โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือหลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป (General information Course) และ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
๑.หลักการและเหตุผล
ด้ว ยสำนักงานลูกเสือเขตพื้น ที่ การศึก ษานราธิว าส เขต ๒ และสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิว าส
จะดำเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางลู ก เสื อ หลั ก สู ต รวิ ช าผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ ขั ้ น ความรู ้ ท ั ่ ว ไป
(General information Course) และหลั ก สู ต รผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ สามั ญ ขั ้ น ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น (S.B.T.C.)
ให้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับ การบรรจุใหม่ และผู้ที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ เพื่อสนองนโยบายของท่านผู้อำนวยการ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ เพื่อให้ครูผู้ช่วยและครูบุคลากรที่ยังไม่มีวุฒิและความรู้
ความเข้าใจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ด้วยกระบวนการและวิธีการของลูกเสือ และเพื่อสนอง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
เนตรนารีในทุกสถานศึกษา
เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือในกลุ่ม-กองลูกเสือ
โรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้บังคับบัญชาในตำแหน่ง รองผู้กำกับ
ลูกเสือสามัญ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่ม-กองลูกเสือของตนได้นั้น หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (General information Course)
และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่ อ ฝึ ก อบรมผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถมี ค วามเข้ า ใจถึ ง จุ ด หมาย
วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อุดมการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ และพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
2.2 เพื ่ อ ให้ ร องผู ้ ก ำกั บ -ผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ สามั ญ สามารถวางแผนดำเนิ น การฝึ ก อบรมลู ก เสื อ
ตามแนวทางการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้ผู้รองกำกับ-ผู้กำกับลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือภายในกลุ่มหรือกอง
ลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
2.4 เพื่อให้ ร องผู้กำกับ -ผู้กำกับ ลูกเสือ สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญ
ให้มีวุฒิ-ตำแหน่งทางลูกเสือที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(General information Course) จำนวน ๑ รุ่น
๔๕- ๕๐ คน
- ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) จำนวน ๑รุ่น ๔๕-๕๐ คน
/๓.๒ เชิงคุณภาพ...

-๒3.2 เชิงคุณภาพ
- ผู ้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ขั ้ น ความรู้ ท ั ่ ว ไป(General information Course)
และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ลูกเสือได้ประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารงานกิจการลูกเสือในกลุ่ม-กองลูกเสือ โรงเรียน
ของตนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและสนองนโยบายของฝ่ายบริหารในระดับต่างๆได้
4. วิธีดำเนินการ
4.1 ใช้หลักสูตรลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป(General information Course) หลักสูตรลูกเสือ สามัญ
ขั ้ น ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น (S.B.T.C.) และวิ ธ ี ก ารของสำนั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารงานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
ตามนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
4.2 แจ้งโรงเรียนในสังกัด ที่ทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ส่งบุคลากรสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม ผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัดและหรือที่สำนักงานสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส
4.3 ดำเนิน การสรรหาผู้อำนวยการฝึกและแต่งตั้ง คณะวิทยากรเพื่ อดำเนินการจัด การประชุ ม
คณะวิทยากรให้การฝึกอบรมและมอบหมายงาน
4.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ขั้นความรู้ทั่วไป
1) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2) เป็นผู้สนใจในกิจการลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้น ประเภทผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
1) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2๐ ปีบริบูรณ์
2) ผ่านการฝีกอบรมวิชาขั้นความรู้ทั่วไปมาแล้ว
4.5 การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1) เครื่องแบบผู้กำกับลูกเสือตรงตามประเภทที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 - 2 ชุด
2) ชุดแต่งกายลำลองระหว่างการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ชุด
(ชุดสุภาพกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้น)
3) อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรง/ยาสีฟัน ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
5.1 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (General information Course) จำนวน 1 รุ่น
ระยะเวลา 1 วัน ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
5.2 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
6. สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม
ฝึกอบรม ณ ค่ายฝึกอบรมวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
/๗.งบประมาณ...

-๓7. งบประมาณ
7.1 การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (General information Course)
และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(S.B.T.C.) ใช้งบประมาณจากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
คนละ 1,๖00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของรองผู้กำกับ-ผู้กำกับลูกเสือสามัญดีขึ้น
สามารถพัฒนาการฝึกอบรมในกองลูกเสือของตนได้
9.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความสามารถนำความรู้ไปฝึกอบรมลูกเสือในกองลูกเสือสามัญ ในโรงเรียน
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มวุฒิ-ตำแหน่งทางลูกเสือที่สูงขึ้น
๑๐. การรับสมัคร
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถ Download เอกสารโครงการ และใบสมัคร ได้ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด และดำเนินการ ดังนี้
๑๐.1 สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าลงทะเบียนจำนวน ๑,๖๐๐ บาท ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ หรือ ที่สำนักงานสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส
๑๐.๒ ชำระค่าลงทะเบีย นจำนวน ๑,๖๐๐ บาท ผ่านระบบการโอนผ่า นบั ญชีธ นาคารกรุ ง ไทย
หรือหมายเลขบัญชี ๙๐๕-๐-๐๓๓๖๙-๕ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส และแจ้งสลิป
ผ่าน Line ID : 5210610110
๑๑.การรายงานตัว
รุ่น ลส.นธ.๐๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
1๒. คณะวิทยากร
1๒.1 สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส/สำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส/สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต ๒
1๒.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ
1๓. การประเมินผล
1๓.1 วิธีการวัดผล สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู้ ประเมินผลงาน
1๓.2 เกณฑ์การประเมินผล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
๑๓.๓ แบบประเมินความพึงพอใจ
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ...

-๔1๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๔.1 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรองผู้กำกับ-ผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ดียิ่งขึ้น สามารถวางแผนจัดกิจกรรมการฝึกในกองลูกเสือสามัญได้อย่างมีคุณภาพ
1๔.2 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้มีวุฒิ -ตำแหน่งที่สูงขึ้น และนำไป
ฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1๔.3 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการฝึกอบรม ซึ่งเป็น
การพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
15. ผู้ประสานงาน
1.เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๗๗-๑๙๖๓
๒. ผูช้ ่วยสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส นางเพ็ญศรี วิจิตรโสภา โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๑๒๘๓๒๑
๑๖ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจโครงการ
(นายสมพงษ์ แสนสำโรง)
รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ )
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(
)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนราธิวาส

ใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กำกับขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรลูกเสือสามัญ
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม 256๕
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
........................................................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล......................................อายุ..........ปี
วันเดือนปีเกิด................/.........................../พ.ศ................ตำแหน่งทางราชการ..................................................
ตำแหน่งทางลูกเสือ......................................................บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ตำบล..............................
อำเภอ................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์.................................
สถานที่ทำงาน.....................................................................................................................................................
มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
(.......) หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕6๕
(.......) หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕6๕
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมจำนวน...๑,๖๐๐..บาท(หกร้อยบาทถ้วน)
ลงชื่อ..........................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
คำรับรองผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร
..................................................................................ได้
ลงชื่อ..........................................ผู้บังคับบัญชา
(..........................................................)
ตำแหน่ง....................................................................

หมายเหตุ
ชำระเงินสดพร้อมใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
หรือหมายเลขบัญชี ๙๐๕-๐-๐๓๓๖๙-๕ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
(C.A.T.C.)
........................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้น ที่การศึกษานราธิวาสเขต ๒ ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิว าส
ในฐานะเป็นหน่วยงานทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาสที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรต่างๆ ในการนี้มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ สำรองขั ้ น ความรู ้ ช ั ้ น สู ง (C.A.T.C.) ขึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ ตำแหน่ ง ผู ้ ก ำกั บ กลุ ่ ม -กองลู ก เสื อ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ที่เปิดทำการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓
ที่ยังขาดคุณสมบัติมาตรฐานเฉพาะตำแหน่ง ที่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรในระดับชั้นนั้นๆ
ได้ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ข้อ๔(๗) (ฉ) ซึ่งจากการสำรวจยังมีเป็นจำนวนมากได้ เกิดข้อจำกัดในการบริหาร
จัดการในกองลูกเสือสำรองทั้งระดับระดับสถานศึกษา ถึงระดับสำนักงานลูกเสือจังหวัด เพราะไม่สามารถ
ขอตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส.๑๓) ให้ถูกต้องได้
ทั้งนี้เพื่อให้ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้เป็นไป ตามบทบาทหน้าที่ของลูกเสือจังหวัด ในส่วนที่ ๓ มาตรา ๓๑
(๑)-(๑๓) และลูกเสือเขตพื้น ที่การศึกษา ในส่ว นที่๔ มาตรา ๓๘(๑)-(๑๐) ส่งเสริมให้การเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน(ลูกเสือ)
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๒ ร่วมกับสโมสร
ลูกเสือจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ขั้นความรู้ชั้นสูง ( C.A.T.C.) ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ให้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจถึงจุดหมาย วัตถุประสงค์
และวิ ธ ี ก ารในการฝึ ก อบรมตามแนวทางของสำนั ก งานลู ก เสื อ โลก และให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอุ ด มการณ์
ของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือจังหวัดได้
๒.๒ เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรและแนวทาง
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ก ำกั บ ลู ก เสือ สำรอง สามารถบริ ห ารกิ จ การลู ก เสื อ ภายในกลุ ่ม หรื อ กองลู ก เสื อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือเพิ่มวุฒิและตำแหน่งทางลูกเสือ
ที่สูงขึ้นตามสายงานที่กฎหมายที่กำหนดได้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) จำนวน ๑ รุ่น ๔๕ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
/ผู้ผ่านการฝึกอบรม...

-๒ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) มีทักษะความรู้ความสามารถ
ทางวิชาลูกเสือ ได้รับประสบการณ์สามารถขอตำแหน่งทางการลูกเสือ (ลส.๑๓) ที่เหมาะสม นำไปพัฒนา
การฝึกอบรมการบริหารงานในกลุ่ม-กองลูกเสือในสถานศึกษาของตนให้มีคุณภาพ
๔.วิธีดำเนินการ
๔.๑ ใช้หลักสูตรลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) และวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการ
บริหารงานลูกเสือแห่งชาติ ตามนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
๔.๒. แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาสที่เปิดทำการสอน
ในระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๑-๓ ส่ ง บุ ค ลากรในสั ง กั ด เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ผ่ า นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
หรือที่สำนักงานสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาสได้โดยตรง
๔.๓ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะวิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการขออนุมัติเลขรุ่น
สถานที่จัดฝึกอบรมและจัดประชุมคณะวิทยากรเพื่อมอบหมายงาน
๔.๔ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
๔.๔.๑ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๔.๔.๒ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น(C.B.T.C.) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน โดยให้แนบสำเนาวุฒิบัตร,สำเนา ลส.๑๓ มาพร้อม
กับใบสมัครการเข้าฝึกอบรม
๔.๔.๓ เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอุปนิสัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย สมควร
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆและเยาวชน มีผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างน้อยสองเข็ม
๔.๔.๔ ต้องผ่านการรับรองการฝึกงานจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกงาน พ.ศ.๒๕๖๓ (โดยให้แนบหนังสือรับรองฯ
ประกอบการรับสมัคร)
๔.๕ การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๔.๕.๑ เครื่องแบบผู้กำกับลูกเสือสำรอง จำนวน ๑-๒ ชุด
๔.๕.๒ ชุดแต่งกายลำลอง ระหว่างการฝึกอบรม อย่างน้อย ๓ ชุด (ชุดสุภาพเสื้อยืดมีปก
กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น)
๔.๕.๓ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ
๔.๕.๔ การรายงานตัวให้แต่งเครื่องแบบ ตามแบบของผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง
๕.ระยะเวลาในการดำเนินการ
๕.๑ การฝึกอบรมลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ตาม จำนวน ๑ รุ่น ๔๕ คน ระยะเวลา
๗ วัน ๖ คืน ในระหว่างวันที่ ๑๕ –๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
/๖.สถานที่ดำเนินการ...

-๓๖.สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม
จัดให้มีการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๗.งบประมาณ
๗.๑ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ใช้งบประมาณจากผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมคนละ ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒,ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสำรองเพิ่มขึ้น
๙.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความสามารถนำความรู้ไปฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
๙.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ วุฒิและมีตำแหน่งนำไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือสำรอง
และหลักสูตรวิชาพิเศษอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.การรับสมัคร
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถ Download เอกสารโครงการและใบสมัคร ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งไปให้ และดำเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าลงทะเบียนที่สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส หรือ สำนักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานราธิวาส เขต ๒
๑๐.๒ ผู้สมัครข้ารับการฝึกอบรมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส ชื่ อบัญชี “สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส” เลขที่บัญชี
๙๐๕-๐-๐๓๓๖๙-๕
๑๑.ผู้ติดต่อประสานงาน
๑๑.๑ นายปัญจะ ไชยศร (เลขาธิการสโมสรจังหวัดนราธิวาส) โทร ๐๘๙-๗๓๓๔๑๙๗
๑๑.๒ ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสารท โทร ๐๘๘-๒๕๗๒๐๑๒
๑๑.๓ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๒ นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย
โทร ๐๘๒-๔๓๗๑๙๖๓

/๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ...

-๔๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจโครงการ
(นายสมพงษ์ แสนสำโรง)
รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ )
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(
)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนราธิวาส

ใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กำลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง ( C.A.T.C. )
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม 256๕
ณ ค่ายฝึกอบรมวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
........................................................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล........................................................
วันเดือนปีเกิด................/.........................../พ.ศ............... อายุ..........ปี สัญชาติ................ศาสนา......................
ตำแหน่งทางราชการ............................................................................................................................................
สถานที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................หมู่ที่...............................ตำบล................................
อำเภอ...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์ส่วนตัว.......................................................e-mail ..............................................................................
สถานที่ทำงาน.....................................................................หมู่ที่...............................ตำบล................................
อำเภอ...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์หน่วยงาน................................................. e mail ..............................................................................
ตำแหน่งทางลูกเสือ..........................................................................สังกัด...........................................................
วุฒิทางการศึกษา.................................................................................................................................................,
ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง(C.B.T.C.) เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ............................
ณ ค่ายลูกเสือ.........................................มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร
วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)วันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้แนบสำเนาวุฒิบัตร
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C.) หนังสือรับรองขั้นฝึกงาน(ขั้นที่๓) ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมจำนวน.................บาท (.....................................................)
ลงชื่อ..........................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
คำรับรองผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ได้
ลงชื่อ..........................................ผู้บังคับบัญชา
(..........................................................)
ตำแหน่ง....................................................................
หมายเหตุ
ชำระเงินสดพร้อมใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
หรือหมายเลขบัญชี ๙๐๕-๐-๐๓๓๖๙-๕ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)

............................................
๑.หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้น ที่การศึกษานราธิวาสเขต ๒ ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิว าส
ในฐานะเป็นหน่วยงานทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาสที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรต่างๆ ในการนี้มีความประสงค์จ ะจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ผู ้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ สามั ญ ขั ้ น ความรู ้ ช ั ้ น สู ง (S.A.T.C.) ขึ ้ น เพื ่ อ รองรั บ ตำแหน่ ง ผู ้ ก ำกั บ กลุ ่ ม -กองลู ก เสื อ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ที่เปิดทำการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
ที่ยังขาดคุณสมบัติมาตรฐานเฉพาะตำแหน่ง ที่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรในระดับชั้นนั้นๆ
ได้ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ข้อ๔(๗) (ฉ) ซึ่งจากการสำรวจยังมีเป็นจำนวนมากได้ เกิดข้อจำกัดในการบริหาร
จัดการในกองลูกเสือสำรองทั้งระดับระดับสถานศึกษา ถึงระดับสำนักงานลูกเสือจังหวัด เพราะไม่สามารถ
ขอตำแหน่งทางลูกเสือ (ลส.๑๓) ให้ถูกต้องได้
ทั้งนี้เพื่อให้ขับเคลื่อนบริหารจัดการให้เป็นไป ตามบทบาทหน้าที่ของลูกเสือจังหวัด ในส่วนที่ ๓ มาตรา ๓๑
(๑)-(๑๓) และลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนที่ ๔ มาตรา ๓๘(๑)-(๑๐) ส่งเสริมให้การเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน(ลูกเสือ)
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๒ ร่วมกับสโมสร
ลูกเสือจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือส ามัญ
ขั้นความรู้ชั้นสูง ( S.A.T.C.) ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ให้มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจถึงจุดหมาย วัตถุประสงค์
และวิ ธ ี ก ารในการฝึ ก อบรมตามแนวทางของสำนั ก งานลู ก เสื อ โลก และให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอุ ด มการณ์
ของสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือจังหวัดได้
๒.๒ เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรและแนวทาง
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ก ำกั บ ลู ก เสือ สำรอง สามารถบริ ห ารกิ จ การลู ก เสื อ ภายในกลุ ่ม หรื อ กองลู ก เสื อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือเพิ่มวุฒิและตำแหน่งทางลูกเสือ
ที่สูงขึ้นตามสายงานที่กฎหมายที่กำหนดได้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) จำนวน ๑ รุ่น ๔๕ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
/ผู้ผ่านการฝึกอบรม....

-๒ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ ชั้นสูง (S.A.T.C.) มีทักษะความรู้ความสามารถ
ทางวิช าลูกเสือ ได้ร ับ ประสบการณ์ ส ามารถขอตำแหน่งทางการลูกเสือ (ลส.๑๓) ที่เหมาะสมเพื่อนำไป
พัฒนาการฝึกอบรมการบริหารงานในกลุ่ม-กองลูกเสือของสถานศึกษาของตนให้มีคุณภาพ
๔.วิธีดำเนินการ
๔.๑ ใช้หลักสูตรลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) และวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการ
บริหารงานลูกเสือแห่งชาติ ตามนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลก
๔.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาสที่เปิดทำการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและหรือที่
สำนักงานสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาสได้โดยตรง
๔.๓ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม,คณะวิทยากร คณะกรรมการฝ่าย,การขออนุมัติเลข
รุ่น สถานที่จัดฝึกอบรมและจัดประชุมคณะวิทยากรเพื่อมอบหมายงาน
๔.๔ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
๔.๔.๑ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๔.๔.๒ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น(S.B.T.C.)มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน โดยให้แนบสำเนาวุฒิบัตร,สำเนา ลส.๑๓ มาพร้อมกับ
ใบสมัครการเข้าฝึกอบรม
๔.๔.๓ เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอุปนิสัยดี มีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆและเยาวชน มีผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙อย่างน้อยสองเข็ม
๔.๔.๔ ต้องผ่านการรับรองการฝึกงานจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกงาน พ.ศ.๒๕๖๓ (โดยให้แนบหนังสือรับรองฯ
ประกอบการรับสมัคร)
๔.๕ การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๔.๕.๑ เครื่องแบบผู้กำกับลูกเสือสามัญ จำนวน ๑-๒ ชุด
๔.๕.๒ ชุดแต่งกายลำลอง ระหว่างการฝึกอบรม อย่างน้อย ๓ ชุด (ชุดสุภาพเสื้อยืดมีปก
กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น)
๔.๕.๓ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไฟฉาย ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ
๔.๕.๔ การรายงานตัวให้แต่งเครื่องแบบ ตามแบบของผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
๕.ระยะเวลาในการดำเนินการ
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)ตาม จำนวน ๑ รุ่น ๔๕ คน ระยะเวลา
๗ วัน ๖ คืน ในระหว่างวันที่ ๒๒ –๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
/สถานที่ดำเนินการ...

-๓๖.สถานที่ดำเนินการฝึกอบรม
จัดให้มีการฝึกอบรม ณ ค่ายฝึกวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๗.งบประมาณ
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ใช้งบประมาณจากผู้สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมคนละ ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสามัญเพิ่มขึ้น
๙.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีความสามารถนำความรู้ไปฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๙.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ วุฒิและมีตำแหน่งนำไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือสามัญ
และหลักสูตรวิชาพิเศษอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.การรับสมัคร
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถ Download เอกสารโครงการและใบสมัคร ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งไปให้ และดำเนินการ ดังนี้
๑๐.๑ สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าลงทะเบียนที่สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส หรือ สำนักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
๑๐.๒ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาท
ถ้ว น) ได้ที่ห มายเลขบั ญชีธ นาคารกรุง ไทยสาขานราธิว าส ชื่อบัญชี “สโมสรลูกเสือ จัง หวัด นราธิ ว าส”
เลขที่บัญชี ๙๐๕-๐-๐๓๓๖๙-๕
๑๑.ผู้ติดต่อประสานงาน
๑๑.๑ นายปัญจะ ไชยศร (เลขาธิการสโมสรจังหวัดนราธิวาส) โทร ๐๘๙-๗๓๓๔๑๙๗
๑๑.๒ ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสารท โทร ๐๘๘-๒๕๗๒๐๑๒
๑๑.๓ เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย
โทร ๐๘๒-๔๓๗๑๙๖๓

/๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ...

-๔๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจโครงการ
(นายสมพงษ์ แสนสำโรง)
รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ )
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(
)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนราธิวาส

ใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรวิชาผู้กำลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ( S.A.T.C. )
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ค่ายฝึกอบรมวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
........................................................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล........................................................
วันเดือนปีเกิด................/.........................../พ.ศ............... อายุ..........ปี สัญชาติ................ศาสนา......................
ตำแหน่งทางราชการ............................................................................................................................................
สถานที่อยู่ปัจจุบัน...............................................................หมู่ที่...............................ตำบล................................
อำเภอ...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์ส่วนตัว.......................................................e- mail ..............................................................................
สถานที่ทำงาน.....................................................................หมู่ที่...............................ตำบล................................
อำเภอ...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์หน่วยงาน................................................. e mail ..............................................................................
ตำแหน่งทางลูกเสือ..........................................................................สังกัด...........................................................
วุฒิทางการศึกษา.................................................................................................................................................,
ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง(C.B.T.C.)เมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ............................
ณ ค่ายลูกเสือ.........................................มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร
วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)วันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยได้แนบสำเนาวุฒิบัตร
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C.) หนังสือรับรองขั้นฝึกงาน(ขั้นที่๓) ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรมจำนวน.................บาท (.....................................................)
ลงชื่อ..........................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
คำรับรองผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ได้
ลงชื่อ..........................................ผู้บังคับบัญชา
(..........................................................)
ตำแหน่ง....................................................................
หมายเหตุ
ชำระเงินสดพร้อมใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
หรือหมายเลขบัญชี ๙๐๕-๐-๐๓๓๖๙-๕ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สโมสรลูกเสือจังหวัดนราธิวาส

