
ผู้ให้การสนับสนุน 

1. ค านิยาม 
   ผู้ให้การสนับสนุน หมายถึง บุคคลที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. คุณสมบัต ิ
   2.1 เป็นผู้มีศรัทธาต่อกิจการลูกเสือ 
   2.2 เป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ป ี 
   2.3 เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                     2.4 ต้องไม่ได้รับการคัดเลือกประเภทผู้บริหาร และประเภทครูผู้สอน อย่างน้อย 3 ปี 

 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 100 คะแนน 

   3.1 การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน 

   3.2 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 

   3.3 การส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

   3.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 

   3.5 การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ 

 

หมายเหตุ การพิจารณาคัดเลือกฯ ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิน้สุด 

 



 

 

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้ให้การสนับสนุน  

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 
1. การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเงิน 

การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเงิน 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
5 

 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 
จ านวน 20,000 บาทข้ึนไป 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 
จ านวน 15,000 บาท ขึ้นไป 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 
จ านวน 10,000 บาท ขึ้นไป 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 
จ านวน 5,000 บาท ขึ้นไป 

 

1. หนังสือรับรองการสนับสนุน 
2. หนังสือขอบคุณ 
3. ใบอนุโมทนาบัตร/เกียรติบัตร/โล่ 
 

 

 
 

 



 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 
2. การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 

การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
5 
 
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ลูกเสือ จ านวน 16 ครั้งข้ึนไป 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ลูกเสือ จ านวน 11 – 15 ครั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ลูกเสือ จ านวน 6 – 10 ครั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ลูกเสือ จ านวน 1 – 5 ครั้ง 

 

1. หนังสือรับรองการสนับสนุน 

2. หนังสือขอบคุณ 

3. ใบอนุโมทนาบัตร/เกียรติบัตร/โล่ 

 

 

 

. 



 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 
3. การส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

การส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
5 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
จ านวน 16 ครั้งข้ึนไป 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
จ านวน 11 – 15 ครั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
จ านวน 6 – 10 ครั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  
จ านวน 1 – 5 ครั้ง 

 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. ภาพถ่าย 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 
4. การส่งเสริมสนับสนนุด้าน
วิชาการ 

การส่งเสริมสนบัสนุนดา้น
วิชาการ 

20 
 

15 
 

10 
 
5 
 

ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการของ
ลูกเสือ จ านวน 16 เร่ืองขึ้นไป  
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการของ
ลูกเสือ จ านวน 11 – 15 เร่ือง 
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการของ
ลูกเสือ จ านวน 6 – 10 เร่ือง 
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการของ
ลูกเสือ จ านวน 1 – 5 เร่ือง 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. ภาพถ่าย 
 

5. การส่งเสริมสนับสนนุด้าน
กิจกรรมลูกเสือ 

การส่งเสริมสนบัสนุนดา้น
กิจกรรมลูกเสือ 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
5 
 

 

ส่งเสริมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมลูกเสือ  
จ านวน 16 ครั้ง ข้ึนไป 
ส่งเสริมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมลูกเสือ  
จ านวน 11 – 15 คร้ัง 
ส่งเสริมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมลูกเสือ  
จ านวน 6 – 10 คร้ัง 
ส่งเสริมสนบัสนุนและมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมลูกเสือ  
จ านวน 1 – 5 คร้ัง 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. ภาพถ่าย 
 

 



แบบการให้คะแนนผู้เข้ารับการคัดเลือกประเภทผู้ให้การสนับสนุน  
เพ่ือรับรางวัล.................................................................................................. 

 

 

  ความคิดเห็นของผู้ประเมิน............................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
    

            ลงชื่อ.......................................................... ผู้ประเมิน                                                
            (................................................................................) 

ข้อ รายการพิจารณา 
ระดับคะแนน     

20 15 10 5  
1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน     

2. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์     

3. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร     

4.  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ     

5. การส่งเสริมสนับสนุนด้านกิจกรรมลูกเสือ     

 รวมคะแนน      
      รวมคะแนนทั้งสิ้น     


