
ขั้นตอนวธีิปฏบิัตเิกีย่วกบัการตรวจขั้นที่ 5  (ขั้นปฏิบัตกิารและประเมินผล) 

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

เพื่อใหผู้ท่ี้จะขอรับการตรวจขั้นท่ี 5  ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน  และน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

1.  การปฏิบัติการก่อนทีจ่ะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ 

 1.1  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดผ้า่นการฝึกอบรมขั้นท่ี 4 ( A.T.C. )  มาแลว้  ใหน้ าความรู้และทกัษะท่ี

ไดรั้บจากการฝึกอบรม  ไปด าเนินการในกองลูกเสือของตน  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  4 เดือน  นบัจากวนัส้ินสุด

การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. ) 

 1.2  เม่ือครบเวลา  4 เดือนแลว้  และผูบ้งัคบับญัชานั้นรู้สึกตวัวา่พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจขั้นท่ี 5  

ไดแ้ลว้  ใหเ้สนอรายงานตามล าดบัชั้นจนถึงผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั  ขอใหก้รรมการผูท้รง  คุณวุฒิมาตรวจ

และประเมินผลการปฏิบติังาน  โดยแนบหลกัฐานคือ  แบบ  ลส.13  และวฒิุบตัรการผา่นการฝึกอบรมขั้น

ความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. )  

 1.3  การเสนอรายงานขอใหมี้การตรวจขั้นท่ี 5  ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล  จะตอ้งด าเนินการ

ภายในก าหนดเวลา  2 ปี  นบัจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. ) 

 

2.  การเตรียมการเพือ่รับการตรวจ 

 2.1  ตอ้งฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไวใ้หพ้ร้อม 

 2.2  เตรียมงานดา้นธุรการไวใ้หเ้รียบร้อย  เช่น  เอกสารหลกัฐาน ใบส าคญัต่างๆใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 2.3  เตรียมสนามฝึก  อุปกรณ์การฝึกอบรม  เสาธงประชุมกอง  หีบอุปกรณ์  ไมพ้ลอง  ไมง่้าม 

เชือก  รอก  ไมทู้นศีรษะ  เชือกกระโดด  ลูกบอล  ฯลฯ 

 2.4  เตรียมฝึกระเบียบแถว  การสวนสนาม  (ส าหรับลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่ และวสิามญั) 

การประชุมนายหมู่  (เตรียมพร้อมท่ีจะสาธิตใหผู้ท้รงคุณวุฒิประเมินดว้ย) 
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3.  คุณสมบัติของผู้รับการตรวจ 

 3.1  บุคคลนั้นตอ้งผา่นการฝึกอบรม  ขั้นท่ี 1 , 2 , 3 และ 4  มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  4 เดือน  และไม่เกิน  

2 ปี  นบัจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ( A.T.C. ) 

 3.2  เป็นบุคคลท่ีมีกองลูกเสือเป็นของตนเอง  หากมีลูกเสือจ านวน  2 หมู่ข้ึนไป  ตอ้งขอจดัตั้งกอง

ลูกเสือ  ในโรงเรียนของตนเอง  หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองลูกเสืออ่ืนเป็นประจ า  ในกรณีท่ีไม่สามารถตั้ง

กองลูกเสือได ้ หรือโรงเรียนไม่มีการจดักิจกรรมลูกเสือในประเภทท่ีไปเขา้รับการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  

( A.T.C. ) มา  หรือผูมี้หนา้ท่ีควบคุมกองลูกเสือตามสังกดั 

 3.3  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางลูกเสืออยูใ่นปัจจุบนั  โดยมีใบแต่งตั้งใหมี้ต าแหน่งทางลูกเสือตามแบบ  

ลส.13  เป็นหลกัฐาน  (ตอ้งมีต าแหน่งอยูใ่นกองลูกเสือท่ีจะขอรับการตรวจขั้นท่ี 5) 

 

4.  การขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ 

 4.1  น าเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชา  ท าหนงัสือในนามของโรงเรียน  ถึงผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ  

(น าเสนอผา่นผูอ้  านวยการโรงเรียน  ท่ีผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอคดัเลือกใหท้ าหนา้ท่ีเลขาธิการ

คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ)  ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ  ท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ี

การศึกษา  (ปฏิบติัราชการแทน ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั)  ขอใหส่้งผูท้รงคุณวุฒิมาตรวจขั้นท่ี 5  เป็นการ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  15 วนั  ก่อนถึงวนัใหไ้ปท าการตรวจ  ในหนงัสือนั้นใหร้ะบุไวด้ว้ยวา่  พร้อมท่ีจะให ้ไป

ตรวจในวนัใด  หรือช่วงเวลาใด 

 4.2  ผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประสานงานนดัหมายกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งแลว้  คนใดคนหน่ึงหรือหลายคน ให้เป็นผูไ้ปท าการตรวจตามวนัหรือช่วงเวลาท่ีมีผูข้อมา  (ในการน้ี

จะนดัวนัท่ีจะไปด าเนินการตรวจท่ีแน่นอน) 
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5.  ล าดับขั้นตอนการตรวจ  มีดังต่อไปนี้ 

 1.  งานด้านธุรการของกอง 

 1.1  ทะเบียนลูกเสือ  ไดจ้ดัท าไวถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัหรือไม่ 

 1.2  หลกัฐานการสอบไล่หรือสอบวชิาพิเศษลูกเสือ  ไดท้  าไวเ้รียบร้อยเพียงไร 

 1.3  หลกัฐานการเงิน  การบญัชี  บญัชีทรัพยสิ์นของกองลูกเสือ  ไดจ้ดัท าไวเ้รียบร้อยอยา่งไร 

 1.4  สมุดบนัทึกการประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีหรือไม่  มีการมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบกนั

อยา่งไร  ตลอดจนการประชุมนายหมู่มีหรือไม่  และเรียบร้อยเพียงไร 

 1.5  สมุดบนัทึกการประชุมกองของผูบ้งัคบับญัชามีครบทุกคนหรือไม่             ตอ้งมีบนัทึกการ

ประชุมกอง            มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  16 คร้ัง  เป็นอยา่งนอ้ย 

 1.6  สมุดหมายเหตุรายวนัของกองไดจ้ดัท าข้ึนหรือไม่  และเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัเพียงใด 

 1.7  สมุดประวติัของกองลูกเสือ ไดจ้ดัท าข้ึนหรือไม่  และเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัเพียงใด          โดย

ใหมี้ประวติัของกองลูกเสือนั้นไวว้า่  กองลูกเสือกองน้ี จดัตั้งข้ึนเม่ือไร  ใครเป็นผูก้  ากบัคนแรก  ใครเป็นรอง 

ผูก้  ากบั  มีจ  านวนลูกเสือคร้ังแรกก่ีคน  ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

1.8  เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งน าเสนอใหต้รวจ  ใบสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ  ลส.3  , ใบอนุญาตตั้งกอง

ลูกเสือ          ลส.12 , ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ  ลส.11 , ใบแต่งตั้งผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือ ลส.13 และ

ใบเสร็จรับเงิน       ลูกเสือ  ลส.19  

 1.9  งานสารบรรณของกอง  การเก็บเร่ืองต่างๆ  ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามระเบียบแผนหรือไม่ 

2.  งานด้านวชิาการ 

 2.1  ใหผู้รั้บการตรวจขั้นท่ี 5  สาธิตการฝึกอบรมลูกเสือตามประเภทลูกเสือท่ีขอรับการตรวจให้

ผูต้รวจดู 1 คร้ัง  โดยเร่ิมจากพิธีเปิดประชุมกอง  จนถึงพิธีปิดประชุมกอง  ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่  60 นาที 

 ในการสาธิตการฝึกอบรมน้ี  ผูต้รวจจะตอ้งตรวจดูอยา่งละเอียดวา่  ผูรั้บการตรวจปฏิบติัถูกตอ้งตาม

ขั้นตอนท่ีบนัทึกในแผนการประชุมกองหรือไม่  อยา่งไร 
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 2.2  สมุดสะสม  (เฉพาะลูกเสือส ารอง)  ตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือส ารองอยา่งนอ้ย  หมู่ละ  1 เล่ม 

 2.3  การสวนสนาม  (เฉพาะลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวสิามญั)  ตรวจดูความถูกตอ้งของ

การจดัขบวนสวนสนาม  เคร่ืองแบบ  ระเบียบวนิยั  การสั่งแถว  ความสง่าผา่เผย  เป็นอยา่งไร 

 2.4  การฝึกระเบียบแถว  (เฉพาะลูกเสือส ารอง) 

 2.5  การสาธิตการประชุมนายหมู่  (เฉพาะลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวสิามญั)  ปฏิบติัได้

ถูกตอ้งหรือไม่เพียงไร  การสวนสนามและการประชุมนายหมู่  ใหใ้ชเ้วลาปฏิบติัใหดู้อยา่งนอ้ย  กิจกรรมละ  

15 นาที 

 3.  การสัมภาษณ์  

 ผูท้รงคุณวุฒิ  จะด าเนินการสัมภาษณ์ผูข้อรับการตรวจขั้นท่ี 5  อยา่งนอ้ยคนละ  10 ขอ้ 

6.  การรายงานผลการตรวจขั้นที ่5 

 เม่ือผูท้รงคุณวุฒิไปตรวจขั้นท่ี 5  ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแลว้                        

ใหร้ายงานผล        การตรวจเสนอผูบ้งัคบับญัชาท่ีมอบหมายใหไ้ปตรวจพิจารณา  และเสนอผลการตรวจ 

ข้ึนไปตามล าดบัขั้น  จนถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมติั 

 

แหล่งอ้างองิ   

- เอกสารการนิเทศทางไกล  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน         ปีท่ี 1  ฉบบัท่ี  กนัยายน  พ.ศ. 2549                     

โดย  ขจรเกียรติ  เครือประดบั  ศึกษานิเทศก ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 

- คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,  ส านกังาน.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่         
ขั้นความรู้ชั้นสูง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว.  พ.ศ.2540 
 

รวบรวมโดย.. ครูวีระชยั  จนัทร์สุข  
 http://www.scout.in.th 

เผยแพร่โดย ครูนพดล อินทร์ลบั 
ประธานรุ่น 83/2554  A.T.C. จงัหวดัสุโขทยั  

http://www.scout.in.th/

