
1. นิยามศัพท์ 
               “ผู้บริหารสถานศึกษา”  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน                
ในสถานศึกษาทุกสังกัด ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
               “ผลงาน” หมายถึง ผลงานด้านการพัฒนากิจการลูกเสือตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนับต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา ก่อนปีที่ยื่นค าขอ 

2. คุณสมบัติ 
2.1 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน หรือ รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน (ลส.13) กรณีย้ายสถานศึกษา สามารถนับเวลาที่ด ารงต าแหน่ง

ต่อเนื่องได้ แต่ต้องมีหนังสือส าคัญแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือในต าแหน่งที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษานับถึงปีการศึกษาก่อนยื่นค าขอ 
2.2 มีคุณวุฒิทางลูกเสือไม่ต่ ากว่าเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (W.B.)  
2.3 มีผลงานการบริหารกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือที่ตนเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงปีการศึกษาก่อนยื่นค าขอ 
2.4 ไม่เคยได้รับรางวัล “เข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ” 

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือก (100 คะแนน) 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องยื่นแบบค าขอที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
                3.1 การพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ   10 คะแนน 

3.2 อุดมการณ์ในการพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษา 10 คะแนน 
3.3 การก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายแผนพัฒนาและระบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 10 คะแนน 
3.4 การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาให้มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ 10 คะแนน 
3.5 การบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา  10  คะแนน 
3.6 การบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา 10  คะแนน 
3.7 การจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือและสนับสนุนกองลูกเสือในสถานศึกษา  10  คะแนน                                                                                              
3.8 การส่งเสริมกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ   10  คะแนน  
3.9 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ 10  คะแนน 
3.10 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาให้มาส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา   10  คะแนน 
ทั้งนี้ ผลการตัดสินการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 



หลักเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

1. การพัฒนาตนเอง
ให้มีสมรรถนะในการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
 
 

1. เข้ารับการฝึกอบรมให้มีวุฒิทางการลูกเสือไม่ต่ ากว่า
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ( W.B) 
๒. เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนาทางการลูกเสือ 
๓. เข้าร่วมเป็นคณะท างาน/ คณะกรรมการด้านกิจกรรม
ลูกเสือในระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 
4. เป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือใน
ระดับต่าง ๆ  
๕. น าความรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาพัฒนากิจการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

10 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา 5 รายการ 

- ส าเนาวุฒิบัตร 

- ค าสั่ง 

- หนังสือเชิญ / หนังสือรับรอง 

- ภาพกิจกรรม 

8 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา 4 รายการ 

6 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา 3 รายการ 

4 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา 2 รายการ 

2 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา ๑ รายการ 

2. อุดมการณ์ในการ
พัฒนากิจการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

๑. แต่งเครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือฯ 
๒. แต่งเครื่องแบบลูกเสือถูกต้องทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการลูกเสือ 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาแต่ง

๑๐ มีอุดมการณ์ในการพัฒนากิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ รายการ 

- หนังสือเชิญ 

- ค าสั่ง 

- ภาพถ่ายกิจกรรม 
๘ มีอุดมการณ์ในการพัฒนากิจการลูกเสือใน

สถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณา 4 รายการ 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

เครื่องแบบลูกเสือถูกต้องตามกฎกระทรวงทุกครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางการลูกเสือ 
๔. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๕. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ 

๖ มีอุดมการณ์ในการพัฒนากิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ รายการ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

๔ มีอุดมการณ์ในการพัฒนากิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณา ๒ รายการ 

๒ มีอุดมการณ์ในการพัฒนากิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑ รายการ 

๓. การก าหนดให้ม ี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนาและระบบ
การบริหารจัดการ
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 

๑. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (แผนเฉพาะ) 
๒. การจัดโครงสร้างแผนภูมิ การบริหารงานลูกเสือ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้ก ากับกลุ่ม/
กอง รองผู้ก ากับกลุ่ม/กองฯลฯ 
๓. การจัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 
๔. การจัดมุม/ ห้องลูกเสือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครบ
องค์ประกอบ  (ธงชาติ, พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ 
, พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 รูป B.P. , ธงประจ ากองลูกเสือ, 
โต๊ะส าหรับใช้ประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
 

๑๐ มีการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์     
การพิจารณา ๕ รายการ 

- แผนงาน/ โครงการ 

- แผนภูมิการบริหารงานลูกเสือ 

- ค าสั่ง 

- ภาพถ่ายห้องลูกเสือ 

- ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 

๘ มีการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์        
การพิจารณา ๔ รายการ 

๖ มีการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์      
การพิจารณา ๓ รายการ 

๔ มีการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์         
การพิจารณา ๒ รายการ 

 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

๕. ความคิดริเริ่มน าเทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ     
มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

๒ มีการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือตามเกณฑ์          
การพิจารณา ๑ รายการ 

4. การส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
บุคลากรทางการ
ลูกเสือในสถานศึกษา 
ให้มีคุณวุฒิทางการ
ลูกเสือ 

การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  ใน
สถานศึกษา ให้มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ 

10 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ70 ขึ้นไป  - รายงานสรุปคุณวุฒิของครู 

8 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ 65 

6 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ 60 

4 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ 55 

2 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ 50 

๕. การบริหารงาน
กองลูกเสือใน
สถานศึกษา 

 

1. การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการตามแผนการ
บริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา 
๒. การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
๓. การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน โดยให้มีคู่มือและเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
 
 

๑๐ มีการบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา       
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ รายการ 

- แผนงาน/ โครงการ 

-ภาพถ่าย เอกสาร 

- คู่มือการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือ 

- ภาพถ่าย สถานที่จัดกิจกรรม 

- สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๘ มีการบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา       
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ รายการ 

๖ มีการบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา       
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ รายการ 

๔ มีการบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา       
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๒ รายการ 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

๕. การส่งเสริมให้มีการสรุปรายงานผลการพัฒนากิจการ
ลูกเสือของสถานศึกษา 

๒ มีการบริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษา       
ตามเกณฑ์การพิจารณา ๑ รายการ 

๖. การบริหารกิจการ
ลูกเสือในสถานศึกษา 
 

1. การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีวุฒิ
ทางการลูกเสือ 
๒. การเสนอขอจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือตามข้อบังคับของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
๓. การเสนอขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
4.การมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
๕. การนเิทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

๑๐ มีการบริหารงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ             
ในสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา ๕ รายการ 

-วุฒิบัตรการฝึกอบรม 

- ใบ ลส. 11 , ลส. 12 

- เอกสาร ลส. 13 

- ค าสั่ง 

- รายงานการนิเทศ 

๘ มีการบริหารงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ             
ในสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา ๔ รายการ 

๖ มีการบริหารงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ             
ในสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา ๓ รายการ 

๔ มีการบริหารงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ             
ในสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา 2 รายการ 

๒ 

 

มีการบริหารงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ             
ในสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา ๑ รายการ 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

๗. การจัดหรือการเข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ
และสนับสนุนกอง
ลูกเสือในสถานศึกษา 

การจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือและสนับสนุน กอง
ลูกเสือในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

10 การจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ สนับสนุน
กองลูกเสือในสถานศึกษา ระดับงานชุมนุม 
ระดับประเทศ 

- โครงการ 

- ภาพประกอบ 

- เกียรติบัตร 
8 การจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ สนับสนุน

กองลูกเสือในสถานศึกษา ระดับงานชุมนุม     
ระดับภาค 

6 การจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ สนับสนุน
กองลูกเสือในสถานศึกษา ระดับนอกสถานที ่  
ระดับเขตพ้ืนที่หรือระดับจังหวัด 

4 การจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ สนับสนุน
กองลูกเสือในสถานศึกษา ระดับงานชุมชน 

2 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม               
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา ๑ รายการ 

 

 

๘. การส่งเสริมกอง การส่งเสริมกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ 10 การส่งเสริมกองลูกเสือเข้าร่วมระดับนานาชาติ  - หนังสือเชิญ 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

ลูกเสือเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับต่างๆ 

 

 

8 การส่งเสริมกองลูกเสือเข้าร่วมระดับประเทศ - หนังสือส่งตัว 

- ค าสั่ง 

- เกียรติบัตร 

- ภาพถ่าย 

6 การส่งเสริมกองลูกเสือเข้าร่วมระดับระดับภาค  

๔ การส่งเสริมกองลูกเสือเข้าร่วมระดับจังหวัด  

2 มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองในการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือตามเกณฑ์การพิจารณา ๑ รายการ 

๙. การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ของ
ลูกเสือ 

การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของ
ลูกเสือ 

10 บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และจังหวัด 
อย่างน้อย  ภาคเรียนละ 5 ครั้ง 

- โครงการและภาพประกอบ 

- ประกาศเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ 
ลูกเสือ จากส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

8 บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และจังหวัด 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 4 ครั้ง 

6 บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน           
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 

๔ บ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและชุมชน             
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

2 บ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน อย่างน้อย              
ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 



ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารหลักฐาน 

๑๐. การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา
ให้มาส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการ
ลูกเสือในสถานศึกษา 

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาให้
มาส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา 

10 หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน ๖  ครั้งข้ึนไป 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 

- หนังสือเชิญ 

 
8 หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริม

กิจการลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน  5  ครั้ง 

6 หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน  4  ครั้ง 

4 หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน  3 ครั้ง 

2 หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา จ านวน  2 ครั้ง 

 

 

 

 

 


