(คูฉบับ)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๖

----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ วาดวยการฝกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ ว า ด ว ยการฝ ก อบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ระเบี ย บสํ า นัก งานคณะกรรมการบริห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ ว า ด วยแผนการฝ กอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบีย บนี้ใหใชระเบีย บ
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)
ขั้นทีส่ ี่ ขั้นความรูชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) โดยมีอักษรยอ A.T.C.
ขั้นทีห่ า ขั้นปฏิบตั ิการและประเมินผล (Application and Evaluation)
ขอ ๖ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นความรูทั่วไป (General Information Course)
วัตถุประสงค เพื่อจูงใจบุคลากรทางการลูกเสือและผูสนใจในกิจการลูกเสือใหมีความเขาใจ
ในขบวนการลูกเสือ วัตถุประสงคและสาระสําคัญของการลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมหนึ่งวัน
(๒) ผูที่เขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือหรือผูสนใจในกิจการลูกเสือที่มีอายุ
ตั้งแตสิบแปดปขึ้นไป

-๒(๓) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร สมาคมสโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือที่เปนนิติบุคคล และหนวยงานที่เกี่ย วของ
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สวนภูมิภ าค ไดแก สํานักงาน
ลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมสโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด
(๔) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ ัวหนา
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) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูล งนามในวุฒิบัต รมอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้น
การฝกอบรมให ผูอํ านวยการฝ กอบรมรายงานผลไปยังผูรับ ผิ ดชอบในการดํา เนินงานภายในสิ บห าวั น และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายในสามสิบวัน
(๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๖ (๗)
(๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๗ ระดับ ที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นความรูเ บื้องตน (Basic Unit Leader Training Course)
โดยมีอักษรยอ B.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวิธีการฝกอบรมลูกเสือแตละประเภท การวางแผน
กําหนดการฝกอบรมลูกเสือแตละประเภทและสามารถทําหนาที่เปนรองผูกํากับ กองลูกเสือตามประเภทนั้นๆ
รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมสามวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) การจัดการฝกอบรม ใหจัดแยกตามประเภทลูกเสือ
(๓) ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ได แ ก บุ ค ลากรทางการลู กเสื อหรื อผู ส นใจในกิ จการลู ก เสื อ
ที่ผานการฝกอบรมขั้นความรูทั่วไป
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลู ก เสื อกรุ ง เทพมหานคร และหน วยงานที่ เ กี่ ย วข อง สํ า หรับ หนวยงานที่เ กี่ ย วข องต อ งไดรับ อนุ ญาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแลวแตกรณีเปนผู
กําหนดเลขรุน สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด โดยสํานักงานลูกเสือ
จังหวัดเปนผูกําหนดเลขรุน

-๓(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ ัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับ ลูกเสือ (L.T.) หรือมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.)
และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามความในขอ ๗ (๔)
(๖) คณะผู ให การฝ ก อบรมประกอบดวยผู ที่ ผา นการฝก อบรมขั้น หั วหนาผูใหการฝกอบรม
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
(๗) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๘) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูลงนามในวุฒิบัต รมอบใหผูที่ผานการฝกอบรมพรอมหวงสวม
ผาผูกคอแบบกิลเวลล เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิด ชอบในการ
ดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิด ชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน
(๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๗ (๘)
(๑๐) การเก็บเงินคาธรรมเนีย มในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๘ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สาม ขั้นฝกหัดงาน (In-Service Training)
วัตถุประสงค เพื่อนําความรูที่ไดเรียนมาแลวในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่ส องไปใชในการฝกอบรม
ลูกเสือโดยใหมีการศึกษาหาความรูภ าคปฏิบั ติเพิ่มเติ มจากการไปดูงาน แลกเปลี่ ยนความรู ความคิด และ
ประสบการณกับผูบังคับบัญชาลูกเสืออื่น ทําใหเกิดความเขาใจและความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ รายละเอียด
ในการฝกหัดงาน มีดังตอไปนี้
(๑) กํา หนดระยะเวลาดํ า เนิ น การฝ ก หั ด งานตามความในข อ ๘ (๒) หลั งจากที่ ได ผ า น
การฝกอบรมขั้นความรูเบื้องตน และมีระยะเวลาดําเนินงานไมนอยกวาสี่เดือน
(๒) การดําเนินการฝกหัดงาน
(ก) ทําการฝกอบรมลูกเสือในกองลูกเสืออยางนอยแปดครั้ง
(ข) เขารวมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง เชน การเดินทางไกล การอยูค า ย
พักแรม การสะกดรอย การเดินทางสํารวจ การใหบริการและพัฒนาชุมชน การไปเยี่ย มชมแหลงทรัพยากร
ของทองถิ่น เปนตน อยางนอยหนึ่งครั้ง
(ค) ศึกษากิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่นอยางนอยหนึ่งครั้ง
(๓) ใหผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนเปนผูรับรองการฝกหัดงาน
ขอ ๙ ระดับ ที่หนึ่ง ขั้นที่สี่ ขั้นความรูชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course)
โดยมีอักษรยอ A.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อเปนการพัฒนาตอเนื่องกันทั้งในดานการเปนผูนําและทักษะในการฝกอบรม
ในระดั บสู งแก ลูกเสื อ เปน การเพิ่มประสบการณในการฝกอบรมและทักษะที่ จํา เปนในการฝ กอบรมลูกเสื อ
สามารถทําหนาที่ผูกํากับกองลูกเสือหรือรองผูกํากับกองลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) การจัดฝกอบรมใหจัดแยกกันตามประเภทลูกเสือ
(๓) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ผานการฝกอบรมขั้นความรูเบื้องตน
ไมนอยกวาสี่เดือน และผานการฝกหัดงานขั้นที่สาม

-๔(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน สวนกลาง ไดแก สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
ลู ก เสื อกรุ ง เทพมหานคร และหน วยงานที่ เ กี่ ย วข อง สํ า หรับ หนวยงานที่เ กี่ ย วข องต อ งไดรับ อนุ ญาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครแลวแตกรณีเปน
ผูกําหนดเลขรุน สวนภูมิภ าค ไดแ ก สํานักงานลูกเสือ จัง หวัด สํานักงานลูกเสือ เขตพื้น ที่การศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานลูกเสือจังหวัด โดยสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดเปนผูกําหนดเลขรุน
(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ ัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับ ลู กเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากผูรับผิด ชอบในการ
ดําเนินงานตามความในขอ ๙ (๔)
(๖) คณะผู ให การฝ ก อบรมประกอบดวยผู ที่ ผา นการฝก อบรมขั้น หั วหนาผูใหการฝกอบรม
ผูกํากับลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
(๗) ผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๘) ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูล งนามในวุฒิบัตรมอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้น
การฝกอบรมให ผูอํ านวยการฝ กอบรมรายงานผลไปยังผูรับ ผิ ดชอบในการดํา เนินงานภายในสิ บห าวั น และ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายในสามสิบวัน
(๙) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๙ (๗)
(๑๐) การเก็บเงินคาธรรมเนีย มในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติวาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๑๐ ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่หา ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation)
วัตถุป ระสงค เพื่อนํ าความรูและประสบการณที่ ไดรับมาจากการฝกอบรมตั้งแตขั้นที่หนึ่ง
ถึงขั้ นที่สี่ ไปใชในการฝ กอบรมลูกเสือ พัฒนาตนเองให มีความรูและทั กษะเพิ่มขึ้นและได รับ การประเมินผล
ขั้นสุดทายเพื่อใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.) และมีสิทธิประดับเครื่องหมายหมายวูดแบดจสองทอน รายละเอียด
ในการปฏิบัติการและประเมินผล มีดังตอไปนี้
(๑) บุคลากรทางการลูกเสือที่ผานการฝกอบรมทั้งสี่ขั้นดังกลาวขางตน ตองนําความรูแ ละ
ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรมไปดําเนินการในกองลูกเสือเปนเวลาอยางนอยสี่เ ดือนแตไมเกินสองปนับจากวัน
สิ้นสุดการฝกอบรมขั้นความรูชั้นสูง จากนั้นใหเสนอรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพ
มหานคร หรือสํานักงานลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี ตามแบบการประเมินผลที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด
(๒) การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลใหเ ปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติกําหนด
(๓) ผู อํา นวยการสํานักเลขาธิ การ สํา นักงานลูก เสื อแหง ชาติ ผูอํ านวยการลูกเสื อกรุงเทพ
มหานคร หรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด แลวแตกรณี เสนอรายชื่อบุค ลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) ที่มีคุณลักษณะ
มีความรูความสามารถเป นแบบอย างที่ ดี และสมควรไดรับการแตงตั้งให เ ปนกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิในการตรวจ
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลตามประเภทที่ได รับเครื่องหมายวูด แบดจสองท อน ไปยังเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติเพื่ออนุมัติและแตงตั้ง
(๔) กรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิตามความในขอ ๑๐ (๓) มี วาระการปฏิ บัติห นา ที่ได คราวละสี่ ป
นับแตวันไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

-๕(๕) การตรวจขั้ นปฏิ บัติ การและประเมิ นผลแต ล ะครั้ งให มีกรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิต ามความ
ในขอ ๑๐ (๓) อยางนอยหนึ่งคน
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเปนผูเสนอผลการตรวจ
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงาน
ลูกเสือจังหวัดแลวแตกรณี
(๗) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเ สนอรายชื่อผูที่ เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ
สองทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุค ลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุมัติและแตงตั้งใหมีคุณวุฒิวูดแบดจ (W.B.)
(๘) ใหมีการประกอบพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจสองทอนและหนังสือสําคัญการแตงตั้งใหมี
สิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอนตามความเหมาะสม
(๙) สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ เ ป น ผู อ อกเครื่ อ งหมายวู ด แบดจ ส องท อ นตามความใน
ขอ ๑๐ (๗)
ขอ ๑๑ ระดับ ที่ สอง การฝ กอบรมผู ใหการฝ กอบรมผู กํากับ ลู กเสื อ แบงออกเปนสองขั้น
ดังตอไปนี้
ขั้นที่ห นึ่ง การฝ กอบรมบุ คลากรทางการลูกเสือ ขั้นผูช วยหั วหนา ผูใหการฝ กอบรมผู กํากับ
ลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C.
ขั้นที่สอง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสื อ
(Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ L.T.C.
ขอ ๑๒ ระดับที่สอง ขั้นที่หนึ่ง การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ A.L.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบหลักการสําคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาติ
นําไปใชในการฝกอบรมบุค ลากรทางการลู กเสือ รับนโยบายขององคการลูกเสื อโลกเกี่ย วกับดานวิ ชาการ
การฝ กอบรม การบริห ารงานลู กเสือ เพื่อพัฒ นาและเพิ่มพูนความรู ทั กษะและเจตคติ รายละเอีย ดในการ
ฝกอบรม มีดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือที่ไดรับเครื่องหมายวูดแบดจสองทอน
ไมนอยกวาสองป และในระยะเวลาสองปนั้นไดทําการฝกอบรมลูกเสือไดผลดีหรือเขารวมในการจัด กิจกรรม
ลูกเสืออยางตอเนื่อง และไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนหรือขั้นความรู
ชั้นสูง ใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมไมนอยกวาสามครั้ง และผูอํานวยการฝกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหนาที่
(๓) ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน และผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ สํา นักงานลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสื อ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลู กเสื อ จัง หวัด หรือหนวยงานตนสั งกั ด แล วแต กรณี สนับสนุนและอนุญ าต
ใหเขารับการฝกอบรม
(๔) ผูรับ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น งาน สํ า นักงานลู ก เสื อแห งชาติ สํ า นักงานลู กเสื อกรุงเทพ
มหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน
(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ ัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ

-๖(๖) คณะผู ให การฝ ก อบรมประกอบด วยผู ที่ ผ า นการฝก อบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ
ขั้นหั วหน าผู ใหการฝ กอบรมผู กํากับ ลูกเสือ (L.T.C.) หรือขั้ นผู ช วยหั วหน าผู ใหการฝ กอบรมผู กํากับ ลูกเสื อ
(A.L.T.C.) หรือผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๗) ผูอํา นวยการฝ กอบรมและเลขาธิก ารสํานักงานลูกเสือแหงชาติเ ปนผูลงนามในวุฒิบัต ร
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิด ชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน
(๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒิบัตรตามความในขอ ๑๒ (๗)
(๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๑๓ ผูไดรับการแตงตั้งใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Assistant
Leader Trainer) โดยมีอักษรยอ A.L.T. และมีสิทธิป ระดับเครื่องหมายวูดแบดจส ามทอน มีคุณสมบัติแ ละ
รายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ผานการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) ได รับ แต งตั้ ง หรือ ได รับ เชิญ ให อยู ใ นคณะผู ให ก ารฝก อบรมผู กํ ากั บ ลู กเสื อขั้ น ความรู
เบื้องตน (B.T.C.) หรือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ไม น อ ยกว า หกครั้ ง หรื อ ได รั บ แต ง ตั้ ง หรื อ ได รั บ เชิ ญ ให อ ยู ใ นคณะผู ใ ห ก ารฝ ก อบรมผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ
ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) หรือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
(A.L.T.C.) ไมนอยกวาสามครั้ง และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูกเสือ เชน วิช านายหมูลูกเสือ วิชาอยูคาย
พักแรม หรืออื่นๆ ไมนอยกวาสามครั้ง รวมกันไมนอยกวาหกครั้ง
(๓) ผู อํา นวยการสํานักเลขาธิ การ สํา นักงานลูก เสื อแหง ชาติ ผูอํ านวยการลูกเสื อกรุงเทพ
มหานคร ผูอํ านวยการลูก เสื อจัง หวั ด หรือ หนว ยงานตนสั ง กัด แล ว แตกรณี เป นผูเ สนอขอรับ การแต ง ตั้ ง
ใหมีคุณวุฒิผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแบบ
ที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๔) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเ สนอรายชื่อผูที่ เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ
สามทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุค ลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
อนุ มั ติ แ ละแตง ตั้ ง ให มีคุ ณวุ ฒิผู ช ว ยหั ว หน าผู ให ก ารฝ ก อบรมผู กํา กั บ ลู กเสื อ (A.L.T.) และมี สิ ท ธิ ป ระดั บ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอน
(๕) สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ เ ป น ผู อ อกเครื่ อ งหมายวู ด แบดจ ส ามท อ นตามความ
ในขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๑๔ ระดับ ที่ สอง ขั้ น ที่ส อง การฝ กอบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อขั้นหั วหนาผู ใหการ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (Leader Trainers Course) โดยมีอักษรยอ L.T.C.
วัตถุประสงค เพื่อนําหลักการสําคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแหงชาติแ ละ
องค ก ารลู ก เสื อ โลกไปใช ใ นการฝ ก อบรมบุ ค ลากรทางการลู ก เสือ รั บ นโยบายขององค ก ารลู ก เสื อ โลก
เกี่ยวกับดานวิชาการ การวางแผนการฝกอบรม การบริหารงานลูกเสือ และสรางภาวะผูนําใหมีความรู ทักษะ
ความสามารถในการบริหารจัดการและมีอุดมการณในกิจการลูกเสือ รายละเอียดในการฝกอบรม มีดังตอไปนี้

-๗(๑) กําหนดระยะเวลาฝกอบรมเจ็ดวัน โดยอยูประจํา ณ คายฝกอบรม
(๒) ผูเขารับการฝกอบรม ไดแ ก บุคลากรทางการลูก เสือที่ไดผา นการฝกอบรมและไดรับ
เครื่องหมายวูดแบดจสามทอนไมนอยกวาหนึ่งป และเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขัน้ ความรูเ บือ้ งตน
อยางนอยสองครั้ง ไดรับแตงตั้งหรือไดรับเชิญจากผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูงใหอยูใน
คณะผู ให การฝ กอบรมไมน อยกว า สองครั้ง และผู อํ า นวยการฝ กอบรมรับ รองผลการปฏิ บัติ ห นา ที่ เ ป นผู มี
คุณลักษณะเหมาะสมที่จะเปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง
(๓) ผู อํา นวยการสํานักเลขาธิ การ สํา นักงานลูก เสื อแหง ชาติ ผูอํ านวยการลูกเสื อกรุงเทพ
มหานคร ผู อํา นวยการลูกเสือจั งหวัด หรือหัว หนาหนว ยงานต นสั งกัดแลวแต กรณี สนับสนุนและอนุญ าต
ใหเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร
(๔) ผู รับผิ ด ชอบในการดํ าเนินงาน สํ านัก งานลู กเสื อแห งชาติ สํ านัก งานลูกเสือ กรุงเทพ
มหานคร สํานักงานลูกเสือจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับหนวยงานที่เกี่ย วของตองไดรับอนุญาต
จากสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหเปนผูดําเนินการ โดยสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนดเลขรุน
(๕) ผูอํานวยการฝกอบรม (Course Leader) ไดแก บุคลากรทางการลูกเสือทีม่ คี ณ
ุ วุฒหิ ัวหนา
ผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการฝกอบรมจากเลขาธิการสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ
(๖) คณะผู ใ ห การฝ กอบรมประกอบด วยผู ที่ ได รับ การแต ง ตั้ ง ให มีคุ ณวุฒิ หั ว หนา ผู ให การ
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) หรือผูอํานวยการฝกอบรมอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนวิทยากรตามที่
เห็นสมควร
(๗) ผูอํา นวยการฝ กอบรมและเลขาธิก ารสํานักงานลูกเสือแหงชาติเ ปนผูลงนามในวุฒิบัต ร
มอบใหผูที่ผานการฝกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรมใหผูอํานวยการฝกอบรมรายงานผลไปยังผูรับผิด ชอบใน
การดําเนินงานภายในสิบหาวัน และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานรายงานไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติภายใน
สามสิบวัน
(๘) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกวุฒบิ ัตรตามความในขอ ๑๔ (๗)
(๙) การเก็บเงินคาธรรมเนียมในการฝกอบรมใหเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ วาดวยคาบํารุง คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น
ขอ ๑๕ ผูไดรับการแต งตั้งใหมีคุณวุฒิหัว หนาผู ใหการฝ กอบรมผูกํากับ ลูกเสือ (Leader
Trainer) โดยมีอักษรยอ L.T. และมีสิทธิป ระดับเครื่องหมายวูดแบดจสี่ทอน มีคุณสมบัติและรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(๑) ผ านการฝก อบรมบุค ลากรทางการลู กเสื อขั้น หั วหนาผูให การฝ กอบรมผู กํากับ ลูกเสื อ
(L.T.C.) ไมนอยกวาหนึ่งป และ
(๒) เปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ไมนอยกวาสองครั้ง
และไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือ
ขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือทั้งสองอยางรวมกันไมนอยกวาสี่ครั้ง หรือ
(๓) เปนผูอํานวยการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C.) ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
และเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมลูกเสือ เชน วิช านายหมูลูกเสือ วิช าอยูคายพักแรม หรืออื่นๆ ไมนอยกวา
หนึ่งครั้ง รวมกันไมนอยกวาสองครั้ง และไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเชิญใหอยูในคณะผูใหการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง (A.T.C.) หรือขั้นผูชวยหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือทั้งสอง
อยางรวมกันไมนอยกวาสี่ครั้ง

-๘(๔) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก เลขาธิ ก าร สํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ ผู อํ า นวยการลู ก เสื อ
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด หรือหนวยงานตนสังกัด เปนผูเสนอขอรับ การแตงตั้งใหมีคุณวุฒิ
หัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) โดยทําเปนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด เสนอไปตามลําดับจนถึงสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
(๕) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูเ สนอรายชื่อผูที่ เห็นสมควรไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ
สี่ทอนไปยังผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติอนุมตั ิ
และแตงตั้งใหมีคุณวุฒิหัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ (L.T.) และมีสิทธิประดับ เครื่องหมายวูดแบดจ
สี่ทอน
(๖) สํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูออกเครื่องหมายวูดแบดจสี่ทอนตามความในขอ ๑๕ (๕)
ขอ ๑๖ หลักสูตรและวิธีการฝกอบรมบุค ลากรทางการลูกเสือระดับ ที่หนึ่ง และระดับที่ส อง
การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเหลาสมุทร และเหลาอากาศ การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับ
ผูนํา การฝกอบรมวิทยากรประจําหมู การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบุกเบิก วิชาแผนที่ - เข็มทิศ
วิชาระเบียบแถว วิชาการอยูคายพักแรม หรือหลักสูตรอื่น ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติ
ขอ ๑๗ เพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือและเปนกรณีที่มีความจําเปนอาจมี
การผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระเบียบนี้กําหนดไว โดยผูตรวจการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากรพิจารณา
เสนอเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติอนุมัติ
ขอ ๑๘ ใหเลขาธิก ารสํ านักงานลูกเสื อแห งชาติ รักษาการใหเ ปนไปตามระเบีย บนี้และใหมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายพงศเทพ เทพกาญจนา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

