โครงการฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
1. ชื่อโครงการ
โครงการฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่มีบุคลากรทางการลูกเสื อที่มีความสนใจจะพัฒนาตนเองไปทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การ
ฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสื อ (A.L.T.C.) ยังมีปริ มาณไม่เพียงพอกับการจัดการศึกษาในการพัฒนาผูก้ ากับลูกเสื อและ
รองผูก้ ากับลูกเสื อ ทั้ง 4 ประเภท ตามโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสื อ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตาม
หลักสู ตรนี้ จะได้ขอรับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หรื อ ผูท้ ี่จะทาหน้าที่วิทยากรให้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือ
ต่อ ไป ทางสมาคมสโมสรลู กเสื อ วิสามัญแห่ งประเทศไทย ในพระอุ ปถัมภ์ฯ จึงเห็ นสมควรจัดให้มี โครงการ
ฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสื อ ขั้นผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสื อ (A.L.T.C.) ตามแนวทางการ
ฝึ กอบรมของคณะกรรมการฝ่ ายฝึ กอบรมลู กเสื อ โลกในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
คุ ณ ภาพในคณะผู ้ใ ห้ก ารฝึ กอบรมในองค์ก รต่ า งๆ ทั้ง ของรั ฐ และเอกชนให้ม ากยิ่ง ขึ้ น และยัง ส่ ง เสริ ม ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับผูบ้ ริ หาร ให้มีโอกาสสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม เพื่อจะได้นาเอาวิธีการและกลวิธีการสอน
ใหม่ๆ ไปปรับปรุ งให้การฝึ กอบรมของตนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพือ่ พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เข้ารับการฝึ กอบรมได้มีวฒ
ุ ิทางลูกเสือสูงขึ้น
4.2 เพือ่ ให้บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีความรู ้ความเข้าใจในกลวิธีเทคนิคที่ใช้ในการ ฝึ กอบรมผู ้
กากับลูกเสือ และนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนได้รับแนวทางการฝึ กอบรมลูกเสือแผนใหม่ของ
สานักงานลูกเสือโลก
5. เป้ าหมาย
5.1 เชิงปริ มาณ ได้บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ารับการฝึ กอบรมฯ ตามคุณสมบัติ จานวน 45 คน
5.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเป็ นวิทยากรขั้นผูช้ ่วย
หัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสือ
แห่งชาติกาหนด

-26. วิธีดาเนินการ
6.1 เปิ ดรับสมัครผูท้ ี่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึ กอบรมฯ จานวน 45 คน
6.2 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการฝึ กอบรม
6.2.1 เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพ และสุขภาพอนามัยดี เหมาะสมที่เป็ นผูอ้ านวยการฝึ กอบรมผูก้ ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู ้เบื้องต้น
6.2.2 มีความรู ้สามัญศึกษาพอสมควรที่จะเป็ นผูอ้ านวยการฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือขั้นความรู ้
เบื้องต้น
6.2.3 ได้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6.2.4 มีผลงานการเป็ นวิทยากรผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสือขั้นความรู ้เบื้องต้นหรื อ
ขั้นความรู ้ช้ นั สูงมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง
6.3 การสมัครเข้ารับการฝึ กอบรม
6.3.1 ให้กรอกข้อความลงในใบสมัครที่แนบมานี้อย่างครบถ้วน โดยแนบหลักฐานดังนี้
6.3.1.1 สาเนาวุฒิบตั รวูดแบคจ์ 2 ท่อน
6.3.1.2 สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งเป็ นวิทยากรหรื อหนังสือเชิญจากผูอ้ านวยการพร้อมหนังสือ
รับรองผลงานตามข้อ 6.2.4
6.3.1.3 สาเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด
6.3.2 การลงทะเบียนสมัครฝึ กอบรม
6.3.2.1 ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมต้องส่งเอกสารตามข้อ 6.3.1 โดยเสียค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียน คนละ 4,000 บาท (สี่พนั บาทถ้วน) มอบเสื้อยืดรุ่ น 1 ตัว โดยธนาณัติสงั่ จ่ายในนาม นางนุชรี จันทร์ตรี
ปณ.บางกอกใหญ่ หรื อ โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์ ชื่อบัญชี กิจกรรมสมาคมสโมสร
ลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย โดย นางนุชรี จันทร์ตรี เลขที่บญั ชี 002-8-36871-2
6.3.2.2 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กท.0505/ว79 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 เรื่ องค่าใช้ในการฝึ กอบรมของส่วนราชการ
6.3.3 กาหนดการรับสมัคร และยืน่ ใบสมัคร
6.3.3.1 ให้ผสู ้ มัครส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน หรื อ ธนาณัติค่าธรรมเนี ยมใน
การฝึ กอบรม สาเนาใบการโอนเงิน ไปที่ นางนุชรี จันทร์ตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการราชดาเนิน 378 ถนน
อิสรภาพ แขวงวัดอรุ ณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (สมัครก่อนได้รับสิทธิ์
ตามลาดับ) หรื อ ส่งทางโทรสาร 0-2472-1010 หรื อ E-Mail: paitoon194@hotmail.com
6.3.3.2 ผูต้ รวจการลูกเสือฝ่ ายพัฒนาบุคลากร จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมของผูส้ มัคร และจะแจ้งผลให้ทราบโดยเร็ ว

-36.4 หลักสูตร และวิธีการฝึ กอบรม
ใช้หลักสูตร และวิธีการฝึ กอบรมของสานักงานลูกเสือโลก ร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดฝึ กอบรมแบบอยูค่ ่ายพักแรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมพักประจาอยูใ่ นค่ายฯ ตลอดการ
ฝึ กอบรม และต้องเข้ารับการฝึ กอบรมครบทุกวิชา มิฉะนั้นจะถือว่าผูน้ ้ นั ไม่ผา่ นการฝึ กอบรม
6.5 วิทยากรผูใ้ ห้การฝึ กอบรม
6.5.1 จากสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
6.5.2 จากสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
6.5.3 จากผูท้ รงคุณวุฒิอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
6.6 การรายงานตัว
ผูส้ มัครเข้ารับการฝึ กอบรมต้องไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ
ค่ายหลวงบ้านไร่ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
7. ระยะเวลาที่ดาเนินการฝึ กอบรม
พิธีเปิ ดการฝึ กอบรมในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.
พิธีปิดการฝึ กอบรมในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น.
8. สถานที่ฝึกอบรม
ค่ายหลวงบ้านไร่ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ห้องอบรมปรับอากาศ)
9. งบประมาณ

จากค่าธรรมเนียมลงทะเบียนของผูส้ มัคร สมัครเข้ารับการฝึ กอบรม คนละ 4,000 บาท

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.1 สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
10.2 สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
11. การประเมินผล
11.1 สังเกตจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
11.2 การประเมินผลการฝึ กอบรมประจาวัน
11.3 การตอบแบบสอบถาม
11.4 การประเมินผลตามที่หลักสูตรกาหนด

-412. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมสามารถเป็ นคณะวิทยากร ผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือระดับต่างๆ
ได้ และสามารถเป็ นผูอ้ านวยการฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือ ขั้นความรู ้เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
************************************
หมายเหตุ

การเตรี ยมตัว สิ่งที่ตอ้ งนาไปด้วย
- เครื่ องแบบผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ 2 ชุด
- ชุดสารอง
- ชุดออกกาลังกาย , รองเท้าผ้าใบ
- ยาประจาตัวที่เคยใช้อยู่
- เครื่ องใช้ส่วนตัว
- หนังสือคู่มือการฝึ กอบรมที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม ขั้นความรู ้เบื้องต้น
- ดินสอ , ยางลบ , ไม้บรรทัด , สีเมจิก
- เครื่ องพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
- เตรี ยมค่าใช้จ่ายสาหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ (แล้วแต่ทางรุ่ นจะตกลงกันเอง)

 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม หรื อมีขอ้ สงสัย ติดต่อ
1. นายไพฑูรย์ พันธุช์ าตรี
นายกสมาคมฯ
โทร. 081-639 2165 , 095-8953111
2. นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง
ผูอ้ านวยการฝึ กอบรม โทร. 081-824 9720
3. นายสมโภชน์ หลวงเทพ
อุปนายกฝ่ ายวิชาการและฝึ กอบรม โทร. 081-8324169
4. นายมงคลภัทร์ ธารงสินสุวรรณ เลขาธิการสมาคมฯ
โทร. 086-9701615

Line Group

www.thairover.com

ใบสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสือ (A.L.T.C)
วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2562 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จัดโดย
สมาคมสโมสรลูกเสื อวิสามัญแห่ งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตรราชสุ ดา สิ ริโสภาพณณวดี

***************************************
๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................นามสกุล................................................................
ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ(เขียนตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................
๒. วัน เดือน ปี เกิด...............................................................................สถานที่เกิด.................................................................
๓. การศึกษา............................................................................................................................................................................
๔. ที่อยูป่ ัจจุบนั (บ้าน) เลขที่....................หมู่.................ตาบล............................................อาเภอ..........................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................โทรศัพท์มือถือ..............................................
โทรสาร..................................................... E-Mail. ................................................................................................................
๕. ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบนั ..........................................................................................................................................
๖. สถานที่ทางานปัจจุบนั ........................................................................................................................................................
ถนน.................................................................ตาบล.......................................................อาเภอ.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................โทรศัพท์ติดต่อ...................................................
๗. ปัจจุบนั มีตาแหน่งทางลูกเสื อ......................................................................ประเภท.........................................................
สังกัด......................................................................................................................................................................................
๘. ได้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์
สารอง เมื่อวันที่......................................................................ทะเบียนเลขที่............................................................
สามัญ เมื่อวันที่......................................................................ทะเบียนเลขที่.............................................................
สามัญรุ่ นใหญ่ เมื่อวันที่..........................................................ทะเบียนเลขที่............................................................
วิสามัญ เมื่อวันที่....................................................................ทะเบียนเลขที่.............................................................
ได้แนบสาเนาวุฒิบตั รเครื่ องหมายวูดแบดจ์ ที่ได้รับมาพร้อมกันนี้แล้ว รวม ..........................ฉบับ
๙. งานลูกเสื อเกี่ยวกับการให้การฝึ กอบรม
๙.๑ ได้เคยไปช่วยให้การฝึ กอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น/ขั้นความรู้ช้นั สูง มาแล้ว.......................ครั้ง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ ๑ ประเภทลูกเสื อ.............................เมื่อ..................................ณ ...................................................................
ครั้งที่ ๒ ประเภทลูกเสือ.............................เมื่อ..................................ณ ..................................................................
ครั้งที่ ๓ ประเภทลูกเสื อ.............................เมื่อ..................................ณ .................................................................
ครั้งที่ ๔ ประเภทลูกเสือ.............................เมื่อ..................................ณ .................................................................

-๒๙.๒ ทักษะพิเศษ (ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่มีทกั ษะ)
การเขียนภาพ
การแสดง

การเขียนแผนภูมิ
การขับร้อง-ดนตรี
การใช้สื่อการเรี ยนต่างๆ การพูดในที่ประชุม

การประนีประนอม

อื่นๆ (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................................
๑๐. ขนาดเสื้ อยืด

S

M

L

XL

3XL

4XL

๑๐. สุขภาพ – มีโรคประจาตัว คือ...........................................................................................................................................
- หากมีเหตุจาเป็ นฉุกเฉิ นให้แจ้งที่.....................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................
- อาหารที่รับประทานไม่ได้.............................................................................................................................................
๑๑. ข้อปฏิบตั ิในการเข้ารับการฝึ กอบรมบุคลากรทางการลูกเสื อ ขั้นผูช้ ่วยหัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสื อ
(A.L.T.C) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะต้อง
๑๑.๑ อยูใ่ นค่ายฝึ กอบรมตั้งแต่วนั เปิ ดจนถึงวันปิ ดการฝึ กอบรมเพื่อให้มีเวลาฝึ กอบรมตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
ถ้าขาดการฝึ กอบรมเกินกว่า ๒ ชัว่ โมง จะไม่ผา่ นการฝึ กอบรมครั้งนี้ และต้องเข้ารับการฝึ กอบรมใหม่
๑๑.๒ ปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อซึ่ งเป็ นกฎของการอยูค่ ่ายพักแรมอย่างเคร่ งครัด ถ้าข้าพเจ้าฝ่ าฝื นกฎของลูกเสือ
จะถูกให้ออกจากการฝึ กอบรม และไม่ผา่ นการฝึ กอบรมในครั้งนี้
๑๑.๓ ให้ออกใบเสร็ จค่าลงทะเบียนในนามของหน่วยงาน.......................................................................................
ลงชื่อ..........................................................................................ผูส้ มัคร
(........................................................................................)
วันที่.....................เดือน........................................พ.ศ....................

