
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
ผู้ก ากับลูกเสือสามญั และผู้ก ากับลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรูช้ั้นสูง 

Advanced Unit Leader Training Course (A.T.C.) 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   

                              ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม 

สโมสรเสือป่าปฐมนคร ร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
๓. หลักการและเหตุผล  

 เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแล้วว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ท่ีมุ่งส่ง เสริมเยาวชนให้มี         
ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ต่อศาสนาและต่อพระมหากษัตริย์ อีกท้ังยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน มีทักษะชีวิต 
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความเมตตากรุณาและศรัทธาในมิตรภาพ 
ความเป็นพี่น้องกันท่ัวโลกซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อเยาวชน ท่ีจะเติบโตเป็นพลังท่ีส าคัญ          
ในภายภาคหน้าของชาติท้ังส้ิน 
 แต่การท่ีจะฝึกอบรมเยาวชนให้บรรลุในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบ        
การฝึกอบรมและวิธีการฝึกอบรมท่ีเกิดจากผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญทางการลูกเสืออย่างแท้จริง ซึ่งก็ต้อง      
มาจากผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมในระดับข้ันความรู้ช้ันสูงในแต่ละประเภทของการลูกเสือเป็นประการส าคัญ 
 ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการลูกเสือไปให้ถึงเยาวชนอย่างมีคุณภาพ ส านักงานลูกเสือจังหวัด
นครปฐมร่วมกับสโมสรเสือป่าปฐมนครและโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ช้ันสูง (A.T.C.) ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากร
ทางการลูกเสือ ในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงขึ้น 
 
๔.  วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ในหลักการ
และวิธีการฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๔.๒ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ฝึกฝนทักษะลูกเสือและสามารถ    
น าทักษะไปถ่ายทอดให้กับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ มีคุณวุฒิทางการลูกเสือเพิ่มขึ้น 
 
๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ 
         ได้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรม จ านวน ๑ รุ่น  ๙๐ คน 
  - ผู้ก ากับลูกเสือสามัญจ านวน  ๑ กอง  ๔๕ คน 
  - ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จ านวน  ๑ กอง  ๔๕ คน 
 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
       เมื่อเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้วจะมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ           
ท่ีสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม หลักการ    
และวิธีการท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติก าหนดไว้ 
 



๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติโครงการ ขออนุญาตด าเนินการฝึกอบรมและขอแต่งต้ังท่ีปรึกษา ผู้อ านวยการฝึกอบรม
และคณะวิทยากร 
 ๖.๒ แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๖.๓ จัดเตรียมเอกสาร คู่มือ สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 
 ๖.๔ ประชุมมอบหมายงานให้วิทยากรล่วงหน้า 
 ๖.๕ ด าเนินโครงการ สรุป ประเมินผลและรายงานผล 
 
๗. หลักสูตรและการฝึกอบรม 
 ใช้หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมท่ีก าหนดโดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดการฝึกอบรม        
แบบการอยู่ค่ายพักแรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องพักภายในค่ายฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
 
๘. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๘.๑ ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญจ านวน  ๑ กอง  ๔๕ คน หรือผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จ านวน  ๑ กอง  ๔๕ คน ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔ เดือน             
(มีวุฒิบัตรแสดง) 
 ๘.๒ เป็นผู้ท่ีสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรค               
ต่อการฝึกอบรม 
 
๙. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ฝึกอบรม 
 ๙.๑ ก าหนดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี ๓ – ๙  เมษายน  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
สโมสรเสือป่าปฐมนคร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๐.๑ ส านักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม 
 ๑๐.๒ สโมสรเสือป่าปฐมนครและโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 
๑๑. งบประมาณ 
 จากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อใช้         
เป็นค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าด าเนินการ ค่าวุฒิบัตร และค่าตอบแทนวิทยากร 
    
๑๒. การสมัครและรายงานตัว 
 ๑๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านการฝึกอบรม  
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญจ านวน  ๑ กอง  ๔๕ คน หรือผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จ านวน  ๑ กอง  ๔๕ คน ผ่าน
การฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ไปท่ีนายกสโมสรเสือป่าปฐมนคร     
สโมสรเสือป่าปฐมนคร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐              
โทร. ๐-๓๔๒๕-๒๖๑๓  โทรสาร.๐-๓๔๒๕-๒๖๑๑  และโอนเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ช่ือบัญชี สโมสร
เสือป่าปฐมนคร ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขท่ีบัญชี ๗๐๑-๓-๒๖๘๑๗-๘ พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน 
ภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๒.๒ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๗.๐๐ – 
๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สโมสรเสือป่าปฐมนคร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แต่งเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ    
รุ่นใหญ่ตามคุณวุฒิและตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบตามประเภทลูกเสือท่ีตนเองสมัคร (โปรดตรงเวลา) 
 
๑๓. สิ่งที่จะต้องเตรียมไป 
 ๑๓.๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหรือเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหรือรุ่นใหญ่ 
(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ)ตามประเภทลูกเสือท่ีตนเองสมัคร ๑ – ๒ ชุด  
 ๑๓.๒ เครื่องแต่งกายชุดล าลอง (สุภาพ) และชุดออกก าลังกาย 
 ๑๓.๓ เครื่องใช้ส่วนตัว ผ้าห่ม ครีมทากันยุง ยารักษาโรคประจ าตัว และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 
 
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๔.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจสามารถน าหลักการและวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ     
ให้บรรลุวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 ๑๔.๒ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีได้รับการฝึกฝนทักษะลูกเสือและสามารถน าทักษะไปถ่ายทอดให้กับ
ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๑๔.๓ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีคุณวุฒิทางการลูกเสือเพิ่มขึ้นโดยผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการตรวจ
ประเมินผลขั้นที่ ๕ เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน (W. B.) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารบัการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ผู้กับลูกเสือสามัญ และผู้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ชั้นสูง 
Advanced Unit Leader Training Course (A.T.C) 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  สโมสรเสือป่าปฐมนคร  
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

ระหว่างวันที่  3 – 9  เมษายน   2562 
 ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว)...........................................นามสกุล.................................................... 
วัน  เดือน ปีเกิด....................................อายุ............ปี  วุฒิการศึกษา................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................สถานท่ีท างาน..................................................................เลขท่ี............
หมู่ท่ี............ต าบล.............................อ าเภอ..........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.................. 
โทรศัพท์.................................โทรสาร............................โทรศัพท์มือถือ..............................................................
ต าแหน่งทางลูกเสือ.................................................................สังกัด.................................................................... 
ได้ผ่านการอบรม 
           ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C) เลขท่ีวุฒิบัตร......................................... ออกให้เมื่อ       
วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............... ณ ค่ายลูกเสือ........................................................................
อ าเภอ..............................จังหวัด.................................... 
 ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) เลขท่ีวุฒิบัตร......................... ออกให้เมื่อ
วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ............... ณ ค่ายลูกเสือ.........................................................................
อ าเภอ..............................จังหวัด..........................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม     ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ  ขั้นความรู้ช้ันสูง  (A.T.C)      ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ช้ันสูง  (A.T.C)  โดยแนบส าเนา
วุฒิบัตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จ านวน 2 ฉบับ ท่ีผ่านการอบรมตามประเภทท่ีตนเองสมัคร เรียนนายก
สโมสรเสือป่าปฐมนคร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 และโอนเงิน
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม  ช่ือบัญชี สโมสรเสือป่าปฐมนคร ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขท่ีบัญชี   
701-3-26817-8 พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน เรียนนายกสโมสรเสือป่าปฐมนคร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ภายในวันท่ี 5 มีนาคม 2562 (นับตามหลักฐานการโอนเงิน) 
ติดต่อโทร. 0-3425-2613  โทรสาร.0-3425-2611  ครูซิว 0-9501-6262  ครูหมู 0-8969-74967  

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการฝึกอบรม ขอรับรองว่าข้อความท่ีระบุในใบสมัครนี้ เป็นความจริง                       
และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามข้อก าหนดไว้ทุกประการ 

 

       ลงช่ือ.............................................ผู้สมัคร 
             (...............................................) 
การรับประทาน       อาหารปกติ 
                          อาหารศาสนาอื่นๆ............................................... 
หมายเหตุ : กรณีมีเหตุฉุกเฉินติดต่อ.....................................................เกี่ยวข้องเป็น.........................................   
โทร. ..................................  /................................................./........................................../..............................
  


