
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน 

                  1. นิยามศัพท ์
    ผู้ให้การสนับสนุน หมายถึง บุคคลทั่วไป บุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

                  2. คุณสมบัติ 
 2.1 เป็นบุคคลทัว่ไป บุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ใหก้ารส่งเสริม สนับสนนุกิจการลกูเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  

   ๒.2 เป็นผูบ้ริหารการศึกษาหรอืบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือของหน่วยงานทางการลูกเสอืของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.3 เป็นบุคคลทั่วไป บุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือของส านักงานลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือ 
                                        กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานทางการลูกเสือในระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  
                      ๒.๔  เป็นบุคคลทั่วไป บุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือของกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือในสถานศึกษา 
                    ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   2.๕ มีผลงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นด้านการสนับสนุนทรัพยากร) 
                      ๒.๖ ไมเ่คยได้รับรางวัล “เข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ”  
                ๓. การยื่นค าขอ 
                               ๓.1  ผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ส่งผลงานที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                               ๓.๒  ผู้ให้การสนับสนุนทั่วไปในส่วนกลาง   ส่งผลงานที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                   ๔. หลักเกณฑ์การคัดเลือก (100 คะแนน)  
                   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผู้เสนอผลงานมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน              
                        เพียงหนึ่งด้าน ดังนี้ 
   ๔.1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ (100 คะแนน) 
         - การส่งเสริม สนับสนุนด้านกิจกรรมลูกเสือ  (30 คะแนน) 
         - การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ (30 คะแนน) 
         - การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (30 คะแนน)       
         - การส่งเสริม สนับสนุนด้านกิจการลูกเสือ ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หรือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (10 คะแนน) 
   ๔.2 ด้านการสนับสนุนทรัพยากร (100 คะแนน) 
        - การส่งเสริม สนับสนุนด้านการเงิน/วัสดุอุปกรณ/์ยานพาหนะ/สถานที่ 

ทั้งนี้ ผลการตัดสินการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 



  
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน ประเภทผู้ให้การสนับสนุน  
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 
1. ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการลูกเสือ 
 (100 คะแนน) 

1.1 การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
กิจกรรมลูกเสือ  เช่น 
- กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม  
- การจัดงานชุมนุม 
- การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
- การท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ฯลฯ 

30 คะแนน ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(ผลงาน จ านวน 1 ครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน) 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. รายงานผล 
5. ภาพถ่าย 
6 .เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
วิชาการ เช่น 
- จัดฝึกอบรม เช่น ผู้อ านวยการฝึก 
วิทยากร ฯลฯ 
- เป็นคณะกรรมการ 
- เป็นคณะท างาน 
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ฯลฯ 

30 คะแนน ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
(ผลงาน จ านวน 1 ครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน) 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. รายงานผล 
5. ภาพถ่าย 
6 .เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร  
- ด้านลูกเสือ เนตรนารี 
- ด้านบุคลากรทางการลูกเสือ 
- ด้านหน่วยงานทางการลูกเสือ 

ฯลฯ 

30 คะแนน ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการของลูกเสือ                        
(ผลงาน จ านวน 1 ครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน) 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. รายงานผล 
5. ภาพถ่าย 
6. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 



ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐาน 

 1.4 การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
กิจการลูกเสือ ของส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หรือ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

10 คะแนน ส่งเสริม สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร  
(ผลงาน จ านวน 1 ครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน) 
 

1. ค าสั่ง/หนังสือรับรองผลงาน 
2. หนังสือเชิญ/หนังสือขอบคุณ 
3. เกียรติบัตร 
4. รายงานผล 
5. ภาพถ่าย 
6. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการสนับสนุน
ทรัพยากร  (100 คะแนน) 

การส่งเสริม สนับสนุนด้านการเงิน/
วัสดุอุปกรณ์/ยานพาหนะ/สถานที่ 
 

100 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเงิน/วัสดุอุปกรณ์/ยานพาหนะ/
สถานที ่เพ่ือใช้ในกิจกรรมลูกเสือ  

 - บริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะหรือสถานที่  
(มูลค่าเป็นเงินจ านวน 2,500 บาท เท่ากับ 1 คะแนน)  
 หมายเหตุ 1. บริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะหรือ
สถานที ่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้  
               2. คะแนนที่ได้ = 

๑

๒ ๕๐๐
  x มูลค่าที่บริจาค 

1. หนังสือรับรองการสนับสนุน 
2. หนังสือขอบคุณ 
3. ใบอนุโมทนาบัตร/ 
เกียรติบัตร/โล่ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


