ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บสำนั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่ าด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑
(๒) บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
ก. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๑ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นที่ ๒ ขั้นความรู้
เบื้องต้น นำความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาแล้วไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในกองของตน
๒. เพื่อสนั บ สนุ น ให้มีการศึกษาหาความรู้ภ าคปฏิบัติเพิ่มเติมโดยการไปดูงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์กับผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น
๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความมั่นใจในการปฏิบัติของตน
ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัดงาน
๑. การฝึ กหั ด งานมีก ำหนดระยะเวลาอย่างน้ อยสี่ เดื อน นั บ ตั้งแต่วัน สิ้ น สุ ดการฝึ ก อบรม
ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
๒. ผู้เข้ารับการฝึกหัดงาน ได้แก่ ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นแล้ว
๓. การดำเนินการฝึกหัดงาน
(๑) ทำการฝึกอบรมลูกเสือในกองลูกเสือที่สังกัดอย่างน้อยแปดครั้ง
(๒) เข้าร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่าย
พักแรม การสะกดรอย การเดินทางสำรวจ การให้บริการและพัฒนาชุมชน การไปเยี่ยมชมแหล่งทรัพยากร
ของท้องถิ่น เป็นต้น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
(๓) ศึกษากิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

-๒๔. ผู้รับผิดชอบในการรับรองการฝึกหัดงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ค. การรับรองการฝึกหัดงาน
๑. เมื่อจะให้มีการรับรองการฝึกหัดงานเมื่อใด ให้ผู้ฝึกหัดงานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการรับรอง
การฝึกหัดงานดังกล่าวข้างต้น ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน ก่อนถึงวันกำหนดนัดหมายให้ไปทำ
การตรวจรับรอง
๒. เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองได้ตรวจแล้วปรากฏผลอย่างไรให้ลงชื่อรับรองไว้
ในแบบรายงานผลการตรวจรับรองด้วย
๓. ในระหว่างที่ ไปตรวจนั้น ให้ ผู้ รับผิ ดชอบในการตรวจรับรองสั มภาษณ์ ผู้ ฝึกหั ดงานเรื่อง
ต่อไปนี้ด้วย
(๑) ระบบหมู่
(๒) การประชุมนายหมู่
(๓) การฝึกอบรมลูกเสือตามข้อบังคับฯ
(๔) การบำเพ็ญประโยชน์
(๕) การร่วมมือกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๖) การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
(๗) การจัดกิจกรรมลูกเสือ
(๘) การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๙) เรื่องอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อได้สัมภาษณ์แล้ว หากเห็นว่าควรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ทำได้
๔. การรายงานผลการตรวจรับรอง ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจรับรองขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัด
งาน ดังแนบท้ายระเบียบนี้
ง.การเสนอรายงานผลการตรวจรับรอง
เมื่อผู้ฝึกหัดงานได้ผ่านการตรวจตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว หากประสงค์จะไปเข้ารับ
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๔ ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้แนบแบบรายงานผลการตรวจรับรองเสนอไปพร้อมกับ
ใบสมัคร
ข้อ ๔ ให้ เลขาธิการสำนักงานลู กเสือแห่ งชาติรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้ มี
อำนาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นที่ ๓
ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบรายงานผลการรับรอง
กลุ่ม/กองลูกเสือโรงเรียน.................................................
ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)...................................................................................................................... ..............
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน...............................................................................................................ขอรับรองว่า
๑. (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................นามสกุล................................................................
ตำแหน่งหน้าที่การงาน......................................................โรงเรียน................................................................
๒. ตำแหน่งทางลูกเสือ...........................................................กลุ่ม/กองลูกเสือโรงเรียน......................................
เขต/อำเภอ........................................................................จังหวัด..................................................................
๓. ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๑ ขั้นความรู้ทั่วไป เมื่อวันที่..............................................................
ณ ค่ายฝึกอบรม...........................................................................................จังหวัด........................................
๔. ได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือประเภท......................................................ขั้นที่ ๒ ขั้นความรู้เบื้องต้น
ระหว่างวันที่ ....................................ณ (ค่ายฝึกอบรม).............................................จังหวัด..........................
๕. ได้ฝึกหัดงานขั้นที่ ๓ ณ กลุ่ม/กองลูกเสือโรงเรียน....................................................ตั้งแต่วันที่......................
๖. ผลการฝึกหัดงาน เป็นผูม้ ีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ระดับความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ที่
เรื่อง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
๑. ระบบหมู่
๒. การประชุมนายหมู่
๓. การฝึกอบรมลูกเสือตามข้อบังคับฯ
๔. การบำเพ็ญประโยชน์
๕. การร่วมมือกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๖. การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
๗. การจัดกิจกรรมลูกเสือ
๘. การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๙. อื่น ๆ.................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่..........................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง
(....................................................)
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน..................................................
(ประทับตราโรงเรียน)

(คู่ฉบับ)
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บสำนั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่ าด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑
(๒) บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
ก. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๑ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นที่ ๒ ขั้ นความรู้
เบื้องต้น นำความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาแล้วไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในกองของตน
๒. เพื่อสนั บ สนุ น ให้มีการศึกษาหาความรู้ภ าคปฏิบัติเพิ่มเติมโดยการไปดูงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์กับผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น
๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความมั่นใจในการปฏิบัติของตน
ข. การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัดงาน
๑. การฝึ กหั ด งานมีก ำหนดระยะเวลาอย่างน้ อยสี่ เดื อน นั บ ตั้งแต่วัน สิ้ น สุ ดการฝึ ก อบรม
ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
๒. ผู้เข้ารับการฝึกหัดงาน ได้แก่ ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นแล้ว
๓. การดำเนินการฝึกหัดงาน
(๑) ทำการฝึกอบรมลูกเสือในกองลูกเสือที่สังกัดอย่างน้อยแปดครั้ง
(๒) เข้าร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่าย
พักแรม การสะกดรอย การเดินทางสำรวจ การให้บริการและพัฒนาชุมชน การไปเยี่ยมชมแหล่งทรัพยากร
ของท้องถิ่น เป็นต้น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
(๓) ศึกษากิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่น อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

-๒–
๔. ผู้รับผิดชอบในการรับรองการฝึกหัดงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ค. การรับรองการฝึกหัดงาน
๑. เมื่อจะให้มีการรับรองการฝึกหัดงานเมื่อใด ให้ผู้ฝึกหัดงานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการรับรอง
การฝึกหัดงานดังกล่าวข้างต้น ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน ก่อนถึงวันกำหนดนัดหมายให้ไปทำ
การตรวจรับรอง
๒. เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองได้ตรวจแล้วปรากฏผลอย่างไรให้ลงชื่อรับรองไว้
ในแบบรายงานผลการตรวจรับรองด้วย
๓. ในระหว่างที่ ไปตรวจนั้น ให้ ผู้ รับผิ ดชอบในการตรวจรับรองสั มภาษณ์ ผู้ ฝึกหั ดงานเรื่อง
ต่อไปนี้ด้วย
(๑๐) ระบบหมู่
(๑๑) การประชุมนายหมู่
(๑๒) การฝึกอบรมลูกเสือตามข้อบังคับฯ
(๑๓) การบำเพ็ญประโยชน์
(๑๔) การร่วมมือกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๑๕) การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
(๑๖) การจัดกิจกรรมลูกเสือ
(๑๗) การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(๑๘) เรื่องอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อได้สัมภาษณ์แล้ว หากเห็นว่าควรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ทำได้
๔. การรายงานผลการตรวจรับรอง ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจรับรองขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัด
งาน ดังแนบท้ายระเบียบนี้
ง.การเสนอรายงานผลการตรวจรับรอง
เมื่อผู้ฝึกหัดงานได้ผ่านการตรวจตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว หากประสงค์จะไปเข้ารับ
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นที่ ๔ ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้แนบแบบรายงานผลการตรวจรับรองเสนอไปพร้อมกับ
ใบสมัคร
ข้อ ๔ ให้ เลขาธิการสำนักงานลู กเสือแห่ งชาติรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้ มี
อำนาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่
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