
ที่ พิเศษ ๑๔ /๒๕๖๕                                 สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ 
                                                                                            ๑๒๓ หมู่ ๔ ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์       
                                                                                            จ.บุรีรัมย์  ๓๑๐๐๐                                                             
                                                         ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม                      
        ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ ๓ ท่อน 
 

 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือทุกจังหวัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)        
  ๒.  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 

  ด้วยสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  ขั้นระหว่างวันที่  ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด 
และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป  
รวมทั้งเพ่ือให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป 
              ในการนี้ สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ ๓ ท่อน รายละเอียดการรับ
สมัคร ตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้  

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 

                                           
 
    (นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์) 

                                                 นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ 
ฝ่ายจัดการฝึกอบรม 
โทร.. ๐๘๑๙๖๖๖๖๘๙ 
 



 

 

ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 
หน่วยงานรับผิดชอบ : สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ   
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงาน คือ  ผู้กำกับลูกเสือและ
รองผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายที่กำหนด  รวมทั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม หรือ วิทยากรให้การฝึกอบรมจะต้องเป็น   
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ  ในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง   
  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เห็นความจำเป็นดังกล่าว
จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ (Asisstant Leader Trainers 
Course : A.L.T.C.) ขึ้น  โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก  และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการลูกเสือ  มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือจะได้
นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป  รวมทั้งเพ่ือให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
เยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้น  
(B.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือได้ 

2.2  เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก  

2.3  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรม  ให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดย     
ผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   - จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  45  คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                                           
ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่  ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)  ผู้ให้การ
ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
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4.  การดำเนินงาน 
 4.1 ขออนุมัติโครงการ 
 4.2 ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม  และประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษา/ทั้งภาครัฐและเอกชน/และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม   
 4.3 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

4.3.1 เป็นผู้มีบุคลิกดี สุขภาพอนามัยดี เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นได้  
4.3.2  ควรมีความรู้ระดับสามัญ สมควรที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมได้  
4.3.3  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานเจ้าสังกัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม  
4.3.4  มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมฯ ได้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2521 ข้อ 8 กล่าวคือ  
ก. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และในระยะเวลา 2 ปี นั้นได้ทำ 

การฝึกอบรมลูกเสือในสังกัดได้ผลดี  
ข. ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ให้อยู่ในคณะผู้ให้การ 

ฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และผู้อำนวยการฝึกอบรมรับรองผลงานแต่ละครั้งว่าได้ผลดี  
        ค. มีคุณลักษณะเหมาะสม ที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ขั้นความรู้เบื้องต้นได้และผู้อำนวยการ
กองลูกเสือ หรือผู้ตรวจการลูกเสือประจำเขตการศึกษา หรือรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เจ้าสังกัดแล้วแต่กรณีได้
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.3.5 คุณสมบัติอื่นนอกจาก ข้อ ก–ค ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการฝึกอบรม 
4.4 หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม ใช้หลักสูตรและวิธีดำเนินการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก ร่วมกับ

สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพักประจำ
ในค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ตลอดการฝึกอบรมและต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบทุก
วิชา มิฉะนั้นจะถือว่าผู้นั้นไม่ผ่านการฝึกอบรม  

4.5 คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม  
 4.5.1 จากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

 4.5.2  จากสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  
 4.5.3  จากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  
                ๔.๕.๔ จากผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

4.6 กำหนดวันรับสมัครและยื่นใบสมัคร  
 4.6.1  ให้หน่วยงานเจ้าสังกัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานของผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่  

๑๔  สิงหาคม พ.ศ. 256๕ ( ถ้าพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์ )  
 4.6.2   ฝ่ายฝึกอบรมรวบรวมเอกสารผู้สมัครส่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม 
จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครและจะแจ้งผลไปยังเจ้าสังกัดโดยเร็ว  
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 4.7 การรายงานตัว  
               ก่อนวันเดินทางไปรายงานตัวขอความร่วมมือทุกท่านได้ตรวจ ATK.และแจ้งผลในวันรายงานตัวด้วยจัก
ขอบคุณยิ่ง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัว ในวันที่ ๑๔  ตุลาคม พ.ศ. 256๕  เวลา 08.00 - 08.30 น.  
ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  (ถ้าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ไม่ได้ )  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการฝึกอบรม  
  ระหว่างวันที่  ๑๔ – 2๐  ตุลาคม พ.ศ. 256๕  ณ  ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์     
 

6.  การดำเนินการของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 6.1  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยกรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัคร ส่งไปที่ 
 นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์  ค่ายลูกเสือเพ็ชรบรุีรมัย ์ ๑๒๓ หมู่ที่ ๔ ต ำบลสะแกซ ำ  อ ำเภอเมืองบรุีรมัย ์ จงัหวดั
บรุีรมัย ์ ๓๑๐๐๐  หรือส่งใบสมัครทางไลน์ black-jaray โทร.08๑๙๖๖๖๖๘๙ เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้ 

6.1.1 สำเนาวุฒิบัตร อนุมัติวูดแบดจ์  2 ท่อน จำนวน 1 ฉบับ 
6.1.2 สำเนาบัตรประชาชน 
6.1.3 หนังสือเชิญหรือคำสั่งแต่งตั้งเป็นวิทยากร ขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ชั้นสูง อย่างน้อย 3 

ครั้ง และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
6.1.4 หนังสือรับรองผ่านการฉีดวัคซีน โควิด – ๑๙  มาแล้ว ๒ เข็ม เป็นอย่างน้อย 
 

6.2 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมคนละ ๕,๐00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม เข้าบัญชี เผื่อเรียก ธ.กรุงไทย  ชื่อบัญชี นายจเร สัตยารักษ์ เลขที่บัญชี 
๓๐๘๑๒๒๑๒๒๖ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและการเดินทางสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
256๕  **ค่าลงทะเบียนจะคืนให้ในกรณีที่ทางผู้จัดการอบรมไม่สามารถดำเนินการเปดิอบรมได้เท่านั้น  
 6.3 สิ่งของที่ต้องเตรียมไป 

-  เครื่องแบบลูกเสือ   ตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตาม ลส.13 
-  ชุดลำลองที่สุภาพ / ชุดออกกำลังกาย  
-  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่  แปรงสีฟัน  เครื่องเขียน  ยาประจำตัว (ถ้ามี) แก้วน้ำดื่มส่วนตัวของท่าน ฯลฯ 
-  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น / หนังสือความรู้ทางลูกเสือ  โน๊ตบุ้ค (ถ้ามี) 
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอ่ืน ๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด 
-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนโดยคณะกรรมการรุ่น 3 ท่อน เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
 
 
 



- ๔   - 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นความรู้เบื้องต้น 

(B.T.C.) ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน         
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

7.2  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน  ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะในการฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

  
 

 
                 ( นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์ )  

                                                         นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ   

ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  (Asisstant Leader Trainers Course  : A.L.T.C.) 
ระหว่างวันที ่๑๔ – 2๐  ตุลาคม   256๕ ณ  ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

***************************************************************** 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล............................................................... 
    วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................   อายุ.................ปี  ศาสนา.........................  โรคประจำตัว ..................... 
2. ตำแหน่งทางลูกเสือ.............................................................สังกัดทางลูกเสือ.. .......................................................... 
3.ตำแหน่งหน้าที่การงาน..............................................................สถานที่ทำงาน... ....................................................... 
   แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ.................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์.......... 
   โทรศัพท์................................โทรสาร.......................................โทรศัพท์มือถือ.......................... ..E-mail……………… 
4. คุณวุฒิทางการศึกษา........................................................... ..................................................................................... 
5. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน   เมื่อ (เดือน/พ.ศ.)............................................................................................ 

6.ประเภทลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  

 สำรอง             สามัญ            สามัญรุ่นใหญ่              วิสามัญ            ผู้นำ   
7. แนบเอกสารประกอบการสมัคร:  
            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ  
            สำเนาวุฒิบัตรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน    จำนวน 1 ฉบับ   
            หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน โควิด – ๑๙ มาแล้ว ๒ เข็มเป็นอย่างน้อย  จำนวน 1 ฉบับ  
             เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (BTC) , การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.), การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วย
ผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.),การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือ  (L.T.C.),  มาแล้วจำนวน ..................ครั้ง  (พร้อมแนบเอกสารประกอบ)  
 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือ (A.L.T.C.) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมแล้ว และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริง
ทุกประการ  รวมทั้งข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์  ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการฝึกอบรมและ
สามารถอยู่ร่วมฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

                   ลงชื่อ...............................................................................(ผู้สมัคร)  
                  (..............................................................................) 
                                                              วันที่ ...............เดือน...................................... พ.ศ.  256๕ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ โอนค่าธรรมเนยีมการฝกึอบรมฯ คนละ ๕,๐๐๐ บาท  (หา้พันบาทถ้วน) เข้าบัญช ีธ.กรุงไทย (เผื่อเรยีก) 
ช่ือบัญช ีนายจเร สัตยารักษ์  เลขที่บัญชี ๓๐๘๑๒๒๑๒๒๖  **ค่าลงทะเบียนจะคืนให้ในกรณีที่ทางผู้จดัการอบรมไมส่ามารถจัดได ้


