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ระเบียบคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแหงชาติ 
 วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอื   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือไว ดังตอไปนี้                
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม 
บุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูก เสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  (๒) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยแผนการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ 
นี้แทน 
  ขอ ๔ การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ มีสองระดับ ไดแก 
  ระดับที่หนึ่ง  การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
  ระดับที่สอง  การฝกอบรมผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
  ขอ ๕ ระดับที่หนึ่ง การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ แบงออกเปนหาขั้น ดังตอไปนี้  
  ขั้นที่หนึ่ง ขั้นความรูทั่วไป (General Information Course)  
  ขั้นที่สอง ขั้นความรูเบื้องตน (Basic Unit Leader Training Course) โดยมีอักษรยอ B.T.C.
  ขั้นที่สาม ขั้นฝกหัดงาน (In-Service Training) 
  ขั้นทีส่ี่ ขั้นความรูชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) โดยมีอักษรยอ A.T.C.
  ขั้นทีห่า ขั้นปฏิบตัิการและประเมินผล (Application and Evaluation) 
  ขอ ๖ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นความรูทั่วไป (General Information Course) 
  วัตถุประสงค เพื่อจูงใจบุคลากรทางการลูกเสือและผูสนใจในกิจการลูกเสือใหมีความเขาใจ 
ในขบวนการลูกเสือ วัตถุประสงคและสาระสําคัญของการลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปน้ี  
  (๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมหนึ่งวัน  
  (๒) ผูที่เขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือหรือผูสนใจในกิจการลูกเสือที่มีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป  
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  (๓) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร สมาคมสโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือที่เปนนิติบุคคล  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมสโมสรลูกเสือหรือสโมสรลกูเสือทีเ่ปนนติบิคุคล  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด 
  (๔) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลกูเสอืทีม่คีณุวุฒหิัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือที่มีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  (A.L.T.)   
และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามความในขอ ๖ (๓) 
  (๕) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ไดผานการฝกอบรมขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรม 
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
  (๖) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร 
           (๗) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรม  เมื่อเสร็จสิ้น
การฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบในการดําเนินงานภายในสิบหาวัน และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายในสามสิบวัน  
           (๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๖ (๗) 
           (๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น 
  ขอ ๗ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นความรูเบื้องตน (Basic Unit Leader Training Course)   
โดยมีอักษรยอ B.T.C. 
           วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวิธีการฝกอบรมลูกเสือแตละประเภท การวางแผน
กําหนดการฝกอบรมลูกเสือแตละประเภทและสามารถทําหนาที่เปนรองผูกํากับกองลูกเสือตามประเภทนั้นๆ 
รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปน้ี  
  (๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมสามวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม 
  (๒) การจัดการฝกอบรม ใหจัดแยกตามประเภทลูกเสือ 
  (๓) ผู เขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือหรือผูสนใจในกิจการลูกเสือ 
ที่ผานการฝกอบรมขั้นความรูทั่วไป 
  (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร  และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแลวแตกรณเีปนผู
กําหนดเลขรุน สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด  โดยสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดเปนผูกําหนดเลขรุน 
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  (๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลกูเสอืทีม่คีณุวุฒหิัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.)  หรือมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.)  
และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามความในขอ ๗ (๔)  
  (๖) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ผานการฝกอบรมขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรม      
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
  (๗) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร 
  (๘) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรมพรอมหวงสวม
ผาผูกคอแบบกิลเวลล  เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน  
  (๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๗ (๘) 
         (๑๐) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น  
  ขอ ๘ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สาม ขั้นฝกหัดงาน (In-Service Training) 
  วัตถุประสงค เพื่อนําความรูที่ไดเรียนมาแลวในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองไปใชในการฝกอบรม
ลูกเสือโดยใหมีการศึกษาหาความรูภาคปฏิบัติเพิ่มเติมจากการไปดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ความคิดและ
ประสบการณกับผูบังคับบัญชาลูกเสืออื่น ทําใหเกิดความเขาใจและความม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่ รายละเอียด
ในการฝกหัดงาน มีดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดระยะเวลาดําเนินการฝกหัดงานตามความในขอ ๘ (๒) หลังจากที่ไดผาน 
การฝกอบรมขั้นความรูเบื้องตน  และมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาสี่เดือน 
           (๒) การดําเนินการฝกหัดงาน 
       (ก) ทําการฝกอบรมลูกเสือในกองลูกเสืออยางนอยแปดครั้ง  
       (ข) เขารวมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง เชน การเดินทางไกล การอยูคาย 
พักแรม การสะกดรอย การเดินทางสํารวจ การใหบริการและพัฒนาชุมชน การไปเยี่ยมชมแหลงทรัพยากร 
ของทองถิ่น เปนตน อยางนอยหนึ่งครั้ง  
       (ค) ศึกษากิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่นอยางนอยหนึ่งครั้ง 
  (๓) ใหผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนเปนผูรับรองการฝกหัดงาน 
  ขอ ๙ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สี่ ขั้นความรูชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) 
โดยมีอักษรยอ A.T.C. 
            วัตถุประสงค เพื่อเปนการพัฒนาตอเนื่องกันทั้งในดานการเปนผูนําและทักษะในการฝกอบรม
ในระดับสูงแกลูกเสือ เปนการเพิ่มประสบการณในการฝกอบรมและทักษะที่จําเปนในการฝกอบรมลูกเสือ
สามารถทําหนาที่ผูกํากับกองลูกเสือหรือรองผูกํากับกองลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้  
           (๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม  
           (๒) การจัดฝกอบรมใหจัดแยกกันตามประเภทลูกเสือ 
  (๓) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ผานการฝกอบรมขั้นความรูเบื้องตน
ไมนอยกวาสี่เดือน และผานการฝกหัดงานขั้นที่สาม 
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      (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร  และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ  โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแลวแตกรณเีปน
ผูกําหนดเลขรุน สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจงัหวดั  โดยสาํนกังาน
ลูกเสือจังหวัดเปนผูกําหนดเลขรุน 
 (๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลกูเสอืทีม่คีณุวุฒหิัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  (L.T.) และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามความในขอ ๙ (๔)  
 (๖) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ผานการฝกอบรมขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรม      
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
              (๗) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.)  หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร  
           (๘) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรม  เมื่อเสร็จสิ้น
การฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบในการดําเนินงานภายในสิบหาวัน และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายในสามสิบวัน  
  (๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๙ (๗) 
                   (๑๐) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติวาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น  
  ขอ ๑๐ ระดับที่หนึ่ง ขั้นท่ีหา ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation) 
            วัตถุประสงค เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาจากการฝกอบรมตั้งแตขั้นที่หนึ่ง 
ถึงขั้นที่สี่ไปใชในการฝกอบรมลูกเสือ พัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้นและไดรับการประเมินผล 
ขั้นสุดทายเพื่อใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.)  และมีสิทธิประดับเครื่องหมายหมายวูดแบดจสองทอน รายละเอยีด
ในการปฏิบัติการและประเมินผล มีดังตอไปน้ี  
           (๑) บุคลากรทางการลูกเสือที่ผานการฝกอบรมทั้งสี่ขั้นดังกลาวขางตน  ตองนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปดําเนินการในกองลูกเสือเปนเวลาอยางนอยสี่เดือนแตไมเกินสองปนับจากวัน
สิ้นสุดการฝกอบรมขั้นความรูชั้นสูง จากนั้นใหเสนอรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพ 
มหานคร หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี ตามแบบการประเมินผลที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด  
           (๒) การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติกําหนด  
           (๓) ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสือกรุงเทพ 
มหานคร หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี เสนอรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา 
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) ที่มีคุณลักษณะ  
มีความรูความสามารถเปนแบบอยางที่ดี และสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจ     
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลตามประเภทที่ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน ไปยังเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติเพื่ออนุมัติและแตงตั้ง  
           (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามความในขอ ๑๐ (๓) มีวาระการปฏิบัติหนาที่ไดคราวละสี่ป   
นับแตวันไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  
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(๕) การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลแตละคร้ังใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามความ 
ในขอ ๑๐ (๓) อยางนอยหนึ่งคน 
          (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเปนผูเสนอผลการตรวจ
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี 
           (๗) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 
สองทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร  เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุมัติและแตงตั้งใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.)   
   (๘) ใหมีการประกอบพิธีมอบเคร่ืองหมายวูดแบดจสองทอนและหนังสือสําคัญการแตงตั้งใหมี
สิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอนตามความเหมาะสม 
           (๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกเค ร่ืองหมายวูดแบดจสองทอนตามความใน 
ขอ ๑๐ (๗) 
  ขอ ๑๑ ระดับที่สอง การฝกอบรมผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  แบงออกเปนสองขั้น 
ดังตอไปนี้ 
    ขั้นที่หนึ่ง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C. 
  ขั้นที่สอง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
(Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ L.T.C. 
  ขอ ๑๒ ระดับที่สอง ขั้นท่ีหนึ่ง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C. 
                   วัตถุประสงค เพื่อใหทราบหลักการสําคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาติ
นําไปใชในการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รับนโยบายขององคการลูกเสือโลกเกี่ยวกับดานวิชาการ      
การฝกอบรม การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะและเจตคติ รายละเอียดในการ
ฝกอบรม  มีดังตอไปนี้     
                    (๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม 
  (๒) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน
ไมนอยกวาสองป และในระยะเวลาสองปนั้นไดทําการฝกอบรมลูกเสือไดผลดีหรือเขารวมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสืออยางตอเนื่อง และไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนหรือขั้นความรู
ชั้นสูง ใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมไมนอยกวาสามครั้ง และผูอํานวยการฝกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหนาที่ 
     (๓) ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน และผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัดแลวแตกรณี สนับสนุนและอนุญาต 
ใหเขารับการฝกอบรม 
  (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพ 
มหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองไดรับอนญุาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ  โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน 
 (๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลกูเสอืทีม่คีณุวุฒหิัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  (L.T.) และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ  
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  (๖) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
(A.L.T.C.) หรือผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร 
  (๗) ผูอํานวยการฝกอบรมและเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูลงนามในวุฒิบัตร    
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม  เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาตภิายใน
สามสิบวัน  
  (๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๑๒ (๗) 
  (๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น    
  ขอ ๑๓ ผูไดรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสอื (Assistant 
Leader Trainer) โดยมีอักษรยอ A.L.T. และมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจสามทอน  มีคุณสมบัติและ
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
    (๑) ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
            (๒) ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรู 
เบื้องตน (B.T.C.) หรือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลกูเสอื (A.L.T.C.) 
ไมนอยกวาหกครั้ง  หรือไดรับแตงตั้ งหรือไดรับ เชิญใหอยูในคณะผู ใหการฝกอบรมผู กํากับลูกเสือ         
ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) หรือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ 
(A.L.T.C.) ไมนอยกวาสามครั้ง และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูกเสือ เชน วิชานายหมูลูกเสือ วิชาอยูคาย 
พักแรม หรืออื่นๆ ไมนอยกวาสามครั้ง รวมกันไมนอยกวาหกครั้ง 
            (๓) ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสือกรุงเทพ 
มหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัดแลวแตกรณี เปนผูเสนอขอรับการแตงตั้ง 
ใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏบิตังิานตามแบบ 
ที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
   (๔) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ 
สามทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร  เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุมัติและแตงตั้งใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) และมีสิทธิประดับ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอน 
             (๕) สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูออกเครื่องหมายวูดแบดจสามทอนตามความ 
ในขอ ๑๓ (๔) 
  ขอ ๑๔ ระดับที่สอง ขั้นที่สอง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหนาผูใหการ 
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ L.T.C. 
  วัตถุประสงค เพื่อนําหลักการสําคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาติและ
องคการลูกเสือโลกไปใชในการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รับนโยบายขององคการลูกเสือโลก 
เกี่ยวกับดานวิชาการ การวางแผนการฝกอบรม การบริหารงานลูกเสือ และสรางภาวะผูนําใหมีความรู ทักษะ 
ความสามารถในการบริหารจัดการและมีอุดมการณในกิจการลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้ 
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  (๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม 
  (๒) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ไดผานการฝกอบรมและไดรับ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอนไมนอยกวาหนึ่งป และเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขัน้ความรูเบือ้งตน
อยางนอยสองคร้ัง ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูงใหอยูใน
คณะผูใหการฝกอบรมไมนอยกวาสองครั้ง และผูอํานวยการฝกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหนาที่เปนผูมี
คุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง 
           (๓) ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสือกรุงเทพ 
มหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานตนสังกัดแลวแตกรณี สนับสนุนและอนุญาต 
ใหเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร 
  (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพ 
มหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ  สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาต
จากสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปนผูดําเนินการ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน 
 (๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลกูเสอืทีม่คีณุวุฒหิัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ   
  (๖) คณะผูใหการฝกอบรมประกอบดวยผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิหัวหนาผูใหการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามที่
เห็นสมควร                
  (๗) ผูอํานวยการฝกอบรมและเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูลงนามในวุฒิบัตร  
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม  เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาตภิายใน
สามสิบวัน 
  (๘)  สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒบิัตรตามความในขอ ๑๔ (๗) 
           (๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ  วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น   
  ขอ ๑๕ ผูไดรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ   (Leader 
Trainer)   โดยมีอักษรยอ L.T. และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสี่ทอน  มีคุณสมบัติและรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
(L.T.C.) ไมนอยกวาหนึ่งป และ 
  (๒) เปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ไมนอยกวาสองครั้ง 
และไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือ
ขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)  หรือทั้งสองอยางรวมกันไมนอยกวาสี่ครั้ง  หรือ 
  (๓) เปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 
และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูกเสือ เชน วิชานายหมูลูกเสือ วิชาอยูคายพักแรม หรืออื่นๆ ไมนอยกวา  
หนึ่งคร้ัง รวมกันไมนอยกวาสองครั้ง และไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือทั้งสอง
อยางรวมกันไมนอยกวาสี่ครั้ง 
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  (๔) ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ  ผูอํานวยการลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัด เปนผูเสนอขอรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิ
หัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด  เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  
  (๕) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ     
สี่ทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร  เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาตอินุมตัิ
และแตงตั้งใหมีคุณวุฒิหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ   
สี่ทอน   
  (๖) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกเครื่องหมายวูดแบดจสี่ทอนตามความในขอ ๑๕ (๕) 
  ขอ ๑๖  หลักสูตรและวิธีการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่หนึ่ง และระดับที่สอง   
การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเหลาสมุทร  และเหลาอากาศ  การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับ
ผูนํา การฝกอบรมวิทยากรประจําหมู การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบุกเบิก วิชาแผนท่ี - เข็มทิศ 
วิชาระเบียบแถว วิชาการอยูคายพักแรม หรือหลักสูตรอ่ืน ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ 
  ขอ ๑๗ เพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือและเปนกรณีท่ีมีความจําเปนอาจมี
การผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระเบียบนี้กําหนดไว โดยผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณา 
เสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติอนุมัติ  
  ขอ ๑๘ ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๔   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 

(นายพงศเทพ   เทพกาญจนา) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต ิ


