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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสัดส่วนคะแนนและการประเมินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

---------------------------------------------- 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาจัดแผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนรายวิชา 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 รายวิชา 20000-
2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ในภาคเรียนที่ 2 เน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามลำดับ และต้องดำเนินการตาม
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ พ.ศ.2550 ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พ.ศ. 2562  

 
 

วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จึงกำหนดแนวทางปฏิบติัในการกำหนดสัดส่วนคะแนน และการประเมิน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก รวมทั้งทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คำปฏิญาณ กฎ และ
ระเบียบข้อบังคับของลูกเสือวิสามัญและการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกล่าว  

 

1. การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   
 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญกำหนดคะแนนไว้ 100 คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) โดยกำหนดสัดส่วนคะแนน
ตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 
 

 ก. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา  
 

ข. กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา  
 

 

 1.1 การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 
กำหนดคะแนน 100 คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้  
  1) กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 20 คะแนน 
  2) กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และกิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 80 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
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 1.2 การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
กำหนดคะแนน 100 คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้  
  1) กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 20 คะแนน 
  2) กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และกิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 80 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ข : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 
2. การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
 2.1 คิดคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คะแนนดังนี้ 
  1) กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ 20 คะแนน 
  2) กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และกิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 80 คะแนน 
 2.2 เกณฑ์การประเมินผล 
  ประเมินผลจาการเข้าร่วมกิจกรรมและคิดคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 2.1 รวมกันเป็น 
100 คะแนน โดยคะแนนรวม 100 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 2.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  1) กำหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผ่านและไม่ผ่าน ดังนี้ 
   (1) ผ่าน หรือ ผ. หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญครบตามกำหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   (2) ไม่ผ่าน หรือ ม.ผ. หมายถึง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญครบตามกำหนดน้อย
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด  

2) นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือผลการเรียนเป็น ม.ผ. ให้ลงทะเบียนแก้กิจกรรมภายใน 15 วัน 
นับจากวันประกาศผลการเรียน 

3) การประมวลผลกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
 

  การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเทียบกับช่วงคะแนน  
 

แบบอิงเกณฑ์ และใช้ตัวอักษรแสดงระดับผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

60-100 ผ. ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน 
0-59 ม.ผ. ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ผ่าน 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเรียนแบบตัวอักษรเทียบกับช่วงคะแนน 
     
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564  
      
 
      (นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี) 
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
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ผนวก ก : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  กำหนดคะแนนจำนวน 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งคะแนนเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ จำนวน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และกิจกรรมตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือและ
กิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ จำนวน 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  

  1. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 20 คะแนน  ประกอบด้วย 
1) ประวัติของลูกเสือและความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการลูกเสือ         (1 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  5 
2) บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ               (3 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 15  
3) พิธีการลูกเสือวิสามัญ                (7 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 35 
4) กิจกรรมและการอยู่ค่ายพักแรม                (9 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 45 

  2. กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเส ือ และกิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเส ือวิสามัญ  
คิดเป็น 80 คะแนน จำแนกตามมวลกิจกรรมของลูกเสือ  ดังนี ้

1) ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ  
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าเรียน  (35 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 43.75 

 

   การคิดคะแนน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 จะต้องมาร่วมกิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำนวน 18 สัปดาห ์รวมท้ังส้ิน 90 
ครั้ง (รวมถึงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) การคิดคะแนนคำนวณโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนครั้งท่ี 
มาร่วมกิจกรรมโดยคิดจาก  100 ครั้งเท่ากับ 35 คะแนน 
 

ตารางการคิดคะแนนกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า 
การเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) 

72-100 35 
63-71 30 
54-62 25 
45-53 20 
36-44 15 
27-35 10 

 
  

2) ศรัทธายึดม่ันใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม                                                                  
ก. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

              วันท่ี (27 กรกฎาคม 2564)      (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
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ผนวก ก : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 
 

ข. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิน ี (วันท่ี 2 มิถุนายน 2564)      
(5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25  

 

 

ค. กิจกรรมวันเข้าพรรษา (วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)  (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
 

  3) สนองพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
   กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ  (วันท่ี 11 สิงหาคม 2564)       (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
 

  4) เทิดทูนเกียรติคุณ สถานศึกษา บูชาพระคุณครู 
ก. กิจกรรมวันครู (วันท่ี 17 มิถุนายน 2564)        (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 

 
 

ข. กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม (วันท่ี17 มิถุนายน2564) (5 คะแนน)คิดเป็นร้อยละ6.25 
 

 

  5) สืบสานมรดก ภูมิธรรม ภูมิปัญญาไทย 
ก. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพืยง (วันท่ี 11 สิงหาคม 2564)                  
                  (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25  

   ข. กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม (วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564)   (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
 

 

  6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาพฒันาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
   กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน      (วันท่ี 2 กันยายน 2564)      
                  (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
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ผนวก ข : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
 

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2  กำหนดคะแนนจำนวน 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งคะแนนเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ จำนวน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และกิจกรรมตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือและ
กิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ จำนวน 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

  1. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ คิดเป็น 20 คะแนน  ประกอบด้วย 
 1)  การบริการกับลูกเสือวิสามัญ              (3  คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 15 

   2)  การใช้เข็มทิศและเดินทางไกล              (4  คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 20 
   3)  ความรู้เบ้ืองต้นและภูมิหลังของการลูกเสือ            (3  คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 15 
   4) การเข้าฐานผจญภัยและกิจกรรมรอบกองไฟ            (10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
 

  2. กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเส ือ และกิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเส ือวิสามัญ  
คิดเป็น 80 คะแนน จำแนกตามมวลกิจกรรมของลูกเสือ  ดังนี้ 

1) ระเบียบวินัยและทักษะทางลูกเสือ  
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าเรียน  (35 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 43.75 

 

   การคิดคะแนน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 จะต้องมาร่วมกิจกรรม
เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำนวน 18 สัปดาห ์รวมท้ังส้ิน 90 
ครั้ง (รวมถึงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) การคิดคะแนนคำนวณโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนครั้งท่ี 
มาร่วมกิจกรรมโดยคิดจาก  100 ครั้งเท่ากับ 35 คะแนน 
 

 ตารางการคิดคะแนนกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า 
การเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) 

72-90 35 
63-71 30 
54-62 25 
45-53 20 
36-44 15 
27-35 10 

 
 2) การดำรงชีวิต 

   ก. กิจกรรมจิตอาสา (วันท่ี 18-20 ตุลาคม 2564)         (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  6.25 
 

   ข. กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ (วันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2564)                                                   
        (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ  6.25 
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 ผนวก ข : กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 
 

ค. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 (วันที 26 สิงหาคม 2564)         (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 

   
 

   3) ศรัทธายึดม่ันใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรม                                                                  
ก. กิจกรรมวันชาติ (วันท่ี 3 ธันวาคม 2564)         (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 

   ข. กิจกรรมวันออกพรรษา  (วันท่ี 20 ตุลาคม 2564)        (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
ค. กิจกรรมวันมาฆบูชา (วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565)     (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
 

 

 4) สนองพระคุณบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันท่ี 2 ธันวาคม 2564)      (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 
 

  
   5) เทิดทูนเกียรติคุณ สถานศึกษา บูชาพระคุณครู 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (วันท่ี 22-25 กุมภาพันธ์ 2565)  
        (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25

   
   6) เพื่อนช่วยเพือ่น 

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ (วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)  
                        (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ6.25 

 

      
----------------------------------------------------------- 

 


