


คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรลูกเสือ ได้ก ำหนดจัดโครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยมีหลักกำรและแนวคิดที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำและเยำวชนให้เป็นคนดีของ
สังคม โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงลูกเสือ เพ่ือสร้ำงบุคลิกภำพและพัฒนำกำรทำงสังคมให้ แก่เยำวชน  
ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยกำรใช้หลักกำรของลูกเสือ  
โดยกำรยึดมั่นในกฎและค ำปฏิญำณ (Scout Promise and Laws) กำรเรียนรู้โดยกำรกระท ำ (Learning 
by Doing) เน้นกำรปฏิบัติกิจกรรมกลำงแจ้ง (Outdoor Activities) กำรใช้ระบบหมู่ (Patrol System) 
และควำมก้ำวหน้ำของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges) ไม่มีกำรแบ่งแยก
กีดกันในเรื่องเชื้อชำติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทำงศำสนำ และไม่อยู่ภำยใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับกำรเมือง
เพ่ือพัฒนำคุณภำพคนของประเทศ รวมถึงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีควำมพอเพียง มีระเบียบวินัย มีควำมสุจริต มีจิตอำสำ มีควำมรับผิดชอบ
และควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศ
ในอนำคต ตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือเป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้สถำนศึกษำที่สนใจกำรพัฒนำเยำวชน
โดยกำรน ำวิธีกำรลูกเสือ (The Scout Method) มำใช้ในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 
โดยกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักเรียน มุ่งเน้นให้ปฏิบัติอย่ำงเป็นวิถีชีวิต (Way of life)
ด้วยกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ได้ทบทวนกระบวนกำรในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
และกำรจัดมวลกิจกรรมในสถำนศึกษำด้วยวิธีกำรลูกเสือ ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำรวบรวมข้อมูลกำรจัดกิจกรรม
ทั้งปวงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแต่ละจังหวัด 
พิจำรณำคัดเลือกให้ได้รับรำงวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก 
ที่ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนด 

 คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จะด ำเนินกำรพิจำรณำ
คัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ด้วยกำรให้คะแนนจำกสภำพควำมเป็นจริงในกำรด ำเนินงำนด้วยวิธีกำรลูกเสือ
ของสถำนศึกษำและจำกข้อมูลกำรรำยงำน วิธีกำรด ำเนินงำน ตำมเอกสำร หลักฐำนอ้ำงอิงที่ระบุไว้ 
๔ ด้ำน ได้แก่ ๑) ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๒) ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
และคุณลักษณะของผู้เรียน ๔) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งคู่มือที่จัดท ำขึ้นนี้ จะอธิบำยถึงควำมหมำย 
รำยละเอียดและวิธีกำรพิจำรณำให้คะแนนแต่ละด้ำน ในแต่ละข้อ และทุกระดับของคะแนน โดยละเอียด 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ในปีนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ 
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 ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรใช้เกณฑ์ 
กำรประเมินผลและคัดเลือกสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือทุกท่ำน ในกำรสร้ำงมำตรฐำนที่ดีในกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำให้ได้รับรำงวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม
ให้สถำนศึกษำน ำกระบวนกำรและวิธีกำรลูกเสือไปพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมเยำวชนให้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สำมำรถน ำเอำควำมรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข 
 
 
 
 

   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ 
               ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำ  
โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565   

**************************************** 

หลักเกณฑ์และกำรเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
 1. สถำนศึกษำที่สำมำรถสมัครเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ได้แก่ สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือของเอกชน  
 2. หลักฐำนกำรสมัคร  
  2.1 ใบสมัคร  
  2.2 เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง ที่ระบุถึงการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่แสดง 
ให้เห็นถึงการใช้กระบวนการทางด้านลูกเสือ ในการด าเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์การให้คะแนน
(ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) นับตั้งแต่วันที่ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนี้ 
 3. วิธีกำรสมัคร 
  3.1 สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ สามารถดาวน์โหลด 
ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ ส านักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน www.srs2.moe.go.th หรือ 
Facebook : สกก.สป.ศธ. หรือสามารถสแกน QR Code ด้านท้ายประกาศเพ่ือพิมพ์ใบสมัครได้ด้วยตนเอง 
   3.2 ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ประจ าส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่  
  3.3 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.  
 4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีสมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
ตามเกณฑ์การคัดเลือกจากเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ ๒ ของสถานศึกษาที่ส่งพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์ 
เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ ๒  
  4.3 คณะกรรมการฯ ตามข้อ 4.1 จะเดินทางไปยังสถานศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ 
ข้อ ๔.๒ เพ่ือประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนจากสภาพความเป็นจริงในการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา  
 ๕. เกณฑ์กำรให้คะแนน คณะกรรมการจะด าเนินการให้คะแนน โดยพิจารณาจาก 
สภาพความเป็นจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลการรายงานวิธีการด าเนินงานหรือเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ระบุการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการใช้กระบวนการลูกเสือ ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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  5.1 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ด้าน คือ 
   1) ด้านการพัฒนาตนเอง  
    - คุณวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา 
    - การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / เป็นคณะท างานหรือเป็นคณะวิทยากร 
      ด้านลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา 
    - การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
      ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    2) ด้านการบริหารสถานศึกษา  
    - ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านลูกเสือ ในแผนของสถานศึกษา 
    - การน าหลักการ/วิธีการของลูกเสือไปก าหนดนโยบาย แผนงาน  
      โครงการและการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
    - การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การน าวิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา 
    - การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

  5.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิลูกเสือตั้งแต่ขั้น B.T.C. ขึ้นไป 
     - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรม 

      ทักษะทางลูกเสือและหรือหลักสูตรพิเศษเพ่ิมเติม 
     - แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและน าไปใช้ในสถานศึกษา 
     - การจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภทในสถานศึกษา 
     - การน าหลักการและวิธีการลูกเสือบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 
       ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

      โดยด าเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้หรือวิจัยในชั้นเรียน 
     - การน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

     โดยสรุปผลการด าเนินงาน 
  5.3 ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
    - การจัดกิจกรรมที่น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
      ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
    - การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

     เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
    - การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

    - การจัดกิจกรรมที่น าระบบหมู่ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  
   - การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน / องค์กร 
     ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

    - การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้างความก้าวหน้า ท้าทาย และดึงดูดใจ 
     เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
   - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
     ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   - การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ให้บริการชุมชน 
     และพัฒนาชุมชน 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๖ 

   5.4 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
    - การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาตามประเภทของลูกเสือ 
    - การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
    - การเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเภท 
    - การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางลูกเสือ 
    - นวัตกรรม (Innovation) หรือ ผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ 

     ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) ด้านกิจกรรมลูกเสือ 
  6. กำรพิจำรณำให้คะแนนและตัดสิน คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพ่ือพิจารณา             

ให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด            
จะด าเนินการพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  
และตัดสินให้สถานศึกษาได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากผลคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้าน ตามข้อ 5  
เฉลี่ยแล้วต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยการประกาศผลรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจะเรียงรายชื่อตามล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละ
จังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด 

   6.1 สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ และมีคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้าน 
ตามข้อ 5 เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละ
จังหวัดรับรองการเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินผล โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์  
ที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ก าหนดขึ้น 

   6.2 สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ และมีคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้าน 
ตามข้อ 5 เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในล าดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละจังหวัดจะได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ เพ่ือรับมอบเกียรติ
บัตรพร้อมโล่รางวัลกับส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตามก าหนดการและสถานที่ที่ก าหนด 
โดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะด าเนินการแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๗ 

รำยละเอียดของคะแนนในแต่ละด้ำน  
 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ คะแนนรวมทั้งหมด  18 คะแนน  
 โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
 1.1 ด้านการพัฒนาตนเอง  
    1.1.1 คุณวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา ๓.00  คะแนน 
    1.1.2 การเข้าร่วมประชุมสัมมนา / เป็นคณะท างาน 2.00  คะแนน
       หรือเป็นคณะวิทยากรด้านลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา  
    1.1.3 การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 2.00  คะแนน 
     และหน่วยงานอื่น ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.2 ด้านการบริหารสถานศึกษา  
    1.2.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2.00  คะแนน 
       แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านลูกเสือ ในแผนของสถานศึกษา 
    1.2.2 การน าหลักการ/วิธีการของลูกเสือไปก าหนดนโยบาย แผนงาน  3.00  คะแนน 
       โครงการและการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
    1.2.3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  3.00  คะแนน 
      การน าวิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา 
    1.2.4 การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 3.00  คะแนน 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คะแนนรวมทั้งหมด  22 คะแนน 
 2.1 ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิลูกเสือตั้งแต่ขั้น B.T.C. ขึ้นไป 4.00  คะแนน 
  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการฝึกอบรม 2.00  คะแนน 

   ทักษะทางลูกเสือและหรือหลักสูตรพิเศษเพ่ิมเติม 
  2.3 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและน าไปใช้ในสถานศึกษา 4.00  คะแนน 
  2.4 การจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภทในสถานศึกษา 4.00  คะแนน 
  2.5 การน าหลักการและวิธีการลูกเสือบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00  คะแนน 
    ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

   โดยด าเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้หรือวิจัยในชั้นเรียน 
  2.6 การน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 4.00  คะแนน 

  โดยสรุปผลการด าเนินงาน 
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน คะแนนรวมทั้งหมด  40 คะแนน 

  3.1 การจัดกิจกรรมที่น าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 5.00  คะแนน 
      ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
  3.2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 5.00  คะแนน 

     เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
  3.3 การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 5.00  คะแนน 

  3.4 การจัดกิจกรรมที่น าระบบหมู่ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 5.00  คะแนน 
  3.5 การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน / องค์กร 5.00  คะแนน 

     ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
  3.6 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้างความก้าวหน้า ท้าทาย และดึงดูดใจ 5.00  คะแนน 

     เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๘ 

 3.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 5.00  คะแนน 
     ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 3.8 การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ให้บริการชุมชน 5.00  คะแนน 
     และพัฒนาชุมชน 

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ คะแนนรวมทั้งหมด  20 คะแนน 
  4.1 การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาตามประเภทของลูกเสือ 4.00  คะแนน 
  4.2 การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4.00  คะแนน 
  4.3 การเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเภท 5.00  คะแนน 
  4.4 การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางลูกเสือ 5.00  คะแนน 

  4.5 นวัตกรรม (Innovation) หรือ ผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ 2.00  คะแนน 
       ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) ด้านกิจกรรมลูกเสือ 

 
หมำยเหตุ :  1. ผลรวมของคะแนนเต็มทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 100 คะแนน โดยไม่ต้องมีการแปลงค่าใด ๆ 
  ตามสูตรของคณิตศาสตร์ 
 2. การหาผลรวมของคะแนนในแต่ละด้าน ให้น าคะแนนที่ได้ในแต่ละระดับของแต่ละข้อมารวมกัน 
 3. ผลคะแนนแต่ละด้านและผลคะแนนรวม ใช้แบบทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

1. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ    

1.1 ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง       

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน 

ระดับกำรให้
คะแนน 

1 
 

คุณวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา 
( ๓ คะแนน) 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนขึ้นไป ๓ คะแนน  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร ๒ คะแนน  
ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ๑ คะแนน  

 
 
 

2 

 
 
 

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา /  
เป็นคณะท างาน 

หรือเป็นคณะวิทยากรด้านลูกเสือ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

(๒ คะแนน) 

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม ประชุมสัมมนา / เป็นคณะท างานหรือร่วมเป็น
คณะวิทยากรจ านวน 4 ครั้งข้ึนไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 

๒ คะแนน  

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม ประชุมสัมมนา / เป็นคณะท างาน 
หรือร่วมเป็นคณะวิทยากรด้านลูกเสือ จ านวน 3 ครั้ง  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 

1.๕ คะแนน  

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม ประชุมสัมมนา / เป็นคณะท างาน 
หรือร่วมเป็นคณะวิทยากรด้านลูกเสือ จ านวน 2  ครั้ง  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 

1 คะแนน  

ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม ประชุมสัมมนา / เป็นคณะท างาน 
หรือร่วมเป็นคณะวิทยากรด้านลูกเสือ จ านวน 1 ครั้ง  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 

0.5 คะแนน  



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๐ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

1. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ    

1.1 ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง       

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

3 
การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

และหน่วยงานอื่น ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒ คะแนน) 

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
จ านวน ๗ ครั้ง ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 

2 คะแนน 

2 

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
จ านวน 5 – 6 ครั้ง ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 

1.5 คะแนน 

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
จ านวน 3 – 4 ครั้ง ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 

1 คะแนน 

ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
จ านวน 1 – 2 ครั้ง ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 

0.5  คะแนน 

ผลรวมคะแนน  

ข้อสังเกตุหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ลงชื่อ ...................................................... 

(.............................................................) 
ประธานกรรมการ / กรรมการ 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๒ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

 
1. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ    

1.2 ด้ำนกำรบริหำรสถำนศกึษำ 
 

      

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน 

ระดับกำรให้
คะแนน 

1 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด้านลูกเสือ ในแผนของสถานศึกษา  
(๒ คะแนน) 

ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ด้านลูกเสือในแผนของสถานศึกษา 
อย่างชัดเจน โดยปรากฎหลักฐานหรือร่องรอย จ านวน ๒ แผน ขึ้นไป 

๒ คะแนน 
2 

ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ด้านลูกเสือในแผนในสถานศึกษา 
อย่างชัดเจน โดยปรากฎหลักฐานหรือร่องรอย จ านวน ๑ แผน 

๑ คะแนน 

2 

การน าหลักการ/วิธีการของลูกเสือ 
ไปก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และการจัดการเรียนรู้หรือการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา 
(๓ คะแนน) 

ผู้บริหารน าหลักการ / วิธีการของลูกเสือ ไปก าหนดนโยบายแผนงาน / โครงการ 
และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างชัดเจน  
โดยมีหลักฐาน เอกสารหรือร่องรอยการด าเนินงาน 

3 คะแนน 

3 ผู้บริหารน าหลักการ / วิธีการของลูกเสือ ไปก าหนดนโยบายแผนงาน / โครงการ 
และการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างชัดเจน  
โดยมีหลักฐาน เอกสารหรือร่องรอยการด าเนินงาน 

2 คะแนน 

ผู้บริหารน าหลักการ/วิธีการของลูกเสือไปก าหนดนโยบาย อย่างชัดเจน  
โดยมีหลักฐาน เอกสารหรือร่องรอย 

1 คะแนน 

3 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน า 

วิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา  
ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าวิธีการลูกเสือ 
ไปใช้ในสถานศึกษา ทุกภาคเรียน โดยมีระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี ขึ้นไป 

3 คะแนน 3 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๓ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

 
1. ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ    

1.2 ด้ำนกำรบริหำรสถำนศกึษำ 
 

      

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน 

ระดับกำรให้
คะแนน 

(นับระยะเวลาย้อนหลัง 
จากวันประกาศรับสมัครไม่เกิน 3 ปี) 

(3 คะแนน) 

ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าวิธีการลูกเสือ 
ไปใช้ในสถานศึกษา ทุกภาคเรียน โดยมีระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 

2 คะแนน 

ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าวิธีการลูกเสือ 
ไปใช้ในสถานศึกษา แต่ยังไม่ครบทุกภาคเรียนในระยะเวลา 1 ปี 

1 คะแนน 

4 การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา (๓ คะแนน) 

ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
มากกว่า ๒ รายการ 3 คะแนน  

ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ๒ รายการ 2 คะแนน 
ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ๑ คะแนน 

ผลรวมคะแนน  
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๔ 

ข้อสังเกตุหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….....
............................................................................................................................. ................................................................ ...................................................................................... 
 
 

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

ประธานกรรมการ / กรรมการ 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๕ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

1 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษาท่ีมีคุณวุฒิลูกเสือ  
ตั้งแต่ระดับขั้น B.T.C. ขึ้นไป  

(4 คะแนน) 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งหมดของโรงเรียน 

4 คะแนน 

4 

ร้อยละ 70 - ๗๙ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งหมดของโรงเรียน 

3 คะแนน 

ร้อยละ 60 - ๖๙ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งหมดของโรงเรียน 

2 คะแนน 

ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งหมดของโรงเรียน 

1 คะแนน 

2 

ครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรมทักษะทางลูกเสือ 
และหรือหลักสูตรพิเศษ เพ่ิมเติม 

( ๒ คะแนน) 

ครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา ผ่านการฝึกอบรม 
ตั้งแต่ ๒ รายการ ขึ้นไป 

2 คะแนน 
2 

ครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา ผ่านการฝึกอบรม ๑ รายการ 1 คะแนน 

 
 
  
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๖ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

3 

มีแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและน าไปใช้ 
ในสถานศึกษา โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(4 คะแนน) 
1. หลักสูตรลูกเสือ 
2. โครงการสอนรายปี 
3. โครงการสอนรายภาค 
4. แผนการจัดการเรียนรู้                 
๕. บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมลูกเสือ            

มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 3 รายการ 4 คะแนน 4 
มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 2 รายการ 3 คะแนน  
มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 รายการ 2 คะแนน  

มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐาน 1 คะแนน 

 

4 
การจัดกิจกรรม 

วิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภท 
ในสถานศึกษา (4 คะแนน) 

มีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชาพิเศษ  รวมทุกประเภท 9 รายวิชาขึ้นไปโดย
มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

4 คะแนน 4 

มีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชาพิเศษ รวมทุกประเภท 6 - 8 รายวิชาโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

3 คะแนน  

มีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชาพิเศษ  รวมทุกประเภท 3 - 5 รายวิชาโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

2 คะแนน  

มีการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชาพิเศษ รวมทุกประเภท ต่ ากว่า 3 รายวิชา 
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

1 คะแนน  

 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๗ 

 บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

5 

การน าหลักการและวิธีการลูกเสือ 
บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และใช้ในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยด าเนินการบันทึก

หลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
หรือวิจัยในชั้นเรียน 

(4 คะแนน) 

บูรณาการ  3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป โดยมีเอกสาร / หลักฐาน  
หรือร่องรอยการด าเนินงาน 4 คะแนน 4 

บูรณาการ  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีเอกสาร / หลักฐาน  
หรือร่องรอยการด าเนินงาน 3 คะแนน  

บูรณาการ  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีเอกสาร / หลักฐาน  
หรือร่องรอยการด าเนินงาน 2 คะแนน  

มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน ๑ คะแนน  

6 

การน าหลักการและวิธีการลูกเสือ 
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  

โดยสรุปผลการด าเนินงาน 
(4 คะแนน) 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ 5 กิจกรรม  
ขึ้นไป โดยมีเอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 

4 คะแนน 4 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ 4 กิจกรรม 
โดยมีเอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 

3 คะแนน  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ 3 กิจกรรม 
โดยมีเอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 

2 คะแนน  

สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ 
น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีเอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 

1 คะแนน  

ผลรวมคะแนน  
  
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๘ 

ข้อสังเกตุหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….....
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ................................................ 
 

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

ประธานกรรมการ / กรรมการ 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๑๙ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

1 

มีการจัดกิจกรรมที่น าค าปฏิญาณและกฎ 
ของลูกเสือไปใช้ในการพัฒนา 

คุณลักษณะของผู้เรียน  
(5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม  

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม  

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม  

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๐ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

2 
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 

ของผู้เรียน (5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๑ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

3 
มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือ 
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

(5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
  
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๒ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

4 
มีการจัดกิจกรรมที่น าระบบหมู่ไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  

(5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๓ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

5 

มีการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 
จากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  

(5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๔ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

6 

มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ที่สร้างความก้าวหน้า ท้าทาย  

และดึงดูดใจเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ของผู้เรียน (5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
  
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๕ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

7 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติ ส่งเสริมความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (๕ คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๖ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ชื่อสถำนศึกษำ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน 
 
 

  

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

8 
มีการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 

จากชุมชน ให้บริการชุมชน 
และพัฒนาชุมชน (5 คะแนน) 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 8 กิจกรรมขึ้นไป 

5 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 6 - 7 กิจกรรม 

4 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 4 - 5 กิจกรรม 

3 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน  
จ านวน 2 - 3 กิจกรรม 

2 คะแนน  

มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

ผลรวมคะแนน  
ข้อสังเกตุหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….....
....................................................................... ............................................................................................................................. ...............................................................................

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

ประธานกรรมการ / กรรมการ 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๗ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ณ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

4. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

1 

สถานศึกษามีการบริหารงานลูกเสือ 
ในสถานศึกษา ตามประเภทของลูกเสือ  

(4 คะแนน) 
(เอกสารหลักฐาน ได้แก่ ลส. 1 - ลส. 19) 

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 7 รายการ ขึ้นไป 4 คะแนน 4 

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 4 - 6 รายการ 3 คะแนน  

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 1 - 3 รายการ 2 คะแนน  

มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน 1 คะแนน  

2 

สถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(4 คะแนน) 

(เอกสารหลักฐาน ได้แก่ ลส. 13 / ค าสั่ง
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียน) 

มี ลส.๑๓ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา  4 คะแนน  

มี ลส.๑๓ ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 3 คะแนน  

มี ลส.๑๓ ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของจ านวนบุคลากรทางการศึกษา  2 คะแนน  

ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  1 คะแนน  

3 

สถานศึกษามีการเลื่อนชั้นลูกเสือ 
แต่ละประเภท 
(5 คะแนน) 

(เอกสารหลักฐาน ได้แก่ หนังสือการอนุมัติ 
การสอบเลื่อนชั้น หรือการจัดกิจกรรม 

ฝึกอบรมวิชาพิเศษ)       

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 4 รายการ ขึ้นไป 5 คะแนน  

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 3 รายการ 4 คะแนน  

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 2 รายการ 3 คะแนน  

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 1 รายการ 2 คะแนน  

มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน 1 คะแนน  

 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๘ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้คะแนนและติดตำมประเมินผลสถำนศึกษำ โครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 

ณ .............................................................. อ ำเภอ .................................. จังหวัด ................................ 
วันที่ ................ เดือน ............... พ.ศ. .......................... 

4. ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 

   

ล ำดับ ประเด็นกำรพิจำรณำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
ข้อสังเกตและหลักกำรอ้ำงอิงในกำรให้คะแนน ระดับกำรให้คะแนน 

4 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ 
ลูกเสือ (5 คะแนน) 
ลักษณะของกิจกรรม ได้แก่          
1. การฝึกอบรมในด้านระเบียบวินัย  
2. กิจกรรมด้านพิธีการต่างๆ ของลูกเสือ เช่น  
พิธีเข้าประจ ากอง การถวายราชสดุดี เป็นต้น 
3. กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม 
กิจกรรมทักษะลูกเสือ เช่น การผูกเง่ือน  
การบุกเบิก การสะกดรอย เป็นต้น 

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 4 รายการ ขึ้นไป 5 คะแนน 4 
มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 3 รายการ 4 คะแนน  

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 2 รายการ 3 คะแนน  

มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน จ านวน 1 รายการ 2 คะแนน  

มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสาร / หลักฐานการด าเนินงาน 1 คะแนน  

5 

สถานศึกษามีนวัตกรรม (Innovation)  
หรือผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice)  
ด้านกิจกรรมลูกเสือ (2 คะแนน) 

มีนวัตกรรม (Innovation) หรือ ผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ ระดับสถานศึกษา (Best Practice) ซึ่งเป็นผลงำน 
ที่ได้รับรำงวัลหรือกำรยอมรับจำกหน่วยงำน 

2 คะแนน  

มีนวัตกรรม (Innovation) หรือ ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือ 1 คะแนน  

ผลรวมคะแนน  
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๒๙ 

 
  
ข้อสังเกตุหรือควำมคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมกำร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….....
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................  
 

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

ประธานกรรมการ / กรรมการ 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๓๐ 

นิยำมค ำศัพท์ 
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำเท่ำนั้น 
๒. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู พนักงำนรำชกำร                      

ครูอัตรำจ้ำง ทั้งหมดในสถำนศึกษำ  
๓. หลักสูตรทักษะทำงลูกเสือ ได้แก่ กำรบุกเบิก กำรจัดกำรค่ำยพักแรม แผนที่และเข็มทิศ ระเบียบ

แถวลูกเสือ กำรบันเทิงในกองลูกเสือ    
๔. หลักสูตรวิชำพิเศษ  เช่น ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ลูกเสือประชำธิปไตย ลูกเสือคุณธรรม ลูกเสือ

บรรเทำสำธำรณภัย ลูกเสืออำสำจรำจร ลูกเสืออำสำ กกต. เพ่ือพัฒนำประชำธิปไตย ลูกเสือไซเบอร์   
ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลูกเสือพิทักษ์ป่ำ ลูกเสือช่อสะอำด ลูกเสือวัฒนธรรม  
ลูกเสือสวัสดิภำพสัตว์ ลูกเสือทักษะชีวิต ลูกเสือมัคคุเทศก์ ลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน วิชำเฉพำะเหล่ำ
อำกำศ  วิชำเฉพำะเหล่ำสมุทร เป็นต้น 

๕. หลักสูตรลูกเสือ หมำยถึง ข้อบังคับ คณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครอง หลักสูตรและวิชำ
พิเศษลูกเสือส ำรอง ฉบับที่  ๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๒ , สำมัญ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ , สำมัญรุ่นใหญ่ ฉบับที่ ๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ , วิสำมัญ ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่สถำนศึกษำนั้นจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน    

๖. โครงกำรสอนรำยปี หมำยถึง ก ำหนดกำรสอนรำยปี ที่ สถำนศึกษำนั้นจัดกิจกรรมกำรเรียน            
กำรสอนลูกเสือครบทุกประเภทและทุกระดับชั้น จ ำนวน ๔๐ ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ 

๗. โครงกำรสอนรำยภำค หมำยถึง ก ำหนดกำรสอนรำยภำคเรียน ที่สถำนศึกษำนั้นจัดกิจกรรม           
กำรเรียนกำรสอนลูกเสือ ครบทุกประเภทและทุกระดับชั้น จ ำนวน ๒๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน 

๘. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมลูกเสือรำยสัปดำห์ ตำมกระบวนกำร  
(กำรเปิดประชุมกอง ๕ ขั้นตอน) ที่สถำนศึกษำนั้นจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน ๒๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน 
หรือจ ำนวน ๔๐ ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ ครบทุกประเภทและทุกระดับชั้น  

๙. กำรจัดกิจกรรมวิชำพิเศษลูกเสือ หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรทดสอบวิชำ
พิเศษ ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสำมัญ ตำมข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชำติฯ 

๑๐. กำรบูรณำกำร หมำยถึง กำรน ำหลักกำร วิธีกำรลูกเสือ (Scout Method) ไปใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนร่วมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 

       หลักการของลูกเสือ (Principle of Scouting) ๓ ด้ำน ดังนี้ 
๑. Duty to God  (มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์) เช่น กิจกรรม 

กำรเคำรพธงชำติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ กิจกรรมวันปิยมหำรำช กิจกรรมเทิดทูน
สถำบัน  กิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ  ทำงศำสนำ กิจกรรมพิธีกำรต่ำง ๆ  เป็นต้น 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๓๑ 

๒. Duty to Others (มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม) เช่น กำรมีจิตสำธำรณะ กิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ กำรช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่ำ กำรช่วยครูยกของขึ้นห้องเรียน กำรช่วยเก็บ
ขยะในชุมชน เป็นต้น  

๓. Duty to Self (มีควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำตนเอง) เช่น กำรมีวินัย ซื่อสัตย์
ประหยัด อดออม กำรตรงต่อเวลำ กำรรู้จักกำรรอคอย กำรเข้ำแถวซื้ออำหำร กิจกรรม
ประชำธิปไตย เป็นต้น  

 
     วิธีการลูกเสือ (The Scout Method) จากการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ ๔๑                          

ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย             
๑. ค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือ (Scout Promise and Law) 
๒. กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือท ำ (Learning by Doing)                         
๓. ควำมก้ำวหน้ำส่วนบุคคล (Personal Progression)    
๔. กำรท ำงำนเป็นทีม (Team System) 
๕. กำรสนับสนุนจำกผู้ใหญ่ (Adult Support)     
๖. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Framework)        
๗. ธรรมชำติ (Nature)      
๘. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Involvement) 

๑๑. กิจกรรม หมำยถึง กิจกรรมที่สถำนศึกษำให้นักเรียนได้ปฏิบัติเป็นประจ ำ เช่น กำรเดินแถว            
เข้ำโรงเรียน กิจกรรมเข้ำแถวหน้ำเสำธงเป็นระบบหมู่ กิจกรรมมอบธงมำตรฐำนเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ               
กำรไหว้ กำรแต่งกำย กำรเข้ำแถวซื้ออำหำร กำรเลือกตั้งสภำนักเรียน ค่ำยผู้น ำ กิจกรรมลูกเสือ จิตอำสำ                       
กำรประชุมนำยหมู่ กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมพัฒนำชุมชน กิจกรรม ๕ ส เป็นต้น 

๑๒.  ค ำปฏิญำณ คือ ค ำมั่นสัญญำที่ ลูก เสือได้ ให้ ไว้แก่ผู้ บั งคับบัญชำต่อหน้ำแถวในพิธี                         
เข้ำประจ ำกอง หรือพิธีกำรของลูกเสือด้วยควำมจริงใจหรือสมัครใจ 
      ๑๓. กฎ คือ ข้อก ำหนดส ำหรับเป็นแนวทำงให้ลูกเสือน ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวันจนเกิดเป็นนิสัย
ประจ ำตัว (Code of Living) มีประเด็นกำรพิจำรณำ เช่น กิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องค ำปฏิญำณ
และกฎของลูกเสือ เช่น  พิธีทบทวนค ำปฏิญำณของลูกเสือ  กิจกรรมเลือกตั้ งประธำนนักเรียน                      
กิจกรรมของหำยได้คืน  กิจกรรมวันพ่อแห่ งชำติ  กิจกรรมวันแม่แห่ งชำติ  กิจกรรมวันไหว้ครู                          
กิจกรรมท ำบุญตักบำตร กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  กิจกรรมประชุม               
สภำนักเรียน กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม ๕ ส  กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero waste) กิจกรรมรักจริงต้องไม่ทิ้งขยะ งำนชุมนุมลูกเสือ (ตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับโลก)              
กิจกรรม Scout friendship (ช่องทำง Social media) กิจกรรมผูกเสี่ยว กิจกรรมประกวดเครื่องแต่งกำย
ลูกเสือ กิจกรรมประกวดมำรยำท กิจกรรมอ่อนน้อมถ่อมตน กิจกรรมส่งเสริมพูดเพรำะ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมรณรงค์ไม่ฆ่ำสัตว์  กิจกรรมรักษำศีล ๕ กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์พ้ืนบ้ำน กิจกรรมถือศีลกินเจ              
กิจกรรมร่วมบริจำคไถ่ชีวิตสัตว์  กิจกรรมบริจำคอำหำรเพ่ือน้อง กิจกรรมกำรเดินทำงไกลแรมคืน               



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๓๒ 

(กำรอยู่ค่ำยพักแรม) กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมฐำนผจญภัย กิจกรรมเวรประจ ำวัน/เขตรับผิดชอบ               
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมสมุดบันทึกควำมดี กิจกรรมธนำคำรโรงเรียน                
กิจกรรมส่งเสริมกำรออม กิจกรรมหำรำยได้ระหว่ำงเรียน กิจกรรมกีฬำสี กำรเปิด  - ปิดประชุมกอง  
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเดินจงกรม กิจกรรมวิปัสสนำ เป็นต้น 

๑๔. กำรเรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ คือ กำรจัดประสบกำรณ์ตรง ทั้งควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
ด้วยกำรลงมือกระท ำตำมควำมสนใจ ท ำให้มีควำมรู้ที่ชัดเจน สำมำรถแก้ปัญหำต่ำง ๆ ด้วยตนเอง             
และท้ำทำยควำมสำมำรถเป็นกำรพัฒนำส่วนบุคคล มีกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกำรจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เช่น กิจกรรมบรรณำรักษ์อำสำ กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมสูทกรรม 
หัวหน้ำคนครัว กิจกรรมทักษะอำชีพ กิจกรรรมวำดภำพระบำยสี กิจกรรมสเก็ตภำพ กิจกรรมแกะสลัก
กิจกรรมสร้ำงหุ่นยนต์  กิจกรรมประกวดระเบียบแถว กิจกรรมปลูกป่ำ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว               
กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมฐำนผจญภัย กิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรมร้องร ำท ำเพลง กิจกรรมรอบกองไฟ 
กิจกรรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้ำน เป็นต้น 

๑๕. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ คือ กำรฝึกอบรมรวมถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือทุกประเภท             
ด้วยกำรใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมำย กำรท ำควำมเคำรพ รหัส ค ำปฏิญำณ กฎ            
คติพจน์ ค ำขวัญ ฯลฯ จะช่วยให้ลูกเสือตระหนักและภำคภูมิใจในกำรเป็นสมำชิกขององค์กำรลูกเสือโลก     
มีกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกำรจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เช่น แกรนด์ฮำวล์ กำรเปิด - ปิดประชุม
กอง พิธีประดับดำว พิธีเข้ำประจ ำกอง พิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม พิธีถวำยรำชสดุดี   กำร
ประชุมนำยหมู่ กำรจัดหมู่ลูกเสือ กำรแสดงรหัส กำรท ำควำมเคำรพ กำรแต่งเครื่องแบบลูกเสือ          พิธี
เข้ำประจ ำกอง ประชุมรอบเสำธง พิธีส ำรวจตัวเอง (Vigil) แกรนด์ฮำวล์ พิธีส่งลูกเสือ เป็นต้น 

๑๖. ระบบหมู่  คือ กำรพัฒนำมนุษย์สัมพันธ์ ในกำรอยู่ร่วมกัน กำรยอมรับซึ่ งกันและกัน                       
กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกำรเรียนรู้และปลูกฝังประชำธิปไตย              
ทั้งควำมร่วมมือ กำรตัดสินใจ ภำวะผู้น ำผู้ตำม มีกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกำรจัดกิจกรรม             
ที่น ำระบบหมู่ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น กิจกรรมสภำนักเรียน กิจกรรมฐำนผจญภัย
กิจกรรมกำรเดินทำงไกลแรมคืน (กำรอยู่ค่ำยพักแรม)  กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมเดินแถวกลับบ้ำน                
กิจกรรมเขตรับผิดชอบ กิจกรรมเปิด - ปิดประชุมกอง กิจกรรมกำรเดินทำงไกลแรมคืน (กำรอยู่ค่ำย        
พักแรม) กิจกรรมสูทกรรม หัวหน้ำคนครัว กิจกรรมประชุมนำยหมู่ กิจกรรมระเบียบแถว กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero waste) กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กิจกรรม ๕ ส เป็นต้น 

๑๗. หน่วยงำน/องค์กรทั้งภำครัฐหรือภำคเอกชน หมำยถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนีต ำรวจ 
โรงพยำบำล กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย สโมสรโรตำรี สโมสรไลออนส์ มูลนิธิ สมำคม ชมรม 
องค์กรอิสระ ศิษย์เก่ำ วัด ห้ำงหุ้นส่วน/บริษัท/ร้ำนค้ำ ประชำชนทั่วไป กองทุนหมู่บ้ำน เป็นต้น                         
ที่ให้กำรสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/งำน/โครงกำร เช่น กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด กิจกรรมลูกเสือ
จรำจร กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมลูกเสือช่อสะอำด กิจกรรม
ลูกเสือไซเบอร์ กิจกรรมลูกเสือบรรเทำสำธำรณภัย กิจกรรมซ่อมแซมห้องน้ ำในโรงเรียน กิจกรรม                  
เลี้ยงอำหำรกลำงวัน กิจกรรมสนับสนุนทุนกำรศึกษำ กิจกรรมสร้ำงแรงบันดำลใจ กิจกรรมอบรมลูกเสือ
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คุณธรรม กิจกรรมสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้  กิจกรรมทำสีห้องเรียน ห้องน้ ำ หรือรั้ว กิจกรรมสนับสนุน                 
กิจกรรมกำรเดินทำงไกลแรมคืน (กำรอยู่ค่ำยพักแรม) กิจกรรมได้รับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จำกองค์กร
ทำงศำสนำ เป็นต้น 

๑๘. กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้ำงควำมก้ำวหน้ำ ท้ำทำย ดึงดูดใจ หมำยถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้น            
ให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นและส่งเสริมกำรพัฒนำตนเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะ
ของผู้เรียน มีกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้ำงควำมก้ำวหน้ำท้ำทำย 
และดึงดูดใจเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะของผู้เรียน เช่น กิจกรรมตำมหลักสูตรข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ    
แต่ละประเภทของลูกเสือในสถำนศึกษำนั้น ๆ พิธีเข้ำประจ ำกอง พิธีประดับเครื่องหมำยของลูกเสือ               
แต่ละประเภท กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือประชำธิปไตย               
กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรม กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือบรรเทำสำธำรณภัย กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
อำสำจรำจร กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่ำ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
จิตอำสำพระรำชทำน กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอำด  กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือวัฒนธรรม                    
กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือสวัสดิภำพสัตว์ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือทักษะชีวิต กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออำสำ กกต.เพ่ือพัฒนำประชำธิปไตย           
กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

๑๙. กำรเรียนรู้กลำงแจ้ง หมำยถึง กำรใช้ชีวิตอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ จะส่งเสริมควำมเข้ำใจ               
และควำมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กำรเดินทำงไกล อยู่ค่ำยพักแรม กำรประกอบอำหำร กำรผจญภัย ฯลฯ                
เป็นกำรพัฒนำตนเองในแบบองค์รวม มีกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กลำงแจ้ง เช่น กิจกรรมกำรเดินทำงไกลแรมคืน (กำรอยู่ค่ำยพักแรม)  กิจกรรมลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  กิจกรรมกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำ กิจกรรมโคก หนอง นำ                                   
กิจกรรมท ำฝำยชะลอน้ ำ กิจกรรมสร้ำงแนวกันไฟป่ำ กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน กิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ ำ 
กิจกรรมก ำจัดวัชพืช กิจกรรม 3R กิจกรรมธนำคำรขยะ กิจกรรมป้องกันภัยจำกกำรจมน้ ำ กิจกรรมรณรงค์
ลดกำรเผำป่ำ กิจกรรมอนุรักษ์ดิน กิจกรรมอนุรักษ์น้ ำกิจกรรมท ำปุ๋ยหมักจำกใบไม้หรือวัชพืช ลูกเสือ
พลังงำนแสงอำทิตย์ (Scouts go Solar) ผู้น ำลูกเสือสันติภำพ (Messenger of Peace) รำงวัลลูกเสือโลก  
(Scout of The world Award) โครงกำรลดกำรใช้พลำสติก (Plastic Tide Turners) ลูกเสือสิ่งแวดล้อม 
(World Scout Environment Programme) เป็นต้น 

๒๐. ลูกเสือหยั่งรำกลึกในชุมชน หมำยถึง สมำชิกของชุมชน มีบทบำทในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต  
ในสังคม ให้บริกำรชุมชน และพัฒนำชุมชน มีกิจกรรม/งำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกำรจัดกิจกรรมที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกชุมชนให้บริกำรชุมชนและพัฒนำชุมชน  เช่น กิจกรรมลูกเสือจรำจร กิจกรรมลูกเสือ             
จิตอำสำ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน กิจกรรมท ำฝำยชะลอน้ ำ กิจกรรมมัคคุเทศก์ 
กิจกรรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง  กิจกรรม อสม.น้อย กิจกรรม อย.น้อย กิจกรรมมัคนำยกน้อย กิจกรรมร่วม           
สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องยนต์ให้แก่ชุมชน กิจกรรมซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กิจกรรมกวำดบ้ำนลำนเจดีย์ในวันพระ กิจกรรมลงแขก กิจกรรม ๕ ส ในชุมชน เป็นต้น 
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๒๑. ค ำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือของสถำนศึกษำ หมำยถึง ค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ท ำกำร           
สอนลูกเสือ ส ำหรับผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่ขอแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือประเภทนั้นไม่ได้                  
เนื่องจำกมีวุฒิทำงลูกเสือไม่ตรงตำมประเภทนั้น ๆ แต่ต้องมีวุฒิบัตรทำงลูกเสือแนบท้ำย 

๒๒. นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง กระบวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือด้วยแนวคิด  สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ 
ที่ไม่เคยปฏิบัติมำก่อน หรือดัดแปลง พัฒนำจำกของเดิมที่ปฏิบัติอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพให้ดีขึ้น  

๒๓. วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice)  หมำยถึง วิธีกำร หรือแนวทำงจัดกิจกรรมลูกเสือ                   
จนท ำให้สถำนศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเป็นที่ยอมรับ                      
ในระดับต้นสังกัด หรือ หน่วยงำนที่ก ำกับขั้นต้น เช่น รำงวัลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รำงวัลระดับ
อำชีวศึกษำ (สอศ.) รำงวัลระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น 

๒๔. แบบลส.ต่าง ๆ หมายถึง เอกสารลูกเสือดังนี้ 
ลส.1 ใบขอแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ  กองลูกเสือ ลส.2 ใบขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ   ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ 
ลส.5 รายงานการลูกเสือประจ าปี ลส.6 ทะเบียนกองลูกเสือส ารอง 
ลส.7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ ลส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ลส.9 ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ 
ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.12 ใบตั้งกองลูกเสือ 
ลส.13 ใบตั้งผู้บังคับบัญชา ลส.14 ใบส าคัญก ากับเข็มลูกเสือสมนาคุณ 
ลส.15 บัตรประจ าตัวลูกเสือส ารอง ลส.16 บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญ 
ลส.17 บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลส.18 บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญ 
ลส.19 ใบเสร็จรับเงิน  

        ๒๕. การนับระยะเวลา หมายถึง การนับระยะเวลาย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา เช่น การเข้าร่วมโครงการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้นับผลงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
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ตำรำงกรอบการพิจารณาเพื่อให้คะแนน 
กำรคัดเลือกสถำนศึกษำโครงกำรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

 

ด้านที่ ๑ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  (คะแนน ๑๘ คะแนน) 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมหลักกำร วิธีกำรทำงลูกเสือ วำงแผน

ก ำหนดแนวทำงนโยบำย วิสัยทัศน์ ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมแนวทำงโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
   ๑.๑ ด้านการพัฒนาตนเอง (๗) 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ คุณวุฒิทางลูกเสือ 
๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเครื่องหมาย               
วูดแบดจ์ ๒ ท่อนขึ้นไป โดยปรากฏหลักฐาน              
หรือเอกสาร 
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิทางลูกเสือ               
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) โดยปรากฏหลักฐาน            
หรือเอกสาร 
๑.๓ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณวุฒิทางลูกเสือ                 
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยปรากฏหลักฐาน 
หรือเอกสาร 

(๓) 
๓ 
 

๒ 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์
หนังสือส ำคัญจำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ    
วูดแบดจ์ ๒ ท่อนทุกประเภท 
วุฒิบัตร A.T.C.ทุกประเภท 
วุฒิบัตร B.T.C.ทุกประเภท 

๒ การเข้าร่วมสัมมนา/เป็นคณะท างาน/เป็นวิทยากร
ด้านลูกเสือ 
 ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม ประชุมสัมมนา / 
เป็นคณะท างานหรือร่วมเป็นคณะวิทยากรจ านวน   
4 ครั้งข้ึนไป  โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่าง
ชัดเจน 
 ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม ประชุมสัมมนา / 
เป็นคณะท างานหรือร่วมเป็นคณะวิทยากรด้าน
ลูกเสือ จ านวน 3 ครั้ง  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 
 ๒.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม ประชุมสัมมนา / 
เป็นคณะท างานหรือร่วมเป็นคณะวิทยากรด้าน
ลูกเสือ จ านวน 2  ครั้ง  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 
 ๒.๔ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม ประชุมสัมมนา / 
เป็นคณะท างานหรือร่วมเป็นคณะวิทยากรด้าน
ลูกเสือ จ านวน 1 ครั้ง  
โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสารอย่างชัดเจน 

(๒) 
 

๒ 
 
 
 

๑.๕ 
 
 

๑ 
 
 
 

๐.๕ 

พิจำรณำจำก กำรเข้ำร่วมสัมมนำ/เป็น
คณะท ำงำนด้ำนลูกเสือ โดยปรำกฎหลักฐำน
เอกสำรอย่ำงชัดเจน ดังนี้  
๑. ค ำสั่ง หรือหนังสือเชิญ 
๒. เกียรติบัตร หรือหนังสือขอบคุณ                        
จำกกำรสัมมนำ 
กรณีเป็นวิทยำกรให้กำรฝึกอบรมบุคลำกำร          
ทำงลูกเสือ ให้มีเอกสำรอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 
๑. ค ำสั่ง หรือหนังสือเชิญ 
๒. หนังสือรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่   
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๓ การร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
 ๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน ๗ ครั้ง ขึ้น
ไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 
 ๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 5 – 6 ครั้ง 
ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 
 ๓.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 3 – 4 ครั้ง 
ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 
 ๓.๔ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 1 – 2 ครั้ง 
ขึ้นไป โดยปรากฎหลักฐานหรือเอกสาร 

(๒) 
 

๒ 
 
 

๑.๕ 
 
 

๑ 
 
 

๐.๕ 

พิจำรณำจำก กำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ          
และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหน่วยงำนอื่นๆ                   
โดยปรำกฎหลักฐำนหรือเอกสำรอย่ำงชัดเจนจำก    
- ค ำสั่ง  
- หนังสือเชิญ  
- เกียรติบัตร   
- ภำพถ่ำย  
- สื่อดิจิทัล (Digital Media) 
   สรุปรำยงำนผลกำรร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม
ค่ำยลูกเสือ  กิจกรรมในหลักสูตรวิชำพิเศษ 
กิจกรรมลูกเสือ จิตอำสำพระรำชทำน กิจกรรม
ด้ำนพิธีกำรต่ำงๆ ของลูกเสือ เป็นต้น 

 
๑.๒ ด้านการบริหารสถานศกึษา (๑๑) 

ที ่
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๑ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านลูกเสือ           
ในแผนของสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
๑.๑ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ด้านลูกเสือ
ในแผนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยปรากฎ
หลักฐานหรือร่องรอย จ านวน ๒ แผน ขึ้นไป 
๑.๒ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ ด้านลูกเสือ
ในแผนในสถานศึกษาอย่างชัดเจน โดยปรากฎ
หลักฐานหรือร่องรอย จ านวน ๑ แผน 

(๒) 
 

 

๒ 
 
 

 
๑ 

พิจำรณำจำก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งปรำกฎ
หลักฐำน เช่น  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำหรือ
ปีงบประมำณ เป็นต้น โดยมีเนื้อหำในแผนที่
สอดคล้องกับวิธีกำรของลูกเสือ(Scout Method)  

๒ การน าหลักการ/วิธีการของลูกเสือไปก าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการและการจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา   
 ๒.๑ ผู้บริหารน าหลักการ / วิธีการของลูกเสือ ไป
ก าหนดนโยบายแผนงาน / โครงการ และการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างชัดเจนโดยมีหลักฐาน 
เอกสารหรือร่องรอยการด าเนินงาน 

(๓) 
 
 

๓ 
 
 
 

 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีกำรน ำหลักกำร/วิธีกำรของลูกเสือไป
ก ำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ เช่น ค ำสั่ง รำยงำน
กำรประชุม  สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม  
เป็นต้น 
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 ๒.๒ ผู้บริหารน าหลักการ / วิธีการของลูกเสือ ไป
ก าหนดนโยบายแผนงาน / โครงการ หรือการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างชัดเจน โดยมีหลักฐาน 
เอกสารหรือร่องรอยการด าเนินงาน 
 ๒.๓ ผู้บริหารน าหลักการ/วิธีการของลูกเสือไป
ก าหนดนโยบาย อย่างชัดเจน โดยมีหลักฐาน 
เอกสารหรือร่องรอย 

๒ 
 
 

 
๑ 

๓ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าวิธีการลูกเสือ
ไปใช้ในสถานศึกษา 
 ๓.๑ ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
น าวิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
โดยมีระยะเวลาติดต่อกัน 2 ปี ขึ้นไป 
 ๓.๒ ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
น าวิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 
โดยมีระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปี 
 ๓.๓ ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
น าวิธีการลูกเสือไปใช้ในสถานศึกษา แต่ยังไม่ครบทุก
ภาคเรียนในระยะเวลา 1 ปี 

(๓) 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่น ปฏิทินกำรนิเทศ  แบบนิเทศ  สรุปแบบ
นิเทศติดตำม  ภำพถ่ำย เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

 
๔ กำรจัดสภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

ในสถำนศึกษำ  
๔.๑ ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษามากกว่า ๒ รายการ 
๔.๒ ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา ๒ รายการ 
๔.๓ ผู้บริหารจัดให้มีสภาพแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

(๓) 
 

๓ 
 

๒ 
    

๑ 

พิจำรณำจำก สภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำ เช่น 
พ้ืนที่กำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ที่พักนอนลูกเสือ  
ห้องประชุม  เสำธงเปิดประชุมกอง เป็นต้น  
แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ เช่น  ห้องลูกเสือ  
ฐำนผจญภัย  สวน/สวนหย่อมลูกเสือ  ป้ำยนิเทศ
กิจกรรมลูกเสือ  สื่อด้ำนกิจกรรมลูกเสือ  เป็นต้น 
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คะแนน ๒๒ คะแนน) 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ต้องน ำควำมรู้และทักษะต่ำง ๆ ทำงด้ำน

ลูกเสือมำพัฒนำต่อยอดในกองลูกเสือของแต่ละสถำนศึกษำ เน้นกำรพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ น ำหลักกำรและวิธีกำรลูกเสือไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ฝึกอบรมลูกเสือ กิจกรรม
นักเรียน ตลอดจนบูรณำกำรและสอดแทรกกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนในสถำนศึกษำ  

ที ่
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๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ที่มีคุณวุฒิลูกเสือ ตั้งแต่ระดับขั้น 
B.T.C. ขึ้นไป  
๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจ ำนวนครูและบุคลำกร              
ทำงกำรศึกษำทั้งหมดของโรงเรียน 
๑.๒ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ของจ ำนวนครูและบุคลำกร              
ทำงกำรศึกษำทั้งหมดของโรงเรียน 
๑.๓ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ของจ ำนวนครูและบุคลำกร               
ทำงกำรศึกษำทั้งหมดของโรงเรียน 
๑.๔ ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ของจ ำนวนครูและบุคลำกร              
ทำงกำรศึกษำทั้งหมดของโรงเรียน 

(๔) 
 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

พิจำรณำจำกหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
     วุฒิบัตรลูกเสือ B.T.C. ขึ้นไปทุกประเภท  
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
     กรณีหำค่ำร้อยละได้จุดทศนิยมตั้งแต่ ๐.๕   
ขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็นจ ำนวนเต็ม  

๒ ครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษาได้รับ 
การฝึกอบรมเพิ่มเติมวิชาทักษะทางลูกเสือ และ
หรือหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม  
 ๒.๑ ครูและบุคลำกรทำงศึกษำในสถำนศึกษำ                       
ผ่ำนกำรฝึกอบรม ตั้งแต่ ๒ รำยกำรขึ้นไป 
 ๒.๒ ครูและบุคลำกรทำงศึกษำในสถำนศึกษำ               
ผ่ำนกำรฝึกอบรม ๑ รำยกำร 

(๒) 
 
 

๒ 
 

๑ 
 

พิจำรณำจำก วุฒิบัตรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมวิชำ
ทักษะทำงลูกเสือ และหรือหลักสูตรพิเศษ
เพ่ิมเติม โดยนับตำมจ ำนวนหลักสูตรที่เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม เช่น เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำบุกเบิก 
๓ คน นับเป็น ๑ รำยกำร เข้ำรับกำรฝึกอบรม           
๑ คน ๓ หลักสูตร นับเป็น ๓ รำยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๓๙ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๓ มีแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและน าไปใช้ใน
สถานศึกษา โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. หลักสูตรลูกเสือ 
  ๒. โครงกำรสอนรำยปี 
  ๓. โครงกำรสอนรำยภำค 
  ๔. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้                       
  ๕. บันทึกหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำลูกเสือ 
   ๓.๑ มีเอกสำรหรือหลักฐำนกำรด ำเนินงำน             
๓ รำยกำร 
   ๓.๒ มีเอกสำรหรือหลักฐำนกำรด ำเนินงำน             
๒ รำยกำร 
   ๓.๓ มีเอกสำรหรือหลักฐำนกำรด ำเนินงำน                  
๑ รำยกำร 
   ๓.๔ มีกำรด ำเนินงำนแต่ไม่มีเอกสำรหรือหลักฐำน 

(๔) 
 
 
 
 
 
 

๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำน และข้อมูลเชิงประจักษ์   
   ต้องมีกำรบันทึกหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิชำลูกเสือครบทุกแผน ทุกประเภท และ               
ทุกระดับชั้นที่สถำนศึกษำนั้นจัดกิจกรรม             
กำรเรียนกำรสอน (บังคับ)       
     กรณีไม่มีบันทึกหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
แต่มีกำรด ำเนินงำนเอกสำรต่ำง ๆ ให้ ๑ คะแนน 
    

๔ "การจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภท                    
ในสถานศึกษา  
๔.๑ มีกำรส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชำพิเศษ  รวม
ทุกประเภท ๙ รำยวิชำขึ้นไปโดยมีเอกสำรหรือ
หลักฐำนกำรด ำเนินงำน 
๔.๒ มีกำรส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชำพิเศษ รวมทุก
ประเภท ๖ - ๘ รำยวิชำโดยมเีอกสำรหรือหลักฐำน                  
กำรด ำเนินงำน  
๔.๓ มีกำรส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชำพิเศษ รวมทุก
ประเภท ๓ - ๕ รำยวิชำโดยมเีอกสำรหรือหลักฐำน               
กำรด ำเนินงำน 
๔.๔ มีกำรส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมวิชำพิเศษ รวมทุก
ประเภท ต่ ำกว่ำ ๓ รำยวิชำ โดยมีเอกสำรหรือ
หลักฐำน  กำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 

(๔) 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำกร่องรอยหลักฐำน เอกสำร ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนี้ 
หนังสืออนุมัติผลกำรสอบและอนุญำตให้ประดับ
เครื่องหมำยวิชำพิเศษลูกเสือจำกผู้อ ำนวยกำร
ลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือ
จังหวัด เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
แล้วแต่กรณี  
กรณีไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประดับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ให้พิจำรณำจำก
โครงกำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือแต่ละประเภท 
หนังสือขออนุญำตฯ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบวิชำพิเศษ และข้อสอบภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๐ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๕ การน าหลักการและวิธีการลูกเสือบูรณาการ              
ในแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
โดยด าเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
หรือวิจัยในชั้นเรียน 
 ๕.๑ บูรณำกำร ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ขึ้นไป                          
โดยมีเอกสำร / หลักฐำน หรือร่องรอยกำร
ด ำเนินงำน" 
๕.๒ บูรณาการ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
เอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 
๕.๓ บูรณาการ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
เอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 
๕.๔ มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสารหลักฐาน 

(๔) 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

พิจำรณำจำกหลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดังนี้  
๑. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
๒. บันทึกหลังแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
๓. รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน   

๖ "การน าหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา โดยสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
๖.๑ "สถำนศึกษำจัดกิจกรรมโดยน ำหลักกำรและ
วิธีกำรลูกเสือไปใช้ ๕ กิจกรรม ขึ้นไป โดยมีเอกสำร 
/ หลักฐำน หรือร่องรอยกำรด ำเนินงำน" 
๖.๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและ
วิธีการลูกเสือไปใช้ 4 กิจกรรม โดยมีเอกสาร / 
หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 
๖.๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและ
วิธีการลูกเสือไปใช้ 3 กิจกรรมโดยมีเอกสาร / 
หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 
๖.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมโดยน าหลักการและ
วิธีการลูกเสือไปใช้น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมี
เอกสาร / หลักฐาน หรือร่องรอยการด าเนินงาน 

๔ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 
 

๒ 
 

๑ 

พิจำรณำจำกหลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่น แผนงำน/โครงกำร ที่ได้รับกำรอนุมัติ            
รำยงำนโครงกำร หรือรำยงำนกำรจัดกิจกรรม 
ภำพถ่ำยกิจกรรม สื่อดิจิทัล (Digital Media) 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๑ 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน คะแนนรวมทั้งหมด  40 คะแนน 
 แนวทำงในกำรพิจำรณำด้ำนที่ ๓ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน มีประเด็น
กำรพิจำรณำโดยอำศัยวิธีกำรทำงลูกเสือ (scout method) จำกส ำนักงำนลูกเสือโลก 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ มีการจัดกิจกรรมที่น าค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียน 
๑.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๑.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๑.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๑.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๑.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 

 
๕ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 

 
๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๑ - ๑๓ หน้ำ ๑๑) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 
 
 
 
 

๒ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
๒.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๒.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๒.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๒.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๒.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 
 

๕ 
 

 
๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๔ หน้ำ ๑๒) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๒ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๓ มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
๓.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๓.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๓.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๓.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๓.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 

๕ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๕ หน้ำ ๑๒) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 

๔ มีการจัดกิจกรรมที่น าระบบหมู่ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  
๔.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๔.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๔.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๔.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๔.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 

๕ 
 
 

๔ 
 

 
๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

 พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๖ หน้ำ ๑๒) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๓ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๕ มีการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนไป
ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
๕.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๕.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๕.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๕.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๕.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 
 

๕ 
 
 

๔ 

 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๗ หน้ำ ๑๒) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 

๖ มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้าง
ความก้าวหน้า ท้าทาย และดึงดูดใจ 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
๖.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๖.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๖.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๖.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๖.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 

 
๕ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 

 
๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๘ หน้ำ ๑๓) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๔ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา 

๗ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม  
๗.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๗.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๗.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๗.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๗.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 

 
๕ 

 

 
๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๑๙ หน้ำ ๑๓) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 

๘ มีการจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนให้บริการชุมชนและพัฒนาชุมชน 
๘.๑ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๘ กิจกรรมขึ้นไป 
๘.๒ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๖-๗ กิจกรรม 
๘.๓ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๔-๕ กิจกรรม 
๘.๔ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม โดยมี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 
      จ านวน ๒-๓ กิจกรรม 
๘.๕ มีการด าเนินงาน / กิจกรรม แต่ไม่มี 
      เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 

๕ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 

พิจำรณำจำก หลักฐำนและข้อมูลเชิงประจักษ์ตำมตัวอย่ำง
กิจกรรม 
(เอกสำรนิยำมค ำศัพท์ ข้อ ๒๐ หน้ำ ๑๓) 
โดยมีหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  
- งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
- รูปภำพกิจกรรม  
- วีดิทัศน์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สภำพจริง 
 
 

 
 
 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๕ 

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ คะแนนรวมทั้งหมด  20 คะแนน 
  การจัดกิจกรรมในการบริหารงานในกองลูกเสือ เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีเอกสารหลักฐาน                         

ในการพัฒนากองลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ                 
แล้วสามารถสร้างนวัตกรรม หรือผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนดี                 
วิถีลูกเสือ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

๑ สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ 
ตำมประเภทของลูกเสือ   
๑.๑ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
      จ านวน  7 รายการ ขึ้นไป 
๑.๒ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
      จ านวน 4 - 6 รายการ 
๑.๓ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
      จ านวน  1 - 3 รายการ 
๑.๔ มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสาร / หลักฐาน 
การด าเนินงาน 

(๔) 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

พิจารณาจาก  หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ตามประเภท
ของลูกเสือที่มีในสถานศึกษา ตาม ลส.ต่างๆ
(เอกสารค านิยามศัพท์ ข้อ ๒๕ หน้า ๑๔) 
     รวมถึงแผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงาน
กองลูกเสือของสถานศึกษา   โดยนับตาม
ประเภทของเอกสาร เช่น แบบ ลส.1 มีจ านวน
เท่าใดให้นับเป็น 1 รายการ หรือ แบบ ลส.13  
มีจ านวนเท่าใดให้นับเป็น 1 รายการ เป็นต้น   
  

๒ สถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
 ๒.๑ มี ลส.๑๓ ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ านวน
บุคลากรทาการศึกษา 
 ๒.๒ มี ลส.๑๓ ร้อยละ 70 - 79 ของจ านวน
บุคลากรทาการศึกษา 
 ๒.๓ มี ลส.๑๓ ร้อยละ 60 - 69 ของจ านวน
บุคลากรทาการศึกษา  
๒.๔ ต่ ากว่าร้อยละ 60 มีเอกสาร/หลักฐาน  
การด าเนินงาน  

(๔) 
๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

พิจารณาจาก หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
          - การตรวจสอบเอกสาร แบบ ลส.13 
รวมถึง  ค าสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือของ
สถานศึกษา 
         - ค าสั่งนี้มาใช้แทน ลส.13 ได้ โดยให้
แนบวุฒิบัตรทางลูกเสือประกอบ  

-  กรณีหาค่าร้อยละได้จุดทศนิยมตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม 

 
 

๓ สถำนศึกษำมีกำรเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเภท 
 ๓.๑ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
       จ านวน 4 รายการ ขึ้นไป 
 ๓.๒ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
       จ านวน ๓ รายการ  
 ๓.๓ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
       จ านวน  ๒ รายการ  
 ๓.๔ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน       
จ านวน ๑ รายการ  
๓.๕ มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสาร /  
       หลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

พิจารณาจาก ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สรุปรายงานกิจกรรมที่สถานศึกษามี 

การจัดกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความ
เจริญก้าวหน้าของลูกเสือตามล าดับชั้น และ
รวมถึงการทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ของลูกเสือแต่ละประเภท เช่น พิธีประดับดาว
ของลูกเสือส ารอง , พิธีส่งตัวลูกเสือแต่ละ
ประเภท , การสอบเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ของลูกเสือแต่ละประเภท เป็นต้น 
 



คู่มือการใช้เกณฑ์การประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ หน้ำ ๔๖ 

ที ่
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

4 สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ 
4.๑ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
      จ านวน 4 รายการ ขึ้นไป 
 4.๒ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
       จ านวน ๓ รายการ  
4.๓ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
       จ านวน  ๒ รายการ  
 4.๔ มีเอกสาร / หลักฐาน การด าเนินงาน  
       จ านวน ๑ รายการ  
 4.๕ มีการด าเนินงานแต่ไม่มีเอกสาร /  
       หลักฐานการด าเนินงาน 

(๕) 
 
 
 

๕ 
 

๔ 
 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

พิจารณาจาก ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- สรุปรายงานกิจกรรมที่สถานศึกษามี 
การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงประเภทกิจกรรม
สัญลักษณ์ลูกเสือ  เช่น การเปิดแกรนด์
ฮาวล์ , การเปิดประชุมกอง , การฝึกอบรม
ระเบียบแถว , การเข้าประจ ากอง , การ
ถวายราชสดุดี , การสวนสนาม , การเดิน
ทางไกลแรมคืน (การอยู่ค่ายพักแรม) 
เป็นต้น 

 
๕ สถำนศึกษำมีนวัตกรรม (Innovation)  หรือ  

ผลกำรด ำเนินงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   ของ
สถำนศึกษำ (Best Practice) ด้ำนกิจกรรมลูกเสือ  
 ๒.๑ มีนวัตกรรม (Innovation) หรือ                            
ผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ                    
ระดับสถานศึกษา (Best Practice) ซึ่งเป็นผลงาน          
ที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากหน่วยงาน  
 ๒.๒ มีนวัตกรรม (Innovation) หรือ                     
ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือ 

(๒) 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

พิจารณาจาก ข้อมูลที่สถานศึกษาน าเสนอ 
นวัตกรรม (Innovation)  หรือ  
ผลการด าเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ               
ของสถานศึกษา (Best Practice) ด้านกิจกรรม
ลูกเสือ ผลงาน รางวัลที่ได้รับ 
 
 

หมำยเหตุ : คะแนนทุกหมวดและคะแนนรวม ใช้แบบทศนิยม ๒ ต าแหน่ง   
 


	ปก
	คู่มือ

