
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 

.............................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล  
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือ  และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาถือเป็นภารกิจหลัก ในการจัดกิจกรรม
คุณธรรมน าความรู้สู่สังคมไทยในสถานศึกษาเพ่ือสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อ
สังคมไทย  จึงก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนา
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือในระดับที่สูงขึ้น 
  ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของส านักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร  
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคล
ทั่วไป  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้น าเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  เพื่อให้
สามารถน าเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
  2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปได้น ากระบวนการ
ลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่สังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย  
    เชิงปริมาณ 
     3.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  ผ่านการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)  จ านวน  
45  คน 
    3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  ผ่านการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)  จ านวน  80  คน 
     3.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  ผ่านการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  จ านวน  80  คน 
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   3.4  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  ผ่านการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) จ านวน     
80  คน 
    เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการของ  ลูกเสือ  สามารถบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาและน ากระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้สู่สังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                                                                                                                   

4.  ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม  
   4.1  หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)   
      ระยะเวลา  7 วัน  6  คืน ระหว่างวันที่  10 - 16  กุมภาพันธ์  2560   
      ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
   4.2  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)  
      ระยะเวลา  7 วัน  6  คืน ระหว่างวันที่  17 – 23  มีนาคม  2560   
    ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
   4.3  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  
    ระยะเวลา  7 วัน  6  คืน  ระหว่างวันที่  24 – 30 มีนาคม  2560   
    ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
   4.4  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)  
    ระยะเวลา  7 วัน  6  คืน  ระหว่างวันที่  31 มีนาคม ถึง วันที่  6  เมษายน  2560   
    ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

5.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     5.1  หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
    ก.  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี  และในระยะเวลา  2 ปี
นั้นได้ท าการฝึกอบรมลูกเสือในสังกัดได้ผลดี 
    ข.  ได้รับเชิญจากผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้
อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมแล้วไม่น้อยกว่า  3 ครั้ง  และผู้อ านวยการฝึกอบรมรับรองว่าผลการปฏิบัติงานแต่ละ
ครั้งได้ผลดี 
      ค.  มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.)                                      
    5.2  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ (ตามข้อ 3.2 – 3.4) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  โดยผ่านการฝึกอบรมบุคลากร  
ทางการลูกเสือ  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) มาแล้วไม่น้อยกว่า  4  เดือน                                                                             
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6.  หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม 

     6.1  ใช้หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมของส านักงานลูกเสือโลก  และคณะกรรมการลูกเสื อ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   6.2  ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย สาธิต ประชุมกลุ่ม ปฏิบัติจริง  และอยู่ค่ายพักแรม
ตามแบบของการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบทุกวิชา  มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นไม่
ผ่านการฝึกอบรม 

7.  ก าหนดการรับสมัคร 
   7.1  หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)   
    รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2559  ถึงวันที่  17  มกราคม  2560   
   7.2  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ (ตามข้อ 3.2 – 3.4) 
    รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2559  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560 

8.  การรับสมัคร 
   การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถ Download เอกสารโครงการ  และใบสมัคร  ได้ที่ 
http://scout.nma6.go.th  และด าเนินการ  ดังนี้ 
   8.1  สมัครด้วยตนเอง  พร้อมช าระค่าลงทะเบียน  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  หรือ 
   8.2  ส่งใบสมัคร  พร้อมส าเนาช าระค่าลงทะเบียน  ในระบบ  AMSS++  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  หรือ 
   8.3  ส่งใบสมัคร  พร้อมส าเนาช าระค่าลงทะเบียน  ทาง  FAX  หมายเลข  044 – 461672  หรือ 
   8.4  ส่งใบสมัคร  พร้อมส าเนาช าระค่าลงทะเบียน  ทางไปรษีณีย์  ถึง 
      นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  เลขที่  666 
    ถนนนิเวศรัตน์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 30120  หรือ 
   8.5  ส่งใบสมัคร  พร้อมส าเนาช าระค่าลงทะเบียน  ทาง  e-mail : hs3qba@gmail.com 

9.  ค่าลงทะเบียน 
   การช าระค่าลงทะเบียน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องช าระค่าลงทะเบียนภายในก าหนดการรับสมัคร
เท่านั้น  โดยมีค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  ดังนี้ 
   9.1  หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) ค่าลงทะเบียน  
4,500  บาท  
   9.2  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ค่าลงทะเบียน  3,000  บาท 
   9.3  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขัน้ความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ค่าลงทะเบียน  3,500  บาท 
     9.4  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ค่าลงทะเบียน      
3,500  บาท 
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10.  การรายงานตัว 
     4.1  หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)   
      รายงานตัว  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.00  น. 
      ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
   4.2  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)  
      รายงานตัว  วันที่  23  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.00  น. 
    ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
   4.3  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  
    รายงานตัว  วันที่  24  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.00  น.  
    ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
   4.4  หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)  
    รายงานตัว  วันที่  31 มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.00  น. 
    ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

11.  คณะวิทยากร 
     10.1  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
   10.2  ส านักงานลูกเสือจังหวัด / ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 - 7   
   10.3  สมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา 
   10.4  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ 

12.   การประเมินผล 
    10.1  วิธีการวัดผล  สังเกตพฤติกรรม  ประเมินความรู้  ประเมินผลงาน 
    10.2  เครื่องมือวัดผล  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินความรู้  แบบประเมินผลงาน 
    10.3  เกณฑ์การประเมินผล  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     12.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้าใจ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน  
ตามแนวทางของส านักคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
            12.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถวางแผนด าเนินการฝึกอบรมและฝึกอบรมลูกเสือในกองลูกเสือ      
ของตนด้วยกระบวนการของลูกเสือได้อย่างถูกต้อง 
              12.3  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน  ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะในการฝึกอบรม ซึ่งเป็น
การพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
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หมายเหตุ 
    การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    -  เครื่องแบบลูกเสือ  (ผู้ชายสวมกางเกงขาสั้น)  1 - 2  ชุด (หมวกทรงอ่อนหรือหมวกปีก) 
    -  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น  ตามประเภทที่สนใจ  1 เล่ม 
       (ส าหรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)) 
    -  ชุดล าลอง  4 – 5 ชุด  (ชุดสุภาพกางเกงขายาว  รองเท้าหุ้มส้น) 
    -  ชุดออกก าลังกาย  1 – 2  ชุด 
    -  เครื่องใช้ส่วนตัว 
    -  ยารักษาโรคประจ าตัวที่เคยใช้อยู่ 
    -  อุปกรณ์เครื่องเขียนเพ่ือใช้ในการเตรียมการฝึกสอน 
       (ส าหรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)) 
    -  Notebook , Handydrive  (ถ้ามี)  
       (ส าหรับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)) 
    -  อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

.............................................................................. 

สิ่งท่ีผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ 
- หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ใหก้ารฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) จะได้รับกระเป๋า

เอกสาร 1 ใบ และเสื้อโบโล 1 ตัว 
- หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จะได้รับเสื้อโบโล 1 ตัว 

.............................................................................. 

ผู้ประสานงาน 
    -  นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
        โทรศัพท์  09-0892-8747  e-mail : hs3qba@gmail.com 
  -  นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
     โทรศัพท์  08-9801-3161 
  -  นางสาวสุภารัตน์   จ านงค์บุญ  เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
     โทรศัพท์  09-6335-5947 
 


