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โครงการ                    การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรวิชา ขั้นความรู้ทั่วไป  
(General Information Course : G.I.C.)  และข้ันความรู้เบื้องต้น    
( ฺBasic Unit Leader Training Course : B.T.C.)    

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง    โครงการกลยุทธ์ 
กลยุทธ์             ที่ ๑ คุณธรรมน าความรู้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
ระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๕ – ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
สถานที่ฝึกอบรม  ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

****************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล  
   กิจกรรมลูกเสือ ถือเป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ให้กับเยาวชน ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ ตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม จ าเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนตามวิธีการ และขบวนการของลูกเสือ ตามหลักสูตรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด 
ความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ  

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย และต าแหน่งอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านการลูกเสือ
ให้แก่ผู้เรียนแต่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information 
Course: G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น ( ฺBasic Unit Leader Training Course : B.T.C.) เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสืออย่างเป็นระบบ ตามวิสัยทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
“เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”  
จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมบังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (General 
Information Course: G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น ( Bฺasic Unit Leader Training Course : B.T.C.) ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ    
ในการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ น าหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามอุดมการณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 ๒.๓ เพ่ือผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถบริหารจัดการกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ     

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course: G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น ( ฺBasic Unit Leader Training 
Course : B.T.C.) จ านวน ๒ กองๆละ ๔๕ คน รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน  

/๓.๒ เชิงคุณภาพ... 



๒ 
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ     
                 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมลูกเสือได้ ท าให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ “เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย 
สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
๔. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
     ด าเนินงานตามวงจร PDCA 
     ๔.๑ การวางแผน (Plan : P) จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการและออกค าสั่งคณะกรรมการ  
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพหมานคร เขต ๒ และเชิญวิทยากร ท าหนังสือขออนุญาตฝึกอบรม
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร เพ่ือจัดส่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติให้จัดด าเนินการ จัดประชุม
คณะท างานและคณะวิทยากร จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จัดท าแบบประเมิน ผล  
จัดเตรียมสถานที่ พัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
     ๔.๒ การด าเนินงาน (Do : D) ด าเนินการฝึกอบรม หลักสูตรวิชา ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information 
Course: G.I.C) และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( ฺBasic Unit Leader Training Course : B.T.C.)  
ตามตารางการฝึกอบรม การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม  
     ๔.๓ ติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน (Check : C) ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขณะปฏิบัติงาน/กิจกรรม
การฝึกอบรม หากมีปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ประชุมคณะวิทยากร ช่วงเย็น  
ก่อนการฝึกอบรมภาคค่ า) 
     ๔.๔ การปรับปรุงและพัฒนา (Act :A) สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล รายงานผลการฝึกอบรมไปยัง
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะไปใช้ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม 
 จัดการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course: G.I.C) 
และขั้นความรู้เบื้องต้น ( ฺBasic Unit Leader Training Course : B.T.C.) ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แบบค้างแรม  
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 
๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๖.๑ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ จ านวน ๕๒ แห่ง และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
หรือหน่วยงานอื่น/บุคลากรอ่ืนที่มีความประสงค์ โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๖.๒ – ๖.๔ 
 ๖.๒ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย 
 ๖.๓ สามารถอยู่ค่ายพักแรม และเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 ๖.๔ ได้รับการอนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด 
 
 
 
 
 

/๗. หลักสูตรการฝึกอบรม… 
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๗. หลักสูตรการฝึกอบรม 
 อบรมตามหลักสูตรและตารางการฝึกอบรมของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
          ๗.๑  สิทธิผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

      ๗.๑.๑ ได้รับวุฒิบัตร หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information  
Course: G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น ( Bฺasic Unit Leader Training Course : B.T.C.) และวอกเก้ิล ๑ อัน  

             ๗.๑.๒ มีสิทธิ์ขอแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับหรือรองผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ๗.๑.๓ มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรม หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือในข้ันที่สูงขึ้นไปได้ ตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม  
      ๗.๒  เกณฑ์ผ่านการอบรม 
        ๗.๒.๑  มีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาอบรมทั้งหมด 

                  ๗.๒.๒  ได้รับการทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบผ่าน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
              ๗.๒.๓  ผ่านการประเมินจากผู้อ านวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร  
 

๘. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 การฝึกอบรม หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course: G.I.C) 

และขั้นความรู้เบื้องต้น ( ฺBasic Unit Leader Training Course : B.T.C.) ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ ๑,๕๐๐ บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ 
  8.1  จัดเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะวิทยากร 
  8.2  จัดเป็นค่าเอกสารการอบรม ค่าวัสดุ / วัสดุอุปกรณป์ระกอบการฝึกอบรม  
  8.3  จัดเป็นค่าบ ารุงสถานที่  ค่าบ ารุง บีพี  ค่าวุฒิบัตร ค่าวอกเก้ิล 
  8.4  จัดเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก 
  8.5  จัดเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าด าเนินการต่างๆ ในการฝึกอบรม 
 
๙. การรายงานตัว 
 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (แต่งกายชุดสุภาพ)  และด าเนินการฝึกอบรม
ขั้นความรู้ทั่วไป (ค้างแรม) มีอาหารเย็นเลี้ยง 
  
๑๐. คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม   
  ๑๐.๑  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
  ๑๐.๒  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือสังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  ๑๐.๓  ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือสังกัดอ่ืน 
 
 
 
 
 
 

/๑๑. การส่งใบสมัครและการช าระเงินค่าลงทะเบียน... 
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๑๑.  การส่งใบสมัครและการช าระเงินค่าลงทะเบียน   
มีหนังสือน าส่ง จากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัด พร้อมใบสมัครกรอกรายละเอียด  

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหลักฐานใบโอนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขา หนองจอก ชื่อบัญชี โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
เลขบัญชี ๔๖๐-๐-๒๕๒๖๒-๔ (เอกสารที่ต้องน าส่งพร้อมใบสมัคร : ส าเนาหลักฐานการส่งเงินค่าอบรม) น าส่งทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ samart@nj.ac.th ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : ว่าที่ร้อยตรี สามารถ  ใยบัว  
โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๙๖๑๖๕๔๒  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  การนี้ ให้จัดส่งผลการตรวจ ATK ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
 
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  
 
๑๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
๑๔. สิ่งที่ต้องเตรียมในการฝึกอบรม (ผู้รับผิดชอบ แจ้งให้ผู้ไปเข้ารับการฝึกอบรมทราบ) 

๑๔.๑  เครื่องแบบลูกเสือ (ตามกฎกระทรวงฯ) ประกอบด้วย  
- เสื้อแขนสั้นสีกากี กางเกงขาสั้น แบบลูกเสือสามัญ (สุภาพสตรีกระโปรงคลุมเข่า) สีกากี 
- หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู (เบเร่ต์) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
- อินทรธนูสีเลือดหมู มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ในส่วนปลายมีกระดุมสีเดียวกับเครื่องแบบ ไม่เป็นโลหะ 
- ผ้าผูกคอเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  มีขลิบสีขาว ขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน   

มีตราสัญลักษณ์พระบรมมหาราชวัง (สังกัดส่วนกลาง) เย็บติดที่ปลายยอดสามเหลี่ยมของผ้าผูกคอ 
  - เข็มขัดลูกเสือหนังสีน้ าตาล ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ชาย กว้าง ๔ ซม. หญิง กว้าง ๓ ซม.) 

พร้อมหัวเข็มขัดลูกเสือ 
- ถุงเท้าสุภาพบุรุษเป็นถุงเท้าลูกเสือยาว มีพู่ลูกเสือสีเลือดหมู  

  - สุภาพสตรีถุงเท้าสั้นหุ้มตาตุ่ม/ข้อเท้า ไม่มีพู่ 
  - รองเทา้หนังหรือรองเท้าผ้าใบ สีน้ าตาล มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย (ตามแบบของลูกเสือ) 

๑๔.๒  ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม, กางเกงขายาว, เสื้อยืดมีปก, รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหารและใช้สวมใส่         
ในระหว่างที่มีการฝึกอบรม) 

๑๔.๓  อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้าหรือผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าห่ม 
เป็นต้น) 

๑๔.๔  ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๑๔.๕  เครื่องเขียนและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
๑๔.๖  ยารักษาโรคประจ าตัว (ถ้ามี) รวมถึง หน้ากากอนามัย/แอลกอฮอล์ส่วนตัว 
๑๔.๗  เครื่องนอนส่วนตัว (ที่นอน หมอน ผ้าห่ม) เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 

covid-19 
 
 
 
 

/๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ… 





๖ 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป ( General Information Course: G.I.C)   

และขั้นความรู้เบื้องต้น ( ฺBasic Unit Leader Training Course : B.T.C.)    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

ระหว่างวันที่ ๕ – ๘  ตุลาคม   ๒๕๖๕ 
สถานที่ฝึกอบรมค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

.......................................................................................  
 

๑ ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... นามสกุล…………........................................................... 
๒ ต าแหน่ง ........................................................................... วทิยฐานะ ........................................................................... 
๓ หน่วยงาน/สถานศึกษา(ต้นสังกัด)................................................ ....................... เลขท่ี .................................................  
     ซอย ...........................................  ถนน ................................................  แขวง .............................................................. 
     เขต .......................................... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์............. ................................... 
      โทรสาร ........................................................  อีเมล์  ......... .......................................................................................... 
๔ วัน เดือน ปีเกิด............................................... อายุ........................................ป ี ศาสนา...............................................  
๕ วุฒิการศึกษา.................................................. วิชาเอก (สาขาวิชา)............................................................................... 
๖ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..............ซอย  ...................................... ถนน.............................................. 
     ต าบล/แขวง............................................. อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................. 
     รหัสไปรษณีย์......................โทร............................................ อีเมล์ .............................................................................. 
๗ ต าแหน่งทางลูกเสือปัจจุบันตาม ลส.๑๓  (ถ้ามี)............................................................................................................  

วุฒิทางลูกเสือสูงสุดที่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภท ............................................................ 
ขั้น .............................................. ระหว่างวันที่ ........................... เดือน.............................พ.ศ. ........................ (ถ้ามี) 

๘ สุขภาพ (โรคประจ าตัว : ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 
     ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหาร : (ถ้ามี) ............................................................................................ ....................... 
๙ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีมีความจ าเป็น  
     (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................... นามสกุล…………............................................................ 
     เกี่ยวข้องเป็น.............................................. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ......................................................... 
 

พร้อมกันนี ้ ได้แนบเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการน าส่งค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ              
จ านวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) มาด้วยแล้ว และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกอบรม 
อย่างเคร่งครัด 

 
    ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 

                                                 (.....................................................................) 

    วันที่......................................................................... 



๗ 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัด 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 

ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

สามารถเข้ารับการฝึกอบรมฯ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกอบรมทุกประการได้เป็นอย่างดี   

     ลงชื่อ  …………….............…………...…………………. 

              (…………….............…………...………………..)    

             ต าแหน่ง………………............………………………...... 




