(คูฉบับ)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๖

----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ ว า ด ว ยการฝ ก อบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ระเบี ยบสํ า นัก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ วาด วยแผนการฝ ก อบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๔ การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ มีสองระดับ ไดแก
ระดับที่หนึ่ง การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
ระดับที่สอง การฝกอบรมผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
ขอ ๕ ระดับที่หนึ่ง การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ แบงออกเปนหาขั้น ดังตอไปนี้
ขั้นที่หนึ่ง ขั้นความรูทั่วไป (General Information Course)
ขั้นที่สอง ขั้นความรูเบื้องตน (Basic Unit Leader Training Course) โดยมีอักษรยอ B.T.C.
ขั้นที่สาม ขั้นฝกหัดงาน (In-Service Training)
ขั้นที่สี่ ขั้นความรูชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) โดยมีอักษรยอ A.T.C.
ขั้นที่หา ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation)
ขอ ๖ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นความรูทั่วไป (General Information Course)
วัตถุประสงค เพื่อจูงใจบุคลากรทางการลูกเสือและผูสนใจในกิจการลูกเสือใหมีความเขาใจ
ในขบวนการลูกเสือ วัตถุประสงคและสาระสําคัญของการลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมหนึ่งวัน
(๒) ผูที่เขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือหรือผูสนใจในกิจการลูกเสือที่มีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป

-๒(๓) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร สมาคมสโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือที่เปนนิติบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวขอ ง
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมสโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือที่เปนนิติบุคคล และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด
(๔) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือที่มีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.)
และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามความในขอ ๖ (๓)
(๕) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ไดผานการฝกอบรมขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรม
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
(๖) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๗) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้น
การฝ กอบรมใหผู อํานวยการฝก อบรมรายงานผลไปยัง ผูรั บผิ ดชอบในการดําเนินงานภายในสิบ หาวัน และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายในสามสิบวัน
(๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๖ (๗)
(๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๗ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นความรูเบื้องตน (Basic Unit Leader Training Course)
โดยมีอักษรยอ B.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวิธีการฝกอบรมลูกเสือแตละประเภท การวางแผน
กําหนดการฝกอบรมลูกเสือแตละประเภทและสามารถทําหนาที่เปนรองผูกํากับกองลูกเสือตามประเภทนั้นๆ
รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมสามวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) การจัดการฝกอบรม ใหจัดแยกตามประเภทลูกเสือ
(๓) ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ได แ ก บุ คลากรทางการลู ก เสื อ หรื อ ผู ส นใจในกิ จ การลู ก เสื อ
ที่ผานการฝกอบรมขั้นความรูทั่วไป
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลู ก เสื อ กรุ ง เทพมหานคร และหน วยงานที่ เ กี่ ยวขอ ง สํ า หรั บ หนวยงานที่ เ กี่ ยวข อ งตอ งไดรั บ อนุญ าตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแลวแตกรณีเปนผู
กําหนดเลขรุน สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด โดยสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดเปนผูกําหนดเลขรุน

-๓(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.)
และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามความในขอ ๗ (๔)
(๖) คณะผูใหก ารฝก อบรมประกอบดวยผูที่ ผานการฝ กอบรมขั้นหั วหนาผู ให การฝ กอบรม
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
(๗) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๘) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรมพรอมหวงสวม
ผาผูกคอแบบกิลเวลล เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน
(๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๗ (๘)
(๑๐) การเก็ บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเ ปนไปตามขอ บังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๘ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สาม ขั้นฝกหัดงาน (In-Service Training)
วัตถุประสงค เพื่อนําความรูที่ไดเรียนมาแลวในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองไปใชในการฝกอบรม
ลูก เสื อโดยให มีก ารศึกษาหาความรู ภาคปฏิบัติเพิ่ มเติม จากการไปดูงาน แลกเปลี่ ยนความรู ความคิดและ
ประสบการณกับผูบังคับบัญชาลูกเสืออื่น ทําใหเกิดความเขาใจและความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ รายละเอียด
ในการฝกหัดงาน มีดังตอไปนี้
(๑) กํ า หนดระยะเวลาดํา เนิ น การฝ ก หั ด งานตามความในข อ ๘ (๒) หลั ง จากที่ ไ ด ผ า น
การฝกอบรมขั้นความรูเบื้องตน และมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาสี่เดือน
(๒) การดําเนินการฝกหัดงาน
(ก) ทําการฝกอบรมลูกเสือในกองลูกเสืออยางนอยแปดครั้ง
(ข) เขารวมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง เชน การเดินทางไกล การอยูคาย
พักแรม การสะกดรอย การเดินทางสํารวจ การใหบริการและพัฒนาชุมชน การไปเยี่ยมชมแหลงทรัพยากร
ของทองถิ่น เปนตน อยางนอยหนึ่งครั้ง
(ค) ศึกษากิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่นอยางนอยหนึ่งครั้ง
(๓) ใหผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนเปนผูรับรองการฝกหัดงาน
ขอ ๙ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สี่ ขั้นความรูชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course)
โดยมีอักษรยอ A.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อเปนการพัฒนาตอเนื่องกันทั้งในดานการเปนผูนําและทักษะในการฝกอบรม
ในระดับสู งแก ลูกเสือ เปนการเพิ่ม ประสบการณในการฝ กอบรมและทั กษะที่จําเปนในการฝ กอบรมลู กเสื อ
สามารถทําหนาที่ผูกํากับกองลูกเสือหรือรองผูกํากับกองลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) การจัดฝกอบรมใหจัดแยกกันตามประเภทลูกเสือ
(๓) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ผานการฝกอบรมขั้นความรูเบื้องตน
ไมนอยกวาสี่เดือน และผานการฝกหัดงานขั้นที่สาม

-๔(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลู ก เสื อ กรุ ง เทพมหานคร และหนวยงานที่ เ กี่ ยวขอ ง สํ าหรั บ หนวยงานที่ เ กี่ ยวขอ งตอ งไดรั บ อนุญ าตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแลวแตกรณีเปน
ผูกําหนดเลขรุน สวนภูมิภาค ไดแก สํานัก งานลูก เสือ จัง หวัด สํานัก งานลูก เสือ เขตพื้นที่ก ารศึก ษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด โดยสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดเปนผูกําหนดเลขรุน
(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝ กอบรมผูกํ ากับลูกเสือ (L.T.) และไดรั บแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝก อบรมจากผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามความในขอ ๙ (๔)
(๖) คณะผูใหก ารฝก อบรมประกอบดวยผูที่ ผานการฝ กอบรมขั้นหั วหนาผู ให การฝ กอบรม
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
(๗) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๘) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้น
การฝ กอบรมใหผู อํานวยการฝก อบรมรายงานผลไปยัง ผูรั บผิ ดชอบในการดําเนินงานภายในสิบ หาวัน และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายในสามสิบวัน
(๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๙ (๗)
(๑๐) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติวาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๑๐ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่หา ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation)
วัตถุประสงค เพื่อนําความรู และประสบการณที่ไดรับ มาจากการฝ กอบรมตั้งแตขั้นที่ หนึ่ง
ถึงขั้นที่ สี่ไปใชในการฝกอบรมลู กเสื อ พัฒนาตนเองใหมี ความรู และทัก ษะเพิ่ม ขึ้นและไดรับการประเมิ นผล
ขั้นสุดทายเพื่อใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายหมายวูดแบดจสองทอน รายละเอียด
ในการปฏิบัติการและประเมินผล มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรทางการลูกเสือที่ผานการฝกอบรมทั้งสี่ขั้นดังกลาวขางตน ตองนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปดําเนินการในกองลูกเสือเปนเวลาอยางนอยสี่เดือนแตไมเกินสองปนับจากวัน
สิ้นสุดการฝกอบรมขั้นความรูชั้นสูง จากนั้นใหเสนอรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพ
มหานคร หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี ตามแบบการประเมินผลที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด
(๒) การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติกําหนด
(๓) ผูอํ านวยการสํานัก เลขาธิการ สํานัก งานลูก เสื อแหง ชาติ ผู อํานวยการลู กเสือ กรุ งเทพ
มหานคร หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี เสนอรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) ที่มีคุณลักษณะ
มีความรู ความสามารถเปนแบบอยางที่ดี และสมควรไดรับการแตงตั้งใหเ ปนกรรมการผูท รงคุณวุฒิในการตรวจ
ขั้นปฏิบัติก ารและประเมินผลตามประเภทที่ไดรับเครื่ องหมายวูดแบดจส องทอน ไปยังเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติเพื่ออนุมัติและแตงตั้ง
(๔) กรรมการผู ท รงคุณวุฒิตามความในขอ ๑๐ (๓) มี วาระการปฏิบั ติห นาที่ ไดคราวละสี่ ป
นับแตวันไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

-๕(๕) การตรวจขั้นปฏิบั ติการและประเมิ นผลแตละครั้ งให มี กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ตามความ
ในขอ ๑๐ (๓) อยางนอยหนึ่งคน
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเปนผูเสนอผลการตรวจ
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี
(๗) สํานักงานลูก เสือ แหง ชาติเ ปนผู เสนอรายชื่อ ผูที่เ ห็นสมควรไดรั บเครื่องหมายวูดแบดจ
สองทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุมัติและแตงตั้งใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.)
(๘) ใหมีการประกอบพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจสองทอนและหนังสือสําคัญการแตงตั้งใหมี
สิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอนตามความเหมาะสม
(๙) สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ เ ป น ผู อ อกเครื่ อ งหมายวู ด แบดจ ส องท อ นตามความใน
ขอ ๑๐ (๗)
ขอ ๑๑ ระดับ ที่ส อง การฝ ก อบรมผู ให การฝก อบรมผู กํากั บลู ก เสือ แบ งออกเป นสองขั้น
ดังตอไปนี้
ขั้นที่ห นึ่ง การฝ กอบรมบุ คลากรทางการลูก เสือ ขั้นผูชวยหั วหนาผูใหก ารฝ กอบรมผู กํากั บ
ลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C.
ขั้นที่สอง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหนาผูให การฝกอบรมผูกํากับลูกเสื อ
(Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ L.T.C.
ขอ ๑๒ ระดับที่สอง ขั้นที่หนึ่ง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบหลักการสําคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาติ
นําไปใชในการฝก อบรมบุคลากรทางการลูก เสื อ รั บนโยบายขององคก ารลูก เสื อโลกเกี่ ยวกับ ดานวิชาการ
การฝ กอบรม การบริห ารงานลูก เสื อ เพื่ อพั ฒนาและเพิ่ม พูนความรู ทัก ษะและเจตคติ รายละเอียดในการ
ฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน
ไมนอยกวาสองป และในระยะเวลาสองปนั้นไดทําการฝกอบรมลูกเสือไดผลดีหรือเขารวมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออยางตอเนื่อง และไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนหรือขั้นความรู
ชั้นสูง ใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมไมนอยกวาสามครั้ง และผูอํานวยการฝกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหนาที่
(๓) ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรู เบื้องตน และผูอํ านวยการสํานักเลขาธิก าร สํานักงานลูก เสือแหง ชาติ ผูอํ านวยการลูกเสื อ
กรุ ง เทพมหานคร ผู อํานวยการลูก เสื อจั ง หวัด หรื อ หนวยงานตนสั ง กั ดแล วแตก รณี สนับ สนุนและอนุญ าต
ใหเขารับการฝกอบรม
(๔) ผู รั บ ผิ ดชอบในการดําเนิ นงาน สํ า นัก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ สํ านัก งานลู ก เสื อ กรุ ง เทพ
มหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน
(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ

-๖(๖) คณะผู ใ ห ก ารฝ ก อบรมประกอบด ว ยผู ที่ ผ า นการฝ ก อบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ
ขั้นหั วหนาผู ให การฝก อบรมผู กํากั บลู ก เสือ (L.T.C.) หรือ ขั้นผู ชวยหั วหนาผูให ก ารฝ กอบรมผู กํ ากั บ ลูก เสื อ
(A.L.T.C.) หรือผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๗) ผูอํ านวยการฝกอบรมและเลขาธิการสํานักงานลูกเสือ แหงชาติเปนผูล งนามในวุฒิบัตร
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน
(๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๑๒ (๗)
(๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๑๓ ผูไดรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant
Leader Trainer) โดยมีอักษรยอ A.L.T. และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสามทอน มีคุณสมบัติและ
รายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) ไดรั บ แต ง ตั้ง หรื อ ไดรั บ เชิญ ให อ ยูในคณะผู ให ก ารฝ ก อบรมผู กํ ากั บ ลู ก เสื อ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C.) หรือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ไม น อ ยกว า หกครั้ ง หรื อ ได รั บ แต ง ตั้ ง หรื อ ได รั บ เชิ ญ ให อ ยู ใ นคณะผู ใ ห ก ารฝ ก อบรมผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ
ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) หรือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
(A.L.T.C.) ไมนอยกวาสามครั้ง และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูกเสือ เชน วิชานายหมูลูกเสือ วิชาอยูคาย
พักแรม หรืออื่นๆ ไมนอยกวาสามครั้ง รวมกันไมนอยกวาหกครั้ง
(๓) ผูอํ านวยการสํานัก เลขาธิการ สํานัก งานลูก เสื อแหง ชาติ ผู อํานวยการลู กเสือ กรุ งเทพ
มหานคร ผู อํ านวยการลู ก เสื อ จั ง หวัด หรื อ หนวยงานตนสั ง กั ดแล วแตกรณี เป นผู เ สนอขอรั บ การแตง ตั้ง
ใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๔) สํานักงานลูก เสือ แหง ชาติเ ปนผู เสนอรายชื่อ ผูที่เ ห็นสมควรไดรั บเครื่องหมายวูดแบดจ
สามทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุ มั ติ แ ละแต ง ตั้ง ให มี คุณ วุ ฒิ ผู ชว ยหั ว หนา ผู ใ ห ก ารฝ ก อบรมผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ (A.L.T.) และมี สิ ท ธิ ป ระดั บ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอน
(๕) สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ เ ป น ผู อ อกเครื่ อ งหมายวู ด แบดจ ส ามท อ นตามความ
ในขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๑๔ ระดับ ที่ส อง ขั้นที่ส อง การฝก อบรมบุ คลากรทางการลู ก เสือ ขั้นหั วหนาผู ให ก าร
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ L.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อนําหลักการสําคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาติและ
องค ก ารลู ก เสื อ โลกไปใช ใ นการฝ ก อบรมบุ คลากรทางการลู ก เสื อ รั บ นโยบายขององคก ารลู ก เสื อ โลก
เกี่ยวกับดานวิชาการ การวางแผนการฝกอบรม การบริหารงานลูกเสือ และสรางภาวะผูนําใหมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการบริหารจัดการและมีอุดมการณในกิจการลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้

-๗(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลู กเสือที่ไดผานการฝกอบรมและไดรั บ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอนไมนอยกวาหนึ่งป และเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบือ้ งตน
อยางนอยสองครั้ง ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูงใหอยูใน
คณะผู ให ก ารฝ ก อบรมไม น อ ยกวาสองครั้ ง และผู อํ านวยการฝ ก อบรมรั บ รองผลการปฏิบั ติห นาที่ เ ป นผู มี
คุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง
(๓) ผูอํ านวยการสํานัก เลขาธิการ สํานัก งานลูก เสื อแหง ชาติ ผู อํานวยการลู กเสือ กรุ งเทพ
มหานคร ผู อํานวยการลูก เสื อ จัง หวัด หรื อหั วหนาหนวยงานตนสั งกั ดแล วแตกรณี สนับสนุนและอนุญ าต
ใหเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร
(๔) ผูรั บ ผิ ดชอบในการดําเนินงาน สํานัก งานลู ก เสื อ แหง ชาติ สํ านักงานลู กเสื อ กรุ ง เทพ
มหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาต
จากสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปนผูดําเนินการ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน
(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ
(๖) คณะผู ให ก ารฝ ก อบรมประกอบดวยผู ที่ ไดรั บ การแตง ตั้ง ให มี คุณวุฒิ หั วหนาผู ให ก าร
ฝกอบรมผูกํากับลู กเสือ (L.T.) หรือผู อํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามที่
เห็นสมควร
(๗) ผูอํ านวยการฝกอบรมและเลขาธิการสํานักงานลูกเสือ แหงชาติเปนผูล งนามในวุฒิบัตร
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน
(๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒบิ ัตรตามความในขอ ๑๔ (๗)
(๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๑๕ ผูไดรั บการแตง ตั้ง ให มีคุณวุฒิ หัวหนาผูใหก ารฝก อบรมผู กํากับ ลูกเสือ (Leader
Trainer) โดยมีอักษรยอ L.T. และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสี่ทอน มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(๑) ผ านการฝ กอบรมบุ คลากรทางการลู กเสือ ขั้นหั วหนาผูให การฝก อบรมผูกํ ากับ ลู กเสื อ
(L.T.C.) ไมนอยกวาหนึ่งป และ
(๒) เปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ไมนอยกวาสองครั้ง
และไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือ
ขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือทั้งสองอยางรวมกันไมนอยกวาสี่ครั้ง หรือ
(๓) เปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูก เสือ เชน วิชานายหมูลูกเสือ วิชาอยูคายพักแรม หรื ออื่นๆ ไมนอยกวา
หนึ่งครั้ง รวมกันไมนอยกวาสองครั้ง และไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือทั้งสอง
อยางรวมกันไมนอยกวาสี่ครั้ง

-๘(๔) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก เลขาธิ ก าร สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ ผู อํ า นวยการลู ก เสื อ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัด เปนผูเสนอขอรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิ
หัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๕) สํานักงานลูก เสือ แหง ชาติเ ปนผู เสนอรายชื่อ ผูที่เ ห็นสมควรไดรั บเครื่องหมายวูดแบดจ
สี่ทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติอนุมัติ
และแตงตั้งใหมีคุณวุฒิหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ
สี่ทอน
(๖) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกเครื่องหมายวูดแบดจสี่ทอนตามความในขอ ๑๕ (๕)
ขอ ๑๖ หลักสูตรและวิธีการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่หนึ่ง และระดับที่สอง
การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเหลาสมุทร และเหลาอากาศ การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับ
ผูนํา การฝกอบรมวิทยากรประจําหมู การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบุกเบิก วิชาแผนที่ - เข็มทิศ
วิชาระเบียบแถว วิชาการอยูคายพักแรม หรือหลักสูตรอื่น ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ
ขอ ๑๗ เพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือและเปนกรณีที่มีความจําเปนอาจมี
การผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระเบียบนี้กําหนดไว โดยผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณา
เสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติอนุมัติ
ขอ ๑๘ ให เลขาธิก ารสํานักงานลู กเสื อแหงชาติรั กษาการใหเป นไปตามระเบียบนี้และให มี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

พงศเทพ เทพกาญจนา

(นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

