
 

ที่ ผบ.อส.๖/๒๕๖๓ 
 

๑๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรี,นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง  ๑ โครงการ 
  ๒. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น 
                                                                          ๑ โครงการ 
  ๓. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม 
      ผู้ก ากับลูกเสือ         ๑ โครงการ 
 

 ด้วยสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ดังโครงการที่
ส่งมาด้วย จ านวน ๓ โครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์เชิญชวนให้บุคลากรใน
หน่วยงานในสังกัดที่สนใจพัฒนาตนเองได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม รับสมัครถึงวันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
๒๕๖๓ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม สมาคมสโมสร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร โทร. ๐๘๗ – ๙๑๗๗๑๒๗ หรือทาง e-mail: physis4@gmail.com  
 

 สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร หวังในความกรุณาจากท่านที่จะประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมไปยังบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ดูแล และอนุญาตให้บุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว) 
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
 
 
 
 
 



 

ที่ ผบ.อส.๔/๒๕๖๓ 
 

๑๙   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  ๑  โครงการ 
  ๒. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น  
                                                                                                   ๑  โครงการ 
                     ๓. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม 
                         ผู้ก ากับลูกเสือ             ๑  โครงการ   
 

 สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัครจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
จ านวน ๓ โครงการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ท่านได้พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือจะได้น าความรู้มาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ – 
เนตรนารีในโรงเรียนให้ตรงตามระดับชั้นที่สอน  
 

สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัครหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะได้พิจารณาโครงการของสมาคมและ
พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือจะได้มาพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนต่อไป รับสมัครถึง 
วันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓   สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นายสุรศักดิ์   สว่างแก้ว   อุปนายกฝ่าย 
ฝึกอบรม โทร. ๐๘๗ – ๙๑๗๗๑๒๗  หรือ ทาง e – mail:  physis4@gmail.com   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว) 
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
 
 
 
 



โครงการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
.............................................. 

ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
หลักการและเหตุผล    

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือให้ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัยและความเป็น  ระเบียบเรียบร้อย  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ศรัทธาเลื่อมใสใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยให้สถานศึกษาน าภารกิจดังกล่าวไปจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นให้
พัฒนา เต็มศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่สามารถน าความรู้ประสบการณ์พัฒนาตนเอง องค์กรและสังคมให้
เกิดประสิทธิภาพ  มีคุณภาพและเจริญสืบไปสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร เห็นความส าคัญและ
สนองนโยบายของรัฐ พัฒนาบุคลากรในกิจการลูกเสือให้ก้าวหน้าในทุกด้าน มีทักษะชีวิต  มีจิตที่งดงามมี คุณธรรม
ครบถ้วน เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของชาติสืบไป  จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีอุดมการณ์ ความเข้าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการในการ
พัฒนาเยาวชนและบุคคล 

๒. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือน ากระบวนการลูกเสือไปพัฒนาองค์กรทางลูกเสือ  
๓. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถพัฒนาตน  พัฒนาบุคลากร  ทั้งในการฝึกอบรมเยาวชนและ      

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามล าดับขั้น 
๔. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้วางแผนการฝึกอบรม  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหลักธรรมใน 
    ชีวิตประจ าวันและระบบพอเพียงมาใช้ในสังคมให้เข้มแข็ง 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. เป็นครู อาจารย์ ในหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  
๒. เป็นบุคคลทั่วไป หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจในกิจการของลูกเสือ  
๓. มีสุขภาพแข็งแรง 
๔. มีอายุ ๒๑ ปี ขึ้นไป 
๕. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๖. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
    นับจากวันที่จบการอบรมตามเอกสารวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

เบื้องต้น  
หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม 

๑. ใช้หลักสูตรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๒. ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิต ระดมพลังสมอง สถานการณ์จ าลอง และอยู่ค่ายพักแรม  

 
 



- ๒ - 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและการส่งเอกสารประกอบใบสมัคร 

ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๔๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุฝึก วุฒิบัตร 
การอบรม  ค่าบ ารุง B.P. ค่าอาหารตลอดการฝึกอบรม เงินค่าลงทะเบียนจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ในระหว่างการ
ฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนจะไม่คืนให้ นอกจากไม่มีการเปิดการอบรม  
การส่งใบสมัครและค่าลงทะเบียน 

๑.  ช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยน าเงินค่าลงทะเบียนน าฝากในนาม นางสาวพรนิภา  สมาเอ็ม 
     เหรัญญิก ของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย มหาชนจ ากัด  สาขา   
     แฟชั่นไอส์ แลนด์ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๔๘๘–๐– ๕๖๒๙๒–๐    
 ๒. ส่งใบสมัครพร้อมและเอกสารต่างๆ โดยสแกนในรูปไฟล์ pdf  ไปยัง นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว อุปนายก   

       ฝ่ายฝึกอบรมสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัครทาง E – mail : physis4@gmail.com  
      ดังนี ้ 

๑. ใบสมัครการฝึกอบรมตามแบบที่ก าหนด (กรุณาเขียนตัวบรรจง หรือพิมพ์) 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน 
๓. ส าเนาวุฒิการศึกษา 
๔. ส าเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
๕. ส าเนาวุฒิบัตรการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป (ถ้ามี) 
๖. ส าเนาใบน าฝากค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 

สิ่งท่ีจัดเตรียมมาในระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม 
๑. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ๒  ชุด หมวกเบเล่สีเลือดหมู่ บ่าสีเลือดหมู่                           

ของผู้บังคับบัญชา 
๒. ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมชายต้องมีพู่ถุงเท้าสีเลือดหมู่ส าหรับครู 
๓. ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม,กางเกงขายาว,เสื้อยืดมีปก,รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหาร) 
๔.  อุปกรณร์ักษาสุขภาพส่วนตัว ( ผ้าเช็ดตัว สบู่ ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้า ผ้าถุงผลัด 
     อาบน้ า รองเท้าแตะ หวี ฯลฯ ) 
๕.  ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๖.  เครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
๗.  เสื่อพับได้ หรือผ้าห่มที่จ าเป็น 
๘.  ยารักษาโรคประจ าตัว 

ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม 
วันที่ ๓ – ๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 



- ๓ - 
การรับสมัคร  
       รับสมัครผู้ที่สนใจในกิจการลูกเสือตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รบัสมัครจ านวน  ๔๕ คน เท่านั้น หากมีผู้สมัคร เต็มก่อนก าหนด จะปิดรับสมัคร และจะรวบรวมรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือขอเปิดการฝึกอบรมต่อไป 
คณะวิทยากร 

๑.   ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๒.   สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
๓.   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ 

สิทธิผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. วุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นนความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
๒. มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๓. ได้รับการดูแลเพื่อเตรียมการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ เมื่อ

ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนแล้ว สามารถมาท าผลงานเป็นวิทยากรกับสมาคมฯ ได้            
๔. มีสิทธิไปต่อขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  (A.L.T.C.) ได ้

การรายงานตัว 
ให้มารายงานตัวลงทะเบียน พร้อมอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม แต่งกายสุภาพ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เพ่ือจะต้องมารับฟังการปฐมนิเทศ และมาท าเอกสารการศึกษาเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ก่อน
การฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดการฝึกอบรม  
วันที่ ๓ – ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะฝึกอบรมขั้นความรู้
ชั้นสูง วันสุดท้ายจะเสร็จสิ้นการอบรมในเวลา  ประมาณ ๑๑.๐๐ น.   
ข้อปฏิบัติของผู้สมัครอบรม 

๑.  มีสุขภาพแข็งแรงในระหว่างการฝึกอบรม 
๒.  ระหว่างการฝึกอบรมต้องตั้งใจฝึกอบรมเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
       เชี่ยวชาญทางด้านลูกเสือ ได้มอบให้ น าไปอบรมลูกเสือ – เนตนารีในสังกัดได้อย่างถูกต้อง 
๓.  ต้องมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดของหลักสูตร และไม่สามารถให้ลาระหว่างการฝึกอบรมได้  

------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
 ระหว่างวันที่  ๓ – ๙   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ  ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................................อายุ..............ปี   ศาสนา........................................... 
วุฒิการศึกษา.....................................................วิชาเอก(สาขาวิชา)...................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน....................................................e-mail:………………………………………………………………………… 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที.่...........ถนน...............................................ต าบล................................. 
อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร................................... 
สถานที่ท างาน...................................................หมู่ที.่.........ถนน............................ต าบล..................................... 
อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร................................... 
ต าแหน่งทางลูกเสือ: (ถ้ามี).................................................................................................................................... 
วุฒิทางลูกเสือ: วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) วันที่.............เดือน................ พ.ศ................. 
สุขภาพ (โรคประจ าตัว : ถ้ามี) .............................................................................................................................. 
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหาร:(ถ้ามี) ............................................................................................................ 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีมีความจ าเป็น ...................................................................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น....................................สถานที่ติดต่อ.............................................................................................. 
 .........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ......................โทร................................. 
พร้อมใบสมัครฉบับนี้ ได้ส่งค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จ านวน ๓,๔๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มาด้วยแล้ว
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 
 

ค ารับรองผู้บังคับบัญชา 
 
ข้าพเจ้า.............................................…....................ต าแหน่ง.....................……..................................................... 
หน่วยงาน..........................................…......................อนุญาตให้...................................……….….......................... 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ตามวันเวลาที่ก าหนดได้ 

 
ลงชื่อ.............................................................................................  

(..........................................................................) 
ต าแหน่ง…………………………..………………………………………………… 

 
 



โครงการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

.............................................. 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  
๒. หลักการและเหตุผล  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือให้ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรม มี

วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศรัทธาเลื่อมใสใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยให้สถานศึกษาน าภารกิจดังกล่าวไปจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมุ่งเน้น
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่สามารถน าความรู้ประสบการณ์ พัฒนาตนเอง องค์กรและ
สังคมให้เกิดประสิทธิภาพ  มีคุณภาพและเจริญสืบไปสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร เห็น
ความส าคัญและสนองนโยบายของรัฐ พัฒนาบุคลากรในกิจการลูกเสือให้ก้าวหน้าในทุกด้าน มีทักษะชีวิต มี
จิตที่งดงามมีคุณธรรมครบถ้วน เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของชาติสืบไป  จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีอุดมการณ์ ความเข้าใจ หลักการ จุดหมาย วัตถุประสงค์กระบวนการ  
       ในการพัฒนาเยาวชนและบุคคล 
๓.๒  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือน ากระบวนการลูกเสือไปพัฒนาองค์กรทางลูกเสือ 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถพัฒนาตน  พัฒนาบุคลากร  ทั้งในการฝึกอบรมเยาวชนและ  
       ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามล าดับขั้น 
๓.๔  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้วางแผนการฝึกอบรม  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหลักธรรมใน 
       ชีวิตประจ าวันและระบบพอเพียงมาใช้ในสังคมให้เข้มแข็ง 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     ๔.๑.  เป็นครู อาจารย์ ในหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 
     ๔.๒.  เป็นบุคคลทั่วไป หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจในกิจการของลูกเสือ 
     ๔.๓.  มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุ  ๑๘ ปี ขึ้นไป 
๕. หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม 
     ๕.๑   ใช้หลักสูตรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
     ๕.๒   ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิต ระดมพลังสมอง สถานการณ์จ าลอง ปฏิบัติการและอยู่  
            ค่ายพักแรม 
๖.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและการส่งเอกสารประกอบใบสมัคร 
     ค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุฝึก วุฒิบัตรการอบรม  
     ค่าบ ารุง B.P. ค่าอาหารตลอดการฝึกอบรม ค่าสมัครอบรมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นไม่  
     มีการจัดอบรม  รับจ านวน ๔๕  คน  
 
 



- ๒ - 
๗. การส่งค่าลงทะเบียน 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยน าเงินค่าลงทะเบียนน าฝากในนามนางสาวพรนิภา  สมาเอ็ม  เหรัญญิก 
ของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย มหาชนจ ากัด  สาขาแฟชั่นไอส์ 
แลนด์ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๔๘๘–๐– ๕๖๒๙๒–๐    

๘. สิ่งท่ีจัดเตรียมมาในระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม 
๘.๑  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ๑ ชุด หมวกปีกกว้างสีกากี 
๘.๒  ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมชายต้องมีพู่ถุงเท้าสีเขียวส าหรับครู 
๘.๓  ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม,กางเกงขายาว,เสื้อยืดมีปก,รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหาร) 
๘.๔  อุปกรณ์รักษาสุขภาพส่วนตัว ( ผ้าเช็ดตัว สบู่ ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้า ผ้าถุงผลัด 
       อาบน้ า รองเท้าแตะ หวี ฯลฯ ) 
๘.๕  ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๘.๖  เครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
๘.๗  เสื่อพับได้ หรือผ้าห่มที่จ าเป็น 
๘.๘  ยารักษาโรคประจ าตัว 

๙. การรับสมัคร 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส่งเอกสารไปยัง  

     นายสุรศักดิ์   สว่างแก้ว  ที่ E – mail:  physis4@gmail.com  โดยขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf  
๑. ใบสมัครอบรม 
๒. วุฒิการศึกษา 
๓. ส าเนาบัตรประชาชน 
๔. ส าเนาใบน าส่งค่าลงทะเบียน 

๑๐. คณะวิทยากร 
๑๐.๑   ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๑๐.๒   สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
๑๐.๓   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ 

๑๑. สิทธิผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
    ๑๑.๑   วุฒิบัตรการฝึกอบรม จ านวน ๒ ใบ คือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น  เพ่ือน าไปเป็น 
              หลักฐานในการต่อในระดับข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  
    ๑๑.๒   ได้รับวอกเก้ิลกิลเวลล์ 
    ๑๑.๓   มีสิทธิไปต่อในระดับข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ในสายลูกเสือสามัญ 
    ๑๑.๔   มีสิทธิท าผลงานเป็นวิทยากรของสมาคมฯ เพื่อไปต่อในระดับ วูดแบดจ์ ๓ ท่อน  
 
 



- ๓ - 
๑๒. ระยะเวลาในการฝึกอบรม   
       ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบการอยู่ค่ายพักแรม ๔ วัน ๓ คืน 
๑๓. สถานที่ฝึกอบรม 

  ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์  ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี   
๑๔.   การรายงานตัว     

  ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปรายงานตัวลงทะเบียน พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตามท่ีก าหนด ในวันที่ ๙ พฤษภาคม  
  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เวลา ๑๗.๓๐ น. เพ่ือรับฟังการปฐมนิเทศและอบรมขั้นความรู้ทั่วไปก่อน 
  วันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จะอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น วันสุดท้ายจะเสร็จสิ้นการอบรม 
  ในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.  

๑๕.   ข้อปฏิบัติของผู้สมัครอบรม 
๑๕.๑  มีสุขภาพแข็งแรงในระหว่างการฝึกอบรม 
๑๕.๒  ระหว่างการฝึกอบรมต้องตั้งใจฝึกอบรมเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
         เชี่ยวชาญทางด้านลูกเสือ ได้มอบให้ น าไปอบรมลูกเสือ – เนตนารีในสังกัดได้อย่างถูกต้อง 
๑๕.๓  ต้องมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดของหลักสูตร และไม่สามารถให้ลาระหว่างการฝึกอบรมได้  

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น  
 ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ  ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................................อายุ..............ปี   ศาสนา........................................... 
วุฒิการศึกษา.....................................................วิชาเอก(สาขาวิชา)...................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................E-mail..................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที.่...........ถนน...............................................ต าบล................................. 
อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร................................... 
สถานที่ท างาน...................................................หมู่ที.่.........ถนน............................ต าบล..................................... 
อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร................................... 
ต าแหน่งทางลูกเสือ: (ถ้ามี).................................................................................................................................... 
สุขภาพ (โรคประจ าตัว : ถ้ามี) .............................................................................................................................. 
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหาร:(ถ้ามี) ............................................................................................................ 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีมีความจ าเป็น ...................................................................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น....................................สถานที่ติดต่อ.............................................................................................. 
 .........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ......................โทร................................. 
พร้อมใบสมัครฉบับนี้ ได้ส่งค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จ านวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มาด้วย
แล้วและยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด 
 

    ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 
 
 

ค ารับรองผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้า.............................................…....................ต าแหน่ง.....................……..................................................... 
หน่วยงาน..........................................…......................อนุญาตให้...................................……….….......................... 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้นตามวันเวลาที่ก าหนดได้ 

 
 

ลงชื่อ.............................................................................. ............... 
(..........................................................................) 

ต าแหน่ง…………………………..………………………………………………… 
 

 



โครงการอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือ  
ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 

.............................................. 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับ

ลูกเสือ (A.L.T.C.) 
๒. หลักการและเหตุผล 

การลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและฝึกฝนให้เยาวชนได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม อันจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมือง
ดี มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความสงบสุข             
ในการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลูกเสือได้นั้น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรมีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม  
  ในสภาพปัญหาปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนมีวุฒิทางลูกเสือ 
ในขั้นวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ของลูกเสือในแต่ละประเภทมากมาย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษามา
มาก แต่ก็ยังขาดประสบการณ์ เทคนิคการฝึกอบรมลูกเสือ และให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชารุ่นน้อง  ไม่สามารถจัด
กิจกรรมลูกเสือให้ถูกต้องตามหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมกับสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวุฒิทางลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง มีความรู้ ทักษะและ 
ประสบการณ์ สามารถด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาได้ 
  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือและสนับสนุนให้กิจการลูกเสือเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึน 
๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
       ๔.๑.  เป็นครู อาจารย์ ในหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง 
       ๔.๒.  เป็นบุคคลทั่วไป หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจในกิจการของลูกเสือ 
       ๔.๓.  มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุ  ๓๐ ปี ขึ้นไป 
  ๔.๔.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
  ๔.๕   มีผลงานเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง 
อย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากผู้อ านวยการฝึกอบรม (หากไม่มีให้ติดต่อที่สมาคมฯ) 
  ๔.๖  ในกรณีมีผลงานเป็นวิทยากรจ านวน ๓ ครั้ง หากไม่มี ให้ผู้สมัครเขียนใบสมัครเป็นวิทยากร
กับสมาคมฯ แนบไปพร้อมใบสมัคร 
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๕. หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม 
       ๕.๑   ใช้หลักสูตรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
       ๕.๒   ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิต ระดมพลังสมอง สถานการณ์จ าลอง 
ปฏิบัติการและอยู่ค่ายพักแรม 
๖. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
       ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๖๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุฝึก ค่าส่ง
วุฒิบัตรการอบรมทางไปรษณีย์  ค่าบ ารุง B.P. ค่าอาหารตลอดการฝึกอบรม ค่าสมัครอบรมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นไม่   มีการจัดอบรม  รับจ านวน ๔๕ คน 
๗. การส่งค่าลงทะเบียน 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยน าเงินค่าลงทะเบียนน าฝากในนามนางสาวพรนิภา  สมาเอ็ม   
เหรัญญิก ของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย มหาชนจ ากัด  สาขาแฟชั่นไอส์ 
แลนด์ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๔๘๘–๐– ๕๖๒๙๒–๐  
๘. สิ่งท่ีจัดเตรียมมาในระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม 

๘.๑  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ ชุด แต่งกายตามต าแหน่งทางลูกเสือใน ลส.๑๓ 
๘.๒  ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม,กางเกงขายาว,เสื้อยืดมีปก,รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหาร) 
๘.๓  อุปกรณ์รักษาสุขภาพส่วนตัว ( ผ้าเช็ดตัว สบู่ ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้า ผ้าถุง 

ผลัดอาบน้ า รองเท้าแตะ หวี ฯลฯ ) 
๘.๔  ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๘.๕  เครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
๘.๖  เสื่อพับได้ หรือผ้าห่มที่จ าเป็น 
๘.๗  ยารักษาโรคประจ าตัว   

๙. การรับสมัคร 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส่ง 

เอกสารไปยัง นายสุรศักดิ์   สว่างแก้ว  ที่ E – mail:  physis4@gmail.com  โดยขอให้สแกนเป็นไฟล์ pdf  
๙.๑  ใบสมัครอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๙.๒  ส าเนาหนังสือส าคัญหรือค าสั่งแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ๒ ท่อน  
๙.๓  ส าเนาหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้น 

ความรู้ชั้นสูง และหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากผู้อ านวยการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง  
๙.๔  ส าเนาบัตรประชาชน 
๙.๕  ส าเนาใบน าส่งค่าลงทะเบียน 
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๑๐. คณะวิทยากรให้การฝึกอบรม 

๑๐.๑   ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๑๐.๒   สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 

  ๑๐.๓   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ 
๑๑. สิทธิผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

      ๑๑.๑   วุฒิบัตรการฝึกอบรม ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ หลังจากผ่านการ
อบรมแล้ว ๑ เดือน โดยส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
      ๑๑.๒   ได้รับการนิเทศ ดูแล จากวิทยากรของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
เพ่ือเป็นวิทยากรในการให้การฝึกอบรมตลอด ๖ ครั้ง  

๑๒. ระยะเวลาในการฝึกอบรม   
         ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  แบบการอยู่ค่ายพักแรม ๗ วัน ๖ คืน 
๑๓. สถานที่ฝึกอบรม 
    ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์  ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  
(อบรมในห้องปรับอากาศ) 
๑๔. การรายงานตัว     

    ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปรายงานตัวลงทะเบียน พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตามท่ีก าหนด  
ใน วันที่ ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐ น. หรือจะเข้ามาพักก่อนในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. และต้องแจ้งล่วงหน้า เพ่ือจะได้จัดเตรียมที่พักให้ (ส่วนอาหารต้องรับประทาน
มาให้เรียบร้อย) วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม จะเสร็จสิ้นการอบรมในเวลา
ประมาณ ๑๒.๐๐ น.  
๑๕.   ข้อปฏิบัติของผู้สมัครอบรม 

๑๕.๑  มีสุขภาพแข็งแรงในระหว่างการฝึกอบรม 
๑๕.๒  ระหว่างการฝึกอบรมต้องตั้งใจฝึกอบรมเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
         เชี่ยวชาญทางด้านลูกเสือ ได้มอบให้ น าไปอบรมลูกเสือ – เนตนารีในสังกัดได้อย่างถูกต้อง 
๑๕.๓  ต้องมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดของหลักสูตร และไม่สามารถให้ลาระหว่างการฝึกอบรมได้ 
  

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 

ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
ระหว่างวันที่  ๒๖ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์  ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................................อายุ..............ปี   ศาสนา........................................... 
วุฒิการศึกษา.....................................................วิชาเอก(สาขาวิชา)...................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน....................................................e-mail:………………………………………………………………………… 
สถานที่ท างาน...................................................หมู่ที.่.........ถนน............................ต าบล..................................... 
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