“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริง
งานทุกอย่างหรือการอยูเ่ ป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึง่ ไม่เสียหาย
แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ
ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ
แต่ละคนจะต้องทำ�ให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น”
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นับว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ที่สำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งที่ สำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ผลิตตำ�ราในลักษณะของสารานุกรมลูกเสือขึ้น ซึ่งในเนื้อหาสาระในสารานุกรม
ลูกเสือ เล่มที่ ๔ นี้ ครู อาจารย์ ผู้กำ�กับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสืออื่นๆ จะได้นำ�ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทยกำ�ลังจะก้าวสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน
ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการให้การศึกษาในแขนงต่างๆ ตำ�ราและคู่มือทางวิชาการ
มีความจำ�เป็นสำ�หรับกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของลูกเสือเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาเยาวชนทัง้ หญิงชาย ให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็น
แรงผลักดันให้การศึกษาของประเทศไทย มีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนและอารยประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณและให้กำ�ลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ
และผู้มีส่วนในการจัดทำ�สารานุกรมลูกเสือเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละกำ�ลังความคิด จนทำ�ให้
เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต

				

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่บุคคลทุกระดับชั้น เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เต็มใจและ
เสียสละ ดังนั้น เมื่อมีคณะบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการลูกเสือระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านลูกเสือ ร่วมมือกันจัดทำ�สารานุกรมลูกเสือขึ้น ภายใต้การบริหารโครงการของสำ�นัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ ผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์มาจนถึงสารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๔ นับเป็นปรากฏการณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดเนื้อหา ข้อมูล ทักษะ และกิจกรรมลูกเสือที่ค้นคว้ามาจากที่ต่างๆ
นำ�มาจัดรวบรวมและนำ�เสนอได้อย่างแนบเนียน สวยงาม และทรงคุณค่า จะมีส่วนทำ�ให้กิจการ
ลูกเสือมีความเจริญมั่นคงได้ต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าใจและเห็น
คุณค่าของกิจการลูกเสือ กล้าตัดสินใจ กล้าทำ�  จนเกิดผลงานชิ้นสำ�คัญนี้ขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้ที่นำ�สารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๔ นี้ไปใช้ เกิดความเชื่อมั่นในเนื้อหาสาระ
และสามารถนำ�ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในภายภาคหน้าต่อไป

(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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ในนามของเลขาธิการสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแล
และกำ�กับการดำ�เนินงานของสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน โดยทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน ชี้แนะ และร่วมแสดงความคิดเห็นในหลักการ
โดยทั่วไป ในเรื่องขอบข่าย ทิศทาง และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำ�สารานุกรม
ลูกเสือ (Scout Encyclopedia) ซึ่งได้หารือร่วมกันมากับคณะผู้จัดทำ�โดยตลอด จากสารานุกรม
ลูกเสือ เล่มที่ ๑ จนถึง เล่มที่ ๔ นี้ รู้สึกดีใจและชื่นชมต่อผลงานที่สำ�เร็จลงในวันนี้   เพราะทราบ
ดีว่าการดำ�เนินงานสารานุกรมลูกเสือ คณะผู้จัดทำ�ทุกท่านต่างทุ่มเท เสียสละ และต้องการเห็น
ความเจริญรุ่งเรืองของกิจการลูกเสือของชาติ ที่สำ�คัญมากเรื่องหนึ่งคือ ไม่เคยมีตำ�ราและคู่มือ
ของลูกเสือไทยในลักษณะเช่นนีม้ าก่อน จวบจนกิจการลูกเสือไทยครบร้อยปีแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี
การทำ�งานทางวิชาการคงจะไม่มวี นั สิน้ สุดลงได้ ข้อบกพร่องก็ยอ่ มจะเกิดขึน้ ได้ ซึง่ ถือเป็นหลักสากล
ในการทำ�สารานุกรมทั่วไป จะต้องมีการปรับปรุง และแก้ไข เป็นระยะๆ เพื่อให้ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ และยังประโยชน์อย่างแท้จริง  จึงต้องขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน
ขอให้คุณงามความดีในการที่ท่านได้กระทำ�ต่อกิจการลูกเสือไทย จงเป็นพลังให้ทุกท่าน สามารถ
แสดงความศรัทธาต่อการพัฒนาเยาวชนและความศรัทธาต่อตัวลูกเสือ สามารถให้ความช่วยเหลือ
กิจการลูกเสือของชาติได้ตลอดไป

(นายศุภกร วงศ์ปราชญ์)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ
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ด้วยสำ�นึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้อำ�นวยการสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อภารกิจที่
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย หนึง่ ในหน้าทีท่ ส่ี �ำ คัญเป็นทีส่ ดุ คือการพัฒนากิจการลูกเสือของชาติ
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงสถาพร เพื่อเป็นแบบอย่างและ
แนวทางที่ดี
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ถือเป็นปีทองของกิจการลูกเสือ สำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน ได้เชื้อเชิญบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ที่เปี่ยมล้นด้วยความเสียสละ และ
เห็นความสำ�คัญในเรือ่ งตำ�ราและคูม่ อื การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือทีค่ อ่ นข้างหายากและลำ�บาก
ในการจัดทำ�  คณะฯ ดังกล่าว ได้กรุณาทุม่ เท อดทน มุง่ มัน่ จนผลงานเป็นทีป่ รากฏ ซึง่ ในสารานุกรม
ลูกเสือ เล่มที่ ๔ (Scout Encyclopedia) นี้ ได้สืบทอด ขั้นตอน ความสำ�คัญ เนื้อหาสาระที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ ให้มคี วามสอดคล้องกับการพัฒนาคนในชาติได้ จึงขอกราบขอบพระคุณ
คณะผู้จัดทำ�ทุกท่านด้วยความเคารพและศรัทธาในอุดมการณ์ และต้องขออภัยท่านผู้อ่านทุกท่าน
ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่อง ขอความกรุณาพี่น้องลูกเสือทุกท่านได้โปรดให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไข
ให้สมบูรณ์ในอนาคต ด้วยความเต็มใจและสำ�นึกถึงพระคุณพี่น้องลูกเสือทุกท่านตลอดไป

(นายศัจธร วัฒนะมงคล)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
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สารบัญ
		
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและองค์อุปถัมภ์
คำ�นิยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คำ�นิยมของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คำ�นิยมของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ
คำ�นำ�ของผู้อำ�นวยการสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สารบัญ
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
ความหมาย
ความเป็นมา
หลักการและสาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
ความสำ�คัญ
กฎกระทรวง
ความหมาย
กฎกระทรวงว่าด้วยการตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือเหล่าลูกเสือ
และประเภทลูกเสือ
กฎกระทรวงว่าด้วยธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ความหมาย
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือ
บำ�เพ็ญประโยชน์ฯ
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณฯ
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๓๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓๗
วิสัยทัศน์
๓๗
ความหมาย เป้าหมาย
๓๘
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓๙
หลักการ
๓๙
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๔๐
กิจกรรมแนะแนว
๔๐
กิจกรรมนักเรียน
๔๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๔๑
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔๑
แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔๒
ซ

สารบัญ (ต่อ)
		
ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนวทางการประเมิน
แผนผังแนวการจัดกิจกรรมนักเรียน
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
การบริหารงานด้านบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
ขอบข่ายและหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้อำ�นวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อำ�นวยการลูกเสือโรงเรียน
กลุ่มลูกเสือ
ผู้กำ�กับกลุ่ม และรองผู้กำ�กับกลุ่มลูกเสือ
ผู้กำ�กับกองลูกเสือ
หมู่ลูกเสือ
หมู่ลูกเสือสำ�รอง
หมู่ลูกเสือสามัญ
หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หมู่ลูกเสือวิสามัญ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือโรงเรียน
การบริหารงานด้านธุรการในกองลูกเสือ
งานธุรการ
งานเอกสารแบบพิมพ์ที่ใช้ในกองลูกเสือ
งานการจัดหน่วยลูกเสือ
การจัดหน่วยลูกเสือสำ�รอง
การจัดหน่วยลูกเสือสามัญ
การจัดหน่วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การจัดหน่วยลูกเสือวิสามัญ
ฌ

หน้า
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๗
๔๗
๔๙
๔๙
๕๐
๕๐
๕๑
๕๓
๕๕
๕๕
๕๕
๕๖
๕๘
๖๐
๖๐
๖๐
๖๑
๖๓
๖๔
๖๖
๗๐
๗๖

สารบัญ (ต่อ)
		

งานทะเบียนกองลูกเสือ
งานบัตรประจำ�ตัวลูกเสือ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติฯ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญฯ
เหรียญลูกเสือสดุดี
เหรียญลูกเสือยั่งยืน
เข็มลูกเสือสมนาคุณ
เข็มลูกเสือบำ�เพ็ญประโยชน์
งานการเงินของกองลูกเสือ
การบริหารงานด้านการปกครองลูกเสือ
วินัยลูกเสือ
การปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานคร
ระบบหมู่กับการปกครองลูกเสือ
ระบบหมู่ลูกเสือกับการปกครองนักเรียนในโรงเรียน
การแต่งกายของลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือที่จัดขึ้นในโรงเรียน
การปฐมนิเทศ
การกรอกใบสมัคร
การเรียนการสอน
การเปิด-ปิดประชุมกอง
การประชุมนายหมู่
พิธีเข้าประจำ�กอง
การดำ�เนินการในกองลูกเสือ
กิจกรรมวันสำ�คัญ
กิจกรรมทางลูกเสือ
กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์
กิจกรรมพิธีการที่กองลูกเสือในโรงเรียนต้องปฏิบัติ
ญ

หน้า
๘๑
๘๓
๘๖
๘๖
๘๗
๘๙
๙๐
๙๑
๙๑
๙๒
๙๓
๙๓
๙๓
๙๓
๙๔
๑๐๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๕

สารบัญ (ต่อ)

		
		
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
ความหมาย
ความเป็นมา
หลักการและสาระสำ�คัญ
ด้านลูกเสือ
ด้านผู้บริหาร
ด้านผู้กำ�กับลูกเสือ
ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ
ความสำ�คัญ
การเลื่อนวิทยฐานะของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ
ความหมาย
ฝากไว้...เป็นข้อคิด
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะกรรมการฯ จัดทำ�สารานุกรมลูกเสือ เล่ม ๔

ฎ

หน้า
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๘
๑๓๙
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๕
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๕   

กฎหมายเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
ความหมาย
พระราชบัญญัติ โดยศัพท์ หมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรง
ตราขึ้นโดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภาเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ หมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อก�ำหนดสาระส�ำคัญในรายละเอียดในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ น�ำมาใช้เป็นหลักการในการบริหารกิจการลูกเสือ

พระราชบัญญัติลูกเสือฉบับ พ.ศ. .... ต่างๆ
สารานุกรมลูกเสือ
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ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณการปกครองลูกเสือรัตนโกสินทรศก ๑๓๐ ประกาศใช้เมื่อ
วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ ถือเป็นการสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรก
ข้อบังคับลักษณการปกครองลูกเสือ ฉบับนี้ นับเป็นกฎข้อบังคับเทียบได้กับพระราชบัญญัติลูกเสือ
ฉบับแรก ได้ก�ำหนดให้ลูกเสือเป็นสาขาแห่งเสือป่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ำรง
พระยศเป็น นายกเสือป่าและนายกองใหญ่ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ลูกเสือทั่วไป บรรดาผู้ตรวจการ
ผู้ก�ำกับ นายหมู่และลูกเสือทุกๆ คน ต้องถือว่าเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง
ทุกคน ในภาคที่ ๒ หมวดการปกครองกลาง ก�ำหนดให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงด�ำรง
พระยศเป็นสภานายก ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตัง้ ให้มผี ตู้ รวจการใหญ่ผหู้ นึง่ และมีผตู้ รวจการ
ประจ�ำมณฑลท�ำหน้าทีป่ ระจ�ำในมณฑลลูกเสือ เป็นผูต้ รวจการปกครองและการฝึกหัดสัง่ สอนให้เป็น
ไปตามพระราชประสงค์ ให้มีสภากรรมการกลางตั้งในกรุงเทพ มีหน้าที่บังคับบัญชาวินิจฉัยและ
ด�ำริการทั้งปวงที่เกี่ยวกับลูกเสือ ในมณฑลต่างๆ ให้มีสภากรรมการประจ�ำมณฑล ท�ำหน้าที่บริหาร
งานลูกเสือ โดยทั่วไปเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการระบุถึง
การตั้งกองลูกเสือในโรงเรียนหรือสถานที่ใดตามแต่สภากรรมการมณฑลจะเห็นสมควร ก�ำหนด
ระเบียบการตัง้ ผูก้ �ำกับลูกเสือและรองผูก้ �ำกับลูกเสือ แบ่งลูกเสือเป็น ๓ ชัน้ ลูกเสือส�ำรอง ลูกเสือโท
ลูกเสือเอก ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการคัดชื่อออกจากทะเบียนลูกเสือ ก�ำหนดเครื่องแต่งตัวลูกเสือ
ข้อบังคับลักษณปกครองลูกเสือรัตนโกสินทร ศก ๑๓๐ ได้บัญญัติข้อบังคับต่างๆ ไว้ ๑๐ หมวด
รวม ๖๒ ข้อ เป็นรากฐานแนวทางให้กับบรรดาประกาศ พระราชก�ำหนด ข้อบังคับลักษณ
การปกครองลูกเสือและพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับต่อๆ มา

พระราชก�ำหนดเครื่องแต่งตัวเสือป่า
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๔
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สารานุกรมลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงด�ำรงพระยศเป็น
สภานายกสภากรรมการกลาง

ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับ
ลักษณปกครองลูกเสือขึ้นใหม่ ขยายความออกเป็น ๑๓๒ ข้อ ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องแบบ ธงประจ�ำกองลูกเสือ หลักสูตรวิชาลูกเสือและการสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้น ขั้นตอน
พิธีรับลูกเสือโทเข้าประจ�ำกอง การฝึกหัดพิเศษเป็นเหล่าๆ เช่น เหล่าราบ เหล่าพราน เหล่าช่าง
เหล่าดับเพลิง เหล่าพยาบาล เหล่าสมุทรเสนา ให้มีการฝึกหัดวิชาพิเศษ ๑๑ อย่างและ
เหรียญศิลปะลูกเสือ พระราชทานให้กับผู้ที่สอบไล่ได้วิชาพิเศษเหล่านั้น จัดให้มีแผ่นทองและ
หนังสุวานไว้ในที่เปิดเผย เพื่อประกาศชื่อลูกเสือที่มีความชอบและลูกเสือที่มีความผิด เพิ่มเรื่อง
การท�ำความเคารพ วิธีการเคารพ บุคคลและวัตถุที่ควรเคารพ

พ.ร.บ. ธง

กองลูกเสือมณฑลพิษณุโลกที่มาท�ำพิธีเข้าประจ�ำกอง ณ วังวรดิศ

ใน พ.ศ. ๒๔๗๖  กรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ประกาศตัง้ การลูกเสือสมุทรเสนา
ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงถือเป็นวันสถาปนาการลูกเสือสมุทรไทย
ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ได้มกี ารปรับปรุง
พิธีรับลูกเสือโทเข้าประจ�ำกอง เพิ่มเติมขั้นตอนให้มีพิธีทางศาสนาและการให้สัตย์ปฏิญาณ
ต่อหน้าธงชาติ และเมื่อเสร็จพิธีให้ลูกเสือทั้งหมดกระท�ำความเคารพถวายแด่พระมหากษัตริย์
พระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. ๒๔๘๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันท
มหิดล รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตลิ กู เสือขึน้ เป็นการเฉพาะ ในพ.ศ. ๒๔๘๒ ซึง่ เป็นพระราชบัญญัติ
ลูกเสือฉบับแรกโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ก�ำหนดให้คณะลูกเสือแห่งชาติมสี ภาพเป็นนิตบิ คุ คล
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ฝึกและอบรมกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่เกีย่ วข้องกับลัทธิการเมืองใด
แบ่งการจัดเหล่าลูกเสือออกเป็น ๒ เหล่า คือ ลูกเสือเสนาและลูกเสือสมุทรเสนา มี ๓ ชัน้ ลูกเสือเอก
ลูกเสือโท ลูกเสือตรี ก�ำหนดเรื่องวินัยลูกเสือและบทลงโทษลูกเสือเมื่อผิดวินัยมี ๔ สถาน
สารานุกรมลูกเสือ
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ภาคฑัณฑ์ ต�ำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร สั่งพักขาดจากการเป็นสมาชิกภาพชั่วคราว มีก�ำหนด
อย่างน้อยครั้งละไม่ต�่ำกว่า ๑ เดือนไม่เกินกว่า ๑ ปี ลบชื่อออกจากทะเบียน ให้กองลูกเสือทุกกอง
ในทุกมณฑล จัดให้มีแผ่นทองเพื่อประกาศชื่อลูกเสือที่มีความชอบ และแผ่นด�ำเพื่อประกาศชื่อ
ลูกเสือที่กระท�ำความผิดในเรื่องวินัยและถูกลงทัณฑ์ ก�ำหนดให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญไว้ส�ำหรับ
พระราชทานลูกเสือที่ได้กระท�ำความดีความชอบตามเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น
เหรียญทองค�ำ เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ รัฐบาลในสมัยนัน้ ได้ตราพระราชบัญญัตยิ วุ ชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ ขึน้
จัดตั้งองค์การยุวชนแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒ หน่วย คือ หน่วยยุวชนทหารกับหน่วย
ลูกเสือ และให้บรรดาทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติตกเป็นขององค์การยุวชนแห่งชาติ

พ.ร.บ. ยุวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖

ยุวชนทหาร

พระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. ๒๔๙๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ก�ำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงด�ำรงต�ำแหน่งบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ระบุว่าลูกเสือ
มี ๓ ประเภท คือ ลูกเสือส�ำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ โดยลูกเสือสามัญมี ๔ ชัน้ ลูกเสือตรี
ลูกเสือโท ลูกเสือเอก ลูกเสือหลวง ได้เพิ่มเหรียญลูกเสือสดุดี ให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไว้ส�ำหรับพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พนักงานเจ้าหน้าที่ลูกเสือและบุคคลอื่นๆ ที่มี
อุปการคุณถึงขนาดหรือได้อุทิศก�ำลังกาย ก�ำลังความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์
แก่การลูกเสือในอีกโสตหนึง่ ด้วย ในพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ก�ำหนดให้บรรดาทรัพย์สนิ ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ซึง่ ได้โอนให้เป็นองค์การยุวชนแห่งชาติ ตกเป็นกรรมสิทธิข์ องคณะลูกเสือแห่งชาติตามเดิม
ในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ นี้เอง ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนทหาร
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นอันสิ้นสุดกิจการยุวชนแห่งชาติ
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พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ก�ำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ให้มสี ภาลูกเสือแห่งชาติ ท�ำหน้าทีใ่ นด้านการก�ำหนดนโยบายของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ก�ำหนดให้มกี รรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท�ำหน้าทีบ่ ริหาร ด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติและนโยบายของสภาลูกเสือแห่งชาติ ให้มสี �ำนักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร บังคับบัญชา
รับผิดชอบ ส่วนภูมภิ าค มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการ
ลูกเสืออ�ำเภอ มีนายอ�ำเภอเป็นประธาน แบ่งประเภทลูกเสือออกเป็น ๔ ประเภท คือ ลูกเสือส�ำรอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ โดยลูกเสือส�ำรองแบ่งออกเป็น ๓ ชัน้ ดาวดวงที่ ๑
ดาวดวงที่ ๒ ดาวดวงที่ ๓ ลูกเสือสามัญแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก
มี ๓ เหล่าคือ ลูกเสือเหล่าเสนา ลูกเสือเหล่าสมุทร ลูกเสือเหล่าอากาศ ส่วนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มีชั้นเดียว ๓ เหล่าเช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญ แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ
เตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญ มี ๓ เหล่าเช่นเดียวกัน ส�ำหรับผูใ้ หญ่ก�ำหนดให้มตี �ำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและต�ำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ ก�ำหนดการลงโทษไว้ ๓ สถาน ตักเตือน
ท�ำโทษ คัดชื่อออกจากทะเบียน ความดีความชอบ ให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ พระราชทานแก่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ เป็นบ�ำเหน็จในความดีความชอบ มี ๓ ชั้น ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดี เป็นเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ พระราชทานแก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่
ลูกเสือและบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ อี ปุ การคุณถึงขนาดหรือได้อทุ ศิ ก�ำลังกาย ก�ำลังความคิดในการประกอบกิจ
ให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ ให้มีเข็มสมนาคุณไว้ส�ำหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบ�ำรุงการลูกเสือ มี ๔ ชั้น ให้ยกเลิกการใช้แผ่นทองประกาศชื่อ
ลูกเสือผูม้ คี วามดีความชอบ เพิม่ บทลงโทษส�ำหรับผูจ้ ดั ท�ำ น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ จ�ำหน่าย
ซึ่งเครื่องหมายลูกเสือ เอาผิดกับผู้ที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ์
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๗
โดยเพิ่มเติมเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดจัดท�ำหรือน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ�ำหน่วยวัตถุเกี่ยวกับ
เครื่องแบบลูกเสือ รวมถึงรูปตราหรือเครื่องหมายอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องแบบลูกเสือ
หรือประกอบเครื่องแบบลูกเสือ พร้อมบทลงโทษ
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการ
ลูกเสือสากล บัญญัติกิจการเนตรนารีให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพิ่มอ�ำนาจหน้าที่
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้มีอ�ำนาจดูแลกิจการลูกเสือชาวบ้าน เพิ่มชั้นเหรียญลูกเสือ
สดุดีเป็น ๓ ชั้น
สารานุกรมลูกเสือ
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
สิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดขึ้นจากการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
ราชการ ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงต้องปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ลูกเสือให้เกิดความสอดคล้องกัน
หลักการและสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และมีผลบังคับใช้วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วยเหตุผลหลักเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้
สอดคล้องกับการปฏิรปู โครงสร้างระเบียบบริหารราชการและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน แบ่งเป็น ๖ หมวด ๗๔ มาตรา
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สรุปสาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลูกเสือ ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๐ ระบุความหมายของลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือที่เป็นหญิง
ให้เรียกว่า เนตรนารี
บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน้นแนวทาง ๕ ประการ
ให้มี สภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก รองนายกรัฐมนตรี
เป็นอุปนายก กรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวนไม่เกินแปดสิบคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย เลขาธิการ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผูช้ ว่ ยเลขาธิการส�ำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการก�ำหนดนโยบายเพื่อความมั่นคง
และความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายก สภาลูกเสือไทย
พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ

ให้มคี ณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต�ำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่ง
สภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตัง้ โดยค�ำแนะน�ำของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึง่ ในจ�ำนวนนี้
สารานุกรมลูกเสือ
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ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการ
และเลขานุการ รองเลขาธิการและผูช้ ว่ ยเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารจัดการ ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและนโยบาย
ของสภาลูกเสือไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ให้รฐั มนตรีกระทรวงศึกษาธิการแต่งตัง้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึง่ ท�ำหน้าที่
เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการท�ำหน้าที่
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการตามจ�ำนวนที่เหมาะสมโดยการเสนอของเลขาธิการส�ำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ
ให้ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก�ำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
นโยบายของสภาลูกเสือไทยและด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีรายได้
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ
กรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการประเภทผูแ้ ทน ให้ผอู้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต ๑
เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาค�ำขอการจัดตั้ง
ค่ายลูกเสือภายในจังหวัด
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ส�ำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๖ โดยคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
จัดประชุมสัมมนาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด

ให้มสี �ำนักงานลูกเสือจังหวัดอยูใ่ นส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเขต ๑ มีผอู้ �ำนวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ เป็นหัวหน้าส�ำนักงานลูกเสือจังหวัด
ก�ำหนดให้การจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยต�ำแหน่ง กรรมการประเภทผู้แทน
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ ในจ�ำนวนนี้จะต้อง
แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไป
ตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีส�ำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน้าส�ำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ก�ำหนดเรื่องทรัพย์สินของส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติและการบริหารจัดการในเรื่อง
ทรัพย์สินเหล่านั้น
ระบุเรื่องการจัดกลุ่ม ประเภท ต�ำแหน่งลูกเสือ การตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ
เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือทัง้ ปวง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง
ก�ำหนดให้มตี �ำแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ๑๖ ล�ำดับ ต�ำแหน่งผูต้ รวจการลูกเสือ
มีหน้าทีต่ รวจตรา แนะน�ำ ชีแ้ จงและรายงานเพือ่ ให้บริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ มี ๑๑ ล�ำดับ
ระบุเรือ่ งธง เครือ่ งแบบและการแต่งกาย ให้มธี งคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลกั ษณะพืน้ เป็น
ธงไตรรงค์ กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๕๒ ซม. ตรงกลาง มีตราธรรมจักรเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๒ ซม.
สารานุกรมลูกเสือ
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ธงลูกเสือประจ�ำจังหวัดโดยรับพระราชทานจากประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีเครือ่ งแบบและ
การแต่งกายลูกเสือให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ย�้ำให้ลูกเสือต้องปฏิบัติตามวินัยซึ่ง
ก�ำหนดไว้ในในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ

ลักษณะธงคณะลูกเสือแห่งชาติ

ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส�ำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ
และบุคคลผู้มีความดีความชอบตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีสามชั้น เหรียญลูกเสือสดุดี
มีสามชั้น เหรียญลูกเสือยั่งยืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่านี้ให้เป็นสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

เหรียญลูกเสือสดุดี

ให้มีเข็มลูกเสือสมนาคุณ ไว้ส�ำหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
อย่างอื่นเพื่อบ�ำรุงการลูกเสือ มีสี่ชั้น

ชั้นพิเศษ

10

สารานุกรมลูกเสือ

ชั้นที่  ๑
ชั้นที่ ๒
เข็มลูกเสือสมนาคุณ

ชั้นที่ ๓

ให้มีเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการบ�ำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์

ชั้นที่ ๓

มีบทก�ำหนดโทษ ผู้แต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดย
ไม่มีสิทธิ์ ผู้ท�ำปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ต้องระวางโทษจ�ำคุกหรือ
ปรับเป็นเงินหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑

พิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓

ความส�ำคัญ
พระราชบัญญัตลิ กู เสือเป็นบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียด
เกีย่ วกับกิจการลูกเสือทัง้ ระบบ ทัง้ ในด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆ
ของกิจการลูกเสือ ระบุความหมาย วัตถุประสงค์ จ�ำแนกแยกชัน้ ประเภท บทบาทหน้าที่ ปฏิสมั พันธ์
ขององค์ประกอบเหล่านัน้ รวมทัง้ วิธกี ารในการบริหารจัดการในส่วนรวมและส่วนย่อยทัง้ ระบบงาน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติลูกเสือยังได้บัญญัติให้มีการก�ำหนดข้อปฏิบัติในรูปแบบกฎกระทรวง
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบเป็นหลักการ วิธีการปฏิบัติในสาระส�ำคัญปลีกย่อยตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติลูกเสือจึงเป็นแม่บทใหญ่ในการด�ำเนินกิจการลูกเสือที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือเป็น
หลักปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง มัน่ คง ต่อเนือ่ งเพือ่ ด�ำรงไว้และพัฒนาให้กจิ การลูกเสือเจริญก้าวหน้า
สภาพรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาของ
ลูกเสือไทยและหลักการ วิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง

สารานุกรมลูกเสือ
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กฎกระทรวง
ความหมาย
กฎหมาย หมายถึง ข้อก�ำหนดทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานกิจการลูกเสือทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติลูกเสือให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวง
เป็นมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธกี ารให้ด�ำเนินงาน
กิจการลูกเสือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง น�ำเสนอกระทรวง ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ
ให้ด�ำเนินกิจการลูกเสือตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่
มาตรา ๒๘ วรรค ๒ “ส�ำหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานคร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา ๔๓ “การตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือ
ทั้งปวงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕๐ วรรค ๒ “ให้มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่นๆ เพื่อประโยชน์
ในการร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕๑ “เครือ่ งแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามทีก่ �ำหนดในกฎกระทรวง”
กฎกระทรวงว่าด้วยการตัง้ การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือและประเภทลูกเสือ
มีสาระส�ำคัญโดยสรุป คือ
การจัดประเภทลูกเสือในสถานศึกษามีสี่ประเภท คือ ลูกเสือส�ำรอง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ

ลูกเสือทั้ง ๔ ประเภท กับเนตรนารี และสมาชิกผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือ เนตรนารีมีสามเหล่า คือ เหล่าเสนา เหล่าสมุทร เหล่าอากาศ
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เนตรนารีเหล่าเสนา

เนตรนารีเหล่าสมุทร

เนตรนารีเหล่าอากาศ

การจัดหน่วยลูกเสือให้จัดเป็นล�ำดับ คือ กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ
การจัดตั้งกองลูกเสือ ประกอบด้วย หมู่ลูกเสือตั้งแต่สองหมู่ขึ้นไป แต่ไม่เกินหกหมู่
มีผู้ก�ำกับกองลูกเสือ หนึ่งคน รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือ ไม่เกินสิบคน
การเรียกชือ่ กองลูกเสือให้เรียกตามลักษณะของสถานศึกษา ชือ่ สถานศึกษา ประเภทล�ำดับ
กองลูกเสือ ล�ำดับกลุม่ ลูกเสือและเหล่าลูกเสือ กองลูกเสือนอกสถานศึกษา ให้เรียกชือ่ ตามสถานทีต่ งั้
ของกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือนั้นๆ ประเภท ล�ำดับกองลูกเสือ ล�ำดับกลุ่มลูกเสือและเหล่าลูกเสือ

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โถ
อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สารานุกรมลูกเสือ
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หมู่ลูกเสือหนึ่งหมู่ ประกอบด้วย ลูกเสือ นายหมู่ รองนายหมู่ หมู่ลูกเสือส�ำรอง
จ�ำนวนสี่ถึงหกคน หมู่ลูกเสือสามัญ จ�ำนวนหกถึงแปดคน หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ�ำนวนหก
ถึงแปดคน หมู่ลูกเสือวิสามัญ จ�ำนวนสี่ถึงหกคน
การเรียกชือ่ หมูล่ กู เสือ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก�ำหนด

หมู่ลูกเสือสามัญ

หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัด
การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือในกรุงเทพมหานครต้องได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เว้นแต่สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องได้รบั อนุญาตจาก
ผู้อ�ำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร
การก�ำกับกลุ่มลูกเสือ ให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดังนี้ กลุ่มลูกเสือ ให้มีผู้ก�ำกับ
กลุ่มลูกเสือ หนึ่งคน รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือไม่เกินห้าคน
การยุบ กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. สถานทีซ่ งึ่ เป็นทีต่ งั้ กลุม่ หรือกองลูกเสือเลิกล้มปรากฏภายหลังว่าเป็นสถานทีอ่ นั
ไม่สมควร
๒. ท�ำการฝึกและอบรมลูกเสือไม่เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
14
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๓. ลูกเสือในกลุม่ ลูกเสือหรือกองลูกเสือประพฤติชวั่ เป็นเหตุน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ
๔. มีจ�ำนวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอที่จะด�ำรงเป็นกลุ่มลูกเสือหรือ
กองลูกเสือต่อไปได้
ให้ผู้มีอ�ำนาจในการอนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการสั่งยุบกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
กฎกระทรวงว่าด้วยธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น
มีสาระส�ำคัญโดยสรุป คือ
ก�ำหนดให้มีธงคณะลูกเสือไทย มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฯ
ธงคณะลูกเสือไทยให้ใช้ในการร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติและในโอกาส ดังต่อไปนี้
๑. ใช้ประกอบคันธงซึ่งท�ำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๓ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร ยอดคันธงท�ำด้วยโลหะเป็นรูปวชิระสีเงิน ส�ำหรับน�ำไปร่วมงานพิธีต่างๆ
๒. ใช้ประดับเสาธงในงานพิธีต่างๆ
๓. ใช้ชักขึ้นสู่ยอดเสาในงานชุมนุมลูกเสือ
ธงลูกเสืออื่น ได้แก่ ธงประจ�ำเหล่าลูกเสือ ธงประจ�ำกลุ่มลูกเสือ ธงประจ�ำกองลูกเสือ
ธงประจ�ำหมู่ลูกเสือ

ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือ ๔ ประเภท
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ธงประจ�ำกองลูกเสือ

			ธงประจ�ำเหล่าลูกเสือ มีธงประจ�ำเหล่าลูกเสือเสนา ธงประจ�ำเหล่าลูกเสือสมุทร
ธงประจ�ำเหล่าลูกเสืออากาศ มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
			ธงประจ�ำกลุม่ ลูกเสือ ธงประจ�ำกลุม่ ลูกเสือใช้ในโอกาส การเดินสวนสนาม ใช้ประดับ
ในงานพิธีการของกลุ่มลูกเสือและใช้ประดับในพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
			ธงประจ�ำกองลูกเสือ มีธงประจ�ำกองลูกเสือส�ำรอง มีธงประจ�ำกองลูกเสือสามัญ มีธง
ประจ�ำกองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ มีธงประจ�ำกองลูกเสือวิสามัญ มีรปู ลักษณ์ในรายละเอียดตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ธงประจ�ำกองลูกเสือ ให้ใช้ในโอกาสการเดินสวนสนาม ใช้ประดับ
ในงานพิธีการของกองลูกเสือ ใช้ในพิธีส่งลูกเสือและพิธีเข้าประจ�ำกองลูกเสือ

ธงประจ�ำกองลูกเสือโรงเรียนเกษมพิทยา

			ธงประจ�ำหมู่ลูกเสือทุกเหล่า ทุกประเภท ยกเว้นลูกเสือส�ำรอง มีรูปสัญลักษณ์ใน
รายละเอียดตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯ
การประกอบให้ใช้ด้านฐานของผืนธงผูกติดกับปลายไม้พลองของลูกเสือสามัญ และ
ผูกติดไว้ใต้ง่ามของไม้ง่ามลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
ธงประจ�ำหมู่ลูกเสือให้ใช้ประจ�ำตัวนายหมู่ลูกเสือ
16
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ธงประจ�ำกองลูกเสือที่ผูกติดกับไม้ง่ามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ

ด้านฐานของผืนธงผูกติดไว้ใต้ง่ามของไม้ง่าม

กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
มีสาระส�ำคัญโดยสรุป คือ
ลูกเสือทุกเหล่า ทุกประเภท มีเครือ่ งแบบลูกเสือ ลูกเสือเหล่าสมุทร มีเครือ่ งแบบกากี
และเครื่องแบบขาว เครื่องแบบลูกเสือประกอบด้วย หมวก เสื้อแขนสั้น ลูกเสือสมุทรมีเสื้อชั้นใน
ผ้ า ผู ก คอรู ป สามเหลี่ ย มหน้ า จั่ ว กางเกงขาสั้ น เข็ ม ขั ด ถุ ง เท้ า รองเท้ า มี รู ป ลั ก ษณ์ สี
ขนาดตราเครื่องประดับเป็นรายละเอียด ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

ลูกเสือเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
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ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าทีล่ กู เสือทีเ่ ป็นชาย
มีเครื่องแบบประกอบด้วย หมวกมี ๒ แบบ หมวกปีกกว้างสีกากีและหมวกทรงอ่อนสีเขียว
เสื้อแขนสั้น ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร
มี เ ครื่ อ งแบบกากี และเครื่ อ งแบบขาว เครื่ อ งแบบเหล่ า นี้ มี รู ป ลั ก ษณ์ สี ขนาด ตรา
เครื่องประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือที่
เป็นหญิง มีเครือ่ งแบบประกอบด้วย หมวกมี ๒ แบบ หมวกปีกกว้างสีกากีและหมวกทรงอ่อนสีเขียว
เสื้อกระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา เครื่องประดับเป็น
รายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าทีล่ กู เสือใช้ในโอกาสไม่ประจ�ำแถวหรือน�ำขบวนทีเ่ ป็นชาย หมวกมี ๒ แบบ หมวกปีกกว้าง
สีกากี และหมวกทรงหม้อตาลสีกากี เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากี กางเกงขายาวสีกากี ถุงเท้าสั้น
สีกากี รองเท้าหนังสีน�้ำตาล มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา เครื่องประดับเป็นรายละเอียดปรากฏ
ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือที่เป็นหญิง หมวกมี ๒ แบบ หมวกปีกกว้างสีกากีและหมวกทรงอ่อนสีเขียว
เสื้อกระโปรงติดกันสีกากี คอแหลม ไม่มีปก เข็มขัด ถุงเท้ายาวสีเนื้อ รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น
สีน�้ำตาลแก่ มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา เครื่องประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
ผ้าผูกคอพิเศษ ลูกเสือและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือทีไ่ ปต่างประเทศ ใช้ผา้ ผูกคอสีกรมท่า
ลักษณะเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ขลิบริมสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
ที่มุมตรงข้ามกับด้านฐานมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลือง

ผ้าผูกคอส�ำหรับลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไปต่างประเทศ

18

สารานุกรมลูกเสือ

เครือ่ งหมายประกอบเครือ่ งแบบลูกเสือ ประกอบด้วย เครือ่ งหมายจังหวัด เครือ่ งหมาย
ลูกเสือส�ำรอง เครื่องหมายหมู่ เครื่องหมายชั้น เครื่องหมายประจ�ำการ เครื่องหมายสังกัดชื่อกลุ่ม
หรือกอง เลขกลุ่มและเลขกอง เครื่องหมายเสือเผ่น เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ สายยงยศ
เครือ่ งหมายชาวเรือ เครือ่ งหมายการบิน เครือ่ งหมายลูกเสือหลวง เครือ่ งหมายวชิราวุธ เครือ่ งหมาย
ผู้ฝึกสอน เครื่องหมายวิชาพิเศษ สายสะพาย เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเหล่านี้ มีรูปลักษณ์
สี ขนาด ตรา เครื่องหมาย วิธีประดับส�ำหรับลูกเสือแต่ละประเภทเป็นรายละเอียดปรากฏใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
ลูกเสือส�ำรองและลูกเสือสามัญ มีเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
แบบล�ำลอง โดยใช้เครือ่ งแบบนักเรียน มีผา้ ผูกคอและเครือ่ งหมายประกอบเครือ่ งแบบ คือ เครือ่ งหมาย
จังหวัดและเครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ
เครือ่ งหมายประกอบเครือ่ งแบบผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
และเจ้าหน้าทีล่ กู เสือ ประกอบด้วย เครือ่ งหมายจังหวัด สายนกหวีด เครือ่ งหมายต�ำแหน่ง เครือ่ งหมาย
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เครือ่ งหมายสังกัด เครือ่ งหมายวิชาผูก้ �ำกับลูกเสือเบือ้ งต้น เครือ่ งหมาย
วิชาผู้ก�ำกับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเหล่านี้ มีรูปลักษณ์ สีขนาด ตรา
เครื่องหมาย วิธีประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือ รองนายหมู่ลูกเสือ ท�ำด้วยแถบผ้า
มีรปู ลักษณ์ สี ขนาด เครือ่ งหมาย วิธปี ระดับส�ำหรับลูกเสือแต่ละประเภท เป็นรายละเอียดปรากฏ
ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีสายนกหวีด
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หน่วยพิเศษได้แก่ กองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย กองลูกเสือสามัญที่ ๑ พระปฐมวิทยาลัยใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยสวัสดิภาพนักเรียน หน่วยดุริยางค์ หน่วยดับเพลิง
หน่วยสารวัตร มีเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือที่มีรูปลักษณ์ สี ขนาด
ตรา เครื่องหมาย วิธีประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

กองลูกเสือสามัญ (ลูกเสือหลวง)

กองลูกเสือ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
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เครือ่ งแบบและเครือ่ งหมายประกอบเครือ่ งแบบลูกเสือส�ำหรับพระประมุขคณะลูกเสือ
แห่งชาติ มีรูปแบบ สี ขนาด ตรา เครื่องหมาย วิธีประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
เมื่อแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็ม แสดงวิทยฐานะ
และเครื่องหมายแสดงความสามารถได้ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ความหมาย
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หมายถึง ข้อก�ำหนดทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินงานกิจการลูกเสือที่บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติลูกเสือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เป็นมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการใน
การด�ำเนินงานกิจการลูกเสือในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ ให้ด�ำเนินงานกิจการลูกเสือ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
สาระส�ำคัญของข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
			 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๐๙

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙
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สารานุกรมลูกเสือ

		 มีสาระส�ำคัญโดยสรุป คือ
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๔ ไว้ว่า
“ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ
ประกาศ ค�ำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น�ำกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสัง่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทีใ่ ช้อยูใ่ นวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ในช่วงเวลาที่เขียนสารานุกรมลูกเสือฉบับนี้
ยังไม่มกี ารก�ำหนดข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสูตรและ
วิชาพิเศษลูกเสือ จึงต้องน�ำ ขอ้ บังคับฯ ฉบับนีม้ าเป็นแนวทางด�ำเนินงานกิจการลูกเสือไปก่อน ข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ฉบับนี้
เป็นเสมือนแม่บทใหญ่ในการด�ำเนินกิจการลูกเสือในภาพรวม ได้ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนใน
การด�ำเนินงานกิจการลูกเสือทุกด้าน เป็นคู่มือในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารราชการ และได้มีการก�ำหนด กฎกระทรวง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ฯลฯ ใหม่ออกมาบ้าง
ในบางเรื่อง ข้อมูล ข้อก�ำหนดในข้อบังคับฯ นี้ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่มีหน้าที่บริหาร
จัดการกิจการลูกเสือต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบัน
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ฉบับนี้ มีรายละเอียดในการด�ำเนินงานมาก การบันทึกไว้ในสารานุกรมลูกเสือ
จึงบันทึกไว้เฉพาะสาระส�ำคัญทีเ่ ป็นหัวข้อเรือ่ งของการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้ผทู้ ไี่ ด้ศกึ ษา ค้นคว้าข้อมูล
องค์ความรู้ได้ทราบว่า การด�ำเนินงานลูกเสือในเรื่องนั้นๆ มีอยู่ในข้อบังคับฯ นี้ สามารถไป
ศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดได้จากข้อบังคับฯ ฉบับเต็ม
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗), ๒๖, ๓๔, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๔๐, ๔๔, ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีหัวข้อที่เป็นสาระส�ำคัญ คือ
			ลักษณะ ๑ ว่าด้วยการปกครอง
			ภาค ๑ หลักการ มีหัวข้อสาระส�ำคัญ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการ อุดมการณ์ ประเภท
และเหล่าลูกเสือ ค�ำปฏิญาณของลูกเสือส�ำรอง ค�ำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ค�ำปฏิญาณของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และค�ำปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ ค�ำปฏิญาณของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
บุคคลอืน่ กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือส�ำรอง คติพจน์ของลูกเสือ นโยบายทางศาสนา นโยบายทัว่ ไป
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การร่วมพิธกี รรม การเมืองคณะลูกเสือแห่งชาติไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง การเงิน รายได้ วัตถุประสงค์
ในการเก็บเงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ เงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ อัตราเงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ ระยะเวลาช�ำระ
การเก็บเงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ การแบ่งเงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ การน�ำส่งเงิน การหาเงินรายได้ การควบคุมเงิน
รายได้กลุ่มหรือกองลูกเสือ หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ อ�ำนาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท
การควบคุมทรัพย์สินเมื่อยุบกองลูกเสือ
			ภาค ๒ การจัดหน่วยงาน มีหัวข้อสาระส�ำคัญ คือ ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
การจัดระเบียบบริหารส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด ส�ำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออ�ำเภอ การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
อ�ำเภอ ผู้ตรวจการลูกเสือ เหรัญญิก หนังสือติดต่อ การโฆษณา การบริหารลูกเสือจังหวัด
การบริหารลูกเสืออ�ำเภอ
			ภาค ๓ การแต่งตัง้ การจ�ำหน่วย การย้ายสังกัด ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการ
ลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ มีหัวข้อสาระส�ำคัญ คือ คุณสมบัติทั่วไป การแต่งตั้ง
การรายงานขอแต่งตั้ง การแต่งตั้งนายหมู่ รองนายหมู่ การจ�ำหน่าย การย้ายสังกัด
			ภาค ๔ หน่วยลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ หมวด ๑ หน่วยลูกเสือ
มีหวั ข้อสาระส�ำคัญ คือ การจัดหน่วยลูกเสือ การเรียกชือ่ กลุม่ และกองลูกเสือ การเรียกชือ่ หมูล่ กู เสือ
หมวด ๒ กลุ่มลูกเสือ การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ผู้ก�ำกับลูกเสือ รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ
การแต่งตัง้ สตรีเป็นผูก้ �ำกับกลุม่ ลูกเสือ คุณสมบัติ หน้าที่ ผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอ้ �ำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียน ที่ประชุมกลุ่ม กรรมการกลุ่ม หมวด ๓ กองลูกเสือส�ำรอง ผู้ก�ำกับ รองผู้ก�ำกับ
หน้าที่ ผู้ก�ำกับ รองผู้ก�ำกับสตรี ผู้ฝึกสอนลูกเสือส�ำรอง นายหมู่ รองนายหมู่ ที่ประชุม นายหมู่
เกณฑ์อายุ ชัน้ ลูกเสือส�ำรอง หมวด ๔ กองลูกเสือสามัญ ผูก้ �ำกับ รอง  ผูก้ �ำกับ หน้าทีห่ วั หน้านายหมู่
นายหมู่ รองนายหมู่ ทีป่ ระชุมนายหมู่ เกณฑ์อายุ ชัน้ ลูกเสือสามัญ หมวด ๕ กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
ผู้ก�ำกับ รองผู้ก�ำกับ หน้าที่ หัวหน้านายหมู่ นายหมู่ รองนายหมู่ ที่ประชุมนายหมู่ เกณฑ์อายุ
การเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การอบรมและสอบ หมวด ๖ กองลูกเสือวิสามัญ ความมุ่งหมาย
หลักการ กองลูกเสือวิสามัญ ขออนุญาตตั้งกอง ผู้ก�ำกับ รองผู้ก�ำกับ หน้าที่ นายหมู่ รองนายหมู่
กรรมการประจ�ำกอง หน้าที่ ชั้นลูกเสือวิสามัญ คุณสมบัติ พิธีเข้าประจ�ำกอง การฝึกอบรม
อุดมการณ์ในการฝึกอบรม เตรียมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญในกลุม่ ลูกเสือทีไ่ ม่มกี องลูกเสือ
วิสามัญ ภาค ๕ การยุบหน่วยลูกเสือ ภาค ๖ การเข้าเป็นลูกเสือ การโอนทะเบียน การจ�ำหน่าย
ทะเบียน ภาค ๗ วินัยลูกเสือ ผู้ปฏิบัติตามวินัย โทษผิดวินัย ภาค ๘ การปกครองลูกเสือใน
จังหวัดพระนครและธนบุรี กองลูกเสือโรงเรียนส่วนกลาง กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ
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กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลธนบุรี กองลูกเสือสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนคร
กองลูกเสือสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดธนบุรี
			ลักษณะ ๒ ว่าด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
			 ภาค ๑ บททั่วไป มีหัวข้อสาระส�ำคัญ คือ การคุ้มครองเครื่องหมาย หลักสูตร
กิจกรรมลูกเสือ และวิชาพิเศษ การทดสอบ
			ลักษณะ ๓ ปกิณกะ
			 ภาค ๑ บททัว่ ไป มีหวั ข้อสาระส�ำคัญ คือ กองลูกเสือนอกโรงเรียน กองลูกเสือส�ำหรับ
เด็กพิการ สมาคมลูกเสือเก่า กองดุริยางค์ลูกเสือ การเดินทางไกลและพักแรม การเดินทางไกล
ไปต่างประเทศ
			ภาค ๒ พิธกี ารต่างๆ มีหวั ข้อสาระส�ำคัญ คือ รหัสของลูกเสือ การสัมผัส การเคารพ
โอกาสแสดงการเคารพ พิธีลูกเสือส�ำรอง การท�ำแกรนด์ฮาวล์ พิธีประชุมกองลูกเสือส�ำรอง
พิธีเข้าประจ�ำกองลูกเสือส�ำรอง พิธีประดับดาวดวงที่ ๑ พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ พิธีประดับดาว
ดวงที่ ๓ พิธสี ง่ ลูกเสือส�ำรองไปเป็นลูกเสือสามัญ พิธลี กู เสือสามัญ พิธเี ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีเข้าประจ�ำกองลูกเสือสามัญ พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ พิธีเข้าประจ�ำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีลูกเสือวิสามัญ พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ไปเป็นเตรียมลูกเสือวิสามัญ การส�ำรวจตัวเองของผู้ที่เข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ พิธีรับเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ พิธีเข้าประจ�ำกองลูกเสือวิสามัญ พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์
			ภาค ๓ เข็มลูกเสือสมนาคุณและธงลูกเสือ มีหวั ข้อสาระส�ำคัญ คือ ชัน้ เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ เงื่อนไขการให้ หนังสือส�ำคัญ ประกาศ อนุโมทนา ธงลูกเสือ
			ภาค ๔ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ตรวจการลูกเสือ มีหัวข้อ
สาระส�ำคัญ คือ วัตถุประสงค์ โครงการอบรม การฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๓
		
สาระส�ำคัญ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ หมายถึง ผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ ผู้ก�ำกับกองลูกเสือ รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือ นายหมู่
ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ
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ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
๒. เป็นผู้มีศาสนา
๓. เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยหรือถ้าไม่มสี ญ
ั ชาติไทยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
๕. เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ
๖. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
๗. มีอายุและผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
๗.๑ ผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียน ให้ตงั้ จากผูอ้ �ำนวยการสถานศึกษานัน้ และต้องได้
รับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์ รองผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งตัง้ จากรองผูอ้ �ำนวยการสถานศึกษา
นัน้ ที่ได้รับมอบหมายและต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์
ผูอ้ �ำนวยการสถานศึกษาทีย่ งั ไม่ได้รบั เครือ่ งหมายวูดแบดจ์ให้รกั ษาการต�ำแหน่ง
ผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ ให้ได้รบั เครือ่ งหมายวูดแบดจ์
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
๗.๒ ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์
๗.๓ ผู้ก�ำกับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้อง
ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือวิสามัญ รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุ
ไม่น ้อ ยกว่า ยี่สิบ สามปีบ ริบูร ณ์แ ละต้อ งได้รับ วุฒิบัต รการฝึก อบรมวิช าผู้ก�ำกับ ลูก เสือ วิส ามัญ
ขัน้ ความรูเ้ บือ้ งต้น
๗.๔ ผูก้ �ำกับกองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่มอี ายุไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ สามปีบริบรู ณ์และต้อง
ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
๗.๕ ผู้ก�ำกับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญ รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์ และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
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๗.๖ ผูก้ �ำกับกองลูกเสือส�ำรองมีอายุไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ปีบริบรู ณ์และต้องได้รบั เครือ่ งหมาย
วูดแบดจ์ประเภทลูกเสือส�ำรอง รองผู้ก�ำกับลูกเสือส�ำรองมีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และ
ต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือส�ำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
๗.๗ อายุของนายหมูล่ กู เสือและรองนายหมูล่ กู เสือเป็นไปตามประเภทของลูกเสือ
นั้นๆ ให้เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น นายหมูล่ กู เสือ
และรองนายหมู่ลูกเสือ) ในกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้น
เป็นผู้เสนอชื่อ
ส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น
นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ) ให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้งและ
รายงานต่อเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ให้ผอู้ �ำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น นายหมูล่ กู เสือ
และรองนายหมูล่ กู เสือ) ตามเขตจังหวัด โดยให้ผอู้ �ำนวยการลูกเสือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในจังหวัดเป็น
ผู้เสนอชื่อ
ส�ำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองพื้นที่จังหวัดใด
ให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดเป็น ผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น นายหมู่ลูกเสือและ
รองนายหมู่ลูกเสือ) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ
การแต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ ให้ผู้ก�ำกับกองลูกเสือเป็นผู้แต่งตั้ง ส�ำหรับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ให้มีการหารือในหมู่นั้น
การแต่งตัง้ รองนายหมูล่ กู เสือให้ผกู้ �ำกับกองลูกเสือเป็นผูแ้ ต่งตัง้ โดยหารือนายหมูล่ กู เสือ
ในกรณีที่ตั้งกองลูกเสือใหม่ให้ผู้ก�ำกับกองลูกเสือ หารือลูกเสือในหมู่นั้นเพื่อแต่งตั้ง
นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
ก�ำกับกองลูกเสืออาจแต่งตัง้ หัวหน้านายหมูล่ กู เสือและผูช้ ว่ ยหัวหน้านายหมูล่ กู เสือหนึง่
ถึงสองคนจากนายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือ โดยผู้ก�ำกับกองลูกเสือสามัญหารือที่ประชุมนายหมู่
ของกองลูกเสือนัน้ ผูก้ �ำกับกองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่หารือคณะกรรมการด�ำเนินงานของกองลูกเสือ
ผู้ก�ำกับกองลูกเสือวิสามัญหารือคณะกรรมการประจ�ำกองของกองลูกเสือวิสามัญ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ย้ายสังกัด ขาดคุณสมบัติ
มีเหตุหนึ่งเหตุใดอันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่ายผู้บังคับบัญชาลูกเสือออก
จากทะเบียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยให้ผู้เสนอชื่อเป็นผู้เสนอให้พ้นจากต�ำแหน่ง
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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์

ชั้นที่ ๓

		
สาระส�ำคัญ
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์มีไว้ส�ำหรับมอบให้แก่ลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการที่ได้
บ�ำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและยกย่องลูกเสือที่ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับฯ นี้
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ มีสามชั้น คือ ชั้นที่หนึ่งพื้นสีแดง ชั้นที่สองพื้นสีขาว
และชั้นที่สามพื้นสีน�้ำเงิน
ลูกเสือที่จะได้รับเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สาม ต้องมีคุณลักษณ์ครบทั้งห้าข้อ
โดยสรุป คือ เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี บ�ำเพ็ญตนเป็นลูกเสือที่ดี ช่วยบิดา มารดาหรือ
ผูป้ กครองเป็นอย่างดีโดยสม�ำ่ เสมอ ช่วยเหลือกิจการลูกเสือในกองลูกเสือของตน บ�ำเพ็ญประโยชน์
เป็นที่ประจักษ์ต่อโรงเรียน ต่อผู้อื่นหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
ลูกเสือทีจ่ ะได้รบั เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ชนั้ ทีส่ อง ต้องมีคณ
ุ ลักษณ์เพิม่ อีกสองข้อ
คือ ได้รับเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และบ�ำเพ็ญประโยชน์ใน
สี่ข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ประจักษ์ในระดับดีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ลูกเสือทีจ่ ะได้รบั เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ชนั้ ทีห่ นึง่ ต้องมีคณ
ุ ลักษณ์เพิม่ อีกสองข้อ
คือ ได้รับเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และบ�ำเพ็ญประโยชน์
ในสี่ข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ประจักษ์ในระดับดียิ่งอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
มีการก�ำหนดเกณฑ์จ�ำนวนลูกเสือทีจ่ ะขอเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ จ�ำนวนลูกเสือ
ตัง้ แต่สิบคนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม จ�ำนวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคน
ให้มสี ทิ ธิขอได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็ม เศษตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มได้
อีกหนึ่งเข็ม
วิธกี ารขอเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ ให้ผกู้ �ำกับกองลูกเสือรับรองคุณลักษณ์ของลูกเสือ
เสนอผ่านต้นสังกัดตามล�ำดับจนเสนอต่อเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เลขาธิการส�ำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ จัดท�ำประกาศยกย่อง
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และจัดท�ำทะเบียนควบคุม ให้เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติและผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัด
ประกอบพิธีมอบเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ชั้นพิเศษ

ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
เข็มลูกเสือสมนาคุณ

ชั้นที่ ๓

			สาระส�ำคัญ
เข็มลูกเสือสมนาคุณมีไว้ส�ำหรับตอบแทนผูม้ จี ติ ศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ อย่าง
อื่นเพื่อบ�ำรุงการลูกเสือ
เข็มลูกเสือสมนาคุณมีรูปลักษณ์ในรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับฯ นี้
เข็มลูกเสือสมนาคุณมีสชี่ นั้ คือ ชัน้ พิเศษ หน้าเสือท�ำด้วยทองค�ำประดับเพชรใต้วชิระเหนือ
หัวเสือ ชัน้ ทีห่ นึง่ หน้าเสือท�ำด้วยทองค�ำ ชัน้ ทีส่ อง หน้าเสือท�ำด้วยนาค ชัน้ ทีส่ าม หน้าเสือท�ำด้วยเงิน
ชั้นพิเศษ ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบ�ำรุงการลูกเสือ
ตั้งแต่สามแสนบาทขึ้นไป
ชั้นที่หนึ่ง   ตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป
ชั้นที่สอง   ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ชั้นที่สาม   ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
ในกรณีผบู้ ริจาคฯ รวมกันเป็นหมูค่ ณะ ให้ท�ำเป็นโล่ประดับด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ
ตามชัน้
ให้ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติจดั ท�ำทะเบียนควบคุมการบริจาคเงินและทรัพย์สนิ อย่างอืน่
พร้อมกับหนังสือประกาศเกียรติคุณคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณตามชั้น

หลักเกณฑ์ ระเบียบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ความหมาย
หลักเกณฑ์ หมายถึง ข้อก�ำหนดทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานกิจการลูกเสือทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัตลิ กู เสือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริหารลูกเสือ
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แห่งชาติก�ำหนด หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ เป็นมติของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก�ำหนดเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการในการด�ำเนินงานกิจการ
ลูกเสือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศใช้
ระเบียบ หมายถึง ข้อก�ำหนดทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานกิจการลูกเสือทีค่ ณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติก�ำหนด โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) ของพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าทีว่ างระเบียบ
และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับกิจการลูกเสือ ระเบียบ เป็นมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ก�ำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อด�ำเนินงานกิจการลูกเสือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศใช้
สาระส�ำคัญของหลักเกณฑ์ ระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
		 หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือเหล่าสมุทร
			สาระส�ำคัญ
เป็นกองลูกเสือที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ และสมัครที่จะเป็นลูกเสือเหล่าสมุทร
เป็นกองลูกเสือที่กองทัพเรือยินดีให้ความสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือใน
การฝึกอบรม
เป็นกองลูกเสือที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเหล่าสมุทร
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
		 หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือเหล่าอากาศ
			 สาระส�ำคัญ
เป็นกองลูกเสือที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ เป็นกองลูกเสือที่กองทัพอากาศยินดีให้ความสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ในการฝึกอบรม เป็นกองลูกเสือที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสืออากาศ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดกองลูกเสือ
เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๑๙
		
สาระส�ำคัญ
กองลูกเสือเกียรติยศประกอบด้วยลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือควบคุมอย่างน้อย ๒ คน และให้มีแตรเดี่ยวด้วย
กองลูกเสือเกียรติยศจัดส�ำหรับ
๑. พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
๒. องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
๓. รัชทายาท
๔. ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
๕. ผู้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์
๖. สภานายก สภาลูกเสือแห่งชาติ
๗. ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๘. ศพผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ตัง้ แต่ชนั้ ผูต้ รวจการลูกเสือขึน้ ไป กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สภาลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นที่เห็นสมควร
๙. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ�ำจังหวัด
การจัดกองลูกเสือเกียรติยศ ให้จัดในโอกาสต่อไปนี้
๑. ส�ำหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์อปุ ถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
และรัชทายาท ให้จดั เมือ่ เสร็จในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธขี องลูกเสือ หรือเสด็จประพาสต่างท้องถิน่
๒. ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้จัดเช่นเดียวกับ ข้อ ๑
๓. ส�ำหรับสภานายก สภาลูกเสือแห่งชาติและประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติให้จัดเมื่อไปในงานพิธีลูกเสือ
๔. ส�ำหรับศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้จัดเมื่อเวลาเผาหรือฝัง แต่ให้งดจัดส�ำหรับ
ศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากกระท�ำผิดหรือประพฤติชั่ว
๕. ส�ำหรับธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ�ำจังหวัด ให้จัดในเมื่อเชิญธง
ไปในงานพิธีและเชิญกลับ
กองลูกเสือเกียรติยศส�ำหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์อุปถัมภ์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติและรัชทายาท ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ�ำจังหวัดด้วย
กองลูกเสือเกียรติยศให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่ามทุกคน
ตามประเภทของตน ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ คนที่ควบคุม ให้มีไม้ถือ
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กองลูกเสือเกียรติยศในงานพิธี

การจัดกองลูกเสือเกียรติยศส�ำหรับศพของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้พยามยามจัด
ลูกเสือจากหน่วยสังกัดเดียวกับผู้เสียชีวิตหรือจากหน่วยสังกัดที่ผู้เสียชีวิตเคยบังคับบัญชาหรือ
เคยประจ�ำมาก่อน
กองลูกเสือเกียรติยศจัดส�ำหรับผู้ใด โดยปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกียรติยศ
รายงานตัวต่อผู้นั้น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกียรติยศไม่ต้องรายงานตัว เมื่อกองลูกเสือเกียรติยศ
จัดส�ำหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รัชทายาท
หรือผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่างๆ ซึ่งหมายก�ำหนดการของ
ส�ำนักงานพระราชวัง
การทีจ่ ะจัดกองลูกเสือเกียรติยศในส่วนกลาง ให้เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดเป็น
ผู้พิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ตามความเหมาะสม

กองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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ระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการเดินทางไกลและแรมคืน
			สาระส�ำคัญ
ให้ผู้ก�ำกับกลุ่มหรือผู้ก�ำกับกองลูกเสือ น�ำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืน
ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน
อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ
เพิ่มเติม
ในระหว่างการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว้นการกระท�ำใดๆ ที่เป็น
การรบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการน�ำลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้
พรักพร้อมและเนิ่นๆ
การเดินทางไกลของลูกเสือ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกเสือก่อน
การแรมคืนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่สังกัด
รวมทั้งจากเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องระมัดระวังดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดอันตราย
แก่ลูกเสือ ตั้งแต่ออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล้ว ให้ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือหรือผู้ก�ำกับลูกเสือ
ท�ำรายงานที่ได้กระท�ำไปโดยละเอียด เสนอต่อผู้สั่งอนุญาต
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอย่างน้อย ๒ คน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ใหญ่
อย่างน้อย ๑ คนประจ�ำลูกเสือส�ำรองทุก ๖ คน
ไม่ควรอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน�้ำในแม่น�้ำ  ล�ำคลองหรือสระ หากอนุญาตต้องมี
การควบคุมอย่างใกล้ชิด มีรายละเอียดให้ค�ำแนะน�ำการควบคุมอย่างรอบคอบ
การเดินทางไกลไปต่างประเทศ ต้องยืน่ เรือ่ งราวตามล�ำดับขัน้ จนถึงส�ำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
การเชิญลูกเสือต่างประเทศมาเยี่ยมหรือแรมคืนในประเทศไทย ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณี
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โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จ. ชัยภูมิ จัดกิจกรรมเดินทางไกลและแรมคืนของลูกเสือ เนตรนารี

		
การปฏิบัติงานด้านจราจรของลูกเสือ
			สาระส�ำคัญ
ให้ทางโรงเรียนได้ก�ำชับ เข้มงวดกวดขันและห้ามมิให้ลกู เสือ เนตรนารีจราจรคนหนึง่
คนใด ลงไปยืนบนผิวหรือกลางถนนขณะปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรเป็นอันขาด ขอให้ยืนปฏิบัติงาน
อยู่บนทางเท้าตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของตัวลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีจราจร เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลูกเสือ เนตรนารี ฝึกปฏิบัติหน้าที่จราจรซึ่งอยู่ในความควบคุมของต�ำรวจจราจร
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การบริหารกิจการลูกเสือ
โครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทัง้ ชายและหญิง ทีส่ มัครเข้าเป็นลูกเสือทัง้ ในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและ
มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทาง
การด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ�ำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
๒. ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๓. ให้รู้จักบ�ำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
๔. ให้รู้จักการท�ำการฝีมือ และฝึกฝน ให้ท�ำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๕. ให้รู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

รักษา และส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
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การบริหารกิจการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งก�ำหนดให้เริ่ม
บังคับใช้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยก�ำหนดการบริหารตามแผนผังการบริหาร ดังนี้
โครงสร้างการบริหารกิจการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะลูกเสือแห่งชาติ

สภาลูกเสือไทย

    - มี “นายกรัฐมนตรี”เป็น สภานายก และรองนายกรัฐมนตรี เป็น “อุปนายก”
    - มีสมาชิกทั้งสิ้น ๑๘๐ คน
      (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ๘๐ คน แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย)
    - หน้าที่สำ�คัญ คือ กำ�หนดนโยบายเพื่อความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ

คณะกรรมการ

    - รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ
    - มีสมาชิก ๒๙ คน
    - หน้าที่หลักคือบริหารจัดการกิจการลูกเสือ
    - เลขาธิการสำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ

ลูกเสือแห่งชาติ

สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
สำ�นักงานลูกเสือจังหวัด

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
สำ�นักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
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    - พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
    - ประกอบด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ

สารานุกรมลูกเสือ

    - เป็นหน่วยงานในกำ�กับของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นนิติบุคคล
    - รัฐมนตรี แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนหนึ่งเป็น “เลขาธิการ”
    -  หน้าที่หลัก คือ บริหารจัดการกิจการลูกเสือตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ มอบหมาย สั่งการ
    -  สามารถหารายได้จากการลงทุนหรือร่วมทุนกับหน่วยงานอืน่ ได้ โดยไม่ตอ้ งนำ�รายได้
ส่งคลัง
    - ผู้ว่าราชการฯ เป็น“ประธานกรรมการ”ปลัดจังหวัดเป็น “รองประธานกรรมการ”
    - มีสมาชิกประมาณ ๔๐ คน
   -  หน้าที่หลัก คือ การบริหารจัดการกิจการลูกเสือภายในจังหวัดตามนโยบายของ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
    - ผอ.ลส.เขตพื้นที่ฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ
    - ผอ.สำ�นักงานเขตฯ เป็น “ประธานกรรมการ”
    - มีสมาชิกประมาณ ๒๐ คน
    - หน้าที่หลัก คือ บริหารจัดการกิจการลูกเสือภายในเขตพื้นที่การศึกษา
    - รอง ผอ.ลส.เขตพื้นที่ฯ ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

แผนผังการบริหารกิจการลูกเสือขององค์กรตาม พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
และองค์การที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขานุการกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
เลขาธิการสำ�นักงานลูกเสือ
แห่งชาติ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
สำ�นักงานลูกเสือจังหวัด

สพฐ.

สำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการลูกเสือ

สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ

ศูนย์เสมารักษ์
ประจำ�สำ�นักงาน
ศึกษาธิการภาค
๑ - ๑๒

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา
สำ�นักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษา

หมายเหตุ ศูนย์เสมารักษ์ประจำ�สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๒ มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้แทนสำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนร่วมกับสำ�นักงานลูกเสือจังหวัดและ
สำ�นักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
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แผนผังการบริหารกิจการลูกเสือขององค์กรที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการลูกเสือ

กลุม่ ส่งเสริม
และพัฒนายุวกาชาด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

งานบริหารและประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาวิชาการ

งานพัฒนาวิชาการ

งานส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

งานแผนงานงบประมาณและ
พัฒนาระบบบริหาร

งานฝึกอบรมลูกเสือ

งานฝึกอบรมยุวกาด

งานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา

งานบุคลากร

งานส่งเสริมกิจกรรม

งานส่งเสริมกิจกรรม

งานส่งเสริมกิจกรรม

ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรม
เยาวชน
“ผิน แจ่มวิชาสอน”

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทาง
การลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจกรรมเยาวชน
“กฐิน กุยยกานนท์”

ศูนย์เสมารักษ์
กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทาง
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรม
เยาวชนประจำ�จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทาง
การลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจกรรมเยาวชน ประจำ�
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

งานช่วยอำ�นวยการ พัสดุและ
ยานพาหนะ

ศูนย์เสมารักษ์
บางแค

ศูนย์เสมารักษ์
มีนบุรี

ศูนย์เสมารักษ์
ดอนเมือง

ศูนย์เสมารักษ์
บางนา

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๒

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๓

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๔

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๕

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๖

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๗

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๘

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำ�

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๙

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑๐

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑๑

สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑๒
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ ๒๑ จึงประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมุ่งส่งเสริม
ผู้เรียน ให้มีคุณธรรมรักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี สามารถท�ำงานและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๕๑) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นก�ำลังของชาติ เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จ�ำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งยึดหลักผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด  มีการเรียนรู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้ง
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส�ำคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็น
ส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตส�ำนึก
สาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยีและเป็นคนมีความสุขในการด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมาย และมีคุณค่าในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส�ำนึกใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
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พัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ความหมาย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้านรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริม
เจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก เรียนรู้และ
เข้าใจตนเอง สร้างจิตส�ำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ
เป้าหมาย
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บุคคลรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด�ำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมีความสุข
มีจิตส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยก�ำหนดเป้าหมาย
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความช�ำนาญ ทั้งวิชาการ ดูแล
วิชาชีพอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๒. ผูเ้ รียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็น
ช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง
๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ
๔. ผูเ้ รียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด�ำรงชีวติ และสร้างศีลธรรม จริยธรรม
๕. ผู้เรียนมีจิตส�ำนึกและท�ำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การจัดกิจกรรมตามกรอบกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
๘ ประการ ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการท�ำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม
ทีส่ �ำคัญในการเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีคณ
ุ ธรรมและสมบูรณ์ทงั้ ร่างกายและจิตใจ
สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่นับว่ามีความส�ำคัญ คือ
กิจกรรมลูกเสือ ซึง่ ก�ำหนดไว้เป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในการบริหารการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จึงต้องยึดหลักส�ำคัญ คือ
๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๓. กฎกระทรวงต่างๆ ทีก่ �ำหนดให้เป็นแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการลูกเสือ
๔. ระเบียบ  ค�ำสัง่ ต่างๆ ทีก่ �ำหนดโดยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และส�ำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ
หลักการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการส�ำคัญดังนี้
๑. มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและครอบคลุมผู้เรียนทุกคน
๒. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจ ความถนัด ความต้องการเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
๓. เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและส่งเสริมจิตส�ำนึกในการบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในลักษณะต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนือ่ งและสมำ�่ เสมอ
๔. เป็นกิจกรรมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผู้น�ำชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สารานุกรมลูกเสือ
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรูไ้ ปพัฒนาตนเอง ให้เกิดสมรรถนะส�ำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ ลักษณะดังนี้
๑. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปญ
ั หา ก�ำหนดเป้าหมายวางแผนชีวติ ทัง้ ด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว

๒. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ พัฒนาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ �ำ ผูต้ ามทีด่ ี ความรับผิดชอบ
การท�ำงานร่วมกัน การรูจ้ กั แก้ปญ
ั หา การตัดสินใจทีเ่ หมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
เอือ้ อาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รียน
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน
และปรับปรุงการท�ำงาน เน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ �ำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
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กิจกรรมยุวกาชาด

ชมรมดนตรี

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิน่ ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ความสัมพันธ์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ ประเภทถึงแม้จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะแตกต่างกัน แต่การจัด
กิจกรรมทุกประเภทจะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน ดังนัน้ การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายจึงเป็นการเสริม
เติมเต็ม ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด
หรือผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์จะต้องปฏิบัติตามกรอบ หรือแนวทางที่องค์กรแต่ละประเภทก�ำหนด แต่มี
จุดร่วมกันคือ การสร้างความมีระเบียบวินยั คุณลักษณะส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกันในสังคมประชาธิปไตย
ซึ่งจะช่วยเสริมจุดประสงค์ของการแนะแนว ในเรื่องการจัดการกับชีวิต การแก้ปัญหา การควบคุม
ตนเองของผูเ้ รียน บางครัง้ ครูอาจพบผูเ้ รียนทีม่ ปี ญ
ั หาต้องการช่วยเหลือเป็นกรณีพเิ ศษจากกิจกรรม
ก็สามารถส่งต่อให้ฝ่ายแนะแนวช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ด้วยกระบวนการของ
การแนะแนว ในทางกลับกันเมือ่ อาจารย์แนะแนวพบว่าผูเ้ รียนบางคนมีความสนใจ หรือความถนัด
ด้านกีฬา หรือดนตรี หรือศิลปะ ก็สามารถส่งไปเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ เพื่อฝึกทักษะ
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การเรียนรู้ จนสามารถค้นพบความสามารถพิเศษของผู้เรียนได้ ซึ่งความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ทั้ง ๓ ประเภท เป้าหมายร่วมกันของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือการพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีความสัมพันธ์กันดังรูป
กิจกรรมแนะแนว
- ด้านการศึกษา

กิจกรรมนักเรียน
เป้าหมาย

- ด้านอาชีพ
- ด้านส่วนตัว
และสังคม

- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมจิตอาสา

แนวการจัดกิจกรรม
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรมดังนี้
๑. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
๒. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ฝึกการท�ำงาน
ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน
๓. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่มทั้งในและ
นอกสถานศึกษาอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
๔. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด�ำเนินการ โดยการศึกษา และใช้ข้อมูลประกอบ
การวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด�ำเนินกิจกรรม
๕. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ มากกว่าเน้นการแข่งขัน
บนพื้นฐานการปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย
๖. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรม
ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่ายดังนี้
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๑. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถ
นกิจกรรมที่ส่งเสริกิมจการเรี
ยนรู
่มสาระการเรี
ยนรูอ่้ให้สักงว้คมและสาธารณประโยชน์
างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในลักษณะ
บูรณาการระหว่า๑.งกิจเป็กรรมแนะแนว
กรรมนั
กเรี้ ๘ยกลุ
น และกิ
จกรรมเพื
เป็นกระบวนการเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่างกิจกรรม
๒. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามความแตกต่๒.างระหว่
างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และ
เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ตามความ
การด�ำเนิ
นชีวิตางบุ
ที่ดคีงคลามเน้ตลอดจนเห็
แนวทางในการศึ
กษาต่อ้ อาชี
และการประกอบอาชี
แตกต่างระหว่
นการให้ผู้เรียนนเห็
นคุณค่าของวิชาความรู
พ และการดําเนินชีวิตพที่ดีงาม ตลอดจน
๓. เป็กนษาต่
กิจกรรมที
ป่ ลูกฝัง และส่พงเสริมจิตส�ำนึกการท�ำประโยชน์ตอ่ สังคม ในลักษณะ
เห็นแนวทางในการศึ
อ และการประกอบอาชี
ต่างๆ สนับสนุนค่๓.านิยมที
และเสริ
างคุงณเสริลักมษณะอั
พึงประสงค์
ตามหลั
กสูในลั
ตรแกนกลาง
เป็น่ดกิีงจาม
กรรมที
่ปลูกฝัมงสร้และส่
จิตสํานึกนการทํ
าประโยชน์
ต่อสังคม
กษณะต่างๆ
สนับกสนุษาขั
นค่า้นนิพืย้นมทีฐานพุ
่ดีงามทและเสริ
มสร้๒๕๕๑
างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ
ธศักราช
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๔. เป็นกิจกรรมที่ฝึกการท�ำงาน และการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์
นกิจกรรมที
่ฝึกการทํ
และการให้
การด้านต่้อาอาทร
ง ๆ ทั้งความเป็
ที่เป็นประโยชน์
และ
ต่อตนเอง และต่๔.
อส่วเป็นรวม
เพื่อเสริ
มสร้าางาน
งความมี
น�้ำใจบริความเอื
นพลเมืต่ออตนเอง
งดี และ
ต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ําใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบต่อตนเอง
ความรั
บผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ครอบครัวและสังคม

กิจกรรมนักิกจเรีกรรมนั
ยนเน้กนเรีการตอบสนองความสนใจ
ความถนั
งการของผู
ยนเน้นการตอบสนองความสนใจ
ความถนัดดและความต้
และความต้อองการของผู
้เรีย้เนรียน
โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

โครงสร้าโครงสร้
งการจัดา งเวลาการจั
กิจกรรมพัดฒกินาผู
้เรียฒน นาผู้เ รี ย นในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษา
จ กรรมพั
โครงสร้
งเวลาการจั
ขั้นพื้นฐานพุ
ทธศัการาช
๒๕๕๑ ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  
กิจกรรม

ประถมศึกษา
มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓
ม.๔ – ม.๖

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
๖๐ ชั่วโมง
๔๕ ชั่วโมง
๔๑
สาธารณประโยชน์
รวม
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

๖๐ ชั่วโมง
๓๖๐

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กสารานุ
ําหนดโครงสร้
กรมลูกาเสืงเวลาในการจั
อ 43 ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก�ำหนดโครงสร้าง
เวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ
๑๒๐ ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จ�ำนวน ๓๖๐ ชั่วโมง เป็นเวลาส�ำหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ส�ำหรับกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสาธารณประโยชน์ ให้สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)
รวม ๖ ปี จ�ำนวน ๖๐ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)
รวม ๓ ปี จ�ำนวน ๔๕ ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
รวม ๓ ปี จ�ำนวน ๖๐ ชั่วโมง
การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร และผูเ้ รียนต้องได้รบั การพัฒนาและฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทัง้ ๓ ลักษณะ อย่างสมำ�่ เสมอและต่อเนือ่ งทุกปี จนจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�ำหนด
หลักการ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินการปฏิบตั กิ จิ กรรมหรือผลงาน/ชิน้ งาน/คุณลักษณะของผูเ้ รียน
เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม
การท�ำงานกลุ่ม และการมีจิตสาธารณะโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน
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แนวทางการประเมิน
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินตามแผนภาพดังนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

ซ่อม
ไม่ผ่าน

กิจกรรมนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน
- เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
- การปฏิบัติกิจกรรม
- ผลงาน/ชิ้นงาน คุณลักษณะของผู้เรียน

ประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

ตามเกณฑ์

ผ่าน
ผลการจัดกิจกรรม

โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
รอง
ผู้อำ�นวยการ

รอง
ผู้อำ�นวยการ

รอง
ผู้อำ�นวยการ

รอง
ผู้อำ�นวยการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม
แนะแนว

กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือ
ยุวกาชาด
ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์

กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณะ
ประโยชน์

กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
การประเมินผล
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แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน
การจัดกิจกรรมนักเรียน

➡

๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย        
มีความเป็นผู้นำ�ผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบ
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำ�งาน
ร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผล
มีการตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ

หลักการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมชุมนุม ชมรม

ขอบข่าย

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม การไม่เห็นแก่ตัว ความมี
ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ�ผู้ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การทำ�งานร่วมกัน
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน
และความเอื้ออาทรและสมานฉันท์

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี/
กิจกรรมยุวกาชาด/
กิจกรรมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์/
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ร่วมกิจกรรม

ประเมิน

ซ่อมเสริม
ไม่ผ่าน

ไม่ตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์
ผ่าน

ส่งผลการประเมิน

46

สารานุกรมลูกเสือ

เกณฑ์การประเมิน
๑. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
๒. การปฏิบัติกิจกรรม
๓. ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ
    ของผู้เรียน

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมัคร ที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยถ้วนหน้า ไม่มี
การแบ่งแยกและกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ตลอดจนลัทธิทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมืองและยึดมั่นปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้ก�ำเนิดลูกเสือโลก คือ
ท่าน ลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ อย่างแน่วแน่และมั่นคง วงการศึกษาทั่วโลกถือว่า การลูกเสือเป็น
ขบวนการที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบนอกระบบ ส�ำหรับประเทศไทยยึดมั่นตาม
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย
การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาจึงมีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นกิจกรรมบังคับที่มี
ผลต่อการผ่านช่วงชั้นของผู้เรียน จึงได้ก�ำหนดการบริหารตามแนวทางดังต่อไปนี้ คือ
๑. การบริหารงานด้านบุคลากร
บุคลากรมีความส�ำคัญในการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ดังนัน้ โรงเรียนจึงต้องมีบคุ ลากร
ที่เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น ต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ปรากฏตามพระราช
บัญญัติลูกเสือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ
ที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งในสถานศึกษาจะต้องได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ตามประเภทและเหล่าของลูกเสือ โดยจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง
และมีปริมาณพอเพียงกับจ�ำนวนลูกเสือในโรงเรียน ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จะต้องศึกษารายละเอียด
ในด้านคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาแต่ละต�ำแหน่งก่อนการแต่งตั้งต่อไป
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนประกอบด้วย
๑. ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
๒. รองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
๓. ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ
๔. รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ
๕. ผู้ก�ำกับลูกเสือ
๖. รองผู้ก�ำกับลูกเสือ
๗. หัวหน้านายหมู่
๘. นายหมู่ลูกเสือ
๙. รองนายหมู่ลูกเสือ
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ตัวอย่าง การบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาด้านบุคลากร

นายบรรณเชาวน์ ต้นโพธิ์
ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน

นายสุวัฒนชัย ตาหล้า
รอง ผอ.ลส.รร.

นายอดิศักดิ์ จันชุลี
ผู้ก�ำกับ กลุ่ม ลส.รร.

นายปรีชา มีทองหลาง
รองผู้ก�ำกับกลุ่ม ลส.รร.

นายประวิทย์ ดรหลักค�ำ
รอง ผอ.ลส.รร.

นายปรีชา สังฆะวรรณา
ผู้ก�ำกับกอง ลส.

น.ส.วิทัตตา ธุระพันธ์
รองผู้ก�ำกับกอง ลส.รร.

แผนผังบางส่วนของบุคลากรในกองลูกเสือโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
อ�ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน ๑๒ กอง
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ขอบข่ายและหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
		 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ หมายถึง ผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอ้ �ำนวยการลูกเสือ
โรงเรียน ผูก้ �ำกับกลุม่ ลูกเสือ รองผูก้ �ำกับกลุม่ ลูกเสือ ผูก้ �ำกับกองลูกเสือ รองผูก้ �ำกับกองลูกเสือ หัวหน้า
นายหมู่ลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
๒. เป็นผู้มีศาสนา
๓. เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือถ้าไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
๕. เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ
๖. เป็นผูม้ อี าชีพเป็นหลักฐานไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี มีอายุและผ่านการอบรมตามระดับ
ประเภทและเหล่าของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือล�ำดับที่ ๑-๖ ในส่วนกลาง ให้เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้เสนอชื่อ
๒. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือล�ำดับที่ ๑-๖ ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้เสนอชื่อให้ผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแต่งตั้ง
๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือล�ำดับที่ ๑-๖ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ�ำนวยการ
ลูกเสือกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้งและรายงานต่อเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
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๔. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือล�ำดับที่ ๗ (หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ) ผู้ก�ำกับกองเป็นผู้แต่งตั้ง
โดยหารือนายหมู่ของกองนั้น
๕. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือล�ำดับที่ ๘ (นายหมู่ลูกเสือ) ผู้ก�ำกับกองเป็นผู้แต่งตั้ง โดย
หารือลูกเสือในหมู่นั้น
๖. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือล�ำดับที่ ๙ (รองนายหมูล่ กู เสือ) ผูก้ �ำกับกองเป็นผูแ้ ต่งตัง้ โดย
หารือนายหมู่ของหมู่นั้น
ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
		
การแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน ต้อง
ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
		
คุณสมบัติของผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
๑. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียนนั้น และ
รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาต้องเป็นรองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียนนั้น
๒. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือถ้าไม่มีสัญชาติ
ไทยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์
หลักการและวิธีการของลูกเสือเป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
๓. ต้องได้รบั เครือ่ งหมายวูดแบดจ์  ในกรณีทผี่ อู้ �ำนวยการสถานศึกษาทีย่ งั ไม่ได้รบั
เครื่องหมายวูดแบดจ์ให้รักษาการผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และต้องเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
		
หน้าที่ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียนมีหน้าที่อ�ำนวยการในการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน
		
หน้าที่รองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
รองผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียนมีหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยและท�ำหน้าทีแ่ ทนผูอ้ �ำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กลุ่มลูกเสือ
กลุ่มลูกเสือประกอบด้วยกองลูกเสือ ๔ ประเภท คือ กองลูกเสือส�ำรอง กองลูกเสือ
สามัญ กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ ๑ กอง เป็นอย่างน้อย
หรือประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป หรือถ้ามีลูกเสือ ๒–๓ ประเภท ต้องมี
ประเภทละ ๒ กองขึ้นไป
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กลุ่มลูกเสือที่ประกอบด้วยลูกเสือ ๔ ประเภท เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์”
การตั้งกลุ่มลูกเสือ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ
ผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี
ในระยะแรกหากจัดตั้งกลุ่มลูกเสือไม่ได้ ให้จัดตั้งเป็นกองลูกเสือ
กลุ่มลูกเสือสมบูรณ์

โครงสร้างกลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์
ผู้ก�ำกับลูกเสือ
รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ
ผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือส�ำรอง

ผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือสามัญ

ผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือวิสามัญ

รองผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือส�ำรอง

รองผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือสามัญ

รองผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รองผู้ก�ำกับกอง
ลูกเสือวิสามัญ

นายหมู่ลูกเสือ

นายหมู่ลูกเสือ

นายหมู่ลูกเสือ

นายหมู่ลูกเสือ

รองนายหมู่ลูกเสือ

รองนายหมู่ลูกเสือ

รองนายหมู่ลูกเสือ

รองนายหมู่ลูกเสือ

ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ และรองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ
คุณสมบัติของผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ และรองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือเสนา มีดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
๒. เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓. เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย หรือถ้าไม่มสี ญ
ั ชาติไทยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
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		๔. เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ
๕. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
๖. มีอายุและผ่านการฝึกอบรมตามก�ำหนด
๖.๑ ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์
๖.๒ รองผูก้ �ำกับกลุม่ ลูกเสือมีอายุไม่นอ้ ยกว่ายีส่ บิ ห้าปีบริบรู ณ์และต้องได้รบั
เครื่องหมายวูดแบดจ์
		
คุณสมบัติเฉพาะผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือเหล่าสมุทร
ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือเหล่าสมุทรมีคุณสมบัติเฉพาะเหล่าเพิ่มเติมดังนี้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือการลูกเสือสมุทรส�ำหรับเด็กชาย
๒. ต้องผ่านการฝึกอบรมและรับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เหล่าสมุทรชั้นต้นเป็นอย่างน้อยมาแล้ว
		
คุณสมบัติเฉพาะผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือเหล่าอากาศ
ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือเหล่าอากาศมีคุณสมบัติเฉพาะเหล่าเพิ่มเติมดังนี้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับลูกเสืออากาศ
๒. ต้องผ่านการฝึกอบรมและรับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เหล่าอากาศชั้นต้นเป็นอย่างน้อยมาแล้ว
		
หน้าที่ผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ มีดังต่อไปนี้
๑. ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือให้เป็นกลุ่มลูกเสือที่มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
เพียบพร้อมด้วยระเบียบวินัย
๒. ดูแลแนะน�ำและประสานงานของลูกเสือทุกประเภทในกลุ่ม
๓. ท�ำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมกลุ่มลูกเสือ
๔. เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่มและตนเองเป็นกรรมการร่วมด้วย
		
หน้าที่รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ รองผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือทุกเหล่ามีหน้าที่เป็นผู้ช่วยและ
ท�ำหน้าที่แทนเมื่อผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กรรมการกลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วย
๑. บุคคลภายนอกที่สนใจการลูกเสือ
๒. ลูกเสือเก่า
๓. ผู้ปกครองลูกเสือ
๔. ประธานกรรมการกลุ่มลูกเสือเป็นประธาน
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หน้าที่กรรมการกลุ่มลูกเสือ มีดังนี้
๑. ช่วยจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
๒. ดูแลเรื่องการเงินของกลุ่ม
๓. ดูแลเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
๔. ดูแลทรัพย์สินของกลุ่ม
๕. ดูแลกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มลูกเสือ
ผู้ก�ำกับกองลูกเสือ
กองลูกเสือทุกประเภทและทุกเหล่าจะต้องมีผู้บังคับบัญชารองจากผู้ก�ำกับกลุ่มที่มี
ความใกล้ชิดกับลูกเสือ ดูแลการปกครองลูกเสือในกองของตน ผู้ก�ำกับกองลูกเสือแต่ละประเภท
แต่ละเหล่าต่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ตามประเภทและเหล่า และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งของส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และข้อบังคับของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ   โดยก�ำหนดเป็นโครงสร้าง เพื่อให้สถานศึกษาได้ศึกษาและน�ำไปด�ำเนินการ
ในกองลูกเสือในสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
		 คุณสมบัติของผู้ก�ำกับ และรองผู้ก�ำกับกองลูกเสือทุกประเภท มีดังต่อไปนี้
๑. อายุและวุฒิ
ประเภท
ลูกเสือสํารอง
ผู้กํากับ
รองผู้กํากับ
ลูกเสือสามัญ
ผู้กํากับ
รองผู้กํากับ
ลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
ผู้กํากับ
รองผู้กํากับ
ลูกเสือวิสามัญ
ผู้กํากับ
รองผู้กํากับ

ลูกเสือแห่งชาติ

อายุ

วุฒิ

ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

ได้รับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์สํารอง
ขั้นความรู้เบื้องต้นสํารอง

ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

ได้รับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์สามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้นสามัญ

ไม่น้อยกว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์
ไม่น้อยกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์

ได้รับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์สามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้นสามัญรุ่นใหญ่

ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
หากให้เหมาะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ปี
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
หากให้เหมาะสมไม่นอ้ ยกว่า ๒๕ ปี

ได้รับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์วิสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้นวิสามัญ

๒. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่เด็ก
๓. เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้ไม่มโี รคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย หรือถ้าไม่มีสญ
ั ชาติไทยต้องได้รับอนุมตั ิจสารานุ
ากคณะกรรมการบริ
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๒. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
๓. เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. เป็นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย หรือถ้าไม่มสี ญ
ั ชาติไทยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ
๕. เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ
๖. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
		
คุณสมบัติเฉพาะผู้ก�ำกับ และรองผู้ก�ำกับกองลูกเสือเหล่าสมุทรทุกประเภท
ผูก้ �ำกับ รองผูก้ �ำกับกองลูกเสือเหล่าสมุทรทุกประเภท มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเฉพาะเหล่า
ดังต่อไปนี้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับลูกเสือเหล่าสมุทรประเภทนั้นๆ
๒. ต้องผ่านการฝึกอบรมและรับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เหล่าสมุทรชั้นต้นเป็นอย่างน้อยมาแล้ว
		
คุณสมบัติเฉพาะผู้ก�ำกับ และรองผู้ก�ำกับกองลูกเสือเหล่าอากาศทุกประเภท
ผูก้ �ำกับ รองผูก้ �ำกับกองลูกเสือเหล่าอากาศทุกประเภท มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษเฉพาะเหล่า
ดังต่อไปนี้
๑. มีความรู้เกี่ยวกับกองลูกเสือเหล่าอากาศ ประเภทนั้นๆ
๒. ต้องผ่านการฝึกอบรมและรับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เหล่าอากาศชั้นต้นเป็นอย่างน้อยมาแล้ว
		
หน้าที่ผู้ก�ำกับและรองผู้ก�ำกับกองลูกเสือทุกประเภท
ผู้ก�ำกับกองลูกเสือทุกประเภท มีหน้าที่ดังต่อนี้
๑. บังคับบัญชา ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจกรรมในกองลูกเสือของตน
ทั้งต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ก�ำกับกลุ่มลูกเสือ
๒. เป็นทีป่ รึกษาในการประชุมนายหมูล่ กู เสือ รับผิดชอบในเรือ่ งเกีย่ วกับวินยั
ของลูกเสือ
๓. รับผิดชอบในการรับ - จ่ายเงินของกองลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ
๔. ฝึกอบรมนายหมู่ แต่งตั้งหัวหน้านายหมู่และนายหมู่ลูกเสือ
รองผูก้ �ำกับกองลูกเสือทุกเหล่า ทุกประเภท ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ย หรือปฏิบตั หิ น้าที่
แทนเมื่อผู้ก�ำกับกองลูกเสือนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กองลูกเสือทุกเหล่า ทุกประเภท ให้มีผู้ก�ำกับลูกเสือ ๑ คน เป็นหัวหน้าและมี
รองผู้ก�ำกับลูกเสือ ๑ คนหรือหลายคนก็ได้ เป็นผู้ช่วย
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หมู่ลูกเสือ
		
หมู่ลูกเสือส�ำรอง
หมูล่ กู เสือส�ำรองประกอบด้วยลูกเสือส�ำรอง ๔- ๖ คน รวมทัง้ นายหมู่ ๑ คน และ
รองนายหมู่ ๑ คน
		
นายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือส�ำรอง
ผู้ก�ำกับลูกเสือส�ำรองเป็นผู้แต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือเพื่อท�ำหน้าที่หัวหน้านายหมู่
ส่วนรองนายหมู่ลูกเสือให้ผู้ก�ำกับแต่งตั้งโดยหารือนายหมู่ลูกเสือของหมู่นั้น
รองนายหมูท่ �ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือนายหมูล่ กู เสือและท�ำหน้าทีแ่ ทนเมือ่ นายหมูล่ กู เสือ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
		
หมู่ลูกเสือสามัญ
หมู่ลูกเสือสามัญทุกเหล่าประกอบด้วยลูกเสือสามัญ จ�ำนวน  ๖ - ๘ คน รวมทั้ง
นายหมู่ ๑ คน รองนายหมู่ ๑ คน
ในกองลูกเสือสามัญทุกเหล่า ผู้ก�ำกับอาจแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ ๑ คนท�ำหน้าที่
เป็นผู้ช่วย ทั้งนี้ต้องหารือจากที่ประชุมนายหมู่
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญ
ผูก้ �ำกับประชุมนายหมูล่ กู เสือในกองของตนเพือ่ หารือเลือกหัวหน้านายหมู่ เมือ่ ได้
บุคคลที่เหมาะสมแล้วแต่งตั้งเป็นหัวหน้านายหมู่
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญทุกเหล่า มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถเป็นผู้น�ำ
๒. อายุส�ำหรับหัวหน้านายหมูค่ วรมีอายุทเี่ หมาะสมกับชัน้ ของลูกเสือสามัญเหล่านัน้
๓. เคยเป็นนายหมู่ลูกเสือเหล่านั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับลูกเสือเหล่านั้น
		
หน้าที่หัวหน้านายหมู่สามัญทุกเหล่า มีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือ
๒. เป็นผูน้ �ำในการน�ำกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  การเดินทางไกลและ
อยู่ค่ายพักแรม
๓. เป็นผู้แทนกองลูกเสือสามัญในการเข้าร่วมประชุมร่วมกันของลูกเสือสามัญ
๔. เป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับกองลูกเสือที่ตนสังกัด
๕. เป็นประธานในที่ประชุม
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นายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือสามัญทุกเหล่า
ผูก้ �ำกับลูกเสือสามัญเป็นผูแ้ ต่งตัง้ นายหมู่ โดยหารือลูกเสือในหมูน่ นั้ ๆ หรือผูก้ �ำกับ
ลูกเสือเลือกนายหมู่ด้วยตนเองก็ได้
ผู้ก�ำกับเป็นผู้แต่งตั้งรองนายหมู่ โดยหารือกับนายหมู่ของหมู่นั้น ในกรณีที่ตั้ง
กองใหม่ยังไม่มีที่ประชุมนายหมู่  ให้ผู้ก�ำกับหารือลูกเสือในหมู่นั้น เพื่อแต่งตั้งนายหมู่ขึ้น
		
คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญทุกเหล่า
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญทุกเหล่า มีคุณสมบัติดังนี้
๑. ความเป็นผู้น�ำ
๒. มีความรู้และทักษะลูกเสือสามัญเหล่านั้นๆ
๓. ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในหมู่ให้เป็นผู้น�ำ
		
หน้าที่นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญ มีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู่
๒. เป็นผู้น�ำในการน�ำหมู่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การไปอยู่ค่ายพักแรม
๓. เป็นผู้แทนหมู่ในการเข้าร่วมประชุมนายหมู่ลูกเสือ
		
หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ�ำนวน ๖ – ๘ คน
รวมทั้งนายหมู่ ๑ คน รองนายหมู่ ๑ คน
ในกองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ ผูก้ �ำกับอาจแต่งตัง้ หัวหน้านายหมู่ ๑ คนท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผู้ช่วย ทั้งนี้ต้องหารือจากที่ประชุมนายหมู่
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ผู้ก�ำกับประชุมนายหมู่ลูกเสือในกองของตนเพื่อหารือ เลือกหัวหน้านายหมู่
เมื่อได้บุคคลที่เหมาะสมแล้วแต่งตั้งเป็นหัวหน้านายหมู่
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกเหล่า
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถเป็นผู้น�ำ
๒. อายุส�ำหรับหัวหน้านายหมู่ควรมีอายุที่เหมาะสมกับชั้นของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่เหล่านั้นๆ
๓. เคยเป็นนายหมู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่านั้นๆ ตามสมควร
56

สารานุกรมลูกเสือ

		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร  มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะเหล่า
คือ ได้รับการฝึกอบรมและรับเครื่องหมายนายท้ายเรือเล็ก
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ  มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะเหล่า
คือ ได้รับการฝึกอบรมและรับเครื่องหมายการบืน
		
หน้าที่หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือเหล่านั้นๆ
๒. เป็นผู้น�ำในการน�ำกองลูกเสือเหล่านั้นๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
๓. เป็นผู้แทนกองลูกเสือเหล่านัน้ ๆ ในการเข้าร่วมประชุมร่วมกันของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่
๔. เป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับกองลูกเสือที่ตนสังกัด
๕. เป็นประธานในที่ประชุม
		
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ผูก้ �ำกับลูกเสือสามัญสามัญรุน่ ใหญ่เป็นผูแ้ ต่งตัง้ นายหมู่ โดยหารือลูกเสือในหมูน่ นั้ ๆ
หรือผู้ก�ำกับลูกเลือเลือกนายหมู่ด้วยตนเองก็ได้
ผู้ก�ำกับแต่งตั้งรองนายหมู่ โดยหารือกับนายหมู่ของหมู่นั้น
ในกรณีที่ตั้งกองใหม่ยังไม่มีที่ประชุมนายหมู่ ให้ผู้ก�ำกับหารือลูกเสือในหมู่นั้น
เพื่อแต่งตั้งนายหมู่ขึ้น
		
คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ทุกเหล่า
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกเหล่ามีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีความเป็นผู้น�ำ 
๒. มีความรู้และทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่านั้น ๆ พอสมควร
๓. ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในหมู่ให้เป็นผู้น�ำ
		
คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร มีคุณสมบัติเพิ่มเติม
เฉพาะ คือ ผ่านการอบรมและได้รับเครื่องหมายนายท้ายเรือเล็กมาแล้ว
		
คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ  มีคุณสมบัติเพิ่มเติม
เฉพาะ คือ ผ่านการอบรมและได้รับเครื่องหมายการบินมาแล้ว
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หน้าที่นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู่
๒. เป็นผู้น�ำในการน�ำหมู่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การไปอยู่ค่ายพักแรม
๓. เป็นผู้แทนหมู่ในการเข้าร่วมประชุมนายหมู่ลูกเสือ
		
หมู่ลูกเสือวิสามัญ
หมู่ลูกเสือวิสามัญประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญ ๖ - ๘ คน รวมทั้งนายหมู่ ๑ คน
และรองนายหมู่ ๑ คน
นายหมู่ รองนายหมูล่ กู เสือวิสามัญ คือผูท้ ไี่ ด้รบั เลือกจากลูกเสือในกองนัน้ ในแต่ละปี
ด้วยความเห็นชอบจากผู้ก�ำกับลูกเสือ
ในกองลูกเสือวิสามัญ ผู้ก�ำกับอาจแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ ๑ คน ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ช่วย ทั้งนี้ต้องหารือจากที่ประชุมนายหมู่
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือวิสามัญ
ผู้ก�ำกับประชุมนายหมู่ลูกเสือในกองของตนเพื่อหารือ เลือกหัวหน้านายหมู่
เมื่อได้บุคคลที่เหมาะสมแล้วแต่งตั้งเป็นหัวหน้านายหมู่
		
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือวิสามัญทุกเหล่า
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถเป็นผู้น�ำ
			 ๒. อายุส�ำหรับหัวหน้านายหมูค่ วรมีอายุทเี่ หมาะสมกับชัน้ ของลูกเสือวิสามัญ
เหล่านัน้ ๆ
๓. เคยเป็นนายหมู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นๆ ตามสมควร
		
หัวหน้านายหมู่ลกู เสือวิสามัญเหล่าสมุทร มีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมเฉพาะเหล่า คือ ได้รับ
การฝึกอบรมและรับเครื่องหมายชาวเรือ
		
หัวหน้านายหมูล่ กู เสือวิสามัญเหล่าอากาศ มีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมเฉพาะเหล่า คือ ได้รบั
การฝึกอบรมและรับเครื่องหมายการบืน
		
หน้าที่หัวหน้านายหมู่ลูกเสือวิสามัญ
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือวิสามัญ มีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือเหล่านั้นๆ
๒. เป็นผู้น�ำในการน�ำกองลูกเสือเหล่านั้นๆ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
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วิสามัญ

๓. เป็นผูแ้ ทนกองลูกเสือเหล่านัน้ ๆ ในการเข้าร่วมประชุมร่วมกันของลูกเสือ

๔. เป็นผู้ช่วยผู้ก�ำกับกองลูกเสือที่ตนสังกัด
๕. เป็นประธานในที่ประชุม
		 คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือวิสามัญทุกเหล่า
นายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือวิสามัญทุกเหล่า มีคุณสมบัติดังนี้
๑. ความเป็นผู้น�ำในการบริการ
๒. มีความรู้และทักษะลูกเสือวิสามัญเหล่านั้นๆ
๓. ผ่านการฝึกอบรมและรับเครือ่ งหมายสายยงยศระดับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
มาแล้ว
๔. ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในหมู่ให้เป็นผู้น�ำ
		
คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร
นายหมู่ และรองนายหมูล่ กู เสือวิสามัญเหล่าสมุทรมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมเฉพาะเหล่า
คือ ผ่านการอบรมและได้รับเครื่องหมายชาวเรือระดับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาแล้ว
		
คุณสมบัติของนายหมู่ และรองนายหมู่ลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ
นายหมู่ และรองนายหมูล่ กู เสือวิสามัญเหล่าอากาศมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมเฉพาะเหล่า
คือ ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเครื่องหมายการบิน ระดับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาแล้ว
		
กรรมการประจ�ำกองลูกเสือวิสามัญ
กรรมการประจ�ำกองลูกเสือวิสามัญอาจมีขึ้น เนื่องด้วยกองลูกเสือวิสามัญนั้น
มีสมาชิกจ�ำนวนมาก ควรตั้งกรรมการประจ�ำกองลูกเสือขึ้นโดยประกอบด้วย
๑. ผู้ก�ำกับลูกเสือวิสามัญ
๒. นายหมู่ลูกเสือวิสามัญ
๓. ลูกเสือวิสามัญที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการกองทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ค�ำแนะน�ำของผู้ก�ำกับกลุ่ม
		
หน้าที่กรรมการประจ�ำกลุ่มลูกเสือวิสามัญ มีดังนี้
๑. พิจารณารักษาเกียรติของกองลูกเสือ
๒. พิจารณาบริหารภายในกองลูกเสือวิสามัญ
๓. พิจารณาจัดกิจกรรมของกองลูกเสือวิสามัญ
๔. ควบคุมการรับจ่ายของกองลูกเสือ
		
ที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วยบรรดานายหมู่ลูกเสือและผู้บังคับบัญชา
ในกองลูกเสือนั้น บางกรณีอาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสือเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้
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หน้าที่ที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมนายหมู่มีหน้าที่พิจารณาข้อคิดเห็นในการด�ำเนินงานภายในกองลูกเสือ
ของตน โดยมีผู้ก�ำกับเป็นผู้ชี้ขาด
		
เจ้าหน้าที่ลูกเสือโรงเรียน
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ลูกเสือโรงเรียน มีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือตามประเภทและเหล่าของลูกเสือใน
โรงเรียนอย่างน้อย ขั้นความรู้เบื้องต้นส�ำหรับลูกเสือเหล่านั้นๆ ขั้นความรู้ชั้นต้น ส�ำหรับลูกเสือ
เหล่าสมุทรและลูกเสือเหล่าอากาศ
๒. ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาเสนอ
๓. มีความรู้และทักษะการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
		
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ท�ำหน้าที่ประสานงานทั่วไป
๒. ร่วมวางแผนและจัดรายการกิจกรรมของกลุ่มและกองลูกเสือ
๓. ควบคุมดูแลให้กองลูกเสือปฏิบัติตามระเบียบการวัดและประเมินผล ตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
๔. ควบคุมให้ด�ำเนินการจัดตั้งกลุ่ม กอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
๕. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. การบริหารงานด้านธุรการในกองลูกเสือ
๒.๑ งานธุรการ
งานธุรการของลูกเสือเป็นงานทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการตัง้ กองกลุม่ ลูกเสือ การจัดท�ำ
ทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวของลูกเสือ เป็นงานของเจ้าหน้าทีล่ กู เสือโรงเรียนทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย งานเอกสาร
แบบพิมพ์ที่ใช้ในกองลูกเสือ งานการจัดหน่วยลูกเสือ งานทะเบียนกองลูกเสือ งานบัตรประจ�ำตัว
ลูกเสือ งานขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ และงานการเงิน
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งานธุรการในกองลูกเสือ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
งานเอกสาร

งานจัดหน่วยลูกเสือ

งานทะเบียน

งานบัตรประจ�ำตัว

งานขอเหรียญฯ

งานการเงิน

คู่มือลูกเสือ

การตั้งกลุ่มกอง
ลส.๑

ลส.๖

ลส.๑๕

เข็มสมนาคุณ

การเก็บเงิน

ลส.๗

ลส.๑๖

การจ่ายเงิน

ลส.๘

ลส.๑๗

เหรียญลูกเสือ
สดุดี

ลส.๙

ลส.๑๘

แบบพิมพ์
พ.ร.บ.
ข้อบังคับ
การรายงาน
ประจ�ำปี
ลส.๕

การตั้ง
ผู้บังคับบัญชา
ลส.๒
การสมัคร
เป็นลูกเสือ
ลส.๓
การจัดหน่วย

เหรียญลูกเสือ
สรรเสริญ
เข็มลูกเสือ
บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์

การรักษาเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
ลส.๑๙
รายงานการเงิน
ลส.๑๐

เหรียญลูกเสือยั่งยืน

		

๒.๑.๑ งานเอกสารแบบพิมพ์ที่ใช้ในกองลูกเสือ
งานธุรการในกองลูกเสือจะต้องมีแบบพิมพ์ส�ำหรับงานธุรการ เพือ่ ด�ำเนินการ
ในการจัดตั้งกองและกลุ่มลูกเสือและการจัดท�ำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ ดังนั้น
งานธุรการกองลูกเสือจึงต้องจัดเตรียมแบบพิมพ์ตา่ งๆ (ลส.) ไว้ส�ำหรับการบริหารงานในกองลูกเสือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลส.๑ ค�ำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ลส.๒ ใบสมัคร
ขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือประเภทต่างๆ และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมทักษะลูกเสือ ประกอบด้วย
๑. ลส.๑ ค�ำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
๒. ลส.๒ ใบสมัครขอเป็นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ
๓. ลส.๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
๔. ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ
๕. ล.ส.๕ รายงานการลูกเสือประจ�ำปี
๖. ลส.๖ ทะเบียนลูกเสือส�ำรอง
๗. ลส.๗ ทะเบียนลูกเสือสามัญ
สารานุกรมลูกเสือ
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๘. ลส.๘ ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๙. ลส.๙ ทะเบียนลูกเสือวิสามัญ
๑๐. ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
๑๑. ลส.๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
๑๒. ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
๑๓. ลส.๑๓ ใบตั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจการ กรรมการลูกเสือ
๑๔. ลส.๑๔ ใบส�ำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
๑๕. ลส.๑๕ บัตรประจ�ำตัวลูกเสือส�ำรอง
๑๖. ลส.๑๖ บัตรประจ�ำตัวลูกเสือสามัญ
๑๗. ลส.๑๗ บัตรประจ�ำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๑๘. ลส.๑๘ บัตรประจ�ำตัวลูกเสือวิสามัญ
๑๙. ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ
๒๐. ลส.๒๐ ใบของอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือ
นอกจากแบบพิมพ์ตา่ งๆ ของลูกเสือ  กองลูกเสือจะต้องมีเอกสารทีจ่ �ำเป็นในการบริหารงาน

พ.ศ. ๒๕๐๙
วิสามัญ

๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ
๒. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
๓. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ

๔.
สามัญรุ่นใหญ่
๕.
สามัญ
๖.
ส�ำรอง
๗.
๘.
๙.
บุกเบิก ฯลฯ
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คู่มือระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เอกสารเกี่ยวกับลูกเสือต่างๆ เช่น คู่มือการฝึกอบรมเงื่อนเชือก คู่มืองาน
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ข้อบังคับฯ และเอกสารลูกเสือ

๒.๒ งานการจัดหน่วยลูกเสือ
ลูกเสือส�ำรอง
กองลูกเสือส�ำรอง
(Pack)
ลูกเสือ ๒-๖ หมู่
ผู้ก�ำกับ
(Cub Master)

รองผู้ก�ำกับ
(Assistant Cub Master)
ผู้ก�ำกับ
(Cub Master)

นายหมู่
(Siver)

รองนายหมู่
(Second)
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๒.๒.๑ การจัดหน่วยลูกเสือส�ำรอง
			 คุณสมบัติลูกเสือส�ำรอง
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือส�ำรอง ได้เมื่อมีอายุตั้งแต่ ๘ ปี และ
ไม่เกิน ๑๑ ปีบริบรู ณ์ แต่ถา้ ลูกเสือส�ำรองมีอายุครบ ๑๑ ปีบริบรู ณ์แล้ว จะต้องออกจากกองลูกเสือส�ำรอง
แต่ถา้ ผู้ก�ำกับพิจารณาแล้วเด็กยังมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พอ อาจให้อยู่ต่อในกองลูกเสือส�ำรองได้อีก
แต่ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่เมื่ออายุครบ ๑๑ ปีบริบูรณ์

ลูกเสือส�ำรองโรงเรียนพิมลวิทย์

		

๒.๒.๑.๑ การเข้าเป็นลูกเสือส�ำรอง
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือส�ำรอง ได้เมื่อมีอายุตั้งแต่ ๘ ปี
และไม่เกิน ๑๑ ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าลูกเสือส�ำรองมีอายุครบ ๑๑ ปี บริบูรณ์แล้วจะต้องออกจาก
กองลูกเสือส�ำรอง แต่ถา้ ผูก้ �ำกับพิจารณาแล้วเด็กยังมีรา่ งกายทีไ่ ม่สมบูรณ์พอ อาจให้อยูต่ อ่ ในกองลูกเสือ
ส�ำรองได้อีกแต่ต้องไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่เมื่ออายุครบ ๑๑ ปีบริบูรณ์
			 ๒.๒.๑.๒ หมู่ลูกเสือส�ำรอง
หมู่ลูกเสือหมู
สํารองเรี
ก Six ยกประกอบด้
วยลูกเสืวอยลู๔ก–เสื๖อ  คนรวมทั
่ลูกเสือยส�ำรองเรี
Six ประกอบด้
๔ – ๖้งนายหมู
คน ่
ลูกเสือ รองนายหมู
่ลูกเสือ่ลดู้กวเสื
ย อ รองนายหมู่ลูกเสือด้วย
รวมทั้งนายหมู
หมู่ลูกเสือหมู
สํารอง
าเป็นรูปสามเหลี
ต่าง ๆ่ยเช่มสีนต่างๆ เช่น
่ลูกเสือทํส�ำรอง   ท�ำเป็
นรู่ยปมสี
สามเหลี

			
๒.๒.๑.๓
กองลูกเสือส�ำรอง
๒.๑.๓ กองลู
กเสือสํารอง
กเสือยส�ำรองเรี
ยกว่ประกอบด้
า Pack ประกอบด้
กองลูกเสือกองลู
สํารองเรี
กว่า Pack
วยหมู่ลูกวเสืยหมู
ออย่ล่ ากู งน้เสืออยอย่๒างน้หมูอย่ และ
๒ ่ หมู่ และไม่เกิน ๖ หมู่
ไม่เกิน ๖ หมู
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กองลูกเสือส�ำรอง

			 ๒.๒.๑.๔ กลุ่มลูกเสือส�ำรอง
กลุม่ ลูกเสือส�ำรองประกอบด้วยลูกเสือส�ำรอง จ�ำนวน ๔ กองขึน้ ไป
		 ๒.๒.๑.๕ การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือส�ำรอง
การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือส�ำรอง ให้เรียกตามชื่อโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาทีต่ งั้ กลุม่ ลูกเสือนัน้ เช่น “กลุม่ ลูกเสือโรงเรียน………………” ถ้าโรงเรียนใดมีมากกว่า ๑ กลุม่
ก็ให้ใช้หมายเลขก�ำกับต่อท้าย เช่น “กลุม่ ลูกเสือโรงเรียน…………………กลุม่ ที่ ๑” โดยเรียงตามล�ำดับ
๑, ๒, ๓, ๔ ฯ
			 ๒.๒.๑.๖ การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ
การตัง้ กองและกลุม่ ลูกเสือ ต้องได้รบั อนุญาตจากเลขาธิการส�ำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อตั้งกองลูกเสือแล้ว ถ้ามีลูกเสือ
เป็นจ�ำนวนมากสามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้ จึงให้จัดตั้งเป็นกลุ่มต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ผูก้ �ำกับลูกเสือรวบรวมใบสมัครของลูกเสือส�ำรอง ทีส่ มัครเป็น
ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ (ลส.๓) แล้วน�ำชื่อลูกเสือบันทึกลงในทะเบียนลูกเสือส�ำรอง (ลส. ๖)
๒. ผู้ก�ำกับลูกเสือ และรองผู้ก�ำกับลูกเสือ เขียนใบสมัคร สมัคร
เป็นบังคับบัญชาลูกเสือ  (ลส.๒)
๓. ผูก้ �ำกับเขียนใบสมัคร (ลส.๑) สมัครขอตัง้ กองหรือกลุม่ ลูกเสือ
๔. เสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ น�ำส่งถึงส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือจังหวัด
แล้วแต่กรณี โดยแนบใบตั้งกองหรือกลุ่ม (ลส.๑) และใบสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒) ไปด้วย
๕. เมือ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือจังหวัด
อนุมัติให้จัดตั้งกองลูกเสือ หรือกลุ่มลูกเสือได้ ส�ำนักงานฯ ก็จะส่งใบตั้งกองลูกเสือ (ลส.๑๒) และ
ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๑๓) มาให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานการตั้งกองลูกเสือ
ที่ถูกต้องต่อไป
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๒.๒.๒ การจัดหน่วยลูกเสือสามัญ
กลุ่มลูกเสือ
สามัญ

ผู้ก�ำกับกลุ่ม
รองผู้ก�ำกับ
กลุ่มฯ

กองลูกเสือ
สามัญ (Troop)

ผู้ก�ำกับ
กองลูกเสือ

หมู่ลูกเสือ
สามัญ (Patrol)

นายหมู่
รองนายหมู่
พลาธิการ
หัวหน้าคนครัว
ผู้ช่วยคนครัว
คนหาน�้ำ
คนหาฟืน

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ

		

๒.๒.๒.๑ การเข้าเป็นลูกเสือสามัญ
การเข้ามาอยู่ในกองลูกเสือสามัญอาจมาจากการเลื่อนขึ้นมาจาก
ลูกเสือส�ำรองหรือจากการสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญ โดยแสดงความจ�ำนงเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแบบเอกสารการสมัครเข้าเป็นลูกเสือและยื่นต่อผู้ก�ำกับกองลูกเสือสามัญ เมื่อผู้ก�ำกับลูกเสือ
ได้พจิ ารณาใบสมัคร เห็นสมควรและเป็นไปตามระเบียบให้รบั เข้าเป็นลูกเสือ โดยพิจารณาคุณสมบัติ
ดังนี้
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๑๗ ปีบริบูรณ์

๑. ผู้สมัครเป็นลูกเสือสามัญต้องมีอายุ ๑๑ และไม่เกิน

๒. การรับสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญอาจกระท�ำก่อนที่เด็ก
จะมีอายุ ๑๑ ปีก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ๖ เดือน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ก�ำกับจะพิจารณา
๓. ลูกเสือสามัญที่มีอายุ ๑๕ ปี ต้องได้รับการฝึกอบรม
ทีเ่ หมาะสม
๔. ในกลุ่มลูกเสือไม่มีกองหรือหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
อาจจัดลูกเสือสามัญที่มีอายุ ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๗ ปีให้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ โดยสังกัด
ในกองลูกเสือสามัญ
๕. ลูกเสือสามัญ ควรออกจากกองลูกเสือเมื่อมีอายุครบ
๑๗ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ก�ำกับแต่ต้องไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
		 ๒.๒.๒.๒ หมู่ลูกเสือสามัญ
หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดกิจกรรม โดยมีสมาชิก
๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่ด้วย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องด�ำเนินการตามที่กรรมการ
กองลูกเสือเป็นผู้ก�ำหนด ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือเป็นชุดหรือหน่วยพิเศษก็ได้
ระบบหมูเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการฝึกอบรม เพราะเป็นการฝึก
ความเป็นผูน้ �ำ การวางแผนและการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของหมู่ โดยถือหลักพึง่ ตนเองเป็นส�ำคัญ
ความส�ำเร็จของการฝึกอบรมลูกเสืออยู่ที่การฝึกอบรมนายหมู่
และต้องเปิดโอกาสให้นายหมู่ทุกคนในกองได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของกอง โดยมีการปรึกษาหารือกันในที่ประชุมนายหมู่
			 ๒.๒.๒.๓ การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือสามัญเหล่าเสนา
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือสามัญ ใช้ชื่อสัตว์
		
๒.๒.๒.๔ การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร ใช้ชื่อเรือรบ
ประเภทชนิดต่างๆ บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง
			 ๒.๒.๒.๕ การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือสามัญ ใช้ชื่อเครื่องบินประเภทชนิด
ต่างๆ บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง
		 ๒.๒.๒.๖ กองลูกเสือสามัญ
กองลูกเสือสามัญประกอบด้วยลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ไม่เกิน ๖
หมู่ มีลูกเสือหมู่ละ ๔ – ๘ คน การเรียกชื่อให้เรียกตามประเภทของลูกเสือ และหมายเลขประจ�ำ
กองแล้วตามด้วยชื่อโรงเรียนนั้นๆ เช่น “กองลูกเสือสามัญที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์”
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กองลูกเสือสามัญ

			 ๒.๒.๒.๗ กลุ่มลูกเสือสามัญ
กลุม่ ลูกเสือสามัญประกอบด้วยลูกเสือสามัญจ�ำนวน ๔ กองขึน้ ไป
			 ๒.๒.๒.๘ การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือสามัญ
การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือสามัญให้เรียกตามชื่อโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาที่ตั้งกลุ่มลูกเสือนั้น เช่น กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์” ถ้าโรงเรียนใดมีมากกว่า
๑ กลุ่มก็ให้ใช้หมายเลขก�ำกับต่อท้าย เช่น “กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ กลุ่มที่ ๑”
โดยเรียงตามล�ำดับ ๑, ๒, ๓, ๔ ฯ
			 ๒.๒.๒.๙ การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ
การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อตั้งกองลูกเสือแล้ว
ถ้ามีลูกเสือเป็นจ�ำนวนมากสามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้ จึงให้จัดตั้งเป็นกลุ่มต่อไป โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
๑. ผูก้ �ำกับลูกเสือรวบรวมใบสมัครของลูกเสือ ทีส่ มัครเป็นลูกเสือ
อย่างน้อย ๒ หมู่ (ลส.๓) แล้วน�ำชื่อลูกเสือบันทึกลงในทะเบียนลูกเสือสามัญ (ลส.๗)
๒. ผู้ก�ำกับลูกเสือ และรองผู้ก�ำกับลูกเสือ เขียนใบสมัคร
สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒)
๓. ผูก้ �ำกับเขียนใบสมัคร (ลส.๑) สมัครขอตัง้ กองหรือกลุม่ ลูกเสือ
๔. เสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ น�ำส่งถึงส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ
จังหวัดแล้วแต่กรณี โดยแนบใบตั้งกองหรือกลุ่ม (ลส.๑) และใบสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒)
ไปด้วย
๕. ผูเ้ มือ่ ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือจังหวัดอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้
กองลูกเสือหรือกลุ่มลูกเสือได้ ส�ำนักงานฯ ก็จะส่งใบตั้งกองลูกเสือ (ลส.๑๒) และใบแต่งตั้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ (ลส.๑๓) มาให้แก่โรงเรียนเพือ่ เป็นหลักฐานการตัง้ กองลูกเสือทีถ่ กู ต้องต่อไป
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				หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร
หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทรให้ด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
๑. มีกองลูกเสือประเภทสามัญทีถ่ กู ต้องตามข้อบังคับอยูแ่ ล้ว
๒. ผู้สมัครที่จะเป็นลูกเสือสามัญเหล่าสมุทรด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธกี ารสมัครเข้าเป็นลูกเสือโดยเขียนใบสมัคร (ลส.๓) อย่างน้อย ๒ หมู่ และบันทึกลงใน
ทะเบียนลูกเสือ
๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับ
ลูกเสือเหล่าสมุทรเขียนใบสมัคร (ลส.๒) เข้าเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร
๔. สถานที่ตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร จะต้องตั้งอยู่ใน
จังหวัดชายทะเลหรือริมแม่น�้ำใหญ่ หรือใกล้แหล่งน�้ำใหญ่ที่สะดวกต่อการฝึกอบรมกิจกรรมทางน�้ำ
๕. กองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทรทีต่ งั้ ขึน้ นีต้ อ้ งเป็นกองลูกเสือ
ที่กองทัพเรือยินดีให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๖. ต้องได้รับการอนุมัติการตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร
จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร

				หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ
หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศให้ด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. มีกองลูกเสือประเภทสามัญทีถ่ กู ต้องตามข้อบังคับอยูแ่ ล้ว
๒. ผู้สมัครที่จะเป็นลูกเสือสามัญเหล่าอากาศด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าเป็นลูกเสือโดยเขียนใบสมัคร (ลส.๓) อย่างน้อย ๒ หมู่ และบันทึก
ลงในทะเบียนลูกเสือ
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๓. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือซึง่ ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้ �ำกับลูกเสือ
เหล่าอากาศเขียนใบสมัคร (ลส.๒) เข้าเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ
๔. สถานที่ตั้งกองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ จะต้องตั้งอยู่ใน
จังหวัดที่มีหน่วยงานของกองทัพอากาศตั้งอยู่หรือกองทัพอากาศเห็นชอบ
๕. กองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศทีต่ งั้ ขึน้ นีต้ อ้ งเป็นกองลูกเสือ
ที่กองทัพอากาศยินดีให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๖. ต้องได้รบั การอนุมตั กิ ารตัง้ กองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ
จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือสามัญเหล่าอากาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

		

๒.๒.๒.๑๐ การโอนทะเบียน
เมื่อลูกเสือคนใดจะย้ายจากกองหนึ่งไปเข้าอีกกองหนึ่ง ให้กอง
ลูกเสือเดิมลงรายการในใบโอนแล้วมอบให้แก่ลกู เสือผูน้ นั้ น�ำไปยังกองใหม่ พร้อมกับบัตรประจ�ำตัว
ลูกเสือ

		

๒.๒.๓ การจัดหน่วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
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กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(Group)
(๔ กองขึ้นไป)
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(Troop)
(๒-๖ หมู่)
หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(Patrol)
(๔-๘ คน)

ผู้ก�ำกับกลุ่มฯ
รองผู้ก�ำกับกลุ่ม
ผู้ก�ำกับกองลูกเสือ
รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือ
นายหมู่
รองนายหมู่
พลาธิการ
หัวหน้าคนครัว
ผู้ช่วยคนครัว
คนหาน�้ำ
คนหาฟืน

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

			 ๒.๒.๓.๑ การเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เด็กชายผูส้ มัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ ต้องแสดงความจ�ำนง
เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบเอกสารการสมัครเข้าเป็นลูกเสือและยื่นต่อผู้ก�ำกับกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ เมื่อผู้ก�ำกับลูกเสือได้พิจารณาใบสมัคร เห็นสมควรและเป็นไปตามระเบียบ ให้รับเข้าเป็น
ลูกเสือ โดยพิจารณาคุณสมบัติดังนี้
๑. สมัครเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องมีอายุ ๑๔ – ๑๘ ปี
หรือก�ำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
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หรือไม่เคยเป็นลูกเสือมาก่อนก็ได้

๒. ผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะเคยเป็นลูกเสือ

๓. ส�ำหรับลูกเสือหญิงให้สมัครเป็นเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
และในข้อบังคับทุกค�ำที่มีค�ำว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้หมายความรวมถึงเนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ด้วย
			 ๒.๒.๓.๒ หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดกิจกรรม โดยมีสมาชิก
๔ - ๘ คน รวมทัง้ นายหมูด่ ว้ ย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องด�ำเนินการตามทีก่ รรมการกองลูกเสือ
เป็นผู้ก�ำหนด ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือเป็นชุดหรือหน่วยพิเศษก็ได้
			 ๒.๒.๓.๓ การเรียกชื่อหมู่
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใช้ชื่อบุคคลส�ำคัญ
ในประวัติศาสตร์บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง
					 ชื่อหมู่ลูกเสือเหล่าสมุทร
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร ใช้ชื่อ
เรือรบ ประเภทเรือใช้ในการสู้รบในประวัติศาสตร์บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง
					 ชื่อหมู่ลูกเสือเหล่าอากาศ
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ ใช้ชื่อ
เครือ่ งบินในประวัติศาสตร์บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง
			 ๒.๒.๓.๔ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่
ไม่เกิน ๖ หมู่ มีลูกเสือหมู่ละ ๔ – ๘ คน การเรียกชื่อให้เรียกตามประเภทของลูกเสือ และหมายเลข
ประจ�ำกองแล้วตามด้วยชือ่ โรงเรียนนัน้ ๆ เช่น  “กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์”

กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
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			 ๒.๒.๓.๕ กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จ�ำนวน ๔ กอง
			 ๒.๒.๓.๖ การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การเรียกชือ่ กลุม่ ลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ให้เรียกตามชือ่ โรงเรียน หรือ
สถานศึกษาที่ตั้งกลุ่มลูกเสือนั้น เช่น กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์” ถ้าโรงเรียนใดมีมากกว่า
๑ กลุ่มก็ให้ใช้หมายเลขก�ำกับต่อท้าย เช่น “กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ กลุ่มที่ ๑” โดย
เรียงตามล�ำดับ ๑, ๒, ๓, ๔ ฯ
			 ๒.๒.๓.๗ การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ
การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อตั้งกองลูกเสือแล้ว ถ้ามี
ลูกเสือเป็นจ�ำนวนมากสามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้ จึงให้จัดตั้งเป็นกลุ่มต่อไป โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ก�ำกับลูกเสือรวบรวมใบสมัครของลูกเสือ ที่สมัครเป็น
ลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ อย่างน้อย ๒ หมู่ (ลส.๓) แล้วน�ำชือ่ ลูกเสือบันทึกลงในทะเบียนลูกเสือสามัญ
รุน่ ใหญ่ (ลส.๘)
๒. ผู้ก�ำกับลูกเสือ และรองผู้ก�ำกับลูกเสือ เขียนใบสมัคร
สมัครเป็นบังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒)
๓. ผู้ก�ำกับเขียนใบสมัคร (ลส.๑) สมัครขอตั้งกองหรือกลุ่ม
ลูกเสือ
๔. เสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ น�ำส่งถึงส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ
จังหวัดแล้วแต่กรณี โดยแนบใบตั้งกองหรือกลุ่ม (ลส.๑) และใบสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
(ลส.๒) ไปด้วย
๕. เมือ่ ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือจังหวัดอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้
กองลูกเสือหรือกลุ่มลูกเสือได้ ส�ำนักงานฯ ก็จะส่งใบตั้งกองลูกเสือ (ลส.๑๒) และใบแต่งตั้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ (ลส.๑๓) มาให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานการตั้งกองลูกเสือที่ถูกต้องต่อไป
			 ๒.๒.๓.๘ การตัง้ กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่เหล่าสมุทรและกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๒๔
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ศ. ตุลาคม ๒๕๒๔ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้ง
กองลูกเสือเหล่าสมุทรและกองลูกเสือเหล่าอากาศ ดังต่อไปนี้
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หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร
หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือเหล่าสมุทรให้ด�ำเนินการตาม

เกณฑ์ตอ่ ไปนี้
							๑. มีกองลูกเสือประเภทสามัญรุ่นใหญ่ที่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับอยูแ่ ล้ว
๒. ผู้สมัครที่จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร
ด�ำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าเป็นลูกเสือโดยเขียนใบสมัคร (ลส.๓) อย่างน้อย ๒ หมู่
และบันทึกลงในทะเบียนลูกเสือ
๓. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือซึง่ ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้ �ำกับ
ลูกเสือเหล่าสมุทรเขียนใบสมัคร (ลส.๒) เข้าเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือเหล่าสมุทร
๔. สถานที่ตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร
จะต้องตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลหรือริมแม่น�้ำใหญ่ หรือใกล้แหล่งน�้ำใหญ่ที่สะดวกต่อการฝึกอบรม
กิจกรรมทางน�้ำ
๕. กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่เหล่าสมุทรทีต่ งั้ ขึน้ นีต้ อ้ งเป็น
กองลูกเสือที่กองทัพเรือยินดีให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๖. ต้องได้รับการอนุมัติการตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เหล่าสมุทร จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร

					 หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศให้
ด�ำเนินการตามเกณฑ์ต่อไปนี้
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๑. มีกองลูกเสือประเภทสามัญรุ่นใหญ่ที่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับอยูแ่ ล้ว
๒. ผู้สมัครที่จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าเป็นลูกเสือโดยเขียนใบสมัคร (ลส.๓) อย่างน้อย ๒ หมู่
และบันทึกลงในทะเบียนลูกเสือ
๓. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือซึง่ ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้ �ำกับ
ลูกเสือเหล่าอากาศ เขียนใบสมัคร (ลส.๒) เข้าเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือเหล่าอากาศ
๔. สถานที่ตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
จะต้องตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีหน่วยงานของกองทัพอากาศตั้งอยู่
๕. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศที่ ตั้งขึ้นนี้
ต้องเป็นกองลูกเสือที่กองทัพอากาศยินดีให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๖. ต้องได้รับการอนุมัติการตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เหล่าอากาศ จากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ

			 ๒.๒.๓.๙ การโอนทะเบียน
เมื่อลูกเสือคนใดจะย้ายจากกองหนึ่งไปเข้าอีกกองหนึ่ง ให้
กองลูกเสือเดิมลงรายการในใบโอนแล้วมอบให้แก่ลูกเสือผู้นั้นน�ำไปยังกองใหม่ พร้อมกับบัตร
ประจ�ำตัวลูกเสือ
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๒.๒.๔ การจัดหน่วยลูกเสือวิสามัญ
กลุ่มลูกเสือวิสามัญ (Group)
(๔ กองขึ้นไป)

ผู้ก�ำกับกลุ่มฯ
รองผู้ก�ำกับกลุ่มฯ

กองลูกเสือวิสามัญ (Troop)
(๑๐-๖๐ คน)

ผู้ก�ำกับกองลูกเสือ
รองผู้ก�ำกับกองลูกเสือ

หมู่เสือวิสามัญ (Patrol)
(๔-๖ คน)

นายหมู่
รองนายหมู่
พลาธิการ
หัวหน้าคนครัว
ผู้ช่วย คนครัว
คนหาน�้ำ
คนหาฟืน

ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

			 ๒.๒.๔.๑ ความหมาย
ลูกเสือวิสามัญ คือ การอบรมเด็กหนุ่มให้นิยมชีวิตกลางแจ้งและ
นิยมการบริการมากขึ้น ด้วยความมุ่งหมายต่อไปนี้
๑. ฝึกอบรมเด็กให้เป็นพลเมืองดี สืบเนื่องมากจากการเป็น
ลูกเสือส�ำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามล�ำดับ แต่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้นให้
เหมาะสมกับลูกเสือวิสามัญ
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๒. ส่งเสริมให้มีอาชีพและบริการต่อชุมชน การฝึกอบรม
ลูกเสือวิสามัญ เป็นการฝึกอบรมเด็กวัยรุน่ โดยพยายามช่วยให้เด็กได้น�ำเอาอุดมการณ์ของค�ำปฏิญาณ
มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
			 ๒.๒.๔.๒ หลักการ
งานหลักของกองลูกเสือวิสามัญ คือ
๑. ฝึกอบรมจิตใจเตรียมลูกเสือวิสามัญ เพื่อเข้าประจ�ำกอง
และฝึกอบรมให้มีความรู้วิชาลูกเสือตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
๒. ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
			 ๒.๒.๔.๓ การเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ
เด็กชายผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ ต้องแสดงความจ�ำนงเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามแบบเอกสารการสมัครเข้าเป็นลูกเสือและยื่นต่อผู้ก�ำกับกองลูกเสือวิสามัญ
เมือ่ ผูก้ �ำกับลูกเสือได้พจิ ารณาใบสมัคร เห็นสมควรและเป็นไปตามระเบียบ ให้รบั เข้าเป็นลูกเสือ โดย
พิจารณาคุณสมบัติดังนี้
๑. สมัครเป็นลูกเสือวิสามัญต้องมีอายุ ๑๗ - ปี หรือก�ำลังเรียน
อยูใ่ นชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒. ผูส้ มัครเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ จะเคยเป็นลูกเสือหรือไม่เคย
เป็นลูกเสือมาก่อนก็ได้
๓. ส�ำหรับลูกเสือหญิงให้สมัครเป็นเนตรนารีวิสามัญ และ
ในข้อบังคับทุกค�ำที่มีค�ำว่าลูกเสือวิสามัญ ให้หมายความรวมถึงเนตรนารีวิสามัญด้วย
			 ๒.๒.๔.๔ หมู่ลูกเสือวิสามัญ
หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดกิจกรรม โดยมีสมาชิก
๔ - ๖ คน รวมทัง้ นายหมูด่ ว้ ย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องด�ำเนินการตามทีก่ รรมการกองลูกเสือ
เป็นผู้ก�ำหนด ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือเป็นชุดหรือหน่วยพิเศษก็ได้
			 ๒.๒.๔.๕ การเรียกชื่อหมู่
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือวิสามัญ ให้ใช้เลขเป็นชื่อหมู่ ส�ำหรับ
ลูกเสือเสนาส�ำหรับลูกเสือสมุทรและลูกเสืออากาศให้เป็นไปตามรูปแบบของแต่ละเหล่า
					 การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร
การก�ำหนดชื่อหมู่ของลูกเสือวิสามัญ ให้ใช้ชื่อเรือรบประเภท
บริการ เครื่องหมายหมู่เป็นธง
		
			 การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ
การก�ำหนดชือ่ หมูข่ องลูกเสือวิสามัญ ให้ใช้ชอื่ เครือ่ งบินประเภท
บริการ เครือ่ งหมายหมู่เป็นธง
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			 ๒.๒.๔.๖ กองลูกเสือวิสามัญ
กองลูกเสือวิสามัญประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญ มีจ�ำนวนตั้งแต่
๑๐ - ๖๐ คน ตามปรกติเพียง ๒๐ - ๓๐ คน
กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ตามความจ�ำเป็น
และความต้องการก็ได้ และควรมีนายหมู่ ๑ คน รองนายหมู่ ๑ คน ต่อลูกเสือ ๔ - ๖ คน
หมูล่ กู เสือเป็นหน่วยในการจัดกิจกรรมทัง้ ปวง ในกรณีทมี่ กี จิ กรรม
พิเศษ จะจัดลูกเสือขึ้นเป็นชุดใหม่เพื่อการนั้นก็ได้

กองลูกเสือวิสามัญเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

						การขออนุญาตตั้งกองลูกเสือวิสามัญ
๑. มีผู้ก�ำกับลูกเสือ
๒. มีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อการฝึกอบรมลูกเสือ
			 ๒.๒.๔.๗ กลุ่มลูกเสือวิสามัญ
กลุ่มลูกเสือวิสามัญประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จ�ำนวน
๔ กอง
			 ๒.๒.๔.๘ การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือวิสามัญ
การเรียกชื่อกลุ่มลูกเสือวิสามัญ ให้เรียกตามชื่อโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาที่ตั้งกลุ่มลูกเสือนั้น เช่น กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์” ถ้าโรงเรียนใดมีมากกว่า
๑ กลุ่มก็ให้ใช้หมายเลขก�ำกับต่อท้าย เช่น “กลุม่ ลูกเสือโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ กลุม่ ที่ ๑” โดยเรียง
ตามล�ำดับ ๑, ๒, ๓, ๔ ฯ
			 ๒.๒.๔.๙ การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ
การตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อตั้งกองลูกเสือแล้ว
ถ้ามีลกู เสือเป็นจ�ำนวนมากสามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้ จึงให้จัดตั้งเป็นกลุ่มต่อไป โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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๑. ผูก้ �ำกับลูกเสือรวบรวมใบสมัครของลูกเสือ ทีส่ มัครเป็น
ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ (ลส.๓) แล้วน�ำชือ่ ลูกเสือบันทึกลงในทะเบียนลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ (ลส.๘)
๒. ผู้ก�ำกับลูกเสือ และรองผู้ก�ำกับลูกเสือ เขียนใบสมัคร
สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ก�ำกับเขียนใบสมัคร (ลส.๑) สมัครของตั้งกองหรือกลุ่มลูกเสือ
๓. เสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ น�ำส่งถึงส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ
จังหวัด แล้วแต่กรณี โดยแนบใบตัง้ กองหรือกลุม่ (ลส.๑) และใบสมัครผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ (ลส.๒) ไปด้วย
๔. เมือ่ ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือจังหวัดอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้
กองลูกเสือ หรือกลุ่มลูกเสือได้ ส�ำนักงานฯ ก็จะส่งใบตั้งกองลูกเสือ (ลส.๑๒) และใบแต่งตั้งผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือ (ลส.๑๓) มาให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานการตั้งกองลูกเสือที่ถูกต้องต่อไป
			
๒.๒.๔.๑๐ การตั้งกองลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทรและกองลูกเสือวิสามัญ
เหล่าอากาศ
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๒๔
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้ง
กองลูกเสือเหล่าสมุทรและลูกเสือเหล่าอากาศ ดังต่อไปนี้
						หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร
							หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทรให้
ด�ำเนินการตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี้
๑. มีกองลูกเสือประเภทวิสามัญที่ถูกต้องตามข้อบังคับ
อยู่แล้ว
๒. ผูส้ มัครทีจ่ ะเป็นลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทรด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธกี ารสมัครเข้าเป็นลูกเสือโดยเขียนใบสมัคร (ลส.๓) อย่างน้อย ๒ หมู่ และบันทึก
ลงในทะเบียนลูกเสือ
๓. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือซึง่ ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้ �ำกับ
ลูกเสือเหล่าสมุทรเขียนใบสมัคร (ลส.๒) เข้าเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือเหล่าสมุทร
๔. สถานที่ตั้งกองลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร จะต้อง
ตั้งอยู่ในจังหวัดชายทะเลหรือริมแม่น�้ำใหญ่ หรือใกล้แหล่งน�้ำใหญ่ที่สะดวกต่อการฝึกอบรม
กิจกรรมทางน�้ำ
๕. กองลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทรที่ตั้งขึ้นนี้ต้องเป็น
กองลูกเสือที่กองทัพเรือยินดีให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๖. ต้องได้รับการอนุมัติการตั้งกองลูกเสือวิสามัญ
เหล่าสมุทรจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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					 หลักเกณฑ์การตั้งกองลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ
หลักเกณฑ์การตัง้ กองลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศให้ด�ำเนินการ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. มีกองลูกเสือประเภทวิสามัญที่ถูกต้องตามข้อบังคับ
อยู่แล้ว
๒. ผูส้ มัครทีจ่ ะเป็นลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศด�ำเนินการ
ตามขั้นตอน และวิธีการสมัครเข้าเป็นลูกเสือโดยเขียนใบสมัคร (ลส.๓) อย่างน้อย ๒ หมู่ และบันทึก
ลงในทะเบียนลูกเสือ
๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับ
ลูกเสือเหล่าอากาศ เขียนใบสมัคร (ลส.๒) เข้าเป็นผู้ก�ำกับลูกเสือเหล่าอากาศ
๔. สถานทีต่ งั้ กองลูกเสือเหล่าอากาศ จะต้องตัง้ อยูใ่ นจังหวัด
ที่มีหน่วยงานของกองทัพอากาศตั้งอยู่
๕. กองลูกเสือเหล่าอากาศที่ตั้งขึ้นนี้ต้องเป็นกองลูกเสือที่
กองทัพอากาศยินดีให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรม
๖. ต้องได้รับการอนุมัติการตั้งกองลูกเสือเหล่าอากาศจาก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กองลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ
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๒.๒.๔.๑๑ การโอนทะเบียน
เมื่อลูกเสือคนใดจะย้ายจากกองหนึ่งไปเข้าอีกกองหนึ่ง ให้
กองลูกเสือเดิมลงรายการในใบโอนแล้วมอบให้แก่ลูกเสือผู้นั้นน�ำไปยังกองใหม่ พร้อมกับบัตร
ประจ�ำตัวลูกเสือ
		

๒.๓ งานทะเบียนกองลูกเสือ
เมือ่ ลูกเสือสมัครเข้ามาเป็นลูกเสือแล้ว เจ้าหน้าทีล่ กู เสือโรงเรียนจะต้องน�ำรายชือ่
บันทึกลงในทะเบียนของลูกเสือ ตามประเภทและเหล่าของลูกเสือก่อนจะจัดท�ำเอกสารขอตัง้ กลุม่
และกองของลูกเสือนั้นๆ ซึ่งทะเบียนลูกเสือถือว่าเป็นแหล่งที่รวมประวัติของลูกเสือทุกคนใน
กองลูกเสือ มีทงั้ การเข้าเป็นลูกเสือ สังกัดของลูกเสือ  ความดีความชอบของลูกเสือ การเรียนการสอบ
วิชาพิเศษลูกเสือ ทะเบียนการเงินของลูกเสือ ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของลูกเสือ ซึ่งจะต้องบันทึก
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ส�ำหรับกองลูกเสือทุกกอง ทุกประเภท และทุกเหล่าของลูกเสือ โดย
แบ่งออกเป็น  ๔ ประเภท ดังนี้
		
๒.๓.๑ ทะเบียนลูกเสือส�ำรอง (ลส.๖)

			 การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนลูกเสือส�ำรอง
การบันทึกทะเบียนลูกเสือส�ำรอง ด�ำเนินการบันทึกหลังจากได้ใบสมัคร
ของลูกเสือและจัดลูกเสือเข้ากองแล้วจึงน�ำรายชื่อมาบันทึกในทะเบียบลูกเสือ (ลส.๖)
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๒.๓.๒ ทะเบียนลูกเสือสามัญ (ลส.๗)

			 การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนลูกเสือสามัญ
การบันทึกทะเบียนลูกเสือสามัญ ด�ำเนินการบันทึกหลังจากได้ใบสมัคร
ของลูกเสือและจัดลูกเสือเข้ากองแล้วจึงน�ำรายชื่อมาบันทึกในทะเบียบลูกเสือ (ลส.๗)
		

๒.๓.๓ ทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.๘)

			

การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การบันทึกทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ด�ำเนินการบันทึกหลังจากได้
ใบสมัครของลูกเสือและจัดลูกเสือเข้ากองแล้วจึงน�ำรายชื่อมาบันทึกในทะเบียนลูกเสือ (ลส.๘)
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๒.๓.๔ ทะเบียนลูกเสือวิสามัญ (ลส.๙)

		

การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนลูกเสือวิสามัญ
การบันทึกทะเบียนลูกเสือวิสามัญ ด�ำเนินการบันทึกหลังจากได้ใบสมัคร
ของลูกเสือและจัดลูกเสือเข้ากองแล้วจึงน�ำรายชื่อมาบันทึกในทะเบียนลูกเสือ (ลส.๙)
๒.๔ งานบัตรประจ�ำตัวลูกเสือ
บัตรประจ�ำตัวลูกเสือเป็นสิง่ ส�ำคัญของลูกเสือทีจ่ ะบอกให้ทราบว่าลูกเสือมีคณ
ุ สมบัติ
เช่นใด เนือ่ งจากในบัตรนัน้ จะบ่งบอกถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องลูกเสือทัง้ การเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนบันทึกความดีความชอบของลูกเสือ เสมือนสมุดความดีของ
ลูกเสือด้วย ส�ำหรับบัตรประจ�ำตัวลูกเสือ มี ๔ ประเภท คือ
		
๒.๔.๑ บัตรลูกเสือส�ำรอง (ลส.๑๕) สีเหลือง
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			 การบันทึกข้อมูลในบัตรประจ�ำตัวลูกเสือส�ำรอง
สมุดประจ�ำตัวลูกเสือเป็นสิ่งส�ำคัญของลูกเสือที่จะบอกให้ทราบว่า
ลูกเสือมีคุณสมบัติเช่นใด เนื่องจากในบัตรนั้นจะบ่งบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือทั้งการเรียน
การเข้าร่วมกิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนบันทึกความดีความชอบของลูกเสือเสมือน
สมุดความดีของลูกเสือส�ำรองด้วย
		
๒.๔.๒ บัตรลูกเสือสามัญ (ลส.๑๖) สีเขียว

			

การบันทึกข้อมูลในบัตรประจ�ำตัวลูกเสือสามัญ
สมุดประจ�ำตัวลูกเสือเป็นสิ่งส�ำคัญของลูกเสือที่จะบอกให้ทราบว่า
ลูกเสือสามัญมีคุณสมบัติเช่นใด เนื่องจากในบัตรนั้นจะบ่งบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือทั้ง
การเรียนการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนบันทึกความดีความชอบของ
ลูกเสือ เสมือนสมุดความดีของลูกเสือสามัญด้วย  
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๒.๔.๓ บัตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.๑๗) สีเลือดหมู

			 การบันทึกข้อมูลในบัตรประจ�ำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สมุดประจ�ำตัวลูกเสือเป็นสิง่ ส�ำคัญของลูกเสือทีจ่ ะบอกให้ทราบว่าลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่มีคุณสมบัติเช่นใด เนื่องจากในบัตรนั้นจะบ่งบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ
ทั้งการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนบันทึกความดีความชอบของ
ลูกเสือเสมือนสมุดความดีของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ด้วย  
		
๒.๔.๔ บัตรลูกเสือวิสามัญ (ลส.๑๘) สีฟ้า
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การบันทึกข้อมูลในบัตรประจ�ำตัวลูกเสือวิสามัญ
สมุดประจ�ำตัวลูกเสือเป็นสิ่งส�ำคัญของลูกเสือที่จะบอกให้ทราบว่า
ลูกเสือวิสามัญมีคุณสมบัติเช่นใด เนื่องจากในบัตรนั้นจะบ่งบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ
ทั้งการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนบันทึกความดีความชอบของ
ลูกเสือเสมือนสมุดความดีของลูกเสือวิสามัญด้วย
๒.๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
เหรีียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๓
เหรีียญลูกเสือสดุดี

เข็มลูกเสือ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ

เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์

ชั้นพิเศษ

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒

ชั้นที่ ๒

ชั้นที่ ๓

ชั้นที่ ๓

ชั้นที่ ๑
ชั้นที่ ๒
ชั้นที่ ๓
เหรีียญลูกเสือยั่งยืน

		
๒.๕.๑ การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิรยิ งิ่ รามกีรติ ลูกเสือ
สดุดชี นั้ พิเศษ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นสิรยิ งิ่ รามกีรติ ลูกเสือสดุดชี นั้ พิเศษ : The Boy
Scout Citation Medal, Special Class เป็นเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ส�ำหรับพระราชทานเป็นบ�ำเหน็จ
ความชอบในราชการแผ่นดินประเภทหนึ่งโดยนับว่า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเหรียญลูกเสือ
สดุดีชั้นพิเศษ มีเพียงชนิดเดียว เป็นดวงตรารูปกลมรี ผู้ออกแบบ คือ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์
ทรงพระกรุญาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามพระราชบัญญัตเิ หรียญลูกเสือ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีทพี่ ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานก�ำเนิด
ลูกเสือไทย เมือ่ พุทธศักราช ๒๔๕๕ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม
ก�ำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง
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ลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

		

การพระราชทาน
๑. พระราชทานแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชัน้ ที่ ๑ และได้มี
อุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
พระราชทานเหรียญสดุดี ชั้นที่ ๑
๒. เมือ่ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพจิ ารณาเห็นว่าผูใ้ ดสมควรได้รบั
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ให้น�ำความขึ้น
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานต่อไป
๓. พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิเ์ มือ่ ผูไ้ ด้รบั พระราชทานวายชนม์ให้แก่ทายาท
ไว้เป็นที่ระลึก
		 ๒.๕.๒ การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ และประวัติของเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ
ต้นแบบของเหรียญลูกเสือสรรเสริญ มาจาก “เหรียญที่ระลึกลูกเสือ” ซึ่ง
พระราชทานให้ลูกเสือที่ออกจากประจ�ำการไปเป็นเสือป่า ต่อมาได้พัฒนาเป็นต้นเค้าของเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ ซึ่งมีสามชั้น คือ ทอง นาค เงิน ก่อนที่มาสู่เหรียญลูกเสือสรรเสริญในปัจจุบัน
ลูกเสือที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญครั้งแรก เป็นเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒
(เหรียญเงิน) ได้แก่ ลูกเสือตรีเล็กซัน วิเศษรัตน์ เลขประจ�ำตัว ๘๘๗ สังกัดกองลูกเสือเสนา จังหวัด
หนองคายที่ ๑ (หนองคายวิทยาคาร) ซึ่งได้ช่วยเหลือเด็กหญิงอรรตพนธ์ สงกะศิริ ให้พ้นอันตราย
จากการจมน�้ำตายที่ท่าวัดหายโศก อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกาศ ณ วันที่
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
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			 ลักษณะของเหรียญ

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒

ชั้นที่ ๓

			 ชั้นของเหรียญ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มี ๓ ชั้น คือ
๑. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานให้แก่ ผู้ที่
มีความดีความชอบซึง่ ได้ท�ำการรักษาความปลอดภัย หรือ สันติสขุ เพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือ ได้ช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย
๒. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชัน้ ทีส่ อง จะพระราชทานให้แก่ ผูท้ ไี่ ด้
ท�ำความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย โดยตนเองได้ประสบอันตราย หรือ
ฝ่าอันตรายถึงขนาดที่จะถึงแก่ชีวิต
๓. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชัน้ ทีส่ าม จะพระราชทานให้แก่ ผูท้ ไี่ ด้
ท�ำความดีความชอบ ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว
รายละเอียดในการขอเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
			 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
๑. ให้ผขู้ อรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อด�ำเนินการขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่เหตุเกิด
เป็นต้นไป
๒. เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั ทราบแล้วให้สง่ เรือ่ งไปให้พนักงานสอบสวน
ด�ำเนินการสอบสวน
๓. เมื่อพนักงานสอบสวนท�ำการสอบสวนปากค�ำแล้ว ให้รีบส่ง
ส�ำเนาการสอบสวนไปยังส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
๔. หลักฐานเอกสารที่จ�ำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๔.๑ บันทึกการให้ถ้อยค�ำของผู้ช่วยเหลือ
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๔.๒ บันทึกการให้ถ้อยค�ำของผู้รับการช่วยเหลือ
๔.๓ บันทึกการให้ถ้อยค�ำของพยานผู้รู้เห็นอย่างน้อย ๒ คน
๔.๔ แผนทีส่ ังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ
		

๒.๕.๓ เหรียญลูกเสือสดุดี
เหรียญลูกเสือสดุดี มีชอื่ เรียกภาษาอังกฤษว่า “The Boy Scout Citation Medal”
เป็นเหรียญส�ำหรับพระราชทานเป็นบ�ำเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึน้ ตามพระราชบัญญัตลิ กู เสือ
พ.ศ. ๒๕๐๗ เช่นเดียวกันกับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
สิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง
เหรียญลูกเสือสดุดี เป็นเหรียญเงิน ลักษณะกลมรี มีขนาดกว้าง ๒.๕  เซนติเมตร
ยาว ๓.๒ เซนติเมตร

เหรียญนี้ใช้ห้อยกับแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย

		

การแบ่งชั้น
เหรียญลูกเสือสดุดีแบ่งเป็น ๓ ชั้น ดังนี้
																
ชั้นที่ ๑  มเี ข็มวชิระ ท�ำด้วยโลหะเงิน ประดับแพรแถบตรงกึง่ กลาง
ในแนวทางดิ่ง ๑ เข็ม
																
ชั้นที่ ๒ มีเข็มหน้าเสือ ท�ำด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรง
กึ่งกลางในแนวทางดิ่ง ๑ เข็ม
ชั้นที่ ๓ ไม่มีเข็มวชิระ และเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบ
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การพระราชทาน
พระราชทานแก่ผบู้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และบุคคลอื่น บรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศ
ก�ำลังกาย หรือ ก�ำลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ ตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือที่เกี่ยวข้อง

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

		
๒.๕.๔ เหรียญลูกเสือยั่งยืน

ลักษณะของเหรียญลูกเสือยั่งยืน เป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยม
ตัวเหรียญหมุนได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๓ เซนติเมตร มีมุมแหลมอยู่ด้านบน ติดกับห่วงห้อย
ร้อยแพรแถบมีขอบสองชั้น
				การขอพระราชทาน
พระราชทานเป็นบ�ำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทาง
การลูกเสือทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ท�ำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีตอ่ กิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก�ำหนด
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๒.๕.๕ เข็มเชิดชูเกียรติลูกเสือ
			 ๒.๕.๕.๑ เข็มลูกเสือสมนาคุณ
เข็มลูกเสือสมนาคุณ เป็นเข็มไว้ตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อบ�ำรุงการลูกเสือ ลักษณะส�ำคัญของเข็มลูกเสือสมนาคุณ มีลักษณะเป็นรูป
หน้าเสือประกอบวชิระ ตามแบบมี ๔ ชั้นดังต่อไปนี้
๑. ชั้นพิเศษ ท�ำด้วยทองประดับเพชร
๒. ชั้นที่ ๑ ท�ำด้วยทอง
๓. ชั้นที่ ๒ ท�ำด้วยนาก
๔. ชั้นที่ ๓ ท�ำด้วยเงิน
เงื่อนไขการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ชั้นพิเศษ

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒

ชั้นที่ ๓

			 ๒.๕.๕.๒ เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์
เป็นเข็มที่มอบให้เพื่อส่งเสริมและยกย่องลูกเสือที่ได้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์อย่างดีเด่น

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒

ชั้นที่ ๓

					 ลักษณะของเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด ๑.๗ ซม. ด้านบนมีรปู เฟลอร์เดอร์ลสี ์ สีตามชัน้ ของเข็ม พืน้ สีแดง มีอกั ษรสีทองจารึก “ลูกเสือ
บ�ำเพ็ญประโยชน์” ประดับกับโบว์สีน�้ำเงิน  ประดับที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า
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			 ชั้นของเข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔
เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ มี ๓ ชั้นดังนี้ คือ
ชั้นที่ ๑ ท�ำด้วยโลหะสีทอง
ชั้นที่ ๒ ท�ำด้วยโลหะสีเงิน
ชั้นที่ ๓ ท�ำด้วยโลหะสีทองแดง
เงื่อนไขการให้เข็มลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๒.๖ งานการเงินของลูกเสือ
		
ความหมาย การเงินของกลุ่มกองลูกเสือในสถานศึกษาหมายถึง
๑. รายได้อนั เกิดจากเงินบ�ำรุงลูกเสือทีล่ กู เสือช�ำระเป็นค่าบ�ำรุงประจ�ำปี
๒. รายได้จากการบริจาคเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๓. รายได้อื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
		
วัตถุประสงค์ของการเก็บเงินบ�ำรุงลูกเสือ
การเก็บเงินบ�ำรุงลูกเสือตามระเบียบการเก็บเงินบ�ำรุงลูกเสือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดเก็บดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการของลูกเสือ
๒. เพื่อให้ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือทนุบ�ำรุง
องค์การของตนด้วยความเสียสละ
๓. เพื่อฝึกอบรมลูกเสือให้รู้จักท�ำงานเพื่อให้ได้มาด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของ
ตนเองโดยสุจริต
		
เงินค่าบ�ำรุงลูกเสือ
เงินบ�ำรุงลูกเสือในสถานศึกษาได้แก่เงินค่าบ�ำรุงลูกเสือประจ�ำปีที่เก็บ
จากลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ การเก็บและการแบ่งเงินบ�ำรุงลูกเสือให้
เป็นไปตามข้อบังคับส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
		
การหารายได้ของกองลูกเสือ
จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๘ กลุ่มหรือ
กองลูกเสือสามารถหารายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดของตน  โดยได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ�ำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี
การสั่งจ่ายและการควบคุมเงินลูกเสือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ
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๓. การบริหารงานด้านการปกครองลูกเสือ
๓.๑ วินัยลูกเสือ
วินัยลูกเสือ หมายถึง แบบธรรมเนียมของลูกเสือที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้บรรดาลูกเสือ
ปฏิบัติ หากบรรดาลูกเสือ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสือพึงปฏิบัติตามวินัยและแบบธรรมเนียมของลูกเสือ
		
โทษผิดวินัย
มี ๓ สถาน คือ
๑. การตักเตือน คือการว่ากล่าวให้รสู้ กึ ผิดและชอบ การนีจ้ ะบันทึกรวมเรือ่ ง
ไว้ดว้ ยก็ได้
๒. การท�ำโทษ คือ การให้ท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดสมควรแก่ความผิดและวัย
ของผู้รับโทษ เฉพาะการปลูกนิสัยที่ดี ในที่นี้จะบันทึกรวมไว้ก็ได้
๓. การคัดชือ่ ออกจากทะเบียน คือ การสัง่ ขาดจากการเป็นลูกเสือ “คัดชือ่
ออกจากทะเบียน” จะลงโทษแก่ลูกเสือผู้ประพฤติชั่วร้ายแรง
ส�ำหรับโทษที่จะลงแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือสถานใด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม
๓.๒ การปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานคร
		
๓.๒.๑ กองลูกเสือโรงเรียนส่วนกลาง
กองลูกเสือโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ทีส่ งั กัดส่วนกลาง ให้ขนึ้ ตรงต่อ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
		
๓.๒.๒ กองลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานคร
กองลูกเสือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร
๓.๓ ระบบหมู่กับการปกครองลูกเสือ
		
ระบบหมู่
การปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมที่ประสบความส�ำเร็จโดยสมบูรณ์
และก่อให้เกิดพัฒนาการในด้านบุคคลเป็นรายบุคคลในกองลูกเสือได้โดยอิสระได้นั้น ต้องอาศัย
“ระบบหมู่”
ระบบหมูใ่ ห้โอกาสคนหนุม่ ได้เลือกปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีต่ นต้องการ แต่ละหมู่
จะมีนายหมูเ่ ป็นผู้น�ำ รับผิดชอบในการวางแผนฝึกอบรม และประสานงานรับผิดชอบในการท�ำงาน
ในหมู่ของเขา ท�ำให้ทุกคนภายในหมู่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองด้วย
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		 เกี่ยวกับการท�ำงานในหมู่ทั้งหลายในกองลูกเสือ ด�ำเนินการโดยที่ประชุม
นายหมู่เปรียบเสมือนกับ “แกนกลาง” และเป็นชีวิตของกองลูกเสือ ท�ำหน้าที่ในการวางแผน
การฝึกการจัดระเบียบ - การส่งเสริม - การช่วยให้กองลูกเสือกลายเป็น “ชุมชน” ที่ร่าเริงและ
ดึงดูดใจส�ำหรับคนหนุม่
หน้าทีส่ �ำคัญของผูก้ �ำกับลูกเสือคือ ช่วยให้เกิดการปฏิบตั ใิ นระบบหมู่ สามารถ
ทีจ่ ะสนับสนุนนายหมู่ในการด�ำเนินงานที่เขากระท�ำอยู่ได้
หมูล่ กู เสือเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในกองลูกเสือ ลูกเสือส�ำรอง มีจ�ำนวน ๔ - ๖ คน
ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๖ คน และไม่เกิน ๘ คน ส�ำหรับลูกเสือ
วิสามัญ มีจ�ำนวน ๔ - ๖ คนก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบภายในหมูเ่ ป็นการถาวร ประกอบด้วย
นายหมู่ และรองนายหมู่ ส่วนต�ำแหน่งอื่นสามารถแต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม เช่น พลาธิการ
หัวหน้าคนครัว ผู้ช่วยคนครัว คนหาน�้ำ คนหาฟืน และผู้ช่วยเหลือทั่วไป
ความจ�ำเป็นในเรื่องระบบหมู่ จะเห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่ม “เฉพาะกิจ” ขึ้น
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์โดยเฉพาะในการทีจ่ ะได้ประสบกับความต้องการอันจ�ำเป็นในการทีจ่ ะได้จดั ให้มี
การศึกษาเป็นกรณีพิเศษขึ้นในเรื่องนั้นๆ “ระบบหมู่” ของลูกเสือ จึงเป็นความส�ำคัญเช่นเดียวกับ
กลุ่ม “เฉพาะกลุ่ม” และเป็นรากฐานถาวร ที่สร้างกองลูกเสือให้เป็นปึกแผ่น โดยมีนายหมู่เป็นผู้น�ำ 
จึงได้ก�ำหนดหน้าที่ของนายหมู่ไว้ดังต่อไปนี้
				๑. เป็นสมาชิกทีป่ ระชุมนายหมู่ เพือ่ ร่วมกันประชุมพิจารณาในการด�ำเนินงาน
ของกองลูกเสือ
๒. ในการประชุมประจ�ำสัปดาห์ นายหมูจ่ ะต้องเรียนรู้ ทราบเค้าโครงของก�ำหนดการ
และมีส่วนรับผิดชอบด้วย รวมไปถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสมาชิกภายในหมู่ของตนเองด้วย
๓. มีความรับผิดชอบต่อก�ำหนดการฝึกอบรมเกีย่ วกับกิจกรรมของหมูน่ อกเหนือ
จากก�ำหนดการฝึกอบรมของกอง เช่น การเดินทางส�ำรวจและการไปเยีย่ มเยียนอืน่ ๆ ในวันสุดสัปดาห์
และความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลของ
การบริหารงานของหมูใ่ ช้การประชุมภายในหมู่ (Patrol in Council) เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของหมู่
ระบบหมูเ่ ป็นโครงสร้างทีแ่ น่นอน ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปตามเหตุการณ์
และความเหมาะสมซึ่งไม่สามารถจะท�ำเช่นนั้นได้ นายหมู่ลูกเสือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อาวุโส และท�ำหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือภายในหมู่ของตนด้วย
๓.๔ ระบบหมู่ลูกเสือกับการปกครองนักเรียนในโรงเรียน
เพือ่ ให้การพัฒนาระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเริ่มที่ห้องเรียน ซึ่งนักเรียน
94

สารานุกรมลูกเสือ

แต่ละห้องมีจ�ำนวนมาก  ถ้าจะท�ำให้การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติของระบบหมู่
คล้ายกันกับการบริหารงานปกครองลูกเสือ ที่ใช้ระบบหมู่เป็นเครื่องมือ จ�ำเป็นต้องจัดนักเรียน
เป็นระบบหมู่โดยการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติกิจกรรมการปกครองนักเรียนด้วยระบบหมู่ มีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ เช่น แนวปฏิบตั กิ ารปรับพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียน แนวปฏิบตั กิ ารปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ชู้สาว แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท และแนวปฏิบัติการ
ปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเสพสื่อลามก
		
๓.๔.๑ แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียน
แนวปฏิบัติส�ำหรับการปรับพฤติกรรมลูกเสือในห้องเรียน
สมุดบันทึกพฤติกรรม

ผู้ก�ำกับกองลูกเสือบันทึก
หัวหน้านายหมู่ท�ำสถิติ

อ.ประจ�ำวิชาบันทึก

ส่งฝ่ายปกครอง 09.00 น.

หัวหน้านายหมู่น�ำส่งผู้ก�ำกับ

เวรประตู
บันทึกพฤติกรรม

ผู้ก�ำกับกองพิจารณาแก้ปัญหา

เวรประตู
บันทึกพฤติกรรม

บันทึกข้อมูลลง

NO
ผู้ก�ำกับกองรายงาน

รองผู้อ�ำนวยการ ลส.
พิจารณาด�ำเนินการ

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณาลงโทษ
NO

รายงานผลการ
พิจารณา

ราย

YES

IF

IF

กรรมการกลุ่ม

ลงโทษ
อบรมตักเตือน
YES
ลงโทษ

ร้าย

ไม่ร้าย

พิจารณาลง

ลงโทษ

เชิญผู้ปกครอง

แจ้งผู้ปกครอง

อบรมตักเตือน

ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติ
ของฝ่ายปกครอง
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๓.๔.๒ แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด

แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมการเสพสารเสพติด
ลูกเสือ
ครู-อาจารย์ทุกท่านที่พบสอบสวน
บันทึกการพบผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ

บันทึกยืนยันความผิดของนักเรียน

YES

IF

NO

YES

IF

NO

ลงโทษตามระเบียบ
บันทึกทะเบียน
พฤติกรรม

บันทึกลง
computer

แจ้งผู้ปกครองทราบ
รายงานเพื่อทราบ

ผู้อ�ำนวยการ ลส.

ผู้ก�ำกับกองสอบสวน
รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม
ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณา

YES

IF

NO

แนะแนวศึกษารายกรณี
YES

IF

NO

รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม
ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณาผลจาก
แนะแนว

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

สารวัตรนักเรียนสอบสวน

ผู้ปกครองร่วมพิจารณา
พิจารณาสั่งการ

น�ำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส.
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YES

IF

NO

บันทึกการพบผู้ปกครอง

กรรมการกลุ่มพิจารณา
รายงานการพิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา
รายงานเสนอ

YES

IF
NO

		

๓.๔.๓ แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมชู้สาว

แนวปฏิบัติกาารปรับพฤติกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมการชู้สาว
ลูกเสือ
ครู-อาจารย์ทุกท่านที่พบสอบสวน
บันทึกการพบผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ

บันทึกยืนยันความผิดของนักเรียน

YES

IF

NO

ผู้ก�ำกับกองสอบสวน

YES

IF

NO

รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม

ลงโทษตามระเบียบ
บันทึกทะเบียน
พฤติกรรม

บันทึกลง
computer

แจ้งผู้ปกครองทราบ
รายงานเพื่อทราบ

ผู้อ�ำนวยการ ลส.
พิจารณาสั่งการ

น�ำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณา
YES

IF

NO

แนะแนวศึกษารายกรณี
YES

IF

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณาผลจาก
แนะแนว
NO

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

สารวัตรนักเรียนสอบสวน

ผู้ปกครองร่วมพิจารณา

YES

IF

NO

รายงานการพิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส.

รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม

รายงานเสนอ

บันทึกการพบผู้ปกครอง

กรรมการกลุ่มพิจารณา
YES

IF
NO
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๓.๔.๔ แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท

แนวปฏิบัติกาารปรับพฤติกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
ลูกเสือ
ครู-อาจารย์ทุกท่านที่พบสอบสวน
บันทึกการพบผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ

บันทึกยืนยันความผิดของนักเรียน

YES

IF

NO

ผู้ก�ำกับกองสอบสวน

YES

IF

NO

รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม

ลงโทษตามระเบียบ
บันทึกทะเบียน
พฤติกรรม

บันทึกลง
computer

แจ้งผู้ปกครองทราบ
รายงานเพื่อทราบ

ผู้อ�ำนวยการ ลส.
พิจารณาสั่งการ

น�ำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณา
YES

IF

NO

แนะแนวศึกษารายกรณี
YES

IF

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณาผลจาก
แนะแนว

NO

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

สารวัตรนักเรียนสอบสวน

ผู้ปกครองร่วมพิจารณา

YES

IF

NO

รายงานการพิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส.
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รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม

รายงานเสนอ

บันทึกการพบผู้ปกครอง

กรรมการกลุ่มพิจารณา
YES

IF
NO

		

๓.๔.๕ แนวปฏิบัติการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเสพสื่อลามก

แนวปฏิบัติกาารปรับพฤติกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมการเสพสื่อลามก
ลูกเสือ
ครู-อาจารย์ทุกท่านที่พบสอบสวน
บันทึกการพบผู้ปกครอง

เชิญผู้ปกครองมารับทราบ

บันทึกยืนยันความผิดของนักเรียน

YES

IF

NO

ผู้ก�ำกับกองสอบสวน

YES

IF

NO

รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม

ลงโทษตามระเบียบ
บันทึกทะเบียน
พฤติกรรม

บันทึกลง
computer

แจ้งผู้ปกครองทราบ
รายงานเพื่อทราบ

ผู้อ�ำนวยการ ลส.
พิจารณาสั่งการ

น�ำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณา
YES

IF

NO

แนะแนวศึกษารายกรณี
YES

IF

ผู้ก�ำกับกลุ่มพิจารณาผลจาก
แนะแนว
NO

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

สารวัตรนักเรียนสอบสวน

ผู้ปกครองร่วมพิจารณา

YES

IF

NO

บันทึกการพบผู้ปกครอง

กรรมการกลุ่มพิจารณา
รายงานการพิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส. พิจารณา

รองผู้อ�ำนวยการ ลส.

รายงานผู้ก�ำกับกลุ่ม

รายงานเสนอ

YES

IF
NO
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๓.๕ การแต่งกายของลูกเสือ
		 ๓.๕.๑ เครื่องแบบลูกเสือส�ำรอง
			
๓.๕.๑.๑ เครื่องแบบลูกเสือส�ำรองเหล่าเสนา

ดาวดวงที่ ๑
ดาวดวงที่ ๓
เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์
                   ชื่อกลุ่ม/กอง
                  เลขกลุ่ม/กอง
                         ป้ายชื่อ
        เครื่องหมายวิชาพิเศษ

เข็มขัด

ดาวดวงที่ ๒
หมวก
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายลูกเสือส�ำรอง
เครื่องหมายนายหมู่/รอง

เสื้อ
กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

         ถุงเท้า
        รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่
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		 ๓.๕.๒ เครื่องแบบลูกเสือสามัญ
			
๓.๕.๒.๑ เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าเสนา

หมวก
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
   ชื่อกลุ่ม/กอง
                    เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
              ป้ายชื่อ
เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

สายนกหวีด (เฉพาะนายหมู่และรองนายหมู่)
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายลูกเสือโท/เอก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เครื่องหมายลูกเสือตรี
เสื้อ
กางเกง

		
		

ถุงเท้า

  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

        รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

หมู่จระเข้       หมู่ค้างคาว          หมู่หมี        หมู่นกกระยาง    หมู่เหยี่ยวชวา   หมู่วัวกระทิง
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			 ๓.๕.๒.๒ เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร (เครื่องแบบสีกากี)

หมวก
ผ้าผูกคอ
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมู่ และรองนายหมู)่
   ชื่อกลุ่ม/กอง
                  เลขกลุ่ม/กอง
ป้ายชื่อ

เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายลูกเสือโท/เอก

        เครื่องหมายวิชาพิเศษ
		

เครื่องหมายลูกเสือตรี
เครื่องหมายนายหมู่/รอง

		

เสื้อ

		
		

เข็มขัด
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

ถุงเท้า

กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

       รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

หมู่ ร.ล.ศรวรุณ     หมู่ ร.ล. ขจรชลธี       หมู่ ร.ล.ตะเวนวารี    หมู่ ร.ล.เทียวอุทก
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ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

			

เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร (เครื่องแบบสีขาว)

หมวก
ผ้าผูกคอ
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมู่ และรองนายหมู)่
   ชื่อกลุ่ม/กอง
                    เลขกลุ่ม/กอง
ป้ายชื่อ
          เครื่องหมายวิชาพิเศษ
		
		

เข็มขัด
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

		
		

ถุงเท้า

		

รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายลูกเสือโท/เอก
เครื่องหมายลูกเสือตรี
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ
กางเกง

  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีขาว

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

หมู่ ร.ล.ศรวรุณ     หมู่ ร.ล. ขจรชลธี       หมู่ ร.ล.ตะเวนวารี    หมู่ ร.ล.เทียวอุทก
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๓.๕.๒.๓ เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ

หมวก
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมูแ่ ละรองนายหมู)่
   ชื่อกลุ่ม/กอง
                  เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
  ป้ายชื่อ
		
  เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

เครื่องหมายหมู่ (ใช้ในปัจจุบัน)
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโท/เอก
เครื่องหมายลูกเสือตรี
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ
กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

		
		

ถุงเท้า
       รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

   หมู่อาทิตย์         หมู่ดวงจันทร์       หมู่ดาวอังคาร         หมู่ดาวพุธ

104 สารานุกรมลูกเสือ

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

		 ๓.๕.๓ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
			
๓.๕.๓.๑ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา

อินทรธนูสีเลือดหมู
   ชื่อกลุ่ม/กอง
  เลขกลุ่ม/กอง
เครือ่ งหมายภาษาต่างประเทศ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ

หมวก
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมูแ่ ละรองนายหมู)่
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง

   ป้ายชื่อ
		
เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

		

พู่สีเลือดหมู

เสื้อ
กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

    ถุงเท้า
		
		    รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

หมู่ศรีอินทราทิตย์     หมู่รามคำ�แหง         หมู่อู่ทอง       หมู่บรมไตรโลกนาถ          หมู่ศรีอินทราทิตย์           หมู่รามคำ�แหง
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			 ๓.๕.๓.๒ เครือ่ งแบบลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่เหล่าสมุทร (เครือ่ งแบบสีกากี)

หมวก
ผ้าผูกคอ
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมูแ่ ละรองนายหมู)่

ชื่อกลุ่ม/กอง
                    เลขกลุ่ม/กอง
         ป้ายชื่อ
         เครื่องหมายวิชาพิเศษ

เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ

		
เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

		

พู่สีเลือดหมู

		
		

        ถุงเท้า

    กางเกง

  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

         รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

หมู่ ร.ล.สุโขทัย  หมู่ ร.ล.ศรีอยุธยา

106 สารานุกรมลูกเสือ

หมู่ ร.ล.ธนบุรี   หมู่ ร.ล.รัตนโกสินทร์

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

		

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร (เครื่องแบบสีขาว)

หมวก
ผ้าผูกคอ
ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
         ป้ายชื่อ
          เครื่องหมายวิชาพิเศษ
		
เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

		

พู่สีเลือดหมู

		
		

ถุงเท้า

สายนกหวีด (เฉพาะนายหมูแ่ ละรองนายหมู)่
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ

  กางเกง

  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีขาว

         รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

หมู่ ร.ล.สุโขทัย      หมู่ ร.ล.ศรีอยุธยา     หมู่ ร.ล.ธนบุรี     หมู่ ร.ล.รัตนโกสินทร์
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๓.๕.๓.๓ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ

หมวก
อินทรธนูสีเลือดหมู         

			 มีอักษร *ล.ญ*

ชื่อกลุ่ม/กอง
		
  เลขกลุ่ม/กอง

   เครือ่ งหมายภาษาต่างประเทศ
          เครื่องหมายวิชาพิเศษ
               ป้ายชื่อ
เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

		

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมู่และรองนายหมู่)
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ/ลูกเสือหลวง
  เสื้อ
กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

พู่สีเลือดหมู

    ถุงเท้า
		
		    รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่			

  หมูเ่ บรเกต์ บ.ท.๑  หมูน่ เิ ออร์ปอร์ต บ.ข.๑   หมูส่ ปัด บ.ข.๓        หมูแ่ ฟนทอม     หมูฟ่ รีดอมไฟเตอร์

108 สารานุกรมลูกเสือ

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

		 ๓.๕.๔ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ
			
๓.๕.๔.๑ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าเสนา

      อินทรธนูสีเขียว  

			 มีอักษร *ล.ว.*

ชื่อกลุ่ม/กอง
		
		 เลขกลุ่ม/กอง
          เครื่องหมายวิชาพิเศษ
ป้ายชื่อ
			
เข็มขัด
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

		

พู่สีแดง

		

   ถุงเท้า

หมวก
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
สายนกหวีด (เฉพาะนายหมู่และรองนายหมู่)
เครื่องหมายชั้น
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ
กางเกง

  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

    รองเท้า

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่
ลูกเสือวิสามัญเหล่าเสนาไม่มีเครื่องหมายหมู่
แต่ใช้การเรียกชื่อหมู่ เช่น “หมู่ ๑” “หมู่ ๒”
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๓.๕.๔.๒ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร (เครื่องแบบสีกากี)

หมวก
สายนกหวีด
(เฉพาะนายหมู่และรองนายหมู่)
ชื่อกลุ่ม/กอง
                 เลขกลุ่ม/กอง
     ป้ายชื่อ

			
		
    เข็มขัด
    (กว้าง ๓ ซ.ม.)

ผ้าผูกคอ
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายชั้น
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ

กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

       พู่สีแดง
		
			 ถุงเท้า
         รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่		
หมู่ ร.ล.เจนทะเล

หมู่ ร.ล.ทนทะเล          หมู่ ร.ล.ลิ่วทะเล

110 สารานุกรมลูกเสือ

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

			

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร (เครื่องแบบสีขาว)

หมวก
สายนกหวีด

      (เฉพาะนายหมู่และรองนายหมู่)

                  ชื่อกลุ่ม/กอง
                 เลขกลุ่ม/กอง
      ป้ายชื่อ

ผ้าผูกคอ
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายชั้น
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง

			
		
  เข็มขัด
    (กว้าง ๓ ซ.ม.)

      พู่สีแดง

เสื้อ

กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีขาว

		
			 ถุงเท้า
			 รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่		
หมู่ ร.ล.เจนทะเล

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

หมู่ ร.ล.ทนทะเล          หมู่ ร.ล.ลิ่วทะเล
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๓.๕.๔.๓ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ

อินทรธนูสีเขียว

หมวก
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)

			 มีอักษร *ล.ญ*

		   ชื่อกลุ่ม/กอง
		   เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายวิชาพิเศษ
ป้ายชื่อ

เข็มขัด
		
(กว้าง ๓ ซ.ม.)

สายนกหวีด (เฉพาะนายหมู่และรองนายหมู่)
เครื่องหมายชั้น
เครื่องหมายประจ�ำการ
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมายนายหมู่/รอง
เสื้อ
กางเกง
  นายหมู่และรองนายหมู่
  ต้องมีสายนกหวีดสีเหลือง

         พู่สีแดง
		
ถุงเท้า
		    รองเท้า

ตัวอย่างเครื่องหมายหมู่		

    หมู่ชิปมันต์

          หมู่มาเกตตี้                       หมู่แอร์เทรนเนอร์

112 สารานุกรมลูกเสือ

ตัวอย่างธงประจ�ำหมู่

		

๓.๕.๕ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส�ำรอง

			

๓.๕.๕.๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส�ำรองเหล่าเสนา (ชาย)

หมวก
(ทรงอ่อน หรือหมวกปีกกว้าง)

ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด

       ป้ายชื่อ
        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   

เสื้อ

		
เข็มขัด
  (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

      พู่สีเขียว
		
			 ถุงเท้า

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ร
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

รองเท้า
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๓.๕.๕.๒ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส�ำรองเหล่าเสนา (หญิง)

หมวก
(ทรงอ่อน หรือหมวกปีกกว้าง)
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง

สายนกหวีด

       ป้ายชื่อ
   เครื่องหมายต�ำแหน่ง   

เสื้อ

		
      เข็มขัด
   (กว้าง ๓ ซ.ม.)
กระโปรง

		
		
			

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ร
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง
ถุงเท้า

			 รองเท้า

114 สารานุกรมลูกเสือ

		

๓.๕.๖ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ

			

๓.๕.๖.๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าเสนา (ชาย)

หมวก
(ทรงอ่อน หรือหมวกปีกกว้าง)
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
       ป้ายชื่อ
        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   

สายนกหวีด
เสื้อ

		
เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

		
พู่สีเขียว
		
			 ถุงเท้า

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

รองเท้า
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๓.๕.๖.๒ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าเสนา (หญิง)

หมวก
(ทรงอ่อน หรือหมวกปีกกว้าง)

ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด

       ป้ายชื่อ
   เครื่องหมายต�ำแหน่ง   

เสื้อ

เข็มขัด
		
   (กว้าง ๓ ซ.ม.)
กระโปรง
เครื่องหมายต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

		
		 ถุงเท้า
			
รองเท้า
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๓.๕.๖.๓ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร (ชาย)
เครื่องแบบสีกากี

หมวก
(ทรงหม้อตาล)

ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายจังหวัด
            ป้ายชื่อ

สายนกหวีด
เสื้อ

        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   
		
เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)

		
พู่สีเขียว
		
			
ถุงเท้า

กางเกง

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

รองเท้า
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๓.๕.๖.๔ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร (ชาย)
เครื่องแบบสีขาว

หมวก
(ทรงหม้อตาล)
ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายจังหวัด
            ป้ายชื่อ

สายนกหวีด
เสื้อ

        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   
		

เข็มขัด
(กว้าง ๔ ซ.ม.)

		

พู่สีเขียว

			   ถุงเท้า
			

รองเท้า
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กางเกง

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			

๓.๕.๖.๕ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ (ชาย)

   เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ
เหล่าอากาศ
  ชื่อกลุ่ม/กอง
  เลขกลุ่ม/กอง
ป้ายชื่อ
        เครื่องหมายต�ำแหน่ง

หมวก
(ทรงอ่อน)
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด
เสื้อ

		
    เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

      พู่สีเขียว

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

		  ถุงเท้า
      รองเท้า
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๓.๕.๗ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

			

๓.๕.๗.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา (ชาย)

หมวก
(ทรงอ่อน)
          อินทรธนูสีเลือดหมู
      ชื่อกลุ่ม/กอง
  เลขกลุ่ม/กอง
ป้ายชื่อ
เครื่องหมายต�ำแหน่ง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด
เสื้อ

		
เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

      พู่สีเลือดหมู
		ถุงเท้า
     รองเท้า
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เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ญ
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			

๓.๕.๗.๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา (หญิง)

หมวก
(ทรงอ่อน)
         อินทรธนูสีเลือดหมู
      ชื่อกลุ่ม/กอง
  เลขกลุ่ม/กอง
ป้ายชื่อ
เครื่องหมายต�ำแหน่ง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด
เสื้อ

		

  เข็มขัด
  (กว้าง ๓ ซ.ม.)

กระโปรง

ถุงเท้า

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ญ
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

     รองเท้า
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๓.๕.๗.๓ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร
เครื่องแบบสีกากี

หมวก
(ทรงหม้อตาล)

ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายจังหวัด

สายนกหวีด
เสื้อ

            ป้ายชื่อ
        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   
		

เข็มขัด
  (กว้าง ๔ ซ.ม.)

พู่สีเลือดหมู
		   ถุงเท้า
รองเท้า
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กางเกง
เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ญ
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			

๓.๕.๗.๔ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร
(เครื่องแบบสีขาว)

หมวก
(ทรงหม้อตาล)
ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายจังหวัด
            ป้ายชื่อ

สายนกหวีด
เสื้อ

        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   
		
เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)

		
พู่สีเลือดหมู

กางเกง
เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ญ
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			   ถุงเท้า
รองเท้า
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๓.๕.๗.๕ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ

          อินทรธนูสีเลือดหมู
  เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ
เหล่าอากาศ
                 ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
     

           ป้ายชื่อ

        เครื่องหมายต�ำแหน่ง

หมวก
(ทรงอ่อน)
ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด
เสื้อ

		       เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

พู่สีเลือดหมู
			 ถุงเท้า
     รองเท้า
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เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ญ
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

		

๓.๕.๘ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ

			

๓.๕.๘.๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าเสนา (ชาย)

หมวก
(ทรงอ่อน)
              อินทรธนูสีเขียว
                 ชื่อกลุ่ม/กอง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)

                เลขกลุ่ม/กอง

สายนกหวีด

  ป้ายชื่อ
        เครื่องหมายต�ำแหน่ง   

เสื้อ

		       เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

   พู่สีเลือดแดง

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ว
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

		ถุงเท้า
     รองเท้า
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๓.๕.๘.๒ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าเสนา (หญิง)

หมวก
(ทรงอ่อน)
              อินทรธนูสีเขียว
      ชื่อกลุ่ม/กอง
    เลขกลุ่ม/กอง
      

           ป้ายชื่อ
เครื่องหมายต�ำแหน่ง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)
สายนกหวีด
เสื้อ

  เข็มขัด
   (กว้าง ๓ ซ.ม.)

  กระโปรง

ถุงเท้า
		

รองเท้า
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เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ว
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			
๓.๕.๘.๓ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร
					 (เครื่องแบบสีกากี)

หมวก
(ทรงหม้อตาล)

ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายจังหวัด

สายนกหวีด
เสื้อ

ป้ายชื่อ
เครื่องหมายต�ำแหน่ง
		

  เข็มขัด
  (กว้าง ๔ ซ.ม.)

             พู่สีแดง

กางเกง
เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ว
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			   ถุงเท้า
รองเท้า
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๓.๕.๘.๔ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร
					 (เครื่องแบบสีขาว)

หมวก
(ทรงหม้อตาล)
ชื่อกลุ่ม/กอง
เลขกลุ่ม/กอง
เครื่องหมายจังหวัด
ป้ายชื่อ

สายนกหวีด
เสื้อ

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
		
  เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)

             พู่สีแดง
			   ถุงเท้า
			 รองเท้า
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กางเกง
เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ว
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

			

๓.๕.๘.๕ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ

              อินทรธนูสีเขียว

หมวก
(ทรงอ่อน)

  เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ
เหล่าอากาศ
    ชื่อกลุ่ม/กอง

ผ้าผูกคอ (ติดเครื่องหมายจังหวัด)

                เลขกลุ่ม/กอง

สายนกหวีด

     

           ป้ายชื่อ

     เครื่องหมายต�ำแหน่ง

เสื้อ

       เข็มขัด
   (กว้าง ๔ ซ.ม.)
กางเกง

      พู่สีแดง

เครื่องหมายต�ำแหน่ง
มีอักษร ล ว
ผู้ก�ำกับพื้นสีเขียว
รองผู้ก�ำกับพื้นสีแแดง

		 ถุงเท้า
      รองเท้า
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ผ้าผูกคอกิลเวลล์ คือ ผ้าผูกคอส�ำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ ผู้ที่มีสิทธิ์
สวมผ้าผูกคอกิลเวลล์ ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง และต้องผ่าน
การประเมินตรวจขั้นที่ ๕ ตามระเบียบของส�ำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ
วิธีปฏิบัติในการใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์
๑. ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ตามหมวด ๔ ข้อ ๒๕ (หน้า ๓๐) นั้น ถือเป็นผ้าผูกคอพิเศษไม่ใช้
เป็นผ้าผูกคอที่ระบุในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่สังกัดจังหวัด ดังนั้น
ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาลูกเสือแต่งเครือ่ งแบบลูกเสือแล้วไม่อยูใ่ นฐานะผูใ้ ห้การฝึกอบรมลูกเสือหรือ
เป็นวิทยากร เมือ่ แต่งเครือ่ งแบบลูกเสือจึงต้องใช้ผา้ ผูกคอสังกัดจังหวัด เช่น กรณีเข้ารับพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดี ในกรณีมาร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม และ
หรือวันที่ระลึกมหาวชิราวุธานุสรณ์ ๒๕ พฤศจิกายน
๒. ถ้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ก็ให้ใช้ผ้าผูกคอของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติในต�ำแหน่งต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๑ (หน้า ๑๕) แต่ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม ต้อง
เปลี่ยนผ้าผูกคอเป็นผ้าผูกคอกิลเวลล์
๓. ในกรณีทปี่ ระกอบพิธกี ารทางลูกเสือ เช่น พิธสี ง่ ลูกเสือให้ไปสูป่ ระเภททีส่ งู ขึน้ ประกอบพิธี
เข้าประจ�ำกองลูกเสือ พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์แก่ผู้บังคับบัญญชาที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น ต้องใช้
ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ส�ำหรับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนแล้วเท่านั้น

ผ้าลายสก๊อตของตระกูลแมคคาเรน
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      ผ้าผูกคอส�ำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก�ำกับลูกเสือ
            หรือผ้าผูกคอกิลเวลล์

กิจกรรมลูกเสือที่จัดขึ้นในโรงเรียน
กิจกรรมลูกเสือที่จัดขึ้นในโรงเรียน ประกอบด้วย
๑. การปฐมนิเทศ
การปฐมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือได้ทราบว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ใครเป็น
ผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน ใครเป็นรองผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน ใครเป็นผู้ก�ำกับกลุ่ม
ใครเป็นรองผู้ก�ำกับกลุ่ม ใครเป็นผู้ก�ำกับกอง ใครเป็นรองผู้ก�ำกับกอง และตนเองอยู่ในกองไหน
และมีหน้าที่อย่างไร
๒. การกรอกใบสมัคร (ลส.๓)
ผู้ที่จะเข้าเป็นลูกเสือจะต้องกรอกใบสมัครด้วยความสมัครใจ โดยมีผู้ปกครองอนุญาต
และให้ผู้ก�ำกับน�ำชื่อลงทะเบียน  จัดเข้าหมู่  แต่งตั้งนายหมู่ และรองนายหมู่
๓. การเรียนการสอน
ผู้ก�ำกับและรองผู้ก�ำกับ จะด�ำเนินการสอนลูกเสือในความรับผิดชอบตามที่หลักสูตร
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งวิชาพิเศษของลูกเสือแต่ละประเภทด้วย
๔. การเปิด – ปิดประชุมกอง
การประชุมกองของลูกเสือ ปกติจะกระท�ำทุกครัง้ ทีม่ กี ารเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
โดยเริ่มจากผู้ก�ำกับยืนหน้าเสาธงเรียก “กอง” ให้สัญญาณรูปครึ่งวงกลม ลูกเสือทั้งกองเข้าแถว
ครึ่งวงกลม ผู้ก�ำกับสั่ง “นิ่ง” “ตามระเบียบพัก” สั่ง “กองตรง” หมู่บริการชักธงขึ้น สวดมนต์
สงบนิ่ง ตรวจ แยกเล่นเกม หรือร้องเพลง เรียนวิชาการ เกมทดสอบ ผู้ก�ำกับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ
การปิดประชุมกอง เริ่มด้วยการนัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก

การเปิดประชุมกองลูกเสือ

๕. การประชุมนายหมู่
การประชุมนายหมูค่ วรจัดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ตอ่ ๑ ครัง้ ทีป่ ระชุมนายหมูป่ ระกอบด้วย
นายหมู่ของทุกหมู่ภายในกอง มีประธาน ๑ คน เลขา ๑ คน ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมนายหมู่
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มีผกู้ �ำกับ ๑ คน เข้าร่วมประชุมเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา ภายในห้องประชุมประกอบด้วย ธงชาติ
สัญลักษณ์ของศาสนา พระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับนั่งประชุม ควรมีค�ำปฏิญาณ กฎ
คติพจน์ของลูกเสือ ค�ำขวัญและรูปภาพลูกเสือที่สร้างชื่อเสียงมาสู่กอง

การประชุมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์

๖. พิธีเข้าประจ�ำกอง
เป็นพิธกี ารทีก่ องลูกเสือจะจัดให้กบั ลูกเสือใหม่ทยี่ งั ไม่ได้ผา่ นการท�ำพิธเี ข้าประจ�ำกอง
โดยให้ลูกเสือเรียนจบหลักสูตรที่ก�ำหนดให้แล้ว ท�ำพิธีเข้าประจ�ำกองโดยเลือกเวลาปลายภาคเรียน
ที่ ๑ หรือต้นภาคเรียนที่ ๒

พิธีเข้าประจ�ำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การด�ำเนินการในกองลูกเสือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในกองลูกเสือโรงเรียน ในรอบปีหนึ่งๆ ที่ส�ำคัญๆ แบ่งออกเป็น
๓ ประเภท คือ
๑. กิจกรรมในวันส�ำคัญ
๒. กิจกรรมทางลูกเสือ
๓. กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
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๑. กิจกรรมวันส�ำคัญ
ในรอบปีหนึ่งๆ มีวันส�ำคัญอยู่หลายวันที่กองลูกเสือโรงเรียนจะต้องจัดให้ลูกเสือ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
แผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ รู้จักบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างสรรค์
สังคมให้ดีขึ้น เพื่อให้ลูกเสือเป็นผู้มีวินัยในตนเองและประเทศชาติ
			วันส�ำคัญที่กองลูกเสือจัดกิจกรรมคือ
				๑.๑ วันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ จัดให้ลูกเสือทุกประเภท ได้เข้าร่วมสวนสนามและแสดงกิจกรรม ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ เสด็จเป็นองค์ประธานในการสวนสนาม
อนึ่ง ในส่วนของจังหวัดก็มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเช่นกัน

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

				๑.๒ วันที่ ๕ สิงหาคม
วันที่ ๕ สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือส�ำรอง
ในวันนี้กองลูกเสือส�ำรองจะจัดให้ลูกเสือส�ำรองภายในกองได้ถวายราชสดุดี และกระท�ำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

วันคล้ายวันก่อตั้งกองลูกเสือส�ำรอง และกระท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
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๑.๓ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะจัดให้มี
การวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และสวนสนาม ณ ลานหน้าพระรูปรัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี
โรงเรียนใดที่ไม่ได้เข้าร่วมก็จะจัดขึ้นเองในโรงเรียน
			

การถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

		
		 ๑.๔ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ในวันนี้กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และให้กองลูกเสือได้ท�ำ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
		
		 ๑.๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม
วันที่ ๑๗ มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งลูกเสือวิสามัญ
ในวันนี้กองลูกเสือจะจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และให้ลูกเสือได้ให้การบริการแก่ชุมชนตาม
ความเหมาะสม
		 ๒. กิจกรรมทางลูกเสือ
กิจกรรมทางลูกเสือทีก่ องลูกเสือโรงเรียนจัดขึน้ ในปีหนึง่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมให้ลกู เสือได้
ฝึกอบรมตามสภาพของวัยและความสามารถของลูกเสือ เพื่อเป็นการเตรียมลูกเสือให้ได้รับ
การฝึกอบรมที่สูงขึ้น
		 กิจกรรมที่จัดให้กับลูกเสือ
				๒.๑ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพิเศษของลูกเสือ
กองลูกเสือโรงเรียนทุกโรงเรียนควรจัดให้ลูกเสือได้เรียนตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และขออนุมัติประดับ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของการเรียนการสอน
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				๒.๒ กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
ในรอบปีหนึ่งๆ กองลูกเสือจะจัดให้ลูกเสือทุกประเภทมีการเดินทาง
ไกลอยู่ค่ายพักแรม ผู้ก�ำกับและรองผู้ก�ำกับจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเตรียมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดจนการเตรียมบุคลากรในการด�ำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของลูกเสือ
		
		 ๒.๓ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการส�ำรวจ และการผจญภัย
การจัดกิจกรรมส�ำหรับลูกเสือทุกประเภทจะมุ่งเน้นกิจกรรมกลางแจ้ง
เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้โดยการค้นพบ และเจริญขึ้นตามหลักการพัฒนา ๘ ประการ
		
๓. กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ เป็นภาระหน้าที่อันส�ำคัญยิ่งที่กองลูกเสือจะพึงจัดให้
ลูกเสือภายในกองได้กระท�ำตามอุดมการณ์และคติพจน์ของตน ในโอกาสอันควรในวันส�ำคัญๆ
เช่น ให้ท�ำความสะอาดบริเวณวัดหรือพระอุโบสถ หรือการให้การบริการต่อชุมชน
การด�ำเนินการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนจะต้องจัดท�ำอย่างมีแผน เพื่อให้
การด�ำเนินการมีความก้าวหน้าซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินการเป็นที่สนใจของลูกเสืออันจะเป็นผลดี
ต่อเยาวชนของชาติ และสังคมตลอดไป

ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์

			 กิจกรรมพิธีการที่กองลูกเสือในโรงเรียนต้องปฏิบัติ
๑. พิธีการลูกเสือส�ำรอง
๒. พิธีการประดับดาว ส�ำหรับลูกเสือส�ำรอง
๓. พิธีเข้าประจ�ำกองของลูกเสือ
๔. พิธีถวายราชสดุดี
๕. พิธีสวนสนาม
๖. พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง
๗. พิธีเปิด – ปิดประชุมรอบเสาธง
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การท�ำแกรนด์ฮาว์ลของลูกเสือส�ำรอง

การประดับดาวดวงที่ ๓

การเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ

พิธีสวนสนาม
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พิธีถวายราชสดุดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
ความหมาย
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา หมายถึง หลักที่ก�ำหนด
เป็นมาตรฐานแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกิจการลูกเสือภายในสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านผู้ก�ำกับลูกเสือและ
ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ โดยยึดถือ วัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของกิจการลูกเสือ
เป็นหลักส�ำคัญ

คู่มือเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา

ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการตระหนักในความส�ำคัญของขบวนการลูกเสือ และก�ำหนดให้เป็น
มาตรการอันยิง่ ใหญ่ในการพัฒนาเยาวชน ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระราชบิดาของลูกเสือไทยอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
สัมมนาทีเ่ กีย่ วกับกิจการลูกเสือ จะมีเสียงกล่าวขวัญถึงความต้องการและความพยายามทีจ่ ะพัฒนา
คุณภาพของงานลูกเสือ โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
หลักการและวิธีการของกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือของกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท�ำเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา เมื่อ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้ยกร่างเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือภายในสถานศึกษาขึน้ ต่อมาในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา คณะท�ำงานฯ ชุดนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์ฯ ให้มี
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ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ น�ำเสนอส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การอนุมตั ิ น�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและประเมินคุณภาพกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
กระทรวงศึกษาธิการได้มหี นังสือถึงส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ ขอความร่วมมือ
ก�ำหนดให้กจิ กรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนังสือตอบรับในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ยอมรับให้มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการเสนอไว้ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีความเห็นตรงกันว่า กิจกรรม
ลูกเสือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งใน
มาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๑๒ คุณภาพภายนอก ทั้งในมาตรฐาน
ด้านผู้เรียน ด้านผู้บริหาร โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียน
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้
ค�ำมั่นว่า จะเน้นย�้ำผู้ประเมินภายนอกให้พิจารณากิจกรรมตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์ฯ นี้ด้วย
ในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา

หลักการและสาระส�ำคัญ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ก�ำหนดให้มีประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบหลักของกิจการลูกเสือใน ๔ ด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้ก�ำกับลูกเสือ
และด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ
ด้านลูกเสือ
ก�ำหนดตัวบ่งชี้ ๓ ประการ เน้นความมีระเบียบวินยั ความตระหนักในคุณค่าและความสุข
ในการเป็นลูกเสือ การปฏิบัติตามค�ำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคมโลก
แต่ละตัวบ่งชี้ เสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ย�้ำการกระท�ำกิจกรรม
ตามนัยของตัวบ่งชี้ โดยยึดกฎของลูกเสือเป็นแนวทาง
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ลูกเสือกับความมีระเบียบวินัย

ลูกเสือบ�ำเพ็ญประโยชน์

ด้านผู้บริหาร
ก�ำหนดตัวบ่งชี้ ๓ ประการ เน้นการพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ การบริหาร ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน การช่วยเหลือผูอ้ นื่ ชุมชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคมโลก
แต่ละตัวบ่งชี้ เสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ย�้ำการกระท�ำกิจกรรม
เชิงการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือตามนัยของตัวบ่งชี้

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือของผู้บริหาร

ด้านผู้ก�ำกับลูกเสือ
ก�ำหนดตัวบ่งชี้ ๓ ประการ เน้นการพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ การวางแผนและ
การจัดกิจกรรม การบริหารงานในกองลูกเสือ
แต่ละตัวบ่งชี้ เสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ย�้ำการด�ำเนินงานเพื่อ
จัดกิจกรรมลูกเสือ ทั้งกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมทางบริหารจัดการ เกี่ยวกับปัจจัย
การบริหารงานลูกเสือ ได้แก่ เรื่องบุคลากร การเงิน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
งานระเบียบวิธีการและธุรการ รายงาน ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการบริหารงานตามข้อก�ำหนด
ของเวลา
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การพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือโดยเข้าร่วมสัมมนาเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ

ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ
ก�ำหนดตัวบ่งชี้ ๓ ประการ เน้นกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ กิจกรรมตามค�ำปฏิญาณ
และกฎ กิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา
แต่ละตัวบ่งชี้ เสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ย�้ำการกระท�ำกิจกรรมของ
ลูกเสือตามหลักสูตรที่ก�ำหนดให้ลูกเสือกระท�ำกิจกรรมหลัก ๔ ประการ คือ กิจกรรมสัญลักษณ์
ของลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในค�ำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กระท�ำกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นลูกเสือ กิจกรรมตามค�ำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก กิจกรรมวิชาพิเศษ
เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถตามความถนัด ความสนใจสู่ความเป็นเลิศ

ลูกเสือส�ำรองบ�ำเพ็ญประโยชน์
ของโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา จ.ศรีสะเกษ

ลูกเสือ เนตรนารีพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) จ.นราธิวาส

ท้ายบทของเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ นี้ ได้เสนอแนะให้มีการประเมิน เป็น
๒ ลักษณะ คือ การประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ กับการประเมินความก้าวหน้า
การประเมินเชิงปริมาณ ถือเกณฑ์จ�ำนวนร้อยละของผู้ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ เป็นต้นว่า
ผู้ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุง ผู้ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
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การประเมินคุณภาพ ยึดถือ คุณลักษณะ ความถูกต้องสมบูรณ์ การมองเห็นคุณค่า
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การมีประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิ์ผล
การประเมินความก้าวหน้า พิจารณาจาก ความเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางปริมาณและคุณภาพ
สาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
วิธีการและเครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ทดสอบ
นิทรรศการและสาธิต รายงาน เอกสาร หลักฐาน ประเมินการปฏิบตั จิ ริง ผลงานทีป่ รากฏ กิจกรรม
และผลที่เกิดขึ้น
ความส�ำคัญ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษานี้ สามารถน�ำไปใช้ได้ทั้งสองทาง
คือ เป็นแนวทาง ชี้แนะในการพัฒนางานลูกเสือในสถานศึกษา และเป็นข้อก�ำหนดการประเมิน
คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษานี้ ก�ำหนดขึ้นด้วยความมุ่งหวัง
ทีจ่ ะสร้างแนวทางในการพัฒนางานลูกเสือภายในสถานศึกษา จึงได้ก�ำหนดตัวบ่งชีใ้ นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในงานลูกเสือภายในสถานศึกษา คือ ลูกเสือ ผู้บริหาร ผู้ก�ำกับลูกเสือและการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ ตัวบ่งชี้เหล่านี้ ชี้แนะกิจกรรมที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำ  เมื่อกระท�ำแล้วจะมีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของงานลูกเสือภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะเกณฑ์การพิจารณา เพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมินก�ำกับไว้ด้วย เพื่อให้ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้รับทราบด้วยกัน
ก่อให้เกิดการประพฤติ ปฏิบัติ การกระท�ำกิจกรรมไปในทางเดียวกันที่น�ำไปสู่คุณภาพของงาน
ลูกเสือตามความมุ่งหวังที่ได้ตั้งไว้ ความส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ยอมรับ ให้ความส�ำคัญที่จะใช้เกณฑ์ฯนี้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานลูกเสือ
ภายในสถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวทิ ยาประสาท) จ.เชียงราย จัดกิจกรรมลูกเสือส�ำรองและสามัญ
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การเลื่อนวิทยฐานะของครูสอนกิจกรรมลูกเสือ
ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๙ ก�ำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สามารถเลือ่ นวิทยฐานะให้สงู ขึน้ เพือ่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู การเลือ่ นวิทยฐานะใด
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา ๔๒ ซึ่งต้องผ่านการประเมิน ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึง
ความประพฤติ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพ
ปฏิบัติงาน ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน
การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
ค�ำว่า วิทยฐานะ (อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ) หมายถึง สถานะทางวิชาการของบุคลากร
ตามกฎหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก�ำหนดเงินเดือนมี ๖ อันดับอัตรา
เงินเดือน ๔ วิทยฐานะ ดังนี้ อัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖ อันดับ
อัตราเงินเดือน ได้แก่ อันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.๑ อันดับ คศ.๒ อันดับ คศ.๓ อันดับ คศ.๔
และอันดับ คศ.๕ (ค�ำว่า คศ. ย่อมาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ส่วนต�ำแหน่ง
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๓๘ ให้เรียกต�ำแหน่งครู
ดังนี้ ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย ต�ำแหน่งครู แต่ถ้าต�ำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะให้ใช้ตามมาตรา ๓๙ โดย
ให้เรียกต�ำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ ดังนี้ ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการ ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ
ต�ำแหน่งครูเชี่ยวชาญ และต�ำแหน่งครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูผสู้ อนกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง ครูทไี่ ด้รบั มอบหมายให้สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ในโรงเรียน
ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสาร สื่อในรูปแบบต่างๆ และหลักฐานที่จัดท�ำขึ้น
จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผูจ้ ดั ท�ำ  โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจยั และได้น�ำไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา หรือพัฒนางานในหน้าทีจ่ นเกิดผลดีตอ่ การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง เอกสาร สื่อในรูปแบบต่างๆ และ
หลักฐานเกี่ยวกับการสอนที่แสดงถึงความช�ำนาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ รวมถึงผลงาน
ในลักษณะอื่น ซึ่งใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  โดยมีลักษณะดังนี้
๑. ตรงกับสาขาที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๒. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
สาขาวิชาต่างๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
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๓. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน
ลักษณะของผลงานทางวิชาการทีค่ รูสอนกิจกรรมลูกเสือสร้างและพัฒนา ต้องเป็นผล
งานวิชาการทีต่ รงและสอดคล้องกับธรรมชาติของกิจกรรมลูกเสือ กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรูต้ อ้ งใช้
กระบวนการทางลูกเสือที่มีการเปิด-ปิด ประชุมกอง เรียนกลางแจ้ง ใช้ระบบหมู่ของลูกเสือ
เพื่อให้ลูกเสือเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ มีเจตคติที่เกิดจากกระบวนการสอน อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางวิชาการของครูที่สอน
กิจกรรมลูกเสือ ต้องมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความสมบูรณ์ถกู ต้องตามหลักวิชาการ สามารถ
น�ำไปอ้างอิง เผยแพร่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพทางลูกเสืออีกด้วย
วิธีการเลื่อนวิทยฐานะของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก�ำหนด โดยครูผู้สอน
กิจกรรมลูกเสือต้องมีคาบสอนกิจกรรมลูกเสือ อย่างน้อย ๑ คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน และ
มีผลงานการสอนกิจกรรมลูกเสือย้อนหลัง ๒ ปี
ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องรับการประเมิน ๓ ด้านคือ
๑. ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ด้านความรู้ ความสามารถ เป็นผลงานในหน้าที่
๓. ด้านผลการปฏิบัติงาน เน้นผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทัง้ นีก้ ารประเมินให้เป็นไปตามปฏิบตั ทิ ี่ ก.ค.ศ. ได้ก�ำหนด เมือ่ ผ่านการประเมิน คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จะแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครู ให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรา ๕๓ ส่วนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.๕) ก.ค.ศ. อนุมัติเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดน�ำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อน�ำกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๕ ต่อไป
อนึ่งการขอวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ (คศ.๓) และครูเชี่ยวชาญ (คศ.๔) สามารถ
ยืน่ ขอมีวทิ ยฐานะเชิงประจักษ์ได้ หากมีผลงานดีเด่นระดับประเทศจ�ำนวน ๒ รายการระดับประเทศ
ส�ำหรับ คศ.๔ จ�ำนวน ๓ รายการระดับประเทศ ตามบัญชีผลงานดีเด่น มีส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ ก.ค.ศ. ออกประกาศตามกฎกระทรวงมีผลงาน ๓ ปีติดต่อกัน สามารถ
ยื่นขอประเมินเชิงประจักษ์ได้ (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ก�ำหนด) กล่าวได้ว่าผู้ขอและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจะท�ำให้คณ
ุ ภาพของผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนา ครูได้รบั ยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียน
เป็นแบบอย่างในการพัฒนา ผู้ปกครองและชุมชนให้ความรักและศรัทธาต่อโรงเรียน ประเทศชาติ
มีความเจริญทางการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้า สังคมและเศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง
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หมายเหตุ ค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
- ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อ.ก.ค.ศ. หมายถึง คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ค.ศ. หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ข้าราชการครู หมายถึง ผูท้ ี่ประกอบวิชาชีพซึง่ ท�ำหน้าที่หลัก ทางด้านการเรียน
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
- บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ท�ำหน้าที่ในการบริหารการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การนิเทศการศึกษา

การประเมินผลงานด้านที่ ๑, ๒ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒
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“ฝากไว้.....เป็นข้อคิด”

เป็นทีต่ ระหนักกันดีอยูแ่ ล้วว่า กิจการลูกเสือเป็นมาตรการทีส่ �ำคัญยิง่ ในการพัฒนาเยาวชน
โดยหลักการและวิธีการของลูกเสือ ที่ยึดถือค�ำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลัก มีส่วนช่วย
พัฒนาให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาตนเองได้ และใช้กระบวนการ
กลุ่มช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สิ่งแวดล้อม ชุมชน ประเทศชาติและโลก การด�ำเนินงานกิจการ
ลูกเสือของประเทศไทยเรา มีความพร้อมอยู่ในระดับสูง มีพระราชบัญญัติลูกเสือเป็นหลักที่มั่นคง
มีองค์พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีโครงสร้างการบริหารงานทีเ่ ข้มแข็ง
ตั้งแต่สภาลูกเสือไทยที่ประกอบด้วยบุคลากรหลักของประเทศชาติ มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ มีส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดประกอบด้วยบุคลากรหลักของจังหวัด มีส�ำนักงานลูกเสือจังหวัด มีคณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีส�ำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีสถานศึกษาที่มีผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษาเป็นผูอ้ �ำนวยการลูกเสือสถานศึกษานัน้ ๆ มีคา่ ยลูกเสือทัว่ ประเทศ มีครูอาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ วุฒิ
ทางการลูกเสือมากมาย มีการก�ำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เหล่านี้ล้วนสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับกิจการลูกเสือ
เป็นฐานที่ส�ำคัญยิ่งในการพัฒนา การจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีผลต่อการพัฒนาเยาวชน แต่ในสภาพ
ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน กิจการลูกเสือของเราดูจะหงอยเหงาไป หลายคนให้ข้อสังเกตว่า เนื่องด้วย
ตัวจักรใหญ่ คือ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหมุนช้า ตัวจักรเล็กที่อยู่ในฟันเฟืองเดียวกัน
จึงหมุนช้าตามไปด้วย กิจกรรมลูกเสือจึงไม่ถึงตัวเยาวชน
สาเหตุทที่ �ำให้เกิดจุดอ่อนของกิจการลูกเสือ อาจเป็นเช่นนัน้ ได้ เราเองก็ไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะ
แก้ปัญหาข้อจุดอ่อนดังกล่าวได้ เราไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นสภานายกของสภา
ลูกเสือไทยได้ เราไม่สามารถเลือกรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติได้ เราไม่สามารถเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
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ลูกเสือจังหวัดได้ แต่องค์กรที่ใกล้ชิดเยาวชนหรือนักเรียนมากที่สุด คือ สถานศึกษาที่มีผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษานั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดในสถานศึกษา และด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการลูกเสือโรงเรียน
หากผูอ้ �ำนวยการสถานศึกษาให้ความส�ำคัญ ความสนใจ ตระหนัก ศรัทธาในกิจการลูกเสือ ด�ำเนินงาน
พัฒนากิจการลูกเสือให้เป็นมาตรการทีส่ �ำคัญในการพัฒนาเยาวชน โดยไม่ตอ้ งรอองค์กรหน่วยเหนือ
ตามโครงสร้างการบริหารงาน กิจการลูกเสือไทยก็จะมีการเคลื่อนไหว มีกิจกรรม ก่อให้เกิดผลดี
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติและมีผลเกิดขึ้นตามมา ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ได้ช่วยงานของบ้านเมือง พัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก
ขอฝากไว้เป็นข้อคิดโดยเฉพาะผูอ้ �ำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน หากท่านได้ให้ความส�ำคัญ
ความสนใจ ความตระหนักในกิจการลูกเสือ โดยไม่เกี่ยงรอหน่วยเหนือ ขอให้ท่านเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ให้มีผลต่อการพัฒนานักเรียน โดยยึดค�ำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เป็นหลัก ให้ลกู เสือได้รบั การพัฒนาทางคุณธรรม จริยธรรม ฝึกให้ลกู เสือสามารถพึง่ ตนเองได้ พัฒนา
ตนเองได้ ใช้กระบวนการกลุม่ ออกไปช่วยเหลือกิจการของบ้านเมือง มีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
ชาติและสังคมโลก กิจการลูกเสือไทยก็จะเฟือ่ งฟูขนึ้ เป็นมาตรการอันยิง่ ใหญ่ในการแก้ปญ
ั หาเยาวชน
พัฒนาเยาวชน ให้มีผลต่อการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน ประเทศ
ชาติและสังคมโลก สมตามพระราชปณิธานทีท่ รงตัง้ ไว้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ
พระบิดาของลูกเสือไทย
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นายพะนอม แก้วก�ำเนิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
ประธานคณะท�ำงานจัดท�ำสารานุกรม

เมื่อผมได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�ำสารานุกรมลูกเสือ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของลูกเสือไทย ที่จัดท�ำสารานุกรมเกี่ยวการลูกเสือขึ้น ผมตอบรับด้วย
ความยินดี และได้เข้าประชุมจัดท�ำด้วยเกือบทุกครั้ง แม้กระทั่งการไปสัมมนาสรุปผลแต่ละเล่ม
ได้เห็นความมุง่ มัน่ ของส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ทมุ่ เทสนับสนุนงบประมาณ
ทีส่ �ำคัญยิง่ กว่านัน้ ก็คอื การคัดบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ามาเป็นคณะท�ำงานแต่ละคณะในเรือ่ งลูกเสือ
แต่ละประเภท และแต่ละเหล่า ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่อยู่ใน
วงการลูกเสือมายาวนาน และท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการลูกเสือมาตลอดมาทั้งในและนอกโรงเรียน  
แม้กระทัง่ ในการฝึกอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือทัว่ ๆ ไป  ผลทีป่ รากฏออกมาแล้ว ๓ เล่ม ผมในฐานะ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และผู้ตรวจการลูกเสือ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ซึ่งอยู่ในแวดวงของลูกเสือมา ๓๐ กว่าปี ได้เห็นความยากล�ำบากในการจัดท�ำ
แล้วต้องยอมรับว่าแต่ละค�ำ  แต่ละตัวอักษรกว่าจะสรุปลงในสารานุกรมแต่ละเล่มได้ ต้องมี
การวิเคราะห์จนที่ประชุมแน่ใจจึงจัดพิมพ์ได้ ผมจึงมีความเชื่อมั่นได้ว่าเป็นสารานุกรมลูกเสือที่
สามารถเป็นทีย่ อมรับได้ในระดับหนึง่ พอจะเป็นทีอ่ า้ งอิงในเชิงวิชาการได้ แต่เป็นทีย่ อมรับกันอยู่
อย่างหนึง่ ว่าการท�ำอะไรเป็นครั้งแรกยอมมีอุปสรรคและความผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา เราและ
คณะท�ำงานทุกคนยอมรับเสมอในเรื่องเหล่านี้
ขอท่านที่ได้อ่านผ่านสายตาไปแล้ว มีเรื่องเสนอแนะหรือแนะน�ำอะไร คณะท�ำงานทุกคน
พร้อมเสมอ เพือ่ รังสรรค์งานลูกเสืออันทรงคุณค่า ซึง่ เป็นพระราชมรดกอันลำ�้ ค่าของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะได้อยู่คู่กับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
					

นายนิคม อินทรโสภา
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
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ปรัชญาชีวิตของ บี – พี อันเป็นหลักการพื้นฐานการลูกเสือ (Scouting) กล่าวไว้ว่า
“ผูท้ ถี่ อื ได้วา่ ประสบความส�ำเร็จในชีวติ ก็คอื ผูท้ มี่ คี วามซาบซึง้ กับสิง่ ทีส่ วยงาม สิง่ มหัศจรรย์ตา่ งๆ
ที่มีอยู่ในโลกนี้ และเมื่อมีโอกาสเขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยท�ำให้สิ่งเหล่านี้มีความสวยงาม มีความ
มหัศจรรย์มากยิ่งๆ ขึน้ ไปอีก ผูท้ ี่ถอื ว่าประสบความส�ำเร็จในชีวิต ไม่ใช่ผู้ทที่ �ำการค้าจนร�่ำรวยล้นฟ้า
ไม่ใช่ผู้ที่มีชื่อเสียงมาด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น ความส�ำเร็จที่แท้จริงของชีวิต ก็คือ...ความสุข...
ที่เกิดจากการลงทุน ลงแรงของเรา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเอง” ซึ่งมีส่วนคล้ายกับปรัชญาชีวิต
ที่ผมยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาท�ำงานพัฒนากิจการ
ลูกเสือให้ก้าวหน้าอยู่คู่สังคมไทย สังคมโลกต่อไปนั้น จึงน�ำความสุขสมใจมาให้ผมเป็นอย่างมาก
เมือ่ ต้นปี ๒๕๕๔ อันเป็นปีครบ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ผมได้รบั โปรดเกล้าฯ พระราชทาน “เครือ่ งราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ” อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ของลูกเสือ นับเป็นเกียรติแก่ตัวผมเองและตระกูล “กลศาสตร์เสนี” เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางด้านหลัง
ของเครือ่ งราชฯ นี้ มีสลักข้อความว่า “เราจะท�ำนุบ�ำรุงกิจการลูกเสือสืบไป” ผมจึงบอกกับตัวเองว่า
ผมจะต้องท�ำนุบ�ำรุงกิจการลูกเสือต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่างแน่นอน
Always “Be Prepared” to Serve
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พลเรือเอกสุชาติ กลศาสตร์เสนี
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
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ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึกบางประการเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือไว้ในสารานุกรมลูกเสือเล่มนี้ หากจะดูถึงองค์ประกอบของลูกเสือที่ประกอบด้วยตัวลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กิจกรรมของลูกเสือ และผู้บริหารของลูกเสือแล้ว หากผู้บริหารได้ทุ่มเท
ให้กับการบริหารงานด้วยความเสียสละ มั่นในอุดมการณ์ เพียบพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ และความเป็น
ธรรมาภิบาล โดยไม่หวังผลประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นต�ำแหน่งหน้าที่หรือสิ่งตอบแทน
อื่นๆ วัตถุประสงค์ของลูกเสือก็จะมุ่งไปสู่จุดหมาย คือ ตัวเยาวชนนั่นเอง ในด้านกิจกรรมหาก
ผู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรม ให้ตอบสนองความต้องการตามวัย และความท้าทายของเด็กแล้ว
บรรดาเยาวชนทั้งหลายก็จะมีความสนใจ และจะก้าวไปสู่กระบวนการ รวมทั้งความต้องการ
และแนวทางที่ได้วางไว้ในการพัฒนาเยาวชนเช่นกัน ประการต่อไปซึ่งนับว่ามีความส�ำคัญมากคือ
ตัวผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเป็นผู้เสียสละอย่างมาก นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว จะต้อง
มีความรู้ และทักษะทางลูกเสือ ในอันที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามทัศนะของ
ลูกเสือด้วย ทั้งจะต้องมีศรัทธาในกิจการของลูกเสือ มีความเชื่อมั่นว่าลูกเสือคือเครื่องมือหนึ่ง
ในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เหมือนกับที่ประเทศต่างๆ ยอมรับถึงกว่า
๑๖๐ ประเทศทั่วโลก ผมมีความเชื่อมั่นว่าหากกระบวนการของลูกเสือได้ถูกน�ำไปถึงตัวเยาวชน
ด้วยอุดมการณ์ วิธีการ กิจกรรม และแบบอย่างดังกล่าวแล้ว เราจะได้เยาวชนที่เป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติอย่างแน่นอน
					

พลอากาศเอกสมชัย พละพงศ์
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
ที่ปรึกษาคณะท�ำงานสารานุกรม

สารานุกรมลูกเสือ 149

ผู้ให้กำ�เนิดลูกเสือโลก หรือที่บรรดามวลสมาชิกลูกเสือทั่วโลก พากันเรียกขานนามท่าน
แบบคุ้นเคยว่า บี–พี ถ้าจะพิจารณากันให้ลึกซึ้งว่าทำ�ไมในทุกวันนี้ กิจการลูกเสือไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวม ต่อเนื่องมาเป็นเวลาที่
ยาวนาน และคงจะอยู่คู่กับมวลมนุษยชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การที่กิจการลูกเสือฝังตัวอยู่ลึกๆ
ในสามัญสำ�นึกของผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ หรือพูดให้ตรงตามประเด็นว่า คนที่เป็น
ลูกเสือ ล้วนแล้วจะต้องมีจิตใจที่สะอาด รักความเป็นธรรม รวมทั้งการมองโลกในแง่ดี มีกลวิธีใน
หลายรูปแบบ ในอันที่จะนำ�มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในทุกเรื่องด้วยความละมุนละม่อม หลักสำ�คัญ
ที่ถือเป็นปรัชญาในการดำ�รงชีวิตที่เกิดขึ้นโดยท่าน บี-พี นำ�มาประสมประสาน และประยุกต์ใช้
และอีกประการหนึ่งการที่ท่าน บี-พี ได้ถูกส่งตัวไปประจำ�การที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลานาน
ในช่วงต้นของการเป็นทหาร ท่านได้มโี อกาสศึกษาถึงแนวทางของศาสนา และคำ�สอนในหลายรูปแบบ
ถ้าจะเปรียบเทียบแบบเข้าใจง่ายๆ กิจการลูกเสือแทบจะเป็นศาสนาเพื่อการสร้างคนเป็นคนดี
ศาสนาหนึง่ ดังนัน้ คนทีเ่ ป็นลูกเสือ แต่งเครือ่ งแบบลูกเสือ ไม่วา่ จะในลักษณะใดล้วนเป็นคนดี และ
มองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของกิจการลูกเสือ อันเป็นสมบัติของพระราชาอันทรงค่า
ตลอดไป
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นายวายุ พยัคฆันตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาลูกเสือไทย
ที่ปรึกษาคณะทำ�งานสารานุกรม

ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จดั ท�ำสารานุกรมลูกเสือมาแล้ว จ�ำนวน
๓ เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการที่ได้ท�ำต่อเนื่อง ตั้งแต่วาระกิจการลูกเสือไทย
ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา นับว่าเป็นความส�ำเร็จที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์ต่อเนื่อง
ท�ำให้กจิ กรรมลูกเสือได้เผยแพร่ไปกว้างขวางเพิม่ มากขึน้ สมาชิกลูกเสือและผูท้ สี่ นใจกิจการลูกเสือ
จะได้รับความรู้ ได้รับหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ของลูกเสือ ซึ่งจะได้น�ำความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
ขอชืน่ ชมและขอบคุณคณะท�ำงานทีไ่ ด้เสียสละเวลา อดทน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู้
ของลูกเสือทุกประเภท ทุกเหล่า แยกเป็นหมวดหมู่ ท�ำให้งา่ ยต่อการค้นคว้าและน�ำไปใช้ ขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะประธานคณะท�ำงาน อาจารย์พะนอม แก้วก�ำเนิด ที่ได้ประสานท�ำงาน
ได้อย่างดียงิ่ สร้างบรรยากาศการประชุม ท�ำให้ตนื่ เต้นเป็นกันเองตลอดเวลา จนบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ขอขอบคุณส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ที่รับผิดชอบโครงการจัดท�ำและผลิต
สารานุกรมลูกเสือทั้ง ๔ เล่ม
ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดคุ้มครองให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย ทุกประการเทอญ
					

นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง
ผู้ตรวจการลูกเสือประจ�ำส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประธานคณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือวิสามัญ
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กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
กวี พันธ์มีเชาว์ และคณะ, คู่มือลูกเสือ-เนตรนารีส�ำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ,
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพ, พ.ศ. ๒๕๓๕.
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แนวการพัฒนา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒, โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว  พ.ศ. ๒๕๕๒.
ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส�ำรอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒.
ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕.
ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘.
ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๙.
ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ระเบียบส�ำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พ.ศ. ๒๕๓๕.
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูให้มแี ละเลือ่ นวิทยฐานะ, เอกสาร
อัดส�ำเนาหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ.
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑.
แหล่งข้อมูล : www/vhosts/personnel.obec.go.th/httpdocs/mhk2/libraries/tcpdf/tcpdf.php
www.scout.pywk.ac.th/index.php
www.oknation.net/blog/pimonwit
https://th-th.facebook.com
www.acr.ac.th
www.brpschool.com/index.php
http://laidumtamouw.blogspot.com/
www.facebook.com/tessabal4Bansaitong?filter=3
www.rpg15.ac.th/main.html
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ภาคผนวก

คณะกรรมการและคณะท�ำงานโครงการจัดท�ำและผลิต
สารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๔
คณะที่ปรึกษา
นายนิวัตร  นาคะเวช
นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์
นายพะนอม  แก้วก�ำเนิด
พลเรือเอกสุชาติ  กลศาสตร์เสนี
พลอากาศเอกสมชัย  พละพงศ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ  วัชรดุลย์
นายวายุ  พยัคฆันตร
รองศาสตราจารย์ไพรัช  พันธุ์ชาตรี
นายนิคม  อินทรโสภา
นายคงวุฒิ  ไพบูลย์ศิลป
บาทหลวงลือชัย  จันทร์โป๊
นายประกอบ  มุกุระ
นายคงศักดิ์  เจริญรักษ์
นางจรรยา  ชวนานนท์
นายเดช  วรเจริญศรี
นายสมมาต  สังขพันธ์
นายสายัณห์  สันทัด
นางสาวจิราภรณ์  วงศ์ถิรวัฒน์
นางจารุวรรณ  พวงวิเศษสุนทร
คณะกรรมการด�ำเนินงาน
นายศัจธร  วัฒนะมงคล
นายสมหมาย  วีระชิงชัย
นายยินดี  ปั้นแววงาม
นางสาวเปล่งศรี  ปั้นพล
นายโอฬาร  เก่งรักษ์สัตว์

ประธาน
กรรมการ
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นางสุธินี  ขาวอ่อน
นางสุภาพร  จตุรภัทร
นางสาวอารี  พลดี
นายสมิทธิชัย  หงษ์ทอง
นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน
นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส
นายเจษฎาภรณ์  วิริยะสกุลธรณ์
นายจักรพงศ์  ทัฬหปริญญา
นายสรภพ  แต้สุวรรณ
นายเก่งกิจ  สุขีลักษณ์
นายอรุณ  ศรีวรนารถ
นางวรรณภา  พรหมถาวร
นางสกาวรัตน์ พยัคฆันตร์
นางชุติมา  กมุทะรัตน์
นางรพีพรรณ  ขาวศรี
นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน
คณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือส�ำรอง
นายประเทือง  วัชระพงษ์เทพ
นายด�ำรงค์  ปุณฑริกกุล
นางฉวีผ่อง  นันทพล
นายยุคศิลป์  ไชยภักดิ์
คณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือสามัญ
นายสุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์
นายสมเกียรติ  ฮะวังจู
นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม
นางสาวอัญชลี  ทองมังกร

156 สารานุกรมลูกเสือ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธาน

ประธาน

คณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
นายสมสุข  สว่างค�ำ
นายทนงชัย  เจริญรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์  พรรณาวร
นายสมพงษ์  แสนแก้ว
คณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือวิสามัญ
นายพรัชฌ์  ผุดผ่อง
นายวิรัช  บุญชัยศรี
นายสุภโชค  เกษมจิต
นายไพฑูรย์  พันธุ์ชาตรี
นายทวีศักดิ์  ทวีรัตนธรรม
คณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือเหล่าสมุทร
นายทองชุบ  ศรแก้ว
นางสาวสมคิด  เข็มทอง
คณะท�ำงานฝ่ายลูกเสือเหล่าอากาศ
นางศิริณี  บุญปถัมภ์
นางสุวรรณี  เฉวียงหงษ์
นางวรรณภา  เขียวค�ำจีน

ประธาน

ประธาน

ประธาน

ประธาน
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คณะกรรมการโครงการฯ และคณะท�ำงานจัดท�ำและผลิตสารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๔

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว นายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๗

