โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
ชื่อโครงการ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

หลักการและเหตุผล
ด้ว ยข้อบั งคับ คณะกรรมการบริ ห ารลูกเสื อแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลู กเสื อ
พ.ศ. 2553 ข้อ 4 (ง) ได้กาหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตาแหน่งผู้กากับ
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภท
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ และต้องได้รับ
วุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นจากการสารวจครูผู้สอนกิจกรรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่า มีผู้ประสงค์จะเข้ารับ
การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)และต้องการต่อยอดจากการ
ฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) อีกเป็นจานวนมาก ซึ่งมีความจาเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนาให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ตามข้อบังคับดังกล่าว
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัด
พิษณุโลก จึงเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้นาและ
ทักษะในการฝึกอบรมในระดับสูงแก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะได้เพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมและ
ทักษะที่จาเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือ สามารถทาหน้าที่เป็นผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้มีความรู้ ความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการ
ฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางของสานักงานลูกเสือแห่งชาติและสานักงานลูกเสือโลก ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้นาและทักษะในการฝึกอบรมในระดับสูง
แก่ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมและทักษะที่จาเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือ
4. สามารถทาหน้ าที่ เป็ น ผู้ กากับกองลู กเสื อหรือรองผู้ กากับกองลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใ น
โรงเรียนได้
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ทาหน้าทีเ่ ป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น

-2เป้าหมาย
1. ด้านปริมาณ
ฝึกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจจะไปทาหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จานวน 80 คน ในและนอกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาทั่วไป
2. ด้านคุณภาพ
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ ชั้นสูง (A.T.C.) มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้แก่ลูกเสือ และนาไป
พัฒนาทักษะการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
และแต่งตั้งคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
3. ประชุมวางแผนการฝึกอบรมและจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
5. ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดเวลา
6. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการฝึกอบรม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น B.T.C. อย่างน้อย 4 เดือน เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่เด็ก
2. เป็นผู้ที่มีศาสนา
3. เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือถ้าไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
5. เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ
6. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
7. มีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีบริบูรณ์
8. สนใจฝักใฝ่ต่อกิจการลูกเสือ และสมัครใจที่จะดารงตาแหน่งทางลูกเสือ
9. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
10. ได้รับอนุญาตหรือได้รับการคัดเลือกจากหัวหน้าสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม
1. ใช้หลักสูตรของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
2. ใช้วิธีการฝึกอบรมตามแนวทางของสานักงานลูกเสือโลก และอยู่ค่ายพักแรมตามแบบ
ลูกเสือ โดยพักค้างอยู่ประจาตลอดหลักสูตร

-3ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวชองสานักงานลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม) ถนนพิษณุโ ลก – หล่ มสั ก
ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การรายงานตัว
รายงานตัวด้วยตนเองพร้อมแต่งเครื่องแบบรองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 1
เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 08.30 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวชองสานักงานลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 39
(โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม) ถนนพิษณุโ ลก-หล่ มสั ก
ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ 2,700 บาท(สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดเตรียมไป
1. เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จานวน 1 – 2 ชุด ประกอบด้วย
1.1 หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.2 เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้น
1.3 กางเกงสีกากีขาสั้น(ชาย) หรือกระโปงสีกากี ไม่มีจีบ(หญิง)
1.4 อินทรธนูสีเลือดหมู
1.5 เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง 4 ซม.
1.6 ถุงเท้ายาวสีกากี(ชาย) หรือถุงเท้าสั้นสีกากี(หญิง)
1.7 พู่สีเลือดหมู(ชาย)
1.8 รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก
2. เครือ่ งแต่งกายชุดลาลอง อย่างน้อย 5 - 6 ชุด ประกอบด้วย
2.1 เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว
2.2 กางเกงขายาว
3. เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ยาประจาตัว เครื่องนอน ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าจัดงานเลี้ยงตามหลักสูตร (ไม่เกิน 500 บาท) เป็นต้น
คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม
1. คณะวิทยากรจากสานักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
2. คณะวิทยากรจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 - 3
3. คณะวิทยากรจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
4. คณะวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
5. คณะวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิ

-4ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการฝึกอบรมกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทาหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทาหน้าที่เป็นผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ได้
4. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีคุณวุฒิทางลูกเสือสูงขึน้

