ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักสูตรวิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และความในข้อ ๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักสูตรวิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริห ารลู กเสื อแห่ งชาติ ว่าด้วยหลักสูตร
วิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ หลักสูตรวิชาพิเศษที่ใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ มีสองหลักสูตร ได้แก่
(๑) หลักสูตรทักษะลูกเสือ
(๒) หลักสูตรเฉพาะหน่วย
ข้อ ๔ หลักสูตรทักษะลูกเสือ ประกอบด้วย
(๑) การบุกเบิก
(๒) การจัดค่ายพักแรม
(๓) แผนที่และเข็มทิศ
(๔) ระเบียบแถวลูกเสือ
(๕) การบันเทิงในกองลูกเสือ
ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
(๑) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทักษะทางลูกเสือเฉพาะด้าน
(๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะทางลูกเสือเฉพาะด้าน
(๓) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือนำทักษะทางลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาลูกเสือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติให้เจริญก้าวหน้า
ข้อ ๖ วิธีการฝึกอบรม
(๑) หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม สำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ เป็ น ผู้ ก ำหนดหลั ก สู ต ร และคู่ มื อ
การฝึกอบรม
(๒) กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม เป็นไปตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด โดยอยู่ประจำ
ณ ค่ายฝึกอบรม
(๓) การจัดการฝึกอบรมไม่แยกประเภท และใช้วิธีการทางลูกเสือ
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลู กเสือที่มีคุณวุฒิ ตามที่สำนักงานลู กเสื อ
แห่งชาติกำหนด มีสุขภาพดี และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

-๒(๕) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการฝึกอบรม ได้แก่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงาน
ลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
จั ดการฝึ กอบรม ต้ องขออนุ มั ติ เปิ ดการฝึ กอบรมจากสำนั กงานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ไม่ น้ อ ยกว่าสามสิ บ วันก่ อ น
การฝึกอบรม
(๖) ผู้อำนวยการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือ (L.T.) และมีประสบการณ์เคยเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง มาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองครั้ง โดยผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้ง
(๗) คณะผู้ให้การฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ หัวหน้าผู้ให้การ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.) ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้า ผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ (L.T.C.) ผู้ช่วย
หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือผู้ที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะลูกเสือที่จัดการฝึกอบรม
คณะผู้ ให้ การฝึ กอบรมต้องมีผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ตรทักษะลู กเสื อที่ จัดการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่าห้ าคน
ผู้อำนวยการฝึกอบรมอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๘) เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้อนุญาตให้จัดการฝึกอบรม แต่งตั้งผู้อำนวยการ
ฝึกอบรม คณะผู้ให้การฝึกอบรม กำหนดเลขรุ่น กำหนดรูปแบบวุฒิบัตร และเลขทะเบียนวุฒิบัตรมอบแก่ผู้ผ่าน
การฝึกอบรม
(๙) การลงนามในวุฒิบัตรมอบให้ผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรม
ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงนามในวุฒิบัตรร่วมกับ
ผู้อำนวยการฝึกอบรม
ส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลงนามในวุฒิบัตรร่วมกับผู้อำนวยการฝึกอบรม
(๑๐) การรายงานผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมรายงาน
ผลไปยังผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมภายในสิบห้าวัน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการ
ฝึกอบรมรายงานไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน
ข้อ ๗ หลักสูตรเฉพาะหน่วย ประกอบด้วย
(๑) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(๒) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประชาธิปไตย
(๓) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือคุณธรรม
(๔) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย
(๕) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสืออาสาจราจร
(๖) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
(๗) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือไซเบอร์
(๘) การฝึกอบรมผู้บุคลากรทางการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๙) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือพิทักษ์ป่า
(๑๐) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือช่อสะอาด
(๑๑) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวัฒนธรรม
(๑๒) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์
(๑๓) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือทักษะชีวิต
(๑๔) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือมัคคุเทศก์

-๓(๑๕) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรเฉพาะหน่วยที่ไม่ได้กำหนดในระเบียบนี้ หาก
ส่วนราชการ หน่วยงานหรือองค์กรประสงค์จะดำเนินการโดยมีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ให้นำเสนอสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๘ วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
(๑) เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในการจัด กิจ กรรมลู ก เสื อ
ตามนโยบายและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกับหน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุน
กิจการลูกเสือ
(๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจในจุดหมาย หลักการและวิธีการ
การพัฒนาลูกเสือเฉพาะหน่วย
(๓) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือนำความรู้ไปฝึกอบรมลูกเสือเฉพาะหน่วยได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถส่งเสริมให้ลูกเสือทำกิจกรรมตามนโยบายและข้อตกลงความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติให้เจริญก้าวหน้า
ข้อ ๙ วิธีการฝึกอบรม
(๑) หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม เครื่อ งหมาย และวุฒิ บั ต รผ่ า นการฝึ ก อบรม ให้ ส่ ว นราชการ
หน่ ว ยงาน หรื อ องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ จั ด ทำหลั ก สู ต รและคู่ มื อ การฝึ ก อบรมนำเสนอผู้ ต รวจการลู ก เสื อ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรพิจารณาเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
(๒) กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมสามวัน โดยอยู่ประจำ ณ ค่ายฝึกอบรม
(๓) การจัดการฝึกอบรมไม่แยกประเภท และใช้วิธีการทางลูกเสือ
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้เบื้องต้นเป็นอย่างต่ำ มีสุขภาพดี และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
(๕) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการฝึกอบรม ได้แก่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงาน
ลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงาน
หรือองค์กรตามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
(๖) ผู้อำนวยการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือ (L.T.) โดยผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้ง
(๗) คณะผู้ให้การฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ หัวหน้า ผู้ให้การ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.) ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) ผู้ช่วย
หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.) ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับ
ลูกเสือ (A.L.T.C.) หรือผู้ที่มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะหน่วยที่จัดการฝึกอบรม
คณะผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมต้ อ งมี ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเฉพาะหน่ ว ยที่ จั ด การฝึ ก อบรมไม่ น้ อ ยกว่ า
ห้าคน ผู้อำนวยการฝึกอบรมอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นวิทยากรตามที่เห็นสมควร
(๘) การอนุญาตให้จัดการฝึกอบรม การแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะผู้ให้การฝึกอบรม
กำหนดเลขรุ่น กำหนดรูปแบบวุฒิบัตร และเลขทะเบียนวุฒิบัตรมอบแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ส่วนกลาง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้ าหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้อนุญาตให้ จัดการฝึกอบรมและ
แต่งตั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรม
ส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ผู้อนุญาต
ให้จัดการฝึกอบรมและแต่งตั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรม

-๔(๙) การลงนามในวุฒิบัตรมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ส่ ว นกลาง ผู้ อ ำนวยการสำนั ก เลขาธิ การ สำนั ก งานลู ก เสื อแห่ งชาติ ผู้ อ ำนวยการลู ก เสื อ
กรุงเทพมหานคร หรือหั วหน้ าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อตกลงความร่วมมือลงนาม
ในวุฒิบัตรร่วมกับผู้อำนวยการฝึกอบรม
ส่ ว นภู มิ ภ าค ผู้ อ ำนวยการลู ก เสื อ จั งหวัด ผู้ อ ำนวยการลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลงนาม
ในวุฒิบัตรร่วมกับผู้อำนวยการฝึกอบรม
(๑๐) การรายงานผลการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมรายงาน
ผลไปยังผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมภายในสิบห้าวัน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการ
ฝึกอบรมรายงานไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน
ข้อ ๑๐ การเก็ บ เงิน ค่าธรรมเนีย มในการฝึ ก อบรม ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคั บคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น
ข้อ ๑๑ เพื่ อส่ งเสริ ม ความเจริญ ก้ าวหน้ าของกิจ การลู ก เสื อและเป็ น กรณี ที่ มี ค วามจำเป็ น
อาจมีการผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ โดยผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร
พิจารณาเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอนุมัติ
ข้ อ ๑๒ ให้ เ ลขาธิ ก ารสำนั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ รั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนี้
และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

