
 
 
 
 
ที่ ศธ 5400.53/ว22      ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
        ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า 
        อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

         24  กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง การฝกึอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ใหก้ารฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสอื (A.L.T.C.) 

เรียน  

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ           จ านวน 1 ชุด 
  2. ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม             จ านวน 1 ฉบับ 

  ด้วย สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ก าหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันผู้ ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ        
(Assistant Leader Trainers Course) อักษรย่อ A.L.T.C. ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
จากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 4,000 บาท 

  ในการนี้ ส านักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์จ ากท่านประชาสัมพันธ์       
การฝึกอบรมดังกล่ าวให้บุคลากรทางการลูก เสือหรือผู้ที่ สนใจในกิจการลูก เสือในสั งกัดทราบ                    
หากมีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อและส่งใบสมัครได้ ดังนี้ 
  1.นายจักรา วาทหงษ์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง 
(ช้ัน 2) สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000        
โทรศัพท์ 08 9644 0611  
  2.นางไพรินทร์ สกุลโพน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  1 ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 08 1887 7750 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายชัชชัย   ทับทิมอ่อน) 
หัวหน้าส านักงานลกูเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผู้ประสานงาน 08 9644 0611 
โทรสาร 0 5542 9535 



โครงการ :  การฝกึอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ใหก้ารฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสอื  
  (Assistant Leader Trainers Course: A.L.T.C.) 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมลูก เสือ เป็นกิจกรรมที่ มี วัต ถุประสงค์ที่ จ ะพัฒนาเยาวชนให้ เป็นพลเมืองดี                     

มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการด าเนินงาน 
คือ ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งจะเป็นผู้ท าหน้าที่
ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนดรวมทั้งผู้ที่จะท าหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรม         
หรือวิทยากรให้การฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน งานของคณะลูก เสือแห่งชาติ ดังนั้น ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่ ง เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลงานลูกเสือ ได้เห็นความจ าเป็นดังกล่าว และก าหนดให้ส านักงานลูกเสือจังหวัดสามารถ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมได้ สมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ส านัก งานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์       
จึงจัดท าการฝึกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอื ข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader 
Trainers Course: A.L.T.C.) ข้ึน โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของส านักงานลูกเสือโลกและคณะกรรมการ         
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่ งเป็นระดับ
ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจการลูกเสือให้มีโอกาสเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อจะได้น าเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือไปปรับปรุงคณะผู้ให้การ
ฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มีประสิทธิภาพดียิ ่งขึ้นต่อไป  รวมทั ้งเพื่อให้สามารถน าเอาเทคนิควิธีการต่างๆ      
ไปใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ         
ข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือได้ 
  2.2 เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ในการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก  
  2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรม ให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
        - จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  45  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        - ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าหน้าที่  ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ              
ข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือและสามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
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4. การด าเนินงาน 
  4.1 ขออนุมัติโครงการ 
  4.2 ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3 ประสานงานหน่วยงานพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม   
  4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและตอบรับ 
  4.5 แต่งตั้งคณะวิทยากร ประชุมมอบหมายงาน 
  4.6 ด าเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมโดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของส านักงานลกูเสอืโลก
และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
  5.1 ผู้สมัครเข้ารับการฝกึอบรมจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี 
  5.2 จบการศึกษาอย่างน้อยปรญิญาตร ี
  5.3 ได้รับเครือ่งหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
  5.4 เคยเป็นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้เบื้องต้นหรือความรู้ช้ันสูงมาแล้ว       
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง และให้ผู้อ านวยการฝึกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  ขั้นความรู้
เบื้องต้น  

6. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๓ พฤษภาคม 256๔ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลงิ้วงาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7. การด าเนินการของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  7.1 สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งส่งเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมแนบใบสมัคร 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 256๔ โดยสมัครได้ที่   
   1) นายจักรา วาทหงษ์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์  
       โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง (ช้ัน 2) สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า 
       อ าเภอเมือง จงัหวัดอุตรดิตถ์  53000 โทรศัพท์. 08 9644 0611  
       โทรสาร. 0 5542 9535 
   2) นางไพรินทร์ สกลุโพน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
       ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ถนนพาดวารี ต าบลป่าเซ่า 
       อ าเภอเมือง จงัหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท.์ 08 1887 7750  
       โทรสาร. 0 5581 7758 
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  7.2 สิ่งของที่ต้องเตรียมไป 
  -  เครื่องแบบลูกเสือ (ชาย-ขาสั้น) ตามต าแหน่งที่ได้รบัการแต่งตั้งตาม ล.ส.13 
  -  ชุดล าลองที่สุภาพ / ชุดออกก าลงักาย / เสื้อคลุมแขนยาว 
  -  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน เครื่องเขียน ยาประจ าตัว (ถ้ามี) ฯลฯ 
  -  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้เบื้องต้น / หนังสือความรู้ทางลูกเสือ 
  -  โน๊ตบุ้ค (ถ้ามี) 

   -  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3 ท่อน คนละ ๔,๐00 บาท 
โดยช าระพร้อมสง่ใบสมัครหรอืโอนเข้าบัญชีสมาคมสโมสรลกูเสอืจังหวัดอุตรดิตถ์ บัญชีธนาคารกรุงไทย 
สาขาอุตรดิตถ์ 510 3 07346 3 

   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด 
   -  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนโดยคณะกรรมการรุ่น 3 ท่อน เช่น การจัดท าเสื้อรุ่น   

งานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 

8. งบประมาณ 
  ด าเนินการฝึกอบรมโดยงบประมาณจากค่าสมัครเข้ารบัการอบรมของผู้สมัครอบรม 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าหน้าที่ผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  ข้ันความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) ผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือและสามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
  9.2  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทักษะในการฝึกอบรมซึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 
 

 (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
             (นายจักรา  วาทหงษ์) 
    นายกสมาคมสโมสรลูกเสอืแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

   (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายวัลลภ  วิบูลย์กูล) 
     รองผู้อ านวยการลูกเสอืเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 

 
 

  (ลงช่ือ)   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน) 

หัวหน้าส านักงานลกูเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 



 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) 

ระหว่างวันท่ี 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

 ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................นามสกุล................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด ............................................. อายุ...................ปี  ศาสนา........................................  โรคประจ าตัว ............................................................. 

 ต าแหน่งทางการลูกเสือ........................................................................................................................................................................................................... 

สังกัดทางลูกเสือ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน............................................................................................................................................................................................................. 

สถานที่ท างาน...................................................................................................................................................................................................................................................... 
ถนน......................................................................................แขวง/ต าบล...................................................................เขต/อ าเภอ........................................................... 
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์................................................................โทรศัพท์................................................................................ 
โทรสาร.................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................E-mail………….………………………...…...………………..……......  

คุณวุฒิทางการศึกษา............................................................................................................................................................................................................... 

 คุณวุฒิทางลูกเสือ   :  ได้รับเครือ่งหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน เมื่อ (เดอืน/พ.ศ.) ........................................................................... 
                             :  ประเภทลูกเสอืที่ได้รบัเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน 
                ส ารอง      สามัญ      สามัญรุ่นใหญ่      วิสามัญ      ผู้น า             
 เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้
เบื้องต้น (B.T.C), การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ช้ันสูง (A.T.C), การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ         
ข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C), การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้ันหัวหน้าผู้ให้     
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ (L.T.C) มาแล้ว จ านวน...........................ครั้ง 

 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ข้ันผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม      
ผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมแล้ว และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็น
ความจริงทุกประการ รวมทั้งข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจ าตัวที่เป็นอันตรายต่อการฝึกอบรม 
และสามารถอยู่ร่วมฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ลงช่ือ.............................................................................................(ผู้สมัคร)
(..............................................................................................) 

วันที่.......................เดือน............................................ พ.ศ. 2564 


