
กลุ่มที่ 2   ครูผู้สอน 

1. นิยามศัพท์ 
              “ครูผู้สอน”  หมายถึง บุคลากรทางการลูกเสือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในต าแหน่งผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือหรือรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ หรือผู้ก ากับ
กองลูกเสือ หรือรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 

    “ลูกเสือ” หมายถึง  ลูกเสือ และเนตรนารี 
    “ผลงาน 3 ปีการศึกษา” หมายถึง ผลงานนับต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา ก่อนปีที่ยื่นค าขอ 
 

2. คุณสมบัติ 
     2.1 มีคุณวุฒิลูกเสือ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ขึ้นไป 
          2.2 เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกลุ่ม/กองตามประเภทที่ขอรับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีย้ายสถานศึกษา สามารถน าผลงานและต าแหน่งที่ได้รับ

แต่งตั้งมานับต่อเนื่องได้ 
2.3 มีผลการด าเนินงานในกลุ่ม/กองลูกเสือ ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ผลงาน 3 ปีการศึกษา 
2.4 ไม่เคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติลูกเสือเสมาประเภทใดประเภทหนึ่งมาก่อน 
 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือก  ( 100  คะแนน ) 
3.1 การบริหารงานลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ   (10 คะแนน)  พิจารณาจาก 
 3.1.1 การบริหารงานลูกเสือ  
 3.1.2 การด าเนนิงานลูกเสือ   
3.2 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและ 
     วิชาพิเศษลูกเสือ (ผลงาน 3 ปีการศึกษา)    10 คะแนน  พิจารณาจาก 
 3.2.1  การจัดท าก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือ     
 3.2.2  การด าเนินงานตามก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือ 
 
 
 
 



3.3 การวัดผลการประเมินผลการเลื่อนชั้นลูกเสือ (ผลงาน 3 ปีการศึกษา 20 คะแนน )  พิจารณาจาก 
 3.3.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 3.3.2 การวัดผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

   3.3.3 การสอบเลื่อนชั้นลูกเสือตามประเภทลูกเสือ 
   3.3.4 ความกา้วหน้าในการฝึกอบรมลูกเสือ 

3.4 การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (ผลงาน 3 ปีการศึกษา  
      10 คะแนน) พิจารณาจาก 

   3.4.1 การจัดท าโครงการอยู่ค่ายพักแรม 
   3.4.2 การบริหารโครงการอยูค่่ายพักแรม 

3.5 การพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน (ผลงาน 3 ปีการศึกษา  10 คะแนน)  พิจารณาจาก 
 3.5.1 การพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
 3.5.2 การพัฒนาคณะท างานในสถานศึกษาและผู้อ่ืน 
3.6 การส่งเสริมให้ลูกเสือท ากิจกรรมในวันส าคัญ (ผลงาน 3 ปีการศึกษา 5 คะแนน) 
3.7 การส่งเสริมลูกเสือท ากิจกรรมโครงการตามหลักสูตร (ผลงาน 3 ปีการศึกษา  5 คะแนน)  
3.8 การส่งเสริมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (3 ปีการศึกษา 5 คะแนน) 
3.9 การส่งเสริมลูกเสือท ากิจกรรมโครงการจิตอาสา (3 ปีการศึกษา  5 คะแนน) 
3.10 การจัดกิจกรรมลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ (3 ปีการศึกษา 20 คะแนน)  

   3.10.1 ผลงานดีเด่นของผู้ขอรับรางวัล 
   3.10.2 การจัดฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ 
   3.10.3 การส่งเสริมให้ลูกเสือเข้าร่วมประกวดและแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก  
   3.10.4 ผลงานดีเด่นของกองลูกเสือ 

3.11 ผู้ยื่นค าขอรับการคัดเลือกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 หมายเหตุ การพิจารณาคัดเลือกฯ ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 



ค าแนะน าการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
1. จัดเรียงเอกสารตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์การพิจารณา 
2. เขียนค าน า จัดท าสารบัญ 
3. จัดท ารูปเล่ม หรือเข้าแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกฯ ประเภทครูผู้สอน 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
1. การบริหารงานลูกเสือตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

1.1 การบริหารงานลูกเสือ  
-การตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ 
-การสมัครเป็นลูกเสือ  
-การจัดท าทะเบียนกองลูกเสือ  
-การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
-การรายงานการลูกเสือประจ าปี 

5 1.มีกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.11 และ 12)   
2. มีใบสมัครเป็นลูกเสือ (ลส.3)               
3. มีการเก็บค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
4. มีทะเบียนกองลูกเสือ  
5. มีการรายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) 

-ใบตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ  
(ลส.11 หรือ 12)   
-ใบสมัครลูกเสือ (ลส.3)    
-.ใบเสร็จค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี  
(ลส.19)            
-ทะเบียนกองลูกเสือ 
(ตามประเภทลูกเสือ) 
-รายงานการลูกเสือประจ าปี (ลส.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 1.มีกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.11 และ 12)   
2. มีใบสมัครเป็นลูกเสือ (ลส.3)               
3. มีการเก็บค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
4. มีทะเบียนกองลูกเสือ  
 

3 1.มีกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.11 และ 12)   
2. มีใบสมัครเป็นลูกเสือ (ลส.3)               
3. มีการเก็บค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
 

2 1.มีกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.11 และ 12)   
2. มีใบสมัครเป็นลูกเสือ (ลส.3)               
 

1 1. มีกลุ่ม/กองลูกเสือ (ลส.11 และ 12)   
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
 1.2 การด าเนินงานลูกเสือ 

- โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ 
- แผนพัฒนากลุ่ม/กองลูกเสือ 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม/กอง 
- การสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผน 
- การรายงานผลและสารสนเทศ 

5 1. มีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ 
2. มีแผนพัฒนา กลุ่ม/กองลูกเสือ 
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/
กอง 
4. มีสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
5. มีการรายงานผลและสารสนเทศ 

-แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือ 
-แผนพัฒนากลุ่ม/กองลูกเสือ 
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่ม/กอง 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
-รายงานและสารสนเทศการ
บริหารงานลูกเสือประจ าปี 

 

4 1. มีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ 
2. มีแผนพัฒนากองลูกเสือ กลุ่ม/กอง 
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/
กอง 
4. มีสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 

3 1. มีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ 
2. มีแผนพัฒนากองลูกเสือ กลุ่ม/กอง 
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม/
กอง 

2 1. มีโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ 
2. มีแผนพัฒนากองลูกเสือ กลุ่ม/กอง 

1 1. โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ 
2. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ลูกเสือหรือเนตรนารี ตาม
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

2.1 การจัดท าก าหนดการฝึกอบรม
ลูกเสือ     

 

5 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตร
ระยะ 3 ปี 
2.มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าปี 
3.มแีผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าภาคเรียน 
4.มแีผนการประชุมกองลูกเสือ 
5.มแีผนการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ 

-แผนการฝึกอบรมลูกเสือตาม 
หลักสูตรระยะ 3 ปี 
-แผการฝึกอบรมลูกเสือนประจ าปี 
-แผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าภาค
เรียน 
-แผนประชุมกองลูกเสือ 
-แผนการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
(ผลงาน 3 ปีการศึกษา)  4 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตร

ระยะ 3 ปี 
2.มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าปี 
3.มแีผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าภาคเรียน 
4.มแีผนการประชุมกองลูกเสือ 

 

3 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตร
ระยะ 3 ปี 
2.มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าปี 
3.มแีผนการประชุมกองลูกเสือ 

2 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือประจ าปี 
2. มีแผนการประชุมกองลูกเสือ 

1 1. มีแผนการการประชุมกองลูกเสือ 
2.2 การด าเนินงานตามก าหนดการ
ฝึกอบรมลูกเสือ 

 

5 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตร
ระยะ 3 ปี 
2. มีการพัฒนาแผนการฝึกอบรมลูกเสือ
ประจ าปี 
3. มีการพัฒนาแผนการฝึกอบรมลูกเสือ
ประจ าภาคเรียน 
4. มีการใช้และพัฒนาแผนการประชุมกอง
ลูกเสือ 
5. มีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือ 
 
 
 

- บันทึกการประชุมพัฒนาแผนการฝึกอบรม
ลูกเสือตามหลักสตูรระยะ 3 ปี 
- บันทึกการประชุมพัฒนาแผนการฝึกอบรม
ลูกเสือประจ าป ี
- บันทึกการประชุมพัฒนาแผนการฝึกอบรม
ลูกเสือประจ าภาคเรียน 
- บันทึกท้ายแผน/การนเิทศการประชุมกอง
ลูกเสือ 
- บันทึกการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
พัฒนาแผนการจดักิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ  



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
  4 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตร

ระยะ 3 ปี 
2. มีการพัฒนาแผนการฝึกอบรมลูกเสือ
ประจ าปี 
4. มีการใช้และพัฒนาแผนการประชุมกอง
ลูกเสือ 
5. มีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือ 

 

3 1. มีแผนการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตร
ระยะ 3 ปี 
2. มีการพัฒนาแผนการฝึกอบรมลูกเสือ
ประจ าปี 
4. มีการใช้และพัฒนาแผนการประชุมกอง
ลูกเสือ 

2 1. มีการพัฒนาแผนการฝึกอบรมลูกเสือ
ประจ าปี 
2. มีการใช้และพัฒนาแผนการประชุมกอง
ลูกเสือ 
 

1 1. มีการใช้และพัฒนาแผนการประชุมกอง
ลูกเสือ 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
3. การวัดผล       
   การประเมินผล 
   การเลื่อนชั้น 
   ลูกเสือ  
  (ผลงาน 3 ปีการศึกษา) 
 

3.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

5 มีลูกเสือในระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95.00 ผ่านการประเมินได้ผลการเรียน “ผ”  

-หนังสือรับรองผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา 

4 
 

มีลูกเสือในระดับชั้นร้อยละ 90.00-94.99 
ผ่านการประเมินได้ผลการเรียน “ผ”  

3 มีลูกเสือในระดับชั้นร้อย 85.00-89.99    
ผ่านการประเมินได้ผลการเรียน “ผ”  

2 มีลูกเสือในระดับชั้นร้อยละ 80.00-84.99 
ผ่านการประเมินได้ผลการเรียน “ผ”  

1 มีลูกเสือในระดับชั้นต่ ากว่าร้อยละ 80.00 
ผ่านการประเมินได้ผลการเรียน “ผ”  

3.2 การวัดผลการสอบวิชาพิเศษ
ลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ 

5 มีลูกเสือตามประเภทสอบได้วิชาพิเศษลูกเสือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 

-หนังสืออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

4 มีลูกเสือตามประเภทสอบได้วิชาพิเศษลูกเสือ
ร้อยละ 60.00 – 79.99 

3 มีลูกเสือตามประเภทสอบได้วิชาพิเศษลูกเสือ
ร้อยละ 40.00 – 59.99 

2 มีลูกเสือตามประเภทสอบได้วิชาพิเศษลูกเสือ
ร้อยละ 20.00 – 39.99 

1 มีลูกเสือตามประเภทสอบได้วิชาพิเศษลูกเสือ
น้อยกว่าร้อยละ 20.00 
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 3.3  การสอบเลื่อนชั้นลูกเสือตาม

ประเภทลูกเสือ 
 

5 
 

มีผลการสอบเลื่อนชั้นลูกเสือในกลุ่ม/กอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95.00 

-หนังสืออนุมัติผลการสอบเลื่อนชั้น
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  4 มีผลการสอบเลื่อนชั้นลูกเสือในกลุ่ม/กอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90.00-94.99 

3 มีผลการสอบเลื่อนชั้นลูกเสือในกลุ่ม/กอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85.00-89.99 

2 มีผลการสอบเลื่อนชั้นลูกเสือในกลุ่ม/กอง ไม่
น้อยกว่าร้อย80-00-84.99 

1 มีผลการสอบเลื่อนชั้นลูกเสือในกลุ่ม/กอง 
น้อยกว่าร้อย 80.00 

3.4 ความก้าวหน้าในการฝึกอบรม
ลูกเสือในด้าน 
3.4.1.การฝึกอบรมลูกเสือตาม
หลักสูตรแกนกลาง 
3.4.2.การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
3.4.3.การสอบเลื่อนชั้นลูกเสือ 
3.4.4 การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
3.4.5 การจัดกิจกรรมโครงการ 
จิตอาสา 
 
 
 
 

5 มีผลการฝึกอบรม /ผลการสอบ /เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนทั้ง 5 ด้าน 

- หนังสือรับรองผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา 
- หนังสืออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
-หนังสืออนุมัติผลการสอบเลื่อนชั้น
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
-รายงานผลกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
-รายงานผลโครงการการจัดกิจกรรม
จิตอาสา 

4 มีผลการฝึกอบรม /ผลการสอบ /เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 4 ด้าน 

3 มีผลการฝึกอบรม /ผลการสอบ /เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 3 ด้าน 

2 มีผลการฝึกอบรม /ผลการสอบ /เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 2 ด้าน 

1 
 
 
 
 
 
 

มีผลการฝึกอบรม /ผลการสอบ /เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 1 ด้าน 
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4. การจัดกิจกรรม 
อยู่ค่ายพักแรม 
ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
(ผลงาน 3 ปีการศึกษา) 

4.1 การจัดท าโครงการ 
อยู่ค่ายพักแรม 
4.1.1 การขออนุมัติโครงการ 
4.1.2 การขออนุญาตผู้ปกครอง 
4.1.3 การขออนุญาตหน่วยงานต้น
สังกัด 
4.1.4 การขออนุญาตหน่วยงาน
ลูกเสือ 
4.1.5 การรายงานผลการอยู่ค่าย 
พักแรมหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่วยงานลูกเสือ 

5 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 5 รายการ  

-การขออนุมัติโครงการ 
-การขออนุญาตผู้ปกครอง 
-การขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด 
-การขออนุญาตหน่วยงานลูกเสือ 
-การรายงานผลการอยู่ค่ายพักแรม
หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานลูกเสือ 

 

4 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 4 รายการ  

3 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
3 รายการ  

2 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 2 รายการ  

1 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 1 รายการ  

4.2 การบริหารโครงการ 
      อยู่ค่ายพักแรม 
4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
4.2.2 ตารางการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพัก
แรม 
4.2.3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
4.2.4. สรุปผลการประเมินผลโครงการ 
4.2.5 รายงานผลการด าเนนิโครงการ 
 

5 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 5 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการอยู่ค่ายพักแรม 
-ตารางการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ 
-สรุปผลการประเมินโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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  4 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 

 4 รายการ 
 

3 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 3 รายการ 

2 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 2 รายการ 

1 มีการด าเนินงานตามเกณฑ์พิจารณา 
 1 รายการ 

5. การพัฒนา  
ตนเองและผู้อ่ืน 
(ผลงาน 3 ปีการศึกษา) 

5.1 การพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเอง 
5.1.1 คุณวุฒิลูกเสือไม่ต่ ากว่า 
วูดแบดจ์ 2 ท่อน  
5.1.2 การอบรมทบทวนวิชาทักษะ
ลูกเสือ 
5.1.3 การอบรมวิชาเฉพาะเพ่ิมเติม 
5.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน
ลูกเสือกับต่างสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
5.1.5 การประชุมสัมมนาด้านลูกเสือ
กับหน่วยงานอ่ืน   
 
 
 
 
 

5 มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์พิจารณา 
5 รายการ 

-วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหรือหนังสือ
ส าคัญ 
-วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมทบทวนวิชา
ทักษะลูกเสือ 
-วุฒิบัตรผ่านการอบรมวิชาเฉพาะ 
-หนังสือเชิญ/ค าสั่ง/บันทึกการประชุม 
-เกียรติบัตร/หนังสือเชิญ/ค าสั่ง/
บันทึกการประชุมสัมมนา 
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  4 มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์พิจารณา 

4 รายการ 
 

3 มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์พิจารณา 
3 รายการ 

2 มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์พิจารณา 
2 รายการ 

1 มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์พิจารณา 
1 รายการ 

 5.2 การพัฒนาคณะท างานใน
สถานศึกษาและผู้อ่ืน 
5.2.1 การร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนากองลูกเสือร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนใน
สถานศึกษา 
5.2.2 การส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนของ
ลูกเสือในสถานศึกษานอกเหนือจาก
หน้าที่การบริหารงานกองลูกเสือของ
ตนเอง 
5.2.3 การร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน 
5.2.4 การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
ลูกเสือในระดับกลุ่มโรงเรียน/เขต
พ้ืนที่/จังหวัด 
 

5 มีการพัฒนาคณะท างานในสถานศึกษาและ
ผู้อื่นตามเกณฑ์พิจารณา  

5 รายการ 

- บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ 
- บันทึกการประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
- บันทึกการประชุมการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือ 
- ค าสั่งแต่งตั้งเป็นวิทยากรหรือ  
- หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
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 5.2.5 การเป็นวิทยากรให้การ

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
4 มีการพัฒนาคณะท างานในสถานศึกษาและ

ผู้อื่นตามเกณฑ์พิจารณา  
4 รายการ 

 

3 มีการพัฒนาคณะท างานในสถานศึกษาและ
ผู้อื่นตามเกณฑ์พิจารณา  

3 รายการ 
2 มีการพัฒนาคณะท างานในสถานศึกษาและ

ผู้อื่นตามเกณฑ์พิจารณา  
2 รายการ 

1 มีการพัฒนาคณะท างานในสถานศึกษาและ
ผู้อื่นตามเกณฑ์พิจารณา  

1 รายการ 
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6. การส่งเสริมให้ลูกเสือท า
กิจกรรมในวันส าคัญ 
(ผลงาน 3 ปีการศึกษา) 

 6.1 การน าหรือการส่งเสริมให้
ลูกเสือ ท ากิจกรรมในวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมวันส าคัญทางการลูกเสือ 
- กิจกรรมวันส าคัญอ่ืนๆ 
 

5 
 

มีการน าหรือจัดให้ลูกเสือท ากิจกรรม  
ปีละ 9 ครั้งข้ึนไป 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- รายงานการจัดกิจกรรม 

4 มีการน าหรือจัดให้ลูกเสือท ากิจกรรม  
ปีละ 7-8 ครั้ง 

3 มีการน าหรือจัดให้ลูกเสือท ากิจกรรม  
ปีละ 5-6 ครั้ง 

2 มีการน าหรือจัดให้ลูกเสือท ากิจกรรม  
ปีละ 3-4 ครั้ง 

1 มีการน าหรือจัดให้ลูกเสือท ากิจกรรม  
ปีละน้อยกว่า 3 ครั้ง 

7. การส่งเสริมลูกเสือ 
ท ากิจกรรมโครงการตาม
หลักสูตร 
(ผลงาน 3 ปีการศึกษา) 

 

7.1 การน าหรือส่งเสริมลูกเสือ 
ท ากิจกรรมโครงการตามหลักสูตร 
- กิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
- กิจกรรมวิชาพิเศษ 
- กิจกรรมการเลื่อนชั้นของลูกเสือ
แต่ละประเภท 

5 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00  

- โครงการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

4 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ร้อยละ 80.00-89.99  

3 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ร้อยละ 70.00-79.99 

2 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ร้อยละ 60-69.99 

1 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 
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8. การส่งเสริมลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ต่อชุมชนและสังคม 
(ผลงาน 3 ปีการศึกษา)  
 
 

8. การน าหรือส่งเสริมลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
8.1 ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
8.2 สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
8.3 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
8.4 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
8.5 ด้านการช่วยเหลือผู้อื่นและ
ชุมชน  
 
 

5 มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตาม
เกณฑ์พิจารณา 5 ด้าน 

- แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือประจ าปี 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- หนังสือเชิญ/ตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

4 มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตาม
เกณฑ์พิจารณา 4 ด้าน 

3 มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตาม
เกณฑ์พิจารณา 3 ด้าน 

2 มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตาม
เกณฑ์พิจารณา 2 ด้าน 

1 มีการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตาม
เกณฑ์พิจารณา 1 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
9. การส่งเสริมลูกเสือท า
กิจกรรมโครงการจิตอาสา 
 (ผลงาน 3 ปีการศึกษา)  

9.1 การน าหรือส่งเสริมลูกเสือท า
กิจกรรมโครงการจิตอาสาในชุมชน
หรือสังคม 

 

5 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองท ากิจกรรมโครงการจิต
อาสา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.00  

- โครงการจิตอาสา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- การสรุปโครงการและการรายงานผล 
- หนังสือเชิญ/ตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการจิตอาสา 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองท ากิจกรรมโครงการจิต
อาสา ร้อยละ 80-89.99  

3 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองท ากิจกรรมโครงการจิต
อาสา ร้อยละ 70-79.99  

2 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองท ากิจกรรมโครงการจิต
อาสา ร้อยละ 60-69.99  

1 มีลูกเสือในกลุ่ม/กองท ากิจกรรมโครงการจิต
อาสา ต่ ากว่าร้อยละ 60.00  

10. การจัดกิจกรรมลูก 
สู่ความเป็นเลิศ 
(ผลงานในรอบ 3 ปี
การศึกษา) 

10.1 ผลงานดีเด่นของผู้ขอรับรางวัล 
 
 
 
 
 
 

5 มีผลงานด้านลูกเสือที่ได้รับรางวัล
ระดับประเทศหรือนานาชาติ 

- เกียรติบัตร 
- โล่รางวัล 
- หนังสือขอบคุณ 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มีผลงานด้านลูกเสือที่ได้รับรางวัลระดับภาค 
3 มีผลงานด้านลูกเสือที่ได้รับรางวัลระดับ

จังหวัด 
2 มีผลงานด้านลูกเสือที่ได้รับรางวัลระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา/อ าเภอ 
1 มีผลงานด้านลูกเสือที่ได้รับรางวัลระดับ

สถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
 10.2 การจัดฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือ

ส่งเสริมให้มีทักษะเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ 
เช่น 
10.3.1 วิชานายหมู่ลูกเสือ 
10.3.2 วิชาระเบียบแถว 
10.3.3 วิชาการอยู่ค่ายพักแรม 
10.3.4 วิชาปฐมพยาบาล 
10.3.5 วิชาทักษะลูกเสืออ่ืนๆ 

5 มีการจัดฝึกอบรมวิชาทักษะทางลูกเสือ
เพ่ิมเติม ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป 

- หนังสืออนุญาต 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ตารางการฝึกอบรม 
- เกียรติบัตร 
- รายงานผล 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 มีการจัดฝึกอบรมวิชาทักษะทางลูกเสือ
เพ่ิมเติม 4 ครั้ง 

3 มีการจัดฝึกอบรมวิชาทักษะทางลูกเสือ
เพ่ิมเติม  3 ครั้ง 

2 มีการจัดฝึกอบรมวิชาทักษะทางลูกเสือ
เพ่ิมเติม  2 ครั้ง 

1 มีการจัดฝึกอบรมวิชาทักษะทางลูกเสือ
เพ่ิมเติม  1 ครั้ง 

10.3 การส่งเสริมให้ลูกเสือเข้าร่วม
ประกวดและแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก  
 

5 มีการส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ 5 ครั้งข้ึนไป 

- เกียรติบัตร 
- โล่รางวัล 
- หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 มีการส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก 4 ครั้ง 

3 มีการส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก 3 ครั้ง 

2 มีการส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก 2 ครั้ง 

1 มีการส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก 1 ครั้ง 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 
 10.4 ผลงานดีเด่นของกองลูกเสือ  5 มีผลงานที่แสดงว่ากองลูกเสือไดร้ับรางวัล/ค า

ชมเชย จากหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่ 5 คร้ัง 
ขึ้นไป หรือได้รับรางวัลระดบัชาติ/นานาชาติ 

- เกียรติบัตร 
- โล่รางวัล 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 มีผลงานที่แสดงว่ากองลูกเสือไดร้ับรางวัล/ค า
ชมเชย จากหน่วยงานภายนอก  4 คร้ัง หรือ
หรือได้รับรางวัลระดบัภาค 

3 มีผลงานที่แสดงว่ากองลูกเสือไดร้ับรางวัล/ค า
ชมเชย จากหน่วยงานภายนอก  3 คร้ัง หรือ
ได้รับรางวลัระดบัจังหวัด 

2 มีผลงานที่แสดงว่ากองลูกเสือไดร้ับรางวัล/ค า
ชมเชย จากหน่วยงานภายนอก 2  คร้ัง หรือ
ได้รับรางวลัระดบัเขตพื้นที่การศึกษา/อ าเภอ 

1 มีผลงานที่แสดงว่ากองลูกเสือไดร้ับรางวัล/ค า
ชมเชย จากหน่วยงานภายนอก 1 คร้ัง หรือ
ได้รับรางวลัระดบัสถานศึกษา/กลุ่มสถานศึกษา 

 

 

 


