
เมาคลีน้อย  ม.ถ.พ. 

ความเป็นมา 
 กิจกรรม  เมาคลีน้อย  ม.ถ.พ. เป็นกิจกรรม
ลูกเสือ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิต  รู้จักเห็นใจและ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน  สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ทั้งนี้
เพราะเด็กระดับปฐมวัยเป็นวัยที่นักการศึกษาพบว่า 
ในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นระยะ ที่เซลล์สมองของ
เด็กเจริญเติบโตและมีการเรียนรู้ได้ดีจากการเล่นและ
จะต้องปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเรียน  การเล่น  การคิด  
การสังเกต และการแก้ปัญหา 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ต่อเนื่องกันของเด็กในวัยต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 ดังนั้นเพ่ือให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ค้นพบ
ด้วยตนเอง  โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กปฐมวัย
เป็นวัยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยากท าอะไรด้วย
ตนเอง การได้ทดลองท าสิ่งต่างๆ ท าให้มีความสนุกสนาน  
เด็กวัยนี้ความกระตือรือร้นที่จะแสดงออก  เด็กเกิด
พัฒนาการโดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบแบบ
แผน โดยมีสิ่งเร้า  สิ่งกระตุ้นเป็นสื่อ  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัด
ให้กิจกรรม  เมาคลีน้อย  ม.ถ.พ. ขึ้น 
 
 

 

 

วิสัยทัศน์ 
  
เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี มีระเบียบวินัย ดูแลสุขภาพอนามัย

ของตนเอง นอบน้อม ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

ปรัชญา 
 

วินัยดี  มีความพร้อม 
นอบน้อมคุณธรรม  น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เป้าหมายการจัดกิจกรรม 
     1. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
     2. มีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
คล่องแคล่ว  และประสานสัมพันธ์กัน 
     3. มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข 
     4. มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี
จิตใจที่ดีงาม 
     5. สามารถช่วยเหลือตนเอง  และผู้อ่ืนได้เหมาะสม
กับวัย 
โครงสร้างของกิจกรรม 
     1. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 – 3 อายุระหว่าง  
3 – 6 ปี 
     2. ก าหนดเวลาเรียนเป็น 2 ภาคเรียน ใน 1 ปี จัด
กิจกรรมสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบละ 45 นาที 
โดยประมาณยกเว้นกิจกรรมทดสอบใช้เวลา 1 วัน 
 
 
 
 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

 
การจัดกิจกรรม เมาคลีน้อย ม.ถ.พ. ของ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ได้น ากิจกรรมของลูกเสือ
ส ารองและลูกเสือสามัญมาผสานกันเพ่ือให้ผู้ เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบี ยบวินัยและมีความ
สนุกสนาน โดยมีการจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี  โดยมี
เครื่องแบบ คือใช้เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เสื้อสีขาว+
กางเกง/กระโปรง ถุงเท้า รองเท้าหนังสีด า มีผ้าผูกคอ 
เป็นผ้าผืนสามเหลี่ยม พ้ืนแดงขริบขาว (ไม่ใช้วอกเกิล) 
เครื่องหมาย 

1. ป้ายชื่อโรงเรียน ส าหรับติดที่แขนเสื้อข้างขวาใต้
ตะเข็บไหล่ 

2. เครื่องหมายประจ าสี คือ ธงสี ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 สี คือ สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  สีฟ้า  และสี
ชมพู 

เนื้อหาการจัดกิจกรรม 
     1. นิทานเรื่องเมาคลี 

- การก าเนิดเมาคลี 
- การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของป่า 

     2. สถาบันและความหมาย 
   - ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารี 

- รู้จักการปฏิบัติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย 

        - กฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 
     3. มารยาท วัฒนธรรม 
        - มารยาทไทยต่อผู้ใหญ่ 



      
     4. อนามัยส่วนบุคคล 
        - รู้จักวิธีการรักษาความสะอาดของฟัน  มือ เท้า 

และเล็บ 
        - รู้จักวิธีและช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติสุขนิสัย       

10 ประการ 
     5. ความสามารถเชิงทักษะ 
        - โยน รับลูกบอล 
        - กระโดดขาเดียว/ กระโดดเชือก 
        - รู้จักการสังเกต 
        - บอกรสชาติอาหาร  บอกกลิ่น 
        - กิจกรรมทดสอบตามมาตรฐาน 
     6. กิจกรรมรอบกองไฟ 
        - การเต้นซูลู 
        - ขบวนร าเชิญพวงมาลัย 
        - การแสดง 
        - การกล่าวค าชมเชย 
        - การรับค าชมเชย 
       - การประสานมือร้องเพลงสามัคคีชุมนุม 
        - สรรเสริญพระบารมี 
ผลจากการจัดกิจกรรม 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
     1. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
     2. เด็กสามารถยืน เดิน  นั่ง  วิ่ง กระโดด ได้อย่าง

คล่องแคล่ว 
     3. เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่

ได้ดี 
 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
     1. เด็กสามารถร้องเพลง และแสดงท่าทาง

ประกอบด้วยความสนุกสนาน 
     2. เด็กสามารถแสดงความยินดีกับตนเองและผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข 
     3. เด็กสามารถแสดงอารมณ์สอดคล้องกับ

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
พัฒนาการด้านสังคม 

     1. เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ 
     2. เด็กมีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
     3. เด็กสามารถท าตามกฎ ระเบียบได้เป็นอย่างดี 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
     1. เด็กสามารถบอกความแตกต่างของกลิ่น สี  รส 

รูปร่าง และจ าแนกหมวดหมู่ของสิ่งของได้  
     2. เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ สื่อสารกับผู้อ่ืนให้

เข้าใจเป็นเรื่องราวได้ 
     3. เด็กสามารถปฏิบัติตามค าสั่งและแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าได้ 
     4. เด็กสามารถท่องกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือได้ 
การประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 

 

 
 
      

         Best Practice 
         เมาคลีน้อย  ม.ถ.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 
      ที่อยู่ 150/3 ถนนพลรัตน์ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล  

      จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 043 – 414037 
       โทรสาร 043 – 418282 

       E – mail:mahataiphol@hotmail.com 
       Website:mahataiphol.ac.th 

       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
       กระทรวงศึกษาธิการ 


