
 

ที่ ผบ.อส.ว.๑๐ /๒๕๖๓ 
 

๒๒   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  ๒  โครงการ 
 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ร่วมกับสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ๑ โครงการ และข้ัน
ความรู้ทั่วไป ๑ โครงการ ดังโครงการที่ส่งมาด้วยจ านวน ๒ โครงการ  เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรม และเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานในสังกัดที่สนใจพัฒนาตนเองได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม รับสมัคร 
ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว อุปนายกฝ่าย
ฝึกอบรม สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร โทร. ๐๘๗ – ๙๑๗๗๑๒๗ หรือทาง e-mail: 
physis4@gmail.com  
 

 สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร หวังในความกรุณาจากท่านที่จะช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมไปยังบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ดูแล และอนุญาตให้บุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการดังกล่าว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว) 
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
  



 

ที่ ผบ.อส.๑๑ / ๒๕๖๓ 
 

๒๒   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง  จ านวน  ๑  โครงการ 
  ๒. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ร่วมกับ สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสาสมัคร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓  และโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) 
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง) ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต๒ และสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสาสมัคร หวังกรุณาในความกรุณาอย่างยิ่งว่าท่านจะได้พิจารณาโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ร่วมกับสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือจะได้มาพัฒนากิจการลูกเสือส ารองในโรงเรียนต่อไป รับสมัครถึงวันที่ ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นายสุรศักดิ์   สว่างแก้ว   อุปนายกฝ่าย ฝึกอบรม โทร. ๐๘๗ – ๙๑๗๗๑๒๗  
หรือ ทาง e – mail:  physis4@gmail.com   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายสุรศักดิ์ สว่างแก้ว) 
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม 

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
 
 



 
 
 

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
-------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือที่เป็นกิจกรรมภาคบังคับของการจัดการศึกษาของประเทศไทยกิจกรรมหนึ่งก็คือ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ   จึงเป็นเหตุให้
ครูผู้สอนในโรงเรียนต้องมีความรู้เรื่องของกิจกรรมลูกเสือ แต่กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนนั้นครูผู้สอนจะต้องมี
ความรู้ตรงตามประเภทที่ตนสอนด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง (นักเรียนใน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓) ก็ต้องมีความรู้เรื่องของกิจกรรมลูกเสือส ารองจึงจะสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับ
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองได้ ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งกล่าวว่าการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมและฝึกฝนให้เยาวชนได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม อันจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความสงบสุข ในการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการลูกเสือได้นั้น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม การ
จัดกิจกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามช่วงชั้นและวัยของลูกเสือ 
  ในสภาพปัญหาปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ส ารอง ขัน้ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) เพ่ือก้าวไปในระดับผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ส าหรับที่จะใช้จัดการเรียน
การสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ได้ตรงตามระดับชั้นที่สอนอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังขาด
ประสบการณ์และทักษะในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและช านาญขึ้นอีก  สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ขึ้น  
วัตถุประสงค์  ในการจัดการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง 
     ที่ตนรับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ได้มีต าแหน่งทางลูกเสือเป็นผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
๓. เพ่ือให้ครูสอนลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง สามารถไปต่อในระดับวูดแบดจ์ ๓ ท่อนได้  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ที่ผ่านขั้นความรู้เบื้องต้นสายส ารองมาแล้วไม่น้อยกว่า  
     ๔ เดือน 
๒. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป   

หลักสูตรและวิธีด าเนินการฝึกอบรม 
๑. ใช้หลักสูตรของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
๒. ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย การปฏิบัติจริง การสาธิต และการประชุมกลุ่ม  
๓. ให้การฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับข้ัน หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม  
     (ระดับ ๔ ท่อน) ทั้งสิ้น 



- ๒ - 
สถานที่ในการจัดการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมจัดแบบการอยู่ค่ายพักแรม ๗ วัน ๖ คืน จัดการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง)  ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    ระหว่างวันที่ ๒ – ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๔๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุฝึก วุฒิบัตร
การอบรม  ค่าบ ารุง B.P. ค่าอาหารตลอดการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นไม่มี
การจัดอบรม  รับจ านวน ๔๕ คน 
การส่งค่าลงทะเบียน 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยน าเงินค่าลงทะเบียนน าฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี ในนาม 
นางสาวพรนิภา  สมาเอ็ม เหรัญญิก ของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย 
มหาชนจ ากัด  สาขาแฟชั่นไอส์ แลนด์ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๔๘๘–๐– ๕๖๒๙๒–๐ 
การส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ   ให้ผู้สมัครน าเอกสารสแกนรูปไฟล์ pdf  แล้วส่งมาที่ นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว 
ทาง e –mail : physis4@gmail.com  ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓    โดยมีเอกสารดังนี้ 

๑. ใบสมัครตามแบบของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสมัคร 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ส าเนาวุฒิบัตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
๔. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)  

คณะวิทยากรให้การฝึกอบรม เป็นคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านลูกเสือส ารองโดยเฉพาะจาก 
๑. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๒. สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ 

สิทธิของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง และข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
๒. ได้รับการนิเทศติดตามเพ่ือเตรียมการตรวจขั้นที่ ๕ ตามแผนที่ก าหนดให้ 
๓. มีสิทธิไปต่อในระดับข้ันวูดแบดจ์ ๓ ท่อน   

สิ่งท่ีจัดเตรียมมาในระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม 
๑. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ๒ ชุด หมวกเบเล่สีเขียวเท่านั้น 
๒. ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมชายต้องมีพู่ถุงเท้าสีเขียวส าหรับครู 
๓. ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม,กางเกงขายาว,เสื้อยืดมีปก,รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหาร) 
๔. อุปกรณ์รักษาสุขภาพส่วนตัว ( ผ้าเช็ดตัว สบู่ ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้า ผ้าถุง 

                  ผลัดอาบน้ า รองเท้าแตะ หวี ฯลฯ ) 
๕. ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๖. เครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
๗. เสื่อพับได้ หรือผ้าห่มที่จ าเป็น 
๘. ยารักษาโรคประจ าตัว   

 



- ๓ - 
การรายงานตัว     

ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปรายงานตัวลงทะเบียน พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตามท่ีก าหนด ณ ค่ายลูกเสือ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง) ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๐๐ น. เพ่ือตอบค าถามในเอกสารเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒  
วันที่ ๒ – ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  จะอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง วันสุดท้ายจะเสร็จสิ้นการอบรมในเวลาประมาณ 
๑๒.๐๐ น.  
ข้อปฏิบัติของผู้สมัครอบรม 

๑. มีสุขภาพแข็งแรงในระหว่างการฝึกอบรม 
๒. ระหว่างการฝึกอบรมต้องตั้งใจฝึกอบรมเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญ

ทางด้านลูกเสือส ารอง ได้มอบให้ น าไปอบรมลูกเสือ – เนตนารีส ารองในสังกัดได้อย่างถูกต้อง 
๓. ต้องมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดของหลักสูตร และไม่สามารถให้ลาระหว่างการฝึกอบรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  
 ระหว่างวันที่  ๒ – ๘   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๓   

ณ  ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง)  
ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................................อายุ..............ปี   ศาสนา........................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที.่...........ถนน...............................................ต าบล................................. 
อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร................................... 
E-mail................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.....................................................วิชาเอก(สาขาวิชา)...................................................................... 
ต าแหน่งงาน...................................................สถานที่ท างาน................................................................................ 
เลขที.่.................หมู่..........ถนน............................ต าบล.....................................อ าเภอ....................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร........................................................................... 
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 ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง ตามวันเวลาที่ก าหนดได้ 

 
 

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

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



 
 
 

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
--------------------------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือที่เป็นกิจกรรมภาคบังคับของการจัดการศึกษาของประเทศไทยกิจกรรมหนึ่งก็คือ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นเหตุให้
ครูผู้สอนในโรงเรียนต้องมีความรู้เรื่องของกิจกรรมลูกเสือ แต่กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนนั้นครูผู้สอนจะต้องมี
ความรู้ตรงตามประเภทที่ตนสอนด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง (นักเรียนใน
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ) ก็ต้องมีความรู้เรื่องของกิจกรรมลูกเสือส ารองจึงจะสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับ
ลูกเสือ – เนตรนารีส ารองได้ ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งกล่าวว่าการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมและฝึกฝนให้เยาวชนได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม อันจะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความสงบสุข ในการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการลูกเสือได้นั้น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกอบรม การ
จัดกิจกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามช่วงชั้นและวัยของลูกเสือ 
  ในสภาพปัญหาปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
ส ารอง ในขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ส าหรับที่จะใช้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารีส ารองได้ตรงตามระดับชั้นที่สอนอยู่  อีกท้ังยังขาดประสบการณ์และทักษะในการฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสาสมัคร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ขึ้น 
วัตถุประสงค์  ในการจัดการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้ครูผู้สอนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓  มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง ได้มีต าแหน่งทางลูกเสือเป็นรองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
๓. เพ่ือให้ครูสอนลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง สามารถไปต่อในระดับที่สูงขึ้น 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. เป็นครูผู้สอนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ หรือ ครูผู้สอนลูกเสือทั่วไปท่ีต้องการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน หรือ 
๒. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง หรือ  
๓. เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง 
๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป   

หลักสูตรและวิธีด าเนินการฝึกอบรม 
๑. ใช้หลักสูตรของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
๒. ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย การปฏิบัติจริง การสาธิต และการประชุมกลุ่ม  
๓. ให้การฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับข้ัน หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม 
     (ระดับ ๔ ท่อน) ทั้งสิ้น 



- ๒ - 
สถานที่ในการจัดการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมจัดแบบการอยู่ค่ายพักแรม ๔ วัน ๓ คืน จัดการฝึกอบรม ณ  ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง) ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุฝึก วุฒิบัตร
การอบรม  ค่าบ ารุง B.P. ค่าอาหารตลอดการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นไม่มี
การจัดอบรม  รับจ านวน ๔๕ คน 
การส่งค่าลงทะเบียน 

ช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยน าเงินค่าลงทะเบียนน าฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี ในนาม 
นางสาวพรนิภา  สมาเอ็ม เหรัญญิก ของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร บัญชีธนาคารกรุงไทย 
มหาชนจ ากัด  สาขาแฟชั่นไอส์ แลนด์ บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี ๔๘๘–๐– ๕๖๒๙๒–๐ 
การส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้ผู้สมัครน าเอกสารสแกนในรูปไฟล์ pdf  แล้วส่งมาที่ นายสุรศักดิ์  สว่างแก้ว 
ทาง e –mail : physis4@gmail.com  ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    โดยมีเอกสารดังนี้ 

๑. ใบสมัครตามแบบของสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสมัคร 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ส าเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 
๔. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)  

คณะวิทยากรให้การฝึกอบรม เป็นคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านลูกเสือส ารองโดยเฉพาะจาก 
๑. ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
๒. สมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญ 

สิทธิผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 
๒. มีสิทธิไปต่อในระดับข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)   

สิ่งท่ีจัดเตรียมมาในระหว่างการอยู่ค่ายพักแรม 
๑. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ๑ ชุด หมวกเบเล่สีเขียวเท่านั้น 
๒. ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมชายต้องมีพู่ถุงเท้าสีเขียวส าหรับครู 
๓. ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม,กางเกงขายาว,เสื้อยืดมีปก,รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหาร) 
๔. อุปกรณ์รักษาสุขภาพส่วนตัว ( ผ้าเช็ดตัว สบู่ ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้า ผ้าถุง   ผลัดอาบน้ า 

รองเท้าแตะ หวี ฯลฯ ) 
๕. ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๖. เครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
๗. เสื่อพับได้ หรือผ้าห่มที่จ าเป็น 
๘. ยารักษาโรคประจ าตัว   

 
 



- ๓ - 
การรายงานตัว     

ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปรายงานตัวลงทะเบียน พร้อมเตรียมอุปกรณ์ตามท่ีก าหนด  ณ  ค่ายลูกเสือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง) ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๘.๐๐ น. เพ่ืออบรมขั้นความรู้ทั่วไปก่อน  
วันที่ ๙ – ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  จะอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น วันสุดท้ายจะเสร็จสิ้นการอบรมในเวลา
ประมาณ ๑๔.๐๐ น.  
ข้อปฏิบัติของผู้สมัครอบรม 

๑. มีสุขภาพแข็งแรงในระหว่างการฝึกอบรม 
๒. ระหว่างการฝึกอบรมต้องตั้งใจฝึกอบรมเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญ

ทางด้านลูกเสือส ารอง ได้มอบให้ น าไปอบรมลูกเสือ – เนตนารีส ารองในสังกัดได้อย่างถูกต้อง 
๓. ต้องมีเวลาเรียนครบตามท่ีก าหนดของหลักสูตร และไม่สามารถให้ลาระหว่างการฝึกอบรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ทั่วไปและข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  

 ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
ณ  ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายวัดคมบาง)  

ถนนสุขุมวิท  ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................นามสกุล............................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด...................................................................อายุ..............ปี   ศาสนา........................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที.่...........ถนน...............................................ต าบล................................. 
อ าเภอ...............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์.....................โทร................................... 
E-mail................................................................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา.....................................................วิชาเอก(สาขาวิชา)...................................................................... 
ต าแหน่งงาน...................................................สถานที่ท างาน................................................................................ 
เลขที.่.................หมู่..........ถนน............................ต าบล.....................................อ าเภอ....................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์......................โทร........................................................................... 
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 ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  (B.T.C.) ตามวันเวลาที่ก าหนด
ได้ 

 
 

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

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


