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ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวฃนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศและส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออก 
ถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยการใช้หลักการของลูกเสือ การยึดมั่นใบกฎและคำปฏิญาณ (ร๐๐บ!: ?โ๐๓!56 
ลโฟ 1ลผร) การเร ียนรู้โดยการกระทำ (1-6ลโกเทฐ1ว70๐เท5) เน ้นการปฏ ิน ัต ิก ิจกรรมกลางแจ้ง (อบฬ๐๐โ 
&ช:!'ฬ่ช6ร) การ,ใช้,ระบบ'หมู่ (โ5 โ๐1 ร751:6๓) และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิขาพิเศษลูกเสือ 
(กโ๙!๐๐ท๐V ธลป?6ร) เพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝืงให้ผู้เรียน 
มีหลักคิดที่ล ูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา 
มีความรับผิดชอบและมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ม ีภ ูม ิค ุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ ๒๑

เพ ื่อให ้การดำเน ินงานดังกล่าวเป ็นไปตามวัตถุประสงค์ท ี่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได ้กำหนดหลักเกณฑ ์การพ ิจารณาคัดเล ือก 
สถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถึลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
๑. สถานศึกษาที่สามารถสมัครเช้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ได้แก่ สถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน ว ิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐหรือเอกซน

๒. หลักฐานการสมัคร 
๒.๑ ใบสมัคร

๒.๑.๑ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่เคย 
เช้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ หรือเคยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถ ีลูกเสือ ของสำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังไม่เคยได้รับโล่รางวัลจากสำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๑.๒ ใบสม ัครเช ้าร ่วมโครงการโรงเร ียนด ีว ิถ ีล ูกเส ือ (ท ี่ปรึกษา) สำหรับ 
สถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลโรงเรียนดี 
วิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับโล่รางวัล 
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ ๒.๑.๑ แต่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามข้อ ๒.๑.๒

๒.๒ เอกสารหรือหลักฐาน...



- ๒-

๒.๒ เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง ที่ระบุถึงการดำเนินงานของสถานศึกษา ท่ีแสดงให้เห็น 
ถ ึงการใช ้กระบวนการทางด ้านล ูก เส ือ  ใน การดำเน ิน งาน ของสถาน ศ ึกษาตามเกณ ฑ ์การให ้คะแบ บ  
(ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนี้)

๒.๓ กรณีสมัครเช้าร่วมโครงการ ตามข้อ ๒.๑.๒ ให้แนบสำเนาเกียรติบัตรหรือสำเนา 
ประกาศผล ฯ เพื่อแสดงหลักฐานการได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ 
กิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๓. วิธีการสมัคร
๓.๑ สถานศึกษาที่สนใจเช้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ สามารถดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผผผ.รโร2.โท๐6.ฐ๐.1:1า หรือ ^306เว0๐เร : สกก.สป.ศธ. หรือสามารถสแกน 0 ^  0๐ฟ6 ด ้าน ท ้ายป ระกาศ 
เพื่อพิมพัใบสมัครด้วยตนเอง

๓.๒ ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ 
นักเรียน ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่

๓.๓ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยยึดตาม 
วันที่และเวลาประทับตราลงรับเอกสารการสมัครของหน่วยงานที่ร ับสมัคร กรณีส่งใบสมัครผ่านไปรษณีย์ 
ให้ยึดตามตราประทับวันที่และเวลาของทางไปรษณีย์

๔. วิธีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก
๔.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถึลูกเสือ 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกจากเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ ๒ ของสถานศึกษาที่ส่งพร้อมใบสมัครเช้าร่วมโครงการ 

๔.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด จะประกาศรายซื่อสถานศึกษาที่ได้รับ 
สิทธี้เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐาน ตามข้อ ๒

๔.๓ คณะกรรมการ'ๆ ตามข้อ ๔.๑ จะเดินทางไปยังสถานศึกษาที่มีรายซื่อตามประกาศ 
ข้อ ๔.๒ เพ ื่อประเมินและให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนจากสภาพความเป ็นจริงในการดำเน ินงาน 
ของสถานศึกษา

๔. เกณฑ์การให้คะแนน การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๖ 
แบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา)

๔.๑ เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ คณะกรรมการจะดำเนินการ 
ให้คะแนน โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและข้อมูลการรายงาน 
วิธีการดำเนินงานหรือเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ระบุการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการใช้ 
กระบวนการลูกเสือ ใน ๔ ด้าน ดังนี้

๔.๑.๑ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งการให้คะแนนออกเป็น ๒ ด้าน คือ 
๑) ด้านการพัฒนาตนเอง

- คุณวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา
- การเข้าร่วมประชุมสัมมนา /  เป็นคณะทำงานหรือเป็นคณะวิทยากร 

ด้านลูกเสือของผู้บริหารสถานศึกษา
- การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ๆ

ของผู้บริหารสถานศึกษา
๒) ด้านการบริหาร...
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๒) ด้านการบริหารสถานศึกษา
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจำปีด้านลูกเสือในแผนของสถานศึกษา
- การนำหลักการ/วิธีการของลูกเสือไปกำหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการและการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนในสถานศึกษา
- การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การนำวิธีการลูกเสือไปใช้ 

ในสถานศึกษา
- การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๕.๑.๒ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิลูกเสือตั้งแต่ขั้น 8.7.0. ข้ึนไป
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการผึเกอบรม 

ทักษะทางลูกเสือและหรือหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม
- แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือและนำไปใช้ในสถานศึกษา
- การจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือทุกประเภทในสถานศึกษา
- การนำหลักการและวิธีการลูกเสือบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ 

ชองกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยดำเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้หรือวิจัยในขั้นเรียน

- การนำหลักการและวิธีการลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
โดยสรุปผลการดำเนินงาน

๕.๑.๓ ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมที่นำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมที่ล่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะชองผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมเซิงสัญลักษณ์ลูกเสือในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมที่นำระบบหมู่ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน /  องค์กร 

ทั้งภาครัฐและเอกขน ไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะชองผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมผึเกอบรมที่สร้างความก้าวหน้า ท้าทาย และดึงดูดใจ 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 

ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
- การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน การให้บริการชุมชน 

และพัฒนาชุมชน

๕.๑.๔ ด้านการจัดกิจกรรม...



๕.๑.๔ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
- การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาตามประเภทของลูกเสือ
- การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
- การเลื่อนชั้นลูกเสือแต่ละประเภท
- การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางลูกเสือ
- นวัตกรรม (เกกอหลปอก) หรือ ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา (8651; ?โล01X6) ด้านกิจกรรมลูกเสือ

๕.๒ เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลโรงเรียนดีวิถ ีล ูกเส ือ (ที่ปรึกษา) คณะกรรมการ 
จะดำเน ินการให้คะแนน โดยพ ิจารณาจากหลักเกณฑ์ท ี่สำน ักการลูกเส ือ ย ุวกาซาดและกิจการน ักเร ียน 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 

๖. การพิจารณาให้คะแนนและตัดสิน
๖.๑ การพิจารณาให้คะแนนและตัดสินให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

ตามข้อ ๒.๑.๑ คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษา ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัดจะดำเนินการพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือก 
สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและตัดสินให้สถานศึกษาได้รับรางวัล โดยพิจารณา 
จากผลคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด ้าน ตามข้อ ๕.๑ เฉล ี่ยแล ้วต ้องม ีคะแนนไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ ๘๐ 
โดยการประกาศผลรายซื่อสถานศึกษาที่ผ ่านเกณฑ์ ฯ จะเรียงรายซื่อตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด

๖.๒ การพิจารณาให้คะแนนและตัดสินให้สถานศึกษาไต้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
ตามข้อ ๒.๑.๒ คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือกสถานศึกษา ที่ไต้รับ 
การแต่งตั้งโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัดจะดำเนินการพิจารณาให้คะแนนและคัดเลือก 
สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและตัดสินให้สถานศึกษาได้รับรางวัล โดยพิจารณา 
จากหลักเกณฑ์ที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 
ตามข้อ ๕.๒ ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด

๗. สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ และมีคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้านตามข้อ 
๕.® เฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละจังหวัด 
รับรองการเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินผล โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๘. การได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
๘.๑ สถานศ ึกษาท ี่สม ัครเข ้าร ่วมโครงการโรงเร ียนด ีว ิถ ีล ูกเส ือ ตามข้อ ๒.๑.๑ 

และมีคะแนนรวมทั้งหมดในแต่ละด้าน ตามข้อ ๕.๑ เฉล ี่ยแล ้วไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ ๘๐ ในลำดับที่ ๑ 
ของแต่ละจังหวัดจะได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโรงเรียนดี 
วิถีลูกเสือ เพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกำหนดการและสถานที่ที่กำหนด โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ 
นักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

๘.๒ สถานศึกษา...
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๘.๒ สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ตามข้อ ๒.๑.๒ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากคณะกรรมการ ตามข้อ ๕.๒ ในลำดับที่ ๑ ของแต่ละจังหวัดจะได้รับคัดเลือก 
ให ้เป ็นโรงเร ียนด ีว ิถ ีล ูก เส ือ (ที่ปรึกษา) และได ้ร ับ เช ิญ ให ้เข ้าร ่วมพ ิธ ีมอบรางว ัลโรงเร ียนด ีว ิถ ีล ูกเส ือ 
เพ ื่อร ับ เก ียรต ิบ ัตรพ ร ้อม โล ่รางว ัลจากส ำน ักการล ูก เส ือ  ย ุวก าซ าด แ ล ะก ิจก ารน ัก เร ียน  สำน ักงาน 
ป ล ัดกระท รวงศ ึกษ าธ ิการ ตามกำห น ดการและสถาน ท ี่ท ี่กำห น ด โดยส ำน ักการล ูก เส ือ  ย ุวกาชาด  
และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

๙. ประกาศรายซื่อสถานศึกษาที่ได ้ร ับการคัดเล ือกเป็นโรงเรียนดีวิถ ีล ูกเส ือ พร้อมทั้ง 
แจ้งกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัล ผ่านเว็บไซต์สำนักการลูกเสือ ย ุวกาซาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผผพ.รโร2.๓๐6.30/๒ และ ^ล06เว๐๐^ : สกก.สป.ศธ. ภายในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี (า5* มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอรรถพล สังฃวาสื) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

[เพ®อ

เอกสารแนบท้ายฯ



เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกพา 
โครงการโรงเรียบดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

คุณสมบัติ เงื่อนไขและการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา 
ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คุณสมบัติ
เป็นสถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับ 

เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เงื่อนไข

การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ มีเงื่อนไขดังนี้ 
๑) สามารถเล ือกเป ็นที่ปรึกษาให ้ก ับสถานศึกษาที่สม ัครเข ้าร่วมโครงการโรงเรียนดีว ิถ ีล ูกเส ือ 

ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๑ ได้ไม่เกิน ๓ แห่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เท่าน้ัน
๒) ไม่สามารถเสือกเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๑ ซ ํ้าก ับสถานศึกษาอื่น ท ีส่มัครเข ้าร ่วมโครงการโรงเร ียน ด ี' ว ิถ ีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) 
ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ ได้

กรณ ีหน ่วยงานรับสม ัครตรวจสอบเอกสารใบสม ัครแล ้วม ีรายซ ื่อสถานศึกษาเคร ือข ่ายซ ํ้าก ัน 
จะให ้ส ิทธ ี้การเล ือกเป ็นท ี่ปรึกษาให ้ก ับสถานศึกษาท ี่เข ้าร ่วมโครงการโรงเร ียนด ีว ิถ ีล ูกเส ือ (ท ี่ปรึกษา) 
ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ ท่ีส่งใบสมัครก่อน โดยยึดตราประทับวันที่และเวลาการส่งใบสมัครเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ 
สถานศึกษาท ี่เข ้าร ่วมโครงการโรงเร ียนดีว ิถ ีล ูกเส ือ (ที่ปรึกษา) ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ ที่ส่งใบสมัคร 
ในลำดับถัดไป สามารถเปลี่ยนแปลงรายซื่อสถานศึกษาที่ฃอรับคำปรึกษาได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนดวันที่ 
และเวลาตามประกาศ ข้อ ๓.๓
การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา)

๑) คณะกรรมการจะพิจารณาสถานศึกษาที่จะได้รับคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบ ัตรพร้อมโล่รางวัล 
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ จากผลการคัดเลือกสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลโรงเรียน 
ดีวิถีลูกเสือ ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๑ โดยหากมีสถานศึกษาเครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลและได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและ 
กิจการนักเร ียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะถือว่าสถานศึกษาที่ให ้คำปรึกษากับสถานศึกษา 
ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๑ น้ัน จะได้รับคัดเสือกให้ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) 
จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒) กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ 
แต่ละแห่งไม่มีสถานศึกษาในเครือข่ายได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ 
กิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการจะพิจารณาสถานศึกษาที่จะได้รับคัดเลือก 
ให้ได้รับโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ท่ีปรึกษา) ตามเงื่อนไขและหลักการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๒.๑) พ ิจารณ าจากผลคะแนนรวมชองสถานศ ึกษาเคร ือข ่ายท ี่ให ้คำปร ึกษา ท ี่ผ ่านเกณฑ ์ 
การประเมินผลรวมกันทั้งหมด หากสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีล ูกเสือ (ที่ปรึกษา) 
ตามประกาศ ข้อ ๒.๑.๒ แห่งใด มีผลคะแนนรวมของสถานศึกษาเครือข่ายท ี่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินผล 
รวมกันทั้งหมดมากที่สุด จะเป็นผูได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ทั้งนี้ ผลคะแนน 
ที่จะนำมานับรวมคะแนน จะต้องมาจากสถานศึกษาเครือข่ายที่ให้คำปรึกษา ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
จากคณะกรรมการ ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป เท่านั้น

๒.๒) กรณีที่ผลคะแนน...



- ๒-

๒.๒) กรณีที่ผลคะแนบรวมตาม ข้อ ๒.๑) เท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนน 
ของสถานศึกษาเครือข่ายในลำดับแรก ถ้าผลคะแนนของสถานศึกษาเครือข่ายในลำดับแรกของที่สถานศึกษา 
ที่สมัครเข ้าร่วมโครงการโรงเรียบดีวิถ ีล ูกเส ือ (ที่ปรึกษา) แห่งใด ม ีคะแนนมากกว่าจะถ ือว่าสถานศึกษา 
ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษาเครือข่ายนั้นเป็นผูได้รับรางวัล หากผลคะแนนของสถานศึกษาเครือข่าย 
ในลำดับแรกเท่ากัน ให้พิจารณาผลคะแนนของสถานศึกษาเครือข่ายลำดับถัดไป

๒.๓) กรณีที่ผลคะแนนรวมตาม ข้อ ๒.๒) เท่ากัน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินตามเงื่อนไข ดังน้ี 
๒.๓.๑) พ ิจารณ าจากผลคะแนนรวมรายด ้านของสถานศ ึกษาเคร ือข ่ายในลำด ับแรก 

โดยเริ่มพ ิจารณาจากด้านที่ ๓ ถ้าผลคะแนนด้านที่ ๓ ยังคงเท่ากัน จะพิจารณาจากผลคะแนนรวมรายด้าน 
ด้านที่ ๔ ถ้าผลคะแนนด้านที่ ๔ ยังคงเท่ากัน จะพิจารณาจากผลคะแนนรวมรายด้าน ด้านที่ ๒ ตามลำดับ

๒.๓.๒) หากผลคะแนนของสถานศึกษาเครือข่ายในลำดับแรกตาม ข้อ ๒.๓.๑) เท่ากัน 
คณ ะกรรมการจะพ ิจารณ าผลคะแน น ของสถาน ศ ึกษาเคร ือข ่ายลำด ับถ ัดไปโดยใข ้ห ล ักการพ ิจารณ า 
อ้างอิงจาก ข้อ ๒.๓.๑)

๒.๓.๓) ถ ้าผลคะแน น ย ังคงเท ่าก ัน  ค ณ ะก รรม ก ารจะพ ิจารณ าจาก ว ัน ท ี่แ ล ะ เว ล า 
ของการส่งใบสมัครก่อน /  หลัง ตามประกาศข้อ ๓.๓ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๒.๔) กรณีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ตามประกาศ 
ข้อ ๒.๑.๒ แต่ละแห่งไม่มีสถานศึกษาในเครือข่ายได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จากสำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีสถานศึกษาเครือข่ายผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลจากคณะกรรมการ ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถ ีล ูกเส ือ (ที่ปรึกษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำน ักการล ูกเส ือ ย ุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๕) สถานศ ึกษาท ี่สม ัครเข ้าร ่วมโครงการโรงเร ียนด ีว ิถ ีล ูกเส ือ (ท ี่ปรึกษา) ตามประกาศ 
ข้อ ๒.๑.๒ และมีสถานศึกษาเครือข ่ายผ ่านเกณฑ์การประเม ินผลจากคณะกรรมการ ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 
จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถืลูกเสือ (ที่ปรึกษา) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ชองแต่ละจังหวัด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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