
 

 

ผังการออกขอสอบ 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

วิชา ลูกเสอื กศน.  (สค12025) 

ระดับประถมศึกษา 

จํานวน 40 ขอ 

 
 



 

ผังการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

สาระการพัฒนาสังคม       รายวิชา ลูกเสือ กศน.         รหัส สค12025    ระดับ ประถมศึกษา   
มาตรฐานการเรียนรูระดับ  

1. มคีวามรู ความเขาใจ  ตระหนักเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร  การเมือง การปกครองในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต 
 และการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ 

2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น  และประเทศไทย 
3.   มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องตน กฎระเบียบของชุมชน สังคม และประเทศ 

          4.  มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวเิคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

1. ลูกเสือกับการพัฒนา 
1.1 สาระสําคัญของการลูกเสือ 

1.1.1 วัตถุประสงคของการพัฒนา  
ลูกเสือ 

 3       

1.1.2 หลักการสําคัญของ 
        การลูกเสือ 

1.1.2.1  บอกหลักการสําคัญ    
       ของการลูกเสือ 

 1 
ขอ 1 

     

 1.2 ความสําคัญของการลูกเสือ               
กับการพัฒนา 

         

1.2.1การพัฒนาตนเอง 1.2.1.1 อธิบายความสําคัญของ
การลูกเสือกับการพัฒนา
ตนเอง 

  1 
ขอ 2 

    

 1.2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพ 
       ระหวางบุคคล 

        

 1.2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพ 
       ภายในชุมชนและสังคม 
 

        



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 1.3 ความเปนพลเมืองดี 
     ของลูกเสือ 
   1.3.1 ความหมายของพลเมืองดี 

 
 
1.3.1.1 บอกความหมายของ

พลเมืองดี 

   
 
1 

ขอ 3 

    

    1.3.2 ความเปนพลเมืองดี 
           ของลูกเสือ 

 
 

       

มีความรู ความเขาใจ  
ตระหนักเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร 
เศรษฐศาสตร การเมือง 
การปกครองในทองถิ่น 
ประเทศ นํามาปรับใช 
ในการดําเนินชีวิต 

2. การลูกเสือไทย 
2.1 ประวัติลูกเสือไทย 
   2.1.1 พระราชประวัติของ 
           พระบาทสมเด็จ 
           พระมงกุฎเกลา 
           เจาอยูหัว 

 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 

     

   2.1.2 กําเนิดลูกเสือไทย 2.1.2.1 บอกความเปนมาของ    
          กําเนิดลูกเสือไทย 

 1 
ขอ 4 

     

2.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 
     คณะลูกเสือแหงชาติ 

        

2.2.1 คณะลูกเสือแหงชาติ         
2.2.2 การบริหารงานของ 
       คณะลูกเสือแหงชาติ 

2.2.2.1 บอกการบริหารงาน   
          ของคณะลูกเสือ   
          แหงชาต ิ

 1 
ขอ 5 

     

 3. การลูกเสือโลก 
3.1 ประวัติผูใหกําเนิด 
     ลูกเสือโลก 

 
3.1.1 บอกประวัติผูใหกําเนิด 
        ลูกเสือโลก 

2  
1 

ขอ 6 

 
 

    

 3.2 องคการลูกเสือโลก 3.2.1 บอกอธิบายความสําคัญของ
องคการลูกเสือโลก 

 1 
ขอ 7 

     



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย กฎหมาย
เบื้องตน กฎระเบียบ 
ของชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

4. คุณธรรม จริยธรรมของ 
   ลูกเสือ 
4.1 คําปฏิญาณ กฎ และ 
     คติพจนของลูกเสือ 

 
 
4.1.1 บอกความหมาย 
        คติพจนของลูกเสือ 

2  
 
1 

ขอ 8 

     

 4.2 คุณธรรม จริยธรรม จาก 
     คําปฏิญาณ และกฎของ 

  ลูกเสือ 

4.2.1 อธิบายคุณธรรม 
        จากกฎของลูกเสือ 

  1 
ขอ 9 

 

 
 

   

 5. วินัย และความเปนระเบียบ 
เรียบรอย 
5.1 วินัย และความเปน 
     ระเบียบเรียบรอย 

5.1.1 ความหมายของวินัยและ 
        ความเปนระเบียบเรียบรอย  

 
 
 

3  
 
 

 
 
 

    

มีความรู ความเขาใจ  
เห็นคุณคา และสืบทอด
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีของทองถิ่น และ
ประเทศไทย 

5.1.2 ความสําคัญของวินัยและ 
        ความเปนระเบียบ

เรียบรอย   
 

5.1.2.1 อธิบายความสําคัญ   
          ของวินัย 

  1 
ขอ 10 

    

 5.2 ผลกระทบจากการขาดวินัย    
     และการขาดความ 
     เปนระเบียบเรียบรอย  

5.2.1 ยกตัวอยางผลกระทบ 
        ของการขาดความเปน 
        ระเบียบเรียบรอย 
 
 

   1 
ขอ 11 

   



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

มีความรู ความเขาใจ 
ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย กฎหมาย
เบื้องตน กฎระเบียบ 
ของชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

5.3 แนวทางการเสริมสรางวินัย  
     และความเปนระเบียบเรียบรอย 

5.3.1 ยกตัวอยางการ 
       พัฒนาวินัยในตนเอง  

   1 
ขอ 12 

   

 6. ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 
6.1 ลูกเสือ กศน. 
   6.1.1 ความเปนมา และ     
          ความสําคัญของลูกเสือ  
          กศน.    

6.1.1.1 อธิบายความสําคัญ 
          ของลูกเสือ กศน. 

3  1 
ขอ 13 

 

    

 6.2 ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา 
     ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
     และสังคม 

6.2.1  อธิบายความสัมพันธ 
ระหวาง ลูกเสือ กศน. 
กับการพัฒนาตนเอง  

    1 
ขอ 14 

 

  

 6.3 บทบาทหนาที่ของ 
    ลูกเสือ กศน.ที่มีตอตนเอง  
    ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

6.3.1  ยกตัวอยางบทบาท 
ของลูกเสือ กศน. 
ที่มีตอตนเอง  

   1 
ขอ 15 

 

   

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวเิคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

7. ลูกเสือ กศน.กับจิตอาสา  
   และ การบริการ 
7.1 จิตอาสา และการบริการ 
   7.1.1 ความหมาย และ 
          ความสําคัญของ 
          จิตอาสา 
 
 

 
 
 
7.1.1.1 อธิบายความสําคัญ 

ของจิตอาสา 

3 
 

  
 
1 

ขอ 16 

    



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

    7.1.2 ความหมาย และ 
          ความสําคัญของ 
          การบริการ 

        

 7.2 หลักการของจิตอาสา และ 
     การบริการ 
   7.2.1 หลักการของจิตอาสา  

 
 
 

   
 
 

    

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวเิคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

   7.2.2 หลักการของการบริการ 7.2.2.1 อธิบายหลักการของ 
          การบริการ 

  1 
ขอ 17 

    

 7.3 วิธีการปฏิบัติตนในฐานะ 
     ลูกเสือ กศน. เพื่อเปน 
     จิตอาสา และการบริการ 

7.3.1 ยกตัวอยางการ 
       ปฏิบัติตนในฐานะ 
       ลูกเสือ กศน.  
       เพื่อเปนจิตอาสา 

   1 
ขอ 18 

   

 8. การเขียนโครงการเพื่อ   
   พัฒนาชุมชนและสังคม 
8.1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน 
     และสังคม 
   8.1.1 ความหมายของ 
          โครงการ 

 4       

    8.1.2 ความสําคัญของ 
          โครงการ 

8.1.2.1 บอกความสําคัญ  
         ของโครงการ 
 
 

 1 
ขอ 19 

     



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 8.2 ลักษณะของโครงการ         
มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวเิคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

8.3 องคประกอบของโครงการ 8.3.1 บอกองคประกอบของ 
       โครงการ 

 1 
ขอ 20 

     

 8.4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 8.4.1 อธิบายขั้นตอน 
       การเขียนโครงการ 

  1 
ขอ 21 

    

 8.5 การดําเนินงานตาม 
     โครงการ 

8.5.1 อธิบายขั้นตอนการ 
       ดําเนินงานตาม 
       โครงการ 

  1 
ขอ 22 

    

 8.6 การสรุปรายงานผล 
     การดําเนินงานโครงการ  
     เพื่อการนําเสนอ 

        

 9. ทักษะลูกเสือ 
9.1 แผนที่–เข็มทิศ 
   9.1.1 ความหมายและ 
          ความสําคัญของแผนที ่

 
 
9.1.1.1 บอกความสําคัญ 
          ของแผนที่ 

3  
 
1 

ขอ 23 

     

    9.1.2 ความหมายและ 
          ความสําคัญของเข็มทิศ 
 
 
 
 
 

        



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 9.2 วิธีการใชแผนที่ – เข็มทิศ   
      9.2.1 วิธีการใชแผนที่ 

        

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวเิคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

      9.2.2 วิธีการใชเข็มทิศ 
 

9.2.2.1 บอกวิธีการใชเข็มทิศ  1 
ขอ 24 

     

 9.3 เงื่อนเชือก 
      9.3.1 ความหมายของ 
              เงื่อนเชือก 

        

       9.3.2 ความสําคัญของ 
              เงื่อนเชือก 

9.3.2.1 อธิบายความสําคัญ 
         ของเงื่อนเชือก 

  1 
ขอ 25 

    

       9.3.3 การผูกเงื่อนเชือก         
 10. ความปลอดภัยในการเขารวม

กิจกรรมลูกเสือ 
10.1 ความปลอดภัยในการ 
       เขารวมกิจกรรมลูกเสือ         

10.1.1 ความหมายของ 
ความปลอดภัย 
ในการเขารวม 
กิจกรรมลูกเสือ 

 3       

 10.1.2 ความสําคัญของความ 
         ปลอดภัยในการเขา

รวมกิจกรรมลูกเสือ 

10.1.2.1 บอกความสําคัญ  
            ของความปลอดภัย 
            ในการเขารวม 
            กิจกรรมลูกเสือ 

 1 
ขอ 26 

     



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 10.2 การเฝาระวังเบื้องตน 
ในการเขารวม 
กิจกรรมลูกเสือ 

10.2.1  บอกความสําคัญ 
ของการเฝาระวัง 
เบื้องตนในการ 
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

 1 
ขอ 27 

     

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวิเคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

10.3 การชวยเหลือเม่ือเกิดเหต ุ
ความไมปลอดภัยในการ 
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

10.3.1 ยกตัวอยางการสราง 
ความปลอดภัยในการ 
เขารวมกิจกรรมลูกเสือ 

   1 
ขอ 28 

   

 10.4 การปฏิบัติตนตามหลัก 
       ความปลอดภัย 

        

 11. การปฐมพยาบาล 
11.1 การปฐมพยาบาล 
   11.1.1 ความหมายของ 
            การปฐมพยาบาล 

 3       

 11.1.2 ความจําเปนของ 
         การปฐมพยาบาล 

11.1.2.1 อธิบายความจําเปน 
          ของการปฐมพยาบาล 

  1 
ขอ 29 

    

 11.2 วิธีการปฐมพยาบาล 
       กรณีตาง ๆ 

11.2.1 ยกตัวอยางวิธีการ         
         ปฐมพยาบาล 
         กรณีตาง ๆ 

   1 
ขอ 30 

   

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวเิคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

11.3 การวัดสัญญาณชีพและ 
        การประเมินเบื้องตน 

11.3.1 บอกวัตถุประสงคของ 
         การวัดสัญญาณชีพ 

 1 
ขอ 31 

     



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 12 การเดินทางไกล  
     อยูคายพักแรม และ 
     ชีวิตชาวคาย 

 4       

 12.1 การเดินทางไกล 
12.1.1 ความหมายของ 

              การเดินทางไกล    

        

      12.12 วัตถุประสงคของ 
              การเดินทางไกล    

        

      12.1.3 หลักการของ 
             การเดินทางไกล 

12.1.3.1 อธิบายหลักการของ 
           การเดินทางไกล 

  1 
ขอ 32 

    

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวิเคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 

12.1.4 การบรรจุเครื่องหลัง 
         สําหรับการเดินทางไกล 

        

 12.2 การอยูคายพักแรม 
     12.2.1 ความหมายของ 
               การอยูคายพักแรม 

        

      12.2.2 วัตถุประสงคของ 
              การอยูคายพักแรม 

        

 12.2.3 หลักการของ 
 การอยูคายพักแรม 

12.2.3.1 อธิบายหลักการของ 
            การอยูคายพักแรม 

  1 
ขอ 33 

    

 12.3  ชีวิตชาวคาย 12.3.1  ยกตัวอยางสิ่งที่ 
          จําเปนสําหรับ 
          ชวีิตชาวคาย 

   1 
ขอ 34 

   



 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

 12.4 วิธีการจัดคายพักแรม 12.4.1 ยกตัวอยางการ 
         จัดการคายพักแรม 

   1 
ขอ 35 

   

 13. การฝกปฏิบัติ 
     การเดินทางไกล 
     อยูคายพักแรม  
     และชีวิตชาวคาย 
13.1 การวางแผนและปฏิบัติ 
       กิจกรรมการเดินทางไกล  
       การอยูคายพักแรม และ 
       ชีวิตชาวคาย 

 
 
 
 

 
 
 

 

5    
 
 
 
 
 
 
 

   

 13.1.1 กิจกรรมเสริมสราง  
คุณธรรม และ  
อุดมการณลูกเสือ 

13.1.1.1 ยกตัวอยาง 
            กิจกรรม    
            เสริมสรางคุณธรรม  
            และ อุดมการณ 
            ลูกเสือ 

   1 
ขอ 36 

   

 13.1.2 กิจกรรมสราง 
คายพักแรม 

13.1.2.1 ยกตัวอยางกิจกรรม 
            สรางคายพักแรม 

   1 
ขอ 37 

   

 13.1.3 กิจกรรมชีวติชาวคาย 
 

13.1.3.1 ยกตัวอยางกิจกรรม 
            ชีวิตชาวคาย 

   1 
ขอ 38 

   

มีความรู ความเขาใจ
หลักการพัฒนาชุมชน 
สังคม และวิเคราะหขอมูล
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 

13.1.4 กิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ 13.1.4.1  ยกตัวอยางกิจกรรม 
             ฝกทักษะลูกเสือ 

   1 
ขอ 39 

   



 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ หัวเรื่อง/เนื้อหา ตัวชี้วัด 
จํานวนขอ 
ที่ตองการ 

พฤติกรรมการวัด 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

      13.1.5 กิจกรรมกลางแจง              
      13.1.6 กิจกรรม 

              นันทนาการ และ 
              ชุมนุมรอบกองไฟ 

        

       13.1.7 กิจกรรมนําเสนอ   
              ผลการดําเนินงาน 
              ตามโครงการที่ได 
              ดําเนินการมากอน 
              การเขาคาย 

        

 13.2. การใชชีวิตชาวคาย 
      รวมกับผูอื่นในคายพักแรม 
      ไดอยางสนุกสนานและ 
      มีความสุข 

13.2.1 ยกตัวอยางการใชชีวิต 
         ชาวคายรวมกับผูอื่น 
         ในคายพักแรมไดอยาง 
         สนุกสนานและ 
         มีความสุข 

   1 
ขอ 40 

   

รวม 40 13 13 13 1   


