฒันาชุมชนและสังคม ทกัษะลูกเสือ ความปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล                
อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 
 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  ศึกษาคน้ควา้จากต าราเอกสาร แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ส่ือเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต และ                    
ส่ือท่ีหลากหลาย วิทยากร ผูรู้้ ปราชญชุ์มชน ผูท้รงคุณวฒิุ จดักลุ่มศึกษา คน้ควา้ อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ศึกษานอกสถานท่ี นิทรรศการ สาธิต ฝึกปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี/ชุมชน การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล                  
อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย จดัท าโครงงาน วางแผนและร่วมกันศึกษาจดัท าโครงการ แก้ปัญหาจริง              
ในชุมชน การฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 
 



กำรวัดและประเมินผล 
 สัง เกตพฤติกรรมในการเรียน รู้  การแลก เป ล่ียน เรียน รู้  ความสนใจ ความตั้ งใจ                         

ความรับผิดชอบ การปฏิบติัจริง การปฏิบัติงานกลุ่ม ความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม แฟ้มสะสมงาน                
ใบงาน  ช้ินงาน ผลงาน แบบทดสอบ ผลการฝึกปฏิบติัการเดินทางไกล อยูค่่ายพกัแรม และชีวิตชาวค่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอยีดค ำอธิบำยรำยวิชำ สค22021 ลูกเสือ กศน. จ ำนวน 3 หน่วยกติ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดบั 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง       
การปกครองในทวีปเอเชีย และน ามาปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต เพ่ือความมัน่คงของชาติ 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วฒันธรรม ประเพณีของประเทศ 
ในทวีปเอเชีย 

3. มีความรู้ ความเขา้ใจ ด าเนินชีวติตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบา้น 
4. มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัการพฒันาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ขอ้มูล และก าหนด

แนวทางการพฒันาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ท่ี 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 วตัถุประสงคข์องการพฒันา

ลูกเสือ 
1.2 หลกัการส าคญัของการ

ลูกเสือ 
2. ความส าคญัของการลูกเสือกบั
การพฒันา 
2.1 การพฒันาตนเอง 
2 .2  ก ารพัฒ น าสั ม พัน ธภ าพ

ระหว่างบุคคล 
2.3 การพฒันาสัมพนัธภาพ

ภายในชุมชนและสงัคม 
3. ลูกเสือกบัการพฒันาความเป็น
พลเมืองดี 
3.1 ความหมายของพลเมืองดี 
3.2 ความเป็นพลเมืองดีในทศันะ

ของการลูกเสือ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

2 การลูกเสือไทย 
 

1. อธิบายประวติัลูกเสือไทย 
 
 
 
 
 
2. อธิบายความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
 

1. ประวติัลูกเสือไทย 
1.1 พระราชประวติัของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่ัว 
1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 
1.3 กิจการลูกเสือไทยแต่ละยคุ 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา 

3 

3 การลูกเสือโลก 
 

1. อธิบายประวติัผูใ้ห้ก าเนิด
ลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคญัของ
องคก์ารลูกเสือโลก 
3. อธิบายความสมัพนัธ์
ระหว่างการลูกเสือไทยกบั
การลูกเสือโลก 

1. ประวติัผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือโลก 
 
2. องคก์ารลูกเสือโลก 
 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกเสือไทย
กบัลูกเสือโลก 
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4 คุณธรรม 
จริยธรรม 
ของลูกเสือ 
 

1. อธิบายค าปฏิญาณ กฎ 
และคติพจน์ของลูกเสือ 
2. ระบคุุณธรรมและ
จริยธรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ 
3. ยกตวัอยา่งการน า                    
ค  าปฏิญาณและกฎ                   
ของลูกเสือมาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

1. ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือ 
2. คุณธรรมและจริยธรรมจาก                 
ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
 
3. การน าค าปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

5 วินยั และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

1.  อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของวินยั  
 
 
 
 
2.  อธิบายผลกระทบจาก
การขาดวินยั 
3.  ยกตวัอยา่งแนวทางการ
เสริมสร้างวินยั และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.  อธิบายระบบหมู่ลูกเสือ 
5.  อธิบายการพฒันาภาวะ
ผูน้  า – ผูต้าม 

1. วินยั และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1.1 ความหมายของวินยัและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.2 ความส าคญัของวินยัและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ผลกระทบจากการขาดวินยั  
 
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. กบั
การพฒันา 
3. อธิบายบทบาทหน้าท่ี
ของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสงัคม 
4. ระบุบทบาทหน้าท่ีของ
ลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อสถาบนั
หลกัของชาติ 

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

2. ลูกเสือ กศน. กบัการพฒันา 
 
3. บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน.  
ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสงัคม 
 
4. บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน.  
ท่ีมีต่อสถาบนัหลกัของชาติ 
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7 ลูกเสือ กศน.             
กบัจิตอาสา และ
การบริการ 
 

1.  อธิบายความหมาย และ
ความส าคญัของจิตอาสา 
และการบริการ 
 

1. จิตอาสา และการบริการ 
1.1 ความหมายของจิตอาสา 
1.2 ความส าคญัของจิตอาสา 
1.3 ความหมายของการบริการ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

 
2.  อธิบายหลกัการของ          
จิตอาสา และการบริการ 
 
 
3.  เสนอผลการปฏิบตัิตน
ในฐานะลูกเสือ กศน.              
เพ่ือเป็นจิตอาสา            
และการให้บริการ  
อยา่งน้อย 2 กิจกรรม 
4.  ยกตวัอยา่งกิจกรรม           
จิตอาสา และการให้บริการ
ของลูกเสือ กศน. อยา่งน้อย  
2 กิจกรรม 

1.4 ความส าคญัของการบริการ 
2. หลกัการของจิตอาสา และการ
บริการ 
2.1 หลกัการของจิตอาสา  
2.2 หลกัการของการบริการ 

3. การปฏิบติัตนในฐานะลูกเสือ 
กศน. เพ่ือเป็นจิตอาสา  และการ
ให้บริการ 
 
 
4. กิจกรรมจิตอาสา และการ
ให้บริการของลูกเสือ กศน. 
 
 

8 การเขียน
โครงการเพ่ือ
พฒันาชุมชนและ
สงัคม 
 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของโครงการ 
 
 
2. จ าแนกลกัษณะของ
โครงการ 
3. ระบุองคป์ระกอบของ
โครงการ 
4. อธิบายขั้นตอนการเขียน
โครงการ 
5.  บอกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6.  อภิปรายผลการ
ปฏิบติังานตามโครงการ 
และการเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

1. การเขียนโครงการเพ่ือพฒันา
ชุมชนและสงัคม 
1.1 ความหมายของโครงการ  
1.2 ความส าคญัของโครงการ 

2. ลกัษณะของโครงการ 
 
3. องคป์ระกอบของโครงการ 
 
4. ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 
5. การด าเนินการตามโครงการ 
 
6. การสรุปรายงานผล                          
การด าเนินงานโครงการ                        
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

9 ทกัษะลูกเสือ 
 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของแผนท่ี – 
เขม็ทิศ 
2. อธิบายส่วนประกอบของ
เขม็ทิศ 
 
 
 
3. อธิบายวิธีการใช้ Google 
Map 
4.  อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของเง่ือนเชือก 
และการผกูแน่น 
5.  ผูกเง่ือนเชือกและบอก
ช่ือเง่ือนพร้อมประโยชน์
ของเง่ือนอยา่งน้อย 5 เง่ือน 
6. สาธิตวิธีการผกูเง่ือน
เชือก 1 วิธี 

1. แผนท่ี - เขม็ทิศ 
1.1 ความหมาย และความส าคญั

ของแผนท่ี  
1.2 ความหมาย และความส าคญั

ของเข็มทิศ 
2. วิธีการใชแ้ผนท่ี – เขม็ทิศ 

2.1 วิธีการใชแ้ผนท่ี 
2.2 วิธีการใชเ้ข็มทิศ 

3. การใช ้Google Map 
 
4. เง่ือนเชือกและการผกูแน่น 
4.1 ความหมายของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.2 ความส าคญัของเง่ือนเชือก

และการผกูแน่น 
4.3 การผกูเง่ือนเชือกและ                  

การผกูแน่น 
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10 ความปลอดภยั 
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 

1. บอกความหมาย และ
ความส าคญัของความ
ปลอดภยัในการเขา้ร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
2. บอกหลกัการ วิธีการ                       
เฝ้าระวงัเบ้ืองตน้                     
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 

1. ความปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

1.1 ค ว าม ห ม า ย ข อ ง ค ว าม
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 

1.2 ค ว าม ส าคั ญ ข อ ง ค ว า ม
ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
2. หลกัการ วิธีการในการเฝ้าระวงั
เบ้ืองตน้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

 
3. อธิบายสถานการณ์หรือ
โ อ ก าส ท่ี จ ะ เกิ ด ค ว าม               
ไม่ปลอดภยัในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ 

3. การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุความ 
ไม่ปลอดภยัในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ 
4. การปฏิบัติตนตามหลักความ
ปลอดภยั        

11 การปฐมพยาบาล 
 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของการปฐม
พยาบาล 
 
 
 
2. อธิบายวิธีการปฐม
พยาบาลกรณีต่าง ๆ              
อยา่งน้อย 3 วิธี 
 
 
3. อธิบายวิธีการวดั
สญัญาณชีพและ                     
การประเมินเบ้ืองตน้ 
 
4. สาธิตวิธีการช่วยชีวิต            
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. การปฐมพยาบาล 
1.1 ความหมายของการปฐม

พยาบาล 
1.2 ความส าคญัของการปฐม

พยาบาล 
1.3 หลกัการของการปฐมพยาบาล 

2. วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ  
2.1 อุบตัิเหตุ 
2.2 ภาวะการเจ็บป่วยโดยปัจจุบนั 
2.3 พิษแมลงสัตวก์ดัต่อย 
2.4 ถูกท าร้าย 

3. การวดัสัญญาณชีพ                         
และการประเมินเบ้ืองตน้ 

3.1 การวดัสญัญาณชีพ 
3.2 การประเมินเบ้ืองตน้ 

4. วิธีการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
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12 การเดินทางไกล 
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวิตชาวค่าย 
 

1. อธิบายความหมายของ
การเดินทางไกล 
 
 
 
 
 
 

1. การเดินทางไกล 
1.1 ความหมายของการเดิน

ทางไกล 
1.2 วตัถุประสงคข์องการเดิน

ทางไกล 
1.3 หลกัการของการเดินทางไกล 
1.4 การบรรจุเคร่ืองหลงัส าหรับ

การเดินทางไกล 
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

2. อธิบายความหมายของ
การอยูค่่ายพกัแรม 
 
 
 
 
 
3. อธิบายการใช้เคร่ืองมือ
ส าหรับชีวิตชาวค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
4. อธิบายวิธีการจดัการ 
ค่ายพกัแรม 

2. การอยูค่่ายพกัแรม 
2.1 ความหมายของการอยูค่่าย 

พกัแรม 
2.2 วตัถุประสงคข์องการอยูค่่าย

พกัแรม 
2.3 หลกัการของการอยูค่่าย             

พกัแรม 
3. ชีวิตชาวค่าย 
3.1 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีจ  าเป็น

ส าหรับชีวิตชาวค่าย 
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ  
3.4 การประกอบอาหาร                   

แบบชาวค่าย 
3.5 การกางเตน็ท ์และการเก็บ

เต็นทช์นิดต่าง ๆ  
4. วิธีการจดัการค่ายพกัแรม 
4.1 การวางผงัค่ายพกัแรม 
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพกัแรม 

13 การฝึกปฏิบติัการ
เดินทางไกล                
อยูค่่ายพกัแรม 
และชีวิตชาวค่าย 

 

1. วางแผนและปฏิบติั
กิจกรรมการเดินทางไกล  
อยูค่่ายพกัแรม และชีวิต 
ชาวค่าย ทุกกิจกรรม 
2.  ใชชี้วิตชาวค่ายร่วมกบั
ผูอ่ื้นในค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและมีความสุข 
 

กิจกรรมกำรเดนิทำงไกล   
อยู่ค่ำยพักแรม และชีวติชำวค่ำย  
1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ 
2. กิจกรรมสร้างค่ายพกัแรม 
3. กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
4. กิจกรรมฝึกทกัษะลูกเสือ 
5. กิจกรรมกลางแจง้ 
6. กิจกรรมนนัทนาการ และชุมนุม
รอบกองไฟ 
7. กิจกรรมน าเสนอผล                           
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ท่ี หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหำ 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

การด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้
ด าเนินการมาก่อนการเขา้ค่าย 

 
 
 
 


