
 

 
  

 
 
 
 

 
คู่มือการใหบ้ริการ  

การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล                       
เพ่ือขอรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 

 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 

นายวิเชียร  ธรรมยา 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

 
  



   

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสารของผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

5 นาที 

ตรวจสอบเอกสารของผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง 

5 นาที 

จัดท าหนังสือและลงนามส่งตัวนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

15 นาที 

เขียนค าขอแสดงความจ านงขอ
ศึกษาต่อฯ 

10 นาที 

งานให้บริการ 

การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล                                         
เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ ์

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

1. โรงเรียนส่งค าร้องขอจัดตั้งกลุม่กองลูกเสือ 
และค าร้องขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ           
ไปยังส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอ เอกสาร 
หลักฐาน การจัดตั้ งกลีม กอง และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามประเภทของ
ลูกเสือ 

4. เสนอผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด พิจารณา
อนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ            และ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

14 วัน 

3. เจ้าหน้าจัดท าทะเบียนข้อมูลการจัดตั้ง
กลุ่มกองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(ลส.)  

5. จัดส่งใบแต่งตั้งให้โรงเรียนที่เสนอขอ 

  

15 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

ระยะเวลาในการให้บริการ                  

 ขัน้ตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ใช้เวลา 31 วัน 

 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 1 

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจข้ันที่5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 
1. การปฏิบัติการก่อนที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ

1. 1 เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมข้ันที่4 แล้ว ให้น าความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม ไปด าเนินการในกองลูกเสือของตนเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน นับจากวันสุดท้ายการฝึกอบรม 
ขั้นความรู้ชั้นสูง 

1.2. เมื่อครบเวลา 4 เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมที่จะรับตรวจขั้นที่ 5 ได้แล้ว ให้ 
เสนอรายงานถึงผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.3. การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลเช่นว่านี้ จะต้องกระท า
ภายในก าหนดเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมข้ันความรู้ชั้นสูง 
2. การเตรียมการเพื่อรับตรวจ

2.1 ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม (จ านวน 4-6 หมู่) 
2.2 เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย อาทิ เอกสาร หลักฐาน ใบส าคัญต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
2.3 เตรียมสนามฝึก อุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์ ไม้พลอง ไม้ง่าม เชือก 

รอก ไม้ทูนศีรษะ เชือกกระโดด ลูกบอล ฯลฯ 
2.4 เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม ส าหรับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญตลอดจน

การประชุมนายหมู่ และพร้อมที่จะสาธิตให้ผู้ตรวจดูด้วย 
3. คุณสมบัติของผู้รับตรวจ

3.1 บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ 1,2,3 และ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง 

3.2 เป็นบุคคลที่มีกองลูกเสือเป็นของตนเอง หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองใกล้เคียงเป็นประจ า หรือผู้มี 
หน้าที่ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด 

3.3 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีใบแต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางลูกเสือตามแบบ 
ลส.13 เป็นหลักฐาน 
4. การขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ

4.1 ให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัด ท าหนังสือในนามของโรงเรียนถึงผู้อ านวยการกอง กองลูกเสือส าหรับ
ส่วนกลาง หรือถึงผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด หรือศึกษาธิการเขต ส าหรับส่วนภูมิภาคขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมา
ตรวจขั้นที5่ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันให้ไปท าการตรวจ ในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่าจะ
ให้ไปตรวจวันใด 

4.2 ผู้อ านวยการกอง กองลูกเสือ หรือศึกษาธิการเขต แล้วแต่กรณี ท าการนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว คนหนึ่งคนใด หรือหลายคนให้เป็นผู้ไปท าการ ตรวจตามวันเวลาที่มีผู้ขอมา 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 2 

5. ล าดับขั้นตอนการตรวจ มีดังต่อไปนี้
1. งานด้านธุรการของกอง

1.1 ทะเบียนลูกเสือ ได้จัดท าไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่่ 
1.2 หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ท าไว้เรียบร้อยเพียงไร 
1.3 หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดไว้เรียบร้อยเพียงไร 
1.4 บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ และมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างไร 

ตลอดจนการประชุมนายหมู่ลูกเสือมีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงไร 
1.5 สมุดบันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ และต้องบันทึกการสอนมาแล้วไม่ 

น้อยกว่า 16 ครั้งด้วยเป็นอย่างน้อย 
1.6 สมุดหมายเหตุรายวันของกอง ได้จัดท าขึ้นมีหรือไม่ และได้จัดไว้ถูกต้องเรียบร้อยเพียงไร 
1.7 สมุดประวัติของกองลูกเสือกองนั้น โดยให้มีประวัติของกองลูกเสือกองนั้นไว้ว่า กองลูกเสือกองนี้

ตั้งขึ้นเม่ือไร ใครเป็นผู้ก ากับกองคนแรก ใครเป็นรองผู้ก ากับ มีจ านวนลูกเสือครั้งแรกก่ีคน ปัจจุบันเป็นอย่างไร 
1.8 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ลส.3 ใบโอนกองลูกเสือ ลส.4 ใบอนุญาตตั้งกองลูกเสือ ลส.12 ใบอนุญาต

ตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.11 ใบแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือ ลส.13และใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุง
ประจ าปีลูกเสือ ลส.19 

1.9 งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่าง ๆ ได้ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนหรือไม่ เพียงไร 
2. งานด้านวิชาการ

2.1 ให้ผู้รับตรวจขั้นที่5 สาธิตการฝึกสอนลูกเสือตามประเภทลูกเสือท่ีขอรับตรวจให้ดู 1 ครั้ง โดยเริ่ม
แต่เปิดประชุมกอง จนถึงปิดการประชุมกอง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า60 นาทีในการปฏิบัติในการสาธิตการสอนนี้ 
ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่าผู้รับตรวจปฎิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของแผนการสอนหรือไม่เพียงไร 

2.2 สมุดสะสม เฉพาะลูกเสือส ารอง โดยตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือส ารองอย่างน้อยหมู่ละ 1 เล่ม 
2.3 การสวนสนาม ระเบียบแถว เฉพาะลูกเสือสามัญ ตรวจดูความถูกต้องของการจัดขบวนสวนสนาม 

เครื่องแบบ ระเบียบวินัย การสั่งแถว ความสง่าผ่าเผย ความองอาจ ผึ่งผายและแข็งแรง เป็นอย่างไร 
2.4 การสาธิตการประชุมนายหมู่ เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง

หรือไม่เพียงไรการสวนสนามและการประชุมนายหมู่ ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูใช้เวลาอย่างละไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

3 การสัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์ บุคคลที่ขอรับตรวจขั้นที่ 5 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจอย่าง 
น้อย คนละ 10 ข้อ 
การรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 
เมื่อผู้ทรงคุณไปตรวจขั้นที่ 5 ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการ 
ตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา แล้วเสนอขึ้นไปตามล าดับขั้นจนถึงเลขาธิการคณะ 
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพ่ืออนุมัติ__ 
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หน้า 3 

การตรวจข้ันที่่5่ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล่่่ 

เพื่อขอรับเครือ่งหมายวูดแบดจ์่่2่ท่อน 

.................................................................. 

ช่วงที่่1 

- ชี้แจงรายละเอียดการตรวจขั้นท่ี 5 

- ซักซ้อม เตรียมความพร้อม 

 - การสาธิตการเปิดประชุมกองลูกเสือ 

-  การสาธิตการประชุมนายหมู่ 

-  การสวนสนาม 

ช่วงที่่2 

- รับการตรวจการสาธิตการประชุมกองลูกเสือ 

- รับการตรวจการสาธิตการประชุมนายหมู่ 

- รับการตรวจการสวนสนาม 

- จัดขบวนสวนสนาม 

- เครื่องแบบ 

- ระเบียบวินัย (การท าความเคารพ,การถือป้าย,ถือธง)    

- การสั่งแถว 

- การเดินสวนสนาม        

ช่วงที่่3 

-  ตรวจเอกสาร นัดหมายการส่งเอกสารการตรวจขั้นท่ี 5 

หมายเหตุ่่่่่ให้จัดเตรียมชุดเครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือ,ไม้ถือ, ลส.12, ลส.13, วุฒิบัตรผ่านการ

ฝึกอบรม  
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พิธีเปิด่-่ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ 
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

เปิด - ชักธงขึ้น - สวดมนต์ - สงบนิ่ง - ตรวจ - แยก 
(1) เปิด - ผู้ก ากับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม 
(2) ชักธงขึ้น - เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว ผู้ก ากับสั่งลูกเสือ “กอง-ตรง” แล้วลูกเสือที่เป็นหมู่ 

บริการหรือท าหน้าที่หมู่บริการ 2 คนเป็นผู้ชักธง คือ ให้เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสอง 
แสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ แล้วคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าวเพื่อแก้เชือกท่ีผูกธงออกแล้วถอยหลังมา 
ตามเดิม สองคนช่วยกันชักธง (ให้ผืนธงอยู่ด้านขวาของผู้ชัก) ผู้ก ากับเป็นผู้สั่งท าความเคารพโดยออกค าสั่ง 
“กอง-วันทยหัตถ์” ถ้าลูกเสือมีไม้พลอง ให้เปลี่ยนเป็น “กอง-วันทยา-วุธ” ลูกเสือท าวันทยหัตถ์ หรือ 
วันทยาวุธพร้อมกันแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว หมู่บริการน าร้องเพลงชาติ พอธง 
ชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว คนหนึ่งเดินเข้าไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนอยู่ในท่าตรง (ไม่ต้องท าวันทยหัตถ์) 
เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง 2 ก้าว มาหาคนที่ก าลังยืนรออยู่ ทั้งสองท าวันทยหัตถ์ - ลดมือลง 
(ขณะนี้ลูกเสือในแถวทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณี) วิ่งกลับไปเข้าท่ีของตน แล้ว 
ท าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณีเหมือนลูกเสือในแถว ผู้ก ากับสั่งว่า “มือลง” ถ้าลูกเสือมีไม้พลอง 
ให้เปลี่ยนเป็น “เรียบ-อาวุธ” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน ส่วนผู้ก ากับและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนๆให้ลด 
มือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ชักธง(ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่) 

(3) สวดมนต์(อ่านดูอาร์) - พอลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แล้วทุกคนอยู่ในท่าตรงแล้วถอดหมวก 
เตรียมตัวสวดมนต์ (อ่านดูอาร์) หมู่บริการน าสวดมนต์ (อ่านดูอาร์) แต่ถ้าลูกเสือมีพลอง ให้ยกพลองมาวางไว้
กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว 

(4) สงบนิ่ง - เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง 
(5) ตรวจ - การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เล็บ ฟัน ความสะอาดอ่ืนๆ (ผู้ก ากับเป็นผู้สั่ง 

ก่อนจะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิดนั้น ให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว เพราะเหตุว่า ลูกเสือเรียน 
มาเป็นเวลานาน เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลาย 
แห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะน าความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้ 

วิธีตรวจ ตามปกติผู้ก ากับจะให้รองผู้ก ากับเป็นผู้ตรวจ แต่บางกรณีรองผู้ก ากับไม่อยู่หรือมีน้อย ผู้ 
ก ากับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้ ถ้ารองผู้ก ากับตรวจ รองผู้ก ากับที่จะไปตรวจนั้น ต้องท าความเคารพ 
(วันทยหัตถ์) ผู้ก ากับเสียก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจ  

นายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่.... ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง นายหมู่คนเดียวท าวันทยหัตถ์ แล้ว
ลดมือลง ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยหัตถ์แล้วรายงานว่า “หมู่..... พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครับ/ค่ะ” เมื่อ
รายงานจบ ลดมือลง ถอยหลังเข้าที่เดิม ในกรณีที่ลูกเสือทุกคนมีอาวุธ ให้สั่ง “หมู่..... ตรง วันทยา-วุธ” 
ลูกเสือทุกคนท าวันทยาวุธ นายหมู่ลดมือลงคนเดียว ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยาวุธอีกครั้งแล้วรายงานว่า 
“หมู่.....พร้อมที่จะรับตรวจแล้วครับ/ค่ะ” เมื่อรายงานจบ ลดมือลง ถอยหลังเข้าที่เดิมแล้วท าวันทยาวุธอีกครั้ง 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 5 

แล้วสั่ง “เรียบ-อาวุธ” ผู้ตรวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้น ให้นาย
หมู่ตามไปด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่กลับเข้าท่ี ท า 
วันทยหัตถ์อีกครั้ง ในกรณีที่ลูกเสือทุกคนมีอาวุธ ให้สั่ง “วันทยา-วุธ เรียบ-อาวุธ” จากนั้นสั่งลูกหมู่พัก 
รองผู้ก ากับท่ีไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้ก ากับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อนก็ให้รายงาน 
ก่อนโดยไม่ต้องรอกัน ถ้านายหมู่ตรวจเมื่อได้ยินค าสั่งผู้ก ากับสั่งว่า “นายหมู่ตรวจ” ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อม 
ด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่และท าหน้าที่เสมือนนายหมู่ ส่วนนายหมู่ให้ก้าวออกมาข้างหน้า 
แถวของตน และท าหน้าที่เสมือนรองผู้ก ากับ (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้ก ากับตรวจ) และเม่ือตรวจเสร็จ 
แล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแล้วจึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้ก ากับ (นายหมู่ 
บริการอยู่หัวแถว) เพ่ือรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะ 
รายงานให้ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับท าวันทยหัตถ์ หรือท าวันทยาวุธแล้วแต่กรณี แล้วรายงาน 
ผลการตรวจเสร็จแล้วลดมือลงถอยเข้าท่ีจนครบทุกคน แล้วผู้ก ากับจึงสั่งเข้าท่ี เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึงให้รอง 
นายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าท่ีตามเดิม 

จากนั้น ผู้ก ากับอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้ แล้วสั่งแถวแยก โดยออกค าสั่งว่า “กอง-แยก” ให้ 
ลูกเสือทุกคนท าขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป 

พิธีปิดประชุมกองลูกเสอืสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

นัดหมาย - ตรวจ - ชักธงลง - แยก 
(1) นัดหมาย - ผู้ก ากับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่ง 

วงกลม นัดหมายว่าคราวหน้าจะให้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาหรือไม่ (นัดหมายอาจจะนัดหมายช่วงเล่าเรื่องสั้น 
ก็ได้) 

(2) ตรวจ - การตรวจในตอนนี้จะตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว (ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจตอน 
เปิดประชุมกอง) 

(3) ชักธงลง - ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือท าหน้าที่หมู่บริการ 2 คนเป็นผู้ชักธง คือ ให้เดินเข้าไป 
ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ แล้วคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว 
เพ่ือแก้เชือกท่ีผูกธงออกแล้วถอยหลังมาตามเดิม สองคนช่วยกันชักธงลง (ให้ผืนธงอยู่ด้านขวาของผู้ชัก) ผู้ 
ก ากับเป็นผู้สั่งท าความเคารพโดยออกค าสั่ง “กอง-วันทยหัตถ์” ถ้าลูกเสือมีไม้พลอง ให้เปลี่ยนเป็น “กอง- 
วันทยา-วุธ” ลูกเสือท าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธพร้อมกันแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท าวันทยหัตถ์ 
3 นิ้ว ไม่ต้องร้องเพลงชาติ พอธงชาติลงจากยอดเสาแล้ว คนหนึ่งเดินเข้าไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนอยู่ 
ในท่าตรง (ไม่ต้องท าวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง 2 ก้าว มาหาคนที่ก าลังยืนรออยู่ ทั้ง 
สองท าวันทยหัตถ์ - ลดมือลง (ขณะนี้ลูกเสือในแถวทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธแล้วแต่ 
กรณี) วิ่งกลับไปเข้าที่ของตน แล้วท าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธแล้วแต่กรณีเหมือนลูกเสือในแถว ผู้ก ากับสั่ง 
ว่า “มือลง” ถ้าลูกเสือมีไม้พลอง ให้เปลี่ยนเป็น “เรียบ-อาวุธ” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน ส่วนผู้ก ากับและ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนๆให้ลดมือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ชักธง(ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่) 
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(4) แยก - โดยออกค าสั่งว่า “กอง - เลิก” ให้ลูกเสือทุกคนท าวันทยหัตถ์ หรือวันทยาวุธและท าขวา 
หัน แล้วแยกย้ายกันไป__ 
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กองลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยา 
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ขั้นตอนการประชุมนายหมูลู่กเสือ 

ผู้เข้าประชุม 

1.นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน

2.ผู้ก ากับลูกเสือ ถ้าผู้ก ากับไม่อยู่ให้รองผู้ก ากับเข้าประชุมแทน

3.ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพ่ือแนะน าการเป็นครั้งคราว

4.การเลือกประธานและเลขานุการ

การเข้าประชุม 

การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุมจนถึง

ประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป (ยกเว้นผู้ที่นับ

ถือศาสนาอ่ืน มิใช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ได้เลย) และแสดงความ

เคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพรยู่หัวตามล าดับเสียก่อน โดยวิธีวันทยหัตถ์ 

แล้วจึงไปนั่งยังท่ีของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบที่หน้าพระ) 

การเปิดประชุมนายหมู่ 

การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกข้ึนยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมยื่นมือขวา

ออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศาแขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า“บัดนี้สมาชิกของที่

ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิกท้ังหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของ

ท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลด

มือลง 

สมาชิกท่ีเข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค าปฏิญาณของ

ลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า“ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุม” เสร็จแล้วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกันจากนั้นจึงให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ต่อไป 

การพูดในที่ประชุมนายหมู่ 

การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ (และจะต้องพูด

กับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 

หน้าที่ของเลขานุการ 

1.การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป

2.การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับประธาน
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3. เรื่องท่ีจะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในกอง

ลูกเสือของตน, จัดท าก าหนดการฝึกอบรม,การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้รางวัล, และการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 

4.รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยเว้นแต่จะ

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

5.การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดท ารายงานการประชุม

บันทึก ลงในสมุดและส าเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 

การเลือกผู้ท่ีด ารงต าแหน่งต่างๆในที่ประชุม 

1.ผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้ก ากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นายหมู่ส่วนมาก

เห็นชอบด้วย 

2. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมู่โดยให้นั่งอยู่ทางซ้ายของ

ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้ก ากับฯ เป็นคน

สุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ 

3.ผู้ก ากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระท าใด ๆ ที่ผู้ก ากับฯ

เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ท าไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้ 

การปิดประชุมนายหมู่ลูกเสือ 

การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 

45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” เมื่อประธานกล่าวจบ

ให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน(ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 

การออกจากห้องประชุม 

ออกห้องประชุมตามล าดับดังนี้ 

1.ที่ปรึกษา

2.ประธาน

3.นายหมู่

4.เลขานุการเป็นคนสุดท้าย

หมายเหตุ  ตอนออกห้องประชุมให้ปฏิบัติพิธีการเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม 
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บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ลูกเสือ  
ครั้งที.่........./.................เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................... 

ณ..................................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………..
8. ………………………………………………………………………………………….

เปิดประชุมเวลา.......................น. 
       ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
วาระท่ี 1 เรื่อง................................................................................................................................... .................. 
      ประธานเสนอว่า............................................................................................ ................................................ 
ที่ประชุม (มีมติหรือตกลงว่าอย่างไร) ……………………………………………………………………………………………………… 
ปิดประชุมเวลา.........................น. 
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้จดรายงานการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว การประชุมครั้งที่............/.................. 
 เมื่อ...................................................................... 

(ลงชื่อ).........................................................ประธาน 
(ลงชื่อ)..........................................................นายหมู่ 

ฯลฯ  
(อ้างอิงจากคู่มือการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สปช. กระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสาร ศน.ที่ 60/2535 ครับ ) 
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บัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม 

รายชื่อผู้เข้าประชุมนายหมู่ลูกเสือ ครั้งที่........................./........................... 

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.   ....................... 

ณ.  ...................................................................... ...... เวลา........................................ น. 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 12 

การเดินสวนสนาม 
การเดินสวนสนาม  เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่ส าคัญของกิจการลูกเสือ  เป็นการรวม

ลูกเสือจ านวนมากเพ่ือรับการตรวจพลสวนสนาม  เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ  วันปิยมหาราช  หรอืการเดินสวนสนามเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็น
ต้น  บางครั้งอาจเป็นการเดินสวนสนามเพ่ือฝึกความพร้อมเพรียง  ความแข็งแรงของลูกเสือ  ซึ่งเป็นการฝึกให้
ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนในการปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

1 . การจัดแถวสวนสนาม 
การจัดลูกเสือเป็นแถวสวนสนามอาจจัดได้เป็นหมู่แถวตอนหรือหมู่แถวหน้ากระดานโดยมีรูปแบบการจัดดังนี้ 

1. ถ้าลูกเสือทั้งจังหวัดรวมกันสวนสนามให้จัดแถวเดินเป็นอ าเภอ ๆ ไปเว้นระยะต่อระหว่างอ าเภอ
20 ก้าว ผู้อ านวยการลูกเสือหรือผู้แทนเป็นผู้บอกแถวสวนสนามของอ าเภอ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดหรือ
ผู้แทนเป็นผู้บอกแถวสวนสนามจังหวัด 

2. การเดินสวนสนามให้เว้นระยะต่อดังนี้
1.1         ระยะต่อระหว่างกอง 20 ก้าว 
1.2         ระยะต่อระหว่างลูกเสืออ าเภอ 20 ก้าว 
1.3         ระยะต่อระหว่างลูกเสือจังหวัด 30 ก้าว 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 13 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 14 

หมายเหตุ 1)  ระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่  และภูมิประเทศ 
2) ธงลูกเสือจังหวัด  ถ้าเชิญมาให้เชิญมาประจ าแท่นรับการเคารพ  (ด้านหน้าซ้ายมือของประธาน)  ห้ามใช้
แสดงความเคารพผู้เป็นประธานเด็ดขาด  (นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียว) 

2.่การเดิน่– สวนสนาม
1. เมื่อจัดแถวพร้อมแล้ว  ผู้บังคับขบวนสวนสนามจะบอก  “แบก – อาวุธ”  และ “ซอยเท้า”

แถวลูกเสือจะซอยเท้าจัดแถวรออยู่ 
2. ให้แตรวงและแตรเดี่ยวออกเดิน  จนถึงกองลูกเสือที่อยู่หน้าสุด
3. ผู้บังคับขบวนสวนสนามบอก  “หน้า  -  เดิน”  ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือทั้งหมดออกเดินตาม

ระยะที่จัดไว้ 
3. ท่าเดินสวนสนาม

1. เมื่อผู้ก ากับบอก “สวนสนาม  หน้า – เดิน”  ให้ลูกเสือเตะเท้าซ้ายออกไปก่อนอย่าง
แข็งแรง    ขาตึงปลายเท้างุ้มยกส้นเท้าสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 คืบ 

2. ขณะเตะเท้า  ให้แกว่งแขนตรงข้ามกับเท้าไปข้างหน้าตัดกับล าตัว  ให้ฝ่ามือผ่านประมาณ
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กึ่งกลางล าตัวเสมอแนวเข็มขัด  ห่างเข็มขัดประมาณ  1  ฝ่ามือ  แบมือนิ้วชิดติดกันตามธรรมชาติ  และแกว่ง
แขนเลยเฉียงไปทางด้านหลังพองาม  งอศอกเล็กน้อย 

3. เมื่อวางเท้าเต็มฝ่าเท้าและก้าวเท้าต่อไป  ขณะวางเท้าก้าวไปข้างหน้า  ให้โน้มตัวไปข้างหน้า
เล็กน้อย  แล้วตบฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง  ยึดตัวตรงองอาจ 

4. เตะเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2-3  ท าสลับเท้าซ้ายและขวาเมื่อต้องการเปลี่ยน
ท่าเดินสวนสนามเป็นเดินปกติให้ใช้ค าบอกว่า “เดินตามปกติ” 

4. การท าความเคารพขณะเดินสวนสนาม
การจัดสถานที่บริเวณสวนสนาม  ด้านหน้าผู้เป็นประธานในพิธีหรือผู้รับการเคารพจะมีธงปักเป็น
เครื่องหมาย  3  ธง คือ 

ธงที ่ 1  (ธงสีเหลือง)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  20  ก้าว 
ธงที ่ 2  (ธงสีเขียว)  ปักห่างผู้รับการเคารพ  10  ก้าว 
ธงที ่ 3  (ธงสีแดง)  อยู่ถัดผู้รับการเคารพไปอีก  10  ก้าว 

การท าความเคารพในขณะเดินสวนสนาม ่จะปฏิบัติดังนี้ 
1. เมื่อคนทางขวาของแถวแรกเดินถึงธงแรก  ผู้บอกแถวบอก “ระวัง”  ลูกเสือตบเท้าเดินแข็งแรงและ

อยู่ในระเบียบอย่างดีที่สุด 
2. เมื่อใกล้ธงที่  2  ให้ผู้บอกแถวบอกว่า  “แลขวา – ท า”  ผู้บอกท าวันทยหัตถ์สะบัดหน้าแลขวา  ตาจับ

ผู้รับท าความเคารพ  ส่วนลูกเสือสะบัดหน้าแลขวา  ตาจับผู้รับการเคารพ  มือไม่แกว่ง  คนขวาสุดของแต่ละ
ตับแลตรงรักษาแถวให้ตรงไว้ 

3. เมื่อพ้นธงที่  3  สะบัดหน้าแลตรง  เลิกท าความเคารพมือลงและแกว่งแขนตามปกติ
4. เมื่อธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธงลูกเสือประจ าจังหวัด  ผ่านมากับขบวนลูกเสือสวนสนามให้

ผู้บังคับบัญชาทุกคนที่อยู่ตรวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ 

หนังสืออ้างอิง 
-  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , ส านักงาน , คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว .  พ.ศ. 2539 
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การใชไมถือของผบูังคับบัญชาลกูเสือ ่ 
ตัวไม มีลักษณะกลม เสนผาศูนยกลางหัวไม 1.8 ซม. กลางไม 1.5 ซม. ปลายไม 1.2 ซม. ยาว 75 ซม.

ที่หัวไมและปลายไมให มีปลอกทองเหลืองหุม ทางดานหัวไม ยาว 6 ซม. ดานปลายไมยาว 4 ซม. 
จากหัวไมลงมา 12 ซม. ใหมีพู 2 พู ผูกติดอยูกับไม และจากหัวไมลงมา 16 ซม. ใหมีปลอกทองเหลืองเปน 
ตราคณะลูกเสือแหงชาติหุมอยู ไมถือใหเปนสีน้าตาลแก 
ลักษณะพูของไมถือ 

เปนดายหรือไหมพรม สี ตามประเภทของลูกเสือหรือต าแหนงของลูกเสือ ถักเปนเชือกผูกติดกับไมถือ
ปลายเชือกยาวขางละ 6 ซม. ตอจากปลายเชือกแตละขางท าเปนพูยาวขางละ 7 ซม. ขนาดโตพอสมควร 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เชือกและพูเปนสีเขียว 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เชือกและพูเปนสีเลือดหมู 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เชือกและพูเปนสีแดง 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูตรวจการลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ 

เชือกและพูเปนสีมวง 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูตรวจการลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เชือกสีมวง  

พูสีมวงกับสีเหลือง 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือชั้นผูตรวจการลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ เชือกสีมวง   

พูสีมวงกับสีแดง 
(ลูกเสือส ารองไมมีอาวุธ ผูบังคับบัญชาลูกเสือส ารองไมมีไมถือ) 

วิธีใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
การใชไมถือของผูบังคับบัญชาลูกเสือ จะใชในโอกาสที่จัดแถวลูกเสือในพิธีใดๆ ที ่ลูกเสือถือไม 

พลองหรือไมงาม ผูบังคับบัญชาลูกเสือก็ตองถือไมถือ ซึ่งมีวิธีใชดังตอไปนี้ 

1.วิธี ถือไมในทาปกติ โดยปกติไม ถือจะหนีบอยูในซอก
รักแร ซาย แขนซ ายทอนบนขนานกับล  าตัว หนีบไม ไว 
แขนซายทอนลางเหยียดตรงไปขางหนา มื อซายก าไมไห 
ฝามือหงายขึ้ นหางจากโคนไม ประมาณ 1 ฝามือ ให ไม 
ขนานกับพ้ืน 
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2.ทาบาอาวุธ ใชมือขวาจับโคนไมถือให ฝามือคว่าลง
แลวน าไม มาแนบขางตัวทางขวาในทาตรง ให นิ้วทั้งสี่เรียงกัน 
อยู ดานนอกหัวแม มืออยูดานในให โคนไมอยูระหวาง 
นิ้วชี้กับนิ้วหัวแมมือ ปลายไมอยูแนบรองไหลขวา พรอม 
กับปลอยมือซายลงขางตัว

3.ทาท าการเคารพอยูกับท่ี เมื่อบอกแถวท าความเคารพ “ขวา (ซาย,ตรงหนา)ระวัง, วันทยา – วุธ”
พรอมกันนั้นผูควบคุมแถวตองท าวันทยาวุธดวยไมถือ โดยใชมือขวาถือไมมาในทาบาอาวุธ แลวยกไมขึ้นมาให
ปลายไม ตั้งตรง นิ้วหัวแมมือหันเขาหาตัว ตั้งตรงขึ้นตามไม ปลายนิ้วหัวแมมือเสมอปาก หางจากปาก 1 ฝามือ
แลวฟาดปลายไมและแขนขวาลงอยูในทาตรง มือขวาก าโคนไม ใหนิ้วหัวแมมืออยูขางบน และชี้ปลายนิ้วไป
ทางปลายไม ใหปลายไมชี้ตรงไปขางหนา และเฉียงลงหางจากพ้ืนประมาณ 1 คืบ 
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ทาเรียบอาวุธ เมื่อบอก “เรียบ - อาวุธ” ใหยกไมถือขึ้นมาเสมอปาก แลวน าลงมาในทาบาอาวุธ     
แลวจึงยกไม ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไปขางหนาทางก่ึงขวาพรอมกับเอนปลายไม ลงมา เหน็บที่ซอกรัก
แร มือซายยกขึ้นก าโคนไมไว แลวปลอยมือขวาลงในทาตรงตามเดิม 

4.เดินตามผูรับการเคารพที่เดินตรวจแถว เมื่อไดบอกแถวท าความเคารพดวยทาวันทยาวุธแลว ถา
ผูรับการเคารพเดินตรวจแถว ผูควบคุมแถว ซ่ึ งไดท าทาวันทยาวุธอยูแลว ใหยกไมขึ้นเสมอปาก และเดินตาม 
ผูรับการเคารพไปจนสุดแถว จึงวิ่งกลับมาอยูที่เดิม พรอมกับฟาดไมลง ในทาวันทยาวุธอีก แลวจึงบอกแถว
“เรียบ – อาวุธ” ตอไป 

4.การรายงาน เมื่อบอกแถวท าวันทยาวุธแลว ในกรณีที่จะตองเขาไปรายงานผูรับการเคารพ ก็ให
ยกไมขึ้นเสมอปาก ออกวิ่งไปหยุดตรงหนาหางจากผูรับรายงาน 3 กาว พรอมกับฟาดไมลงในทาวันทยาวุธ   
แลวจึงรายงานเมื่อรายงานเสร็จ ใหยกไมขึ้นเสมอปาก กาวเทาถอยหลัง 1 กาว ท ากลับหลังหันวิ่งกลับที่ เมื่อถึง
ที่แลวให หยุดและ ท ากลับหลังหัน พรอมกับฟาดไม ลงในทาวันทยาวุธ แลว จึงบอกแถว 
“เรียบ – อาวุธ” ตอไป 

6.ควบคุมแถวลูกเสือเดิน เมื่อบอกลูกเสือแบกอาวุธ ผบูังคับบัญชาลูกเสือตองอยูในทา บาอาวุธ
และเดินไปในทาบาวอาวุธ จนกวาจะบอกใหลูกเสือเรียบอาวุธ 

7.สวนสนาม เมื่อจะถึงผูรับการเคารพ คือถึงธงแรกใหท าระวัง คือยกไมจากทาบาอาวุธมาอยูเสมอ
ปากเม่ือถึงธงที่ 2 ใหฟาดไมลงในทาวันทยาวุธ พรอมกับท าแลขวาแขนซายไมแกวง จนถึงธงที่ 4 ใหยกไม 
ขึ้นเสมอปากแลวลดลงในทาบาอาวุธ สะบัดหนาแลตรงและเดินตอไป
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สรุปผลการประเมินการตรวจขั้นที่  5 

ผู้รับประเมิน………………………………………………………..………… ครั้งที่ …………………….…….. 

ผู้ประเมิน…………………………………………………….………………….ค าสั่งที่…………………………… 

เนื้อหา ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การบริหารและธุรการของกองลูกเสือ
2. ขบวนการทางวิชาการฝึกอบรมลูกเสือ
3. กิจกรรมภาคปฏิบัติของผู้ก ากับลูกเสือ
4. การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจ

ในกิจการลูกเสือ 

………..…… 

………..…… 

………………

…………..… 

……………

……………

………….… 

………….… 

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า 

(    ) ผ่าน 

(    ) ผ่านโดยให้ข้อเสนอแนะ 

(    ) ไม่ผ่านนัดครั้งต่อไป 

(    ) ไม่ผ่าน 

 ลงชื่อ……….…………………………….ผู้ตรวจ 

  (……………………………………) 
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แบบตรวจที่  1 

แบบรายงานผลการตรวจขั้นที่  5  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 

ประวัติส่วนบุคคล 

ชื่อ  ( นาย , นาง , นางสาว )…………………………………..……..……..นามสกุล………………….………………….…….…… 

วัน   เดือน   ปี   เกิด   วันที่…………… เดือน……………………………....พ.ศ………………….... เชื้อชาติ…………...…… 

สัญชาติ……………………… ศาสนา…………………..….. อยู่บ้านเลขที่………………….……..หมู่ที่…………………………..… 

ถนน…………………..………….. ต าบล………………………….…..………….. เขต / อ าเภอ …………………….…………….….. 

จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………………………..……โทรศัพท์………………………………..……….……. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ…………………………………………………..…….กองที่…………….……..เหล่า………………………………. 

โรงเรียน………………………………………..…..   อ าเภอ ……………………..…………    จังหวัด………………………………… 

สถานที่ติดต่อที่อ่ืน ( ถ้ามี ) …………………………..…………   ต าบล…………….………..….….อ าเภอ……………………….  

จังหวัด………………………………………… 

การฝึกอบรมข้ันที่  1 ได้เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นความรู้ทั่วไป เมื่อ…………………………………………..…………………. 

การฝึกอบรมข้ันที่  2 ได้เข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นเมื่อ……………………………………..…………………….. 

ณ  ……………………………………….……..……….. จังหวัด ……………………………………………….… 

การฝึกอบรมข้ันที่  3 ……………………………………………………………………………… 

การฝึกอบรมข้ันที่  4 ได้เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง เมื่อ……………………………………….…………………… 

ณ  ……………………………………………………….. จังหวัด ………………………………………………………………………….… 

ประเภทลูกเสือ …………………..….……………………………… 
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แบบตรวจที่  2 

บัญชีหลักฐานการบริหารงานในกองลูกเสือ 

รายการ มี ไม่มี 

1. หนังสือส าคัญการอนุญาตตั้งกองลูกเสือ ( ลส.12 )

หนังสือส าคัญการด ารงต าแหน่ง ( ลส.13 ) ตามประเภทที่ตรวจ

2. ทะเบียนลูกเสือตามประเภทลูกเสือ  (  ลส. 6 – 9 )

3. สมุดบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

4. สมุดบันทึกการประชุมนายหมู่ลูกเสือ หรือ   คณะกรรมการ

ด าเนินงาน หรือ คณะกรรมการประจ ากอง ( ตามประเภทลูกเสือ )

5. สมุดบันทึกการเปิดประชุมกอง ( การเตรียมการสอน )   ตลอด

ตั้งแต่ต้นจนถึงวันตรวจ

6. สมุดบันทึกการวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือ

7. ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ( ลส.3 )

8. หลักฐานการเงิน  (  ลส.19 )

9. เอกสารที่จ าเป็นในกองลูกเสือ  พ.ร.บ.ลูกเสือ  ข้อบังคับ
กฎกระทรวง  ฯลฯ 

10. สถานที่   อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก

11. อ่ืน ๆ ที่ผู้ตรวจเห็นสมควร

…….…… 

…….……

……….…

………… 

…….…… 

…….……

…….……

…….…… 

…..…… 

………… 

………… 

…………. 

…….……. 

……….…. 

…………. 

…………. 

…….……. 

………..… 

……..….. 

…….…… 

…………. 

……..…. 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( ลงชื่อ )……………………………………..ผู้ตรวจ 

(……………………………………) 
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แบบตรวจที่  3 

ตรวจการสาธิตการเปิดประชุมกอง 

หัวข้อพิจารณา ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การด าเนินการตามแผนการเปิดประชุมกอง

2. เครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

3. วิธีการในการจัดและการให้การฝึกอบรม

4. อุปกรณ์การสอน

5. บทบาทของผู้รับตรวจ

…………………

…………………

…………………

……………….… 

……………….. 

…………………

…………………

…………………

………..……… 

……………….. 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( ลงชื่อ )……………………………………..ผู้ตรวจ 

(……………………………………) 
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แบบตรวจที่  4 

การสาธิต  การสวนสนาม 

หัวข้อพิจารณา ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การจัดรูปขบวน

2. เครื่องแบบผู้ก ากับ  รองผู้ก ากับและลูกเสือ

3. ระเบียบวินัยของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ

4. อุปกรณ์ท่ีใช้

5. บทบาทและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้รับตรวจ

…………………

…………………

…………………

…………….…… 

………………… 

…………………

…………………

…………………

…………..…… 

………………. 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( ลงชื่อ )……………………………………..ผู้ตรวจ 

(……………………………………) 
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   แบบตรวจที่  5 

การสาธิตการประชุมนายหมู่ หรือ การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน หรือ 

การประชุมคณะกรรมการประจ ากองลูกเสือ 

รายการข้อมูลการสาธิตการประชุม ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. สถานที่ห้องประชุม

2. อุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็น

-  โต๊ะหมู่บูชา  และอุปกรณ์ประกอบ

-  ธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์

-  พระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระรูป รัชกาลที่  6

-  รูป บี.พี.

-  โต๊ะประชุม

-  ที่ลงนาม    ที่วางอาวุธ  และ หมวก

3. ขั้นตอนด าเนินการ

-  พิธีเปิด

-  การเชิญประชุมที่ปรึกษาและหารือ

-  การอภิปรายและหน้าที่ผู้ร่วมด าเนินการ

-  การปิดประชุม

-  การบันทึกการประชุม

……………. 

………………

………………

………………

………………

…………….. 

……………… 

………………

………………

…………….. 

………………

……………… 

………….….. 

………………

………………

………………

………………

……………… 

……………… 

………………

………………

………………

………………

……………… 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

( ลงชื่อ )……………………………………..ผู้ตรวจ 

(……………………………………) 
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แบบตรวจที่  7 

การสัมภาษณ์ความรู้และความเข้าใจในกิจการลูกเสือ 

ข้อมูล ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ

2. การฝึกอบรม ( A.T.C. )  ที่ผ่านมา  ( เอกสารเพิ่มเติมฉบับที่  3 )

3. กิจกรรมที่ได้เคยกระท าหรือร่วมกระท า  อันยังประโยชน์แก่
กองลูกเสือของโรงเรียน 

4. การประพฤติปฏิบัติตามค าปฏิญาณ – กฎของลูกเสือ ระเบียบ

ส านักงานพระราชบัญญัติและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ

……………

……………

………..… 

………..…. 

…………

…………

…………. 

………..… 

ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( ลงชื่อ )……………………………………..ผู้ตรวจ 

(……………………………………) 



คู่มือการขอรับการตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน 

หน้า 26 

บัญชีสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผลงาน แทนการตรวจขั้นที่ 5 

ของ.......................................................................... ............................................................................................ 

สังกัด .................................................................................................................................................................. 

ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ .................................ขั้น ...............................เมื่อวันที่ ......................................... 

ณ ค่ายลูกเสือ ............................................... อ าเภอ ................................... จังหวัด ................................... 

ข้อที่ ถามความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบัติ คะแนนข้อละ 10 หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

เร่ืองเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการบริหาร ฯ หรือกอง

ลูกเสือ กรมพลศึกษา 

พระราชบญัญัติลูกเสือ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 

การฝึกอบรม 

เก่ียวกับระบบหมู่ 

การประชุมนายหมู ่

ค าปฏิญาณและกฏ 

การลูกเสือโลก 

การบ าเพ็ญประโยชน์และการบริการ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ความร่วมมือในกิจกรรมลูกเสือ 

ศูนย์ฝึกกิลเวลลป์าร์ค 

การประชุมตา่ง ๆ 

การปฏิบัติตามระเบียบบริหารดเีพียงไร 

ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ 

การอยู่ค่ายพักแรมและการเยี่ยมเยียนลูกเสือกองอ่ืน ๆ 

การปฏิบัติเก่ียวกับศาสนา 

ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ 

อื่น ๆ แล้วแต่ผู้สัมภาษณ์จะเห็นสมควร 

………………………… 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……… 

……………………………. 

……………………………. 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………… 

รวมคะแนน 
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ความเห็นของผู้สัมภาษณ์ ....................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

ลงชื่อ ................................................ผู้สัมภาษณ ์

      (..................................................) 

หมายเหตุ      เลือกถาม   10  ข้อ   ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 , 8    เป็นข้อบังคับ 


