
 โครงการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ   
 วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือ 

 

๑. ชื่อโครงการ 
  โครงการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ  วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือ 
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-  สโมสรเสือป่าปฐมนคร 
-  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 

๓. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับ
ส าหรับหลักสูตรระดับประถมศึกษา และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ท าให้สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความสามารถขาดทักษะด้านกิจกรรมลูกเสือ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีทักษะทางด้าน       
การบันเทิงการจัดนันทนาการหรือสันทนาการไปใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนอย่างน่าสนใจในแต่ละวิชา และ
เพื่อน าวิธีการจัดกิจกรรมการบันเทิงการนันทนาการ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือทุกประเภท   
ทุกระดับตลอดจนสามารถน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้กับลูกเสือ-เนตรนารี 
และการอบรมเยาวชนทุกหลักสูตร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเยาวชนละลายพฤติกรรมให้กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก เกิดความสามัคคี มีวินัยในตนเอง และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น การร้องเพลง 
การเล่นเกม การเล่านิทานเป็นต้น กิจกรรมท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นยังเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีใช้ในการเรียน   
การสอนวิชาลูกเสือ การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ อีกท้ังยังสามารถประยุกต์น ากิจกรรมการบันเทิงในกอง
ลูกเสือมาการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองของเด็กในแต่ละช่วงวัย 
(BBL : Brain -based Learning) การอบรมเยาวชน และเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ให้
เกิดความน่าสนใจ ด้วยเหตุดังกล่าวสโมสรเสือป่าปฐมนครและโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเล็งเห็น
ความส าคัญความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้เปิดการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา การบันเทิง
ในกองลูกเสือขึ้น 
 

๔. วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในกลวิธีเทคนิคการเป็นผู้น า       
กิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือได้ 
  ๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการจัดกิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือในการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือได้ 
  ๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเกม เพลง ไปใช้ในการบูรณาการการจัดกิจกรรม    
ในรูปแบบ BBL และการอบรมเยาวชนทุกหลักสูตร 
 

๕. เป้าหมาย 
  ๕.๑ เชิงปริมาณ  บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้สนใจท่ัวไปเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน  
๖๐  คน 
  ๕.๒  เชิงคุณภาพ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้สนใจท่ัวไป น ากิจกรรมการบันเทิงในกอง
ลูกเสือไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ และสามารถน ากิจกรรมไปบูรณาการการสอน แบบBBL และการ
อบรมเยาวชนได้ 
 

๖. การด าเนินการ 
  ๖.๑ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน  ๖๐  คน 
  ๖.๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 



       เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจท่ัวไปเป็นผู้มีบุคลิกและสุขภาพอนามัยดี
ไม่มีโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 
  ๖.๓ การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

      กรอกข้อความลงในใบสมัครท่ีแนบมานี้อย่างครบถ้วน ส่งถึงนายกสโมสรเสือป่า 
ปฐมนคร  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
๗๓๐๐๐ พร้อมส าเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน จ านวน ๒,๕๐๐ บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)     
  ๖.๔ ก าหนดการรับสมัครและยื่นใบสมัคร  

          ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมให้โอนเงินลงทะเบียนการฝึกอบรม จ านวน ๒,๕๐๐บาท  
มายังบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม  เลขท่ีบัญชี ๗๐๑-๓-๒๖๘๑๗-๘ ช่ือบัญชีสโมสรเสือป่าปฐมนคร  
แล้วส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานส่งถึงนายกสโมสรเสือป่าปฐมนคร  โรงเรียน    
พระปฐมวิทยาลัย ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ๗๓๐๐๐  
โทร. ๐-๓๔๒๕-๒๖๑๓  โทรสาร. ๐-๓๔๒๕-๒๖๑๑   ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๒   
  ๖.๕ วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม 
 ๖.๕.๑ จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๖.๕.๒ วิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านการบันเทิงในกองลูกเสือ และ
การจัดนันทนาการ 

๖.๕.๓ จากคณะกรรมการอ านวยการพัฒนากิจการลูกเสือ  เนตรนารี และยุวกาชาด         
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.๕.๔ จากผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
  ๖.๖ การรายงานตัว 
       ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องไปรายงานตัวด้วยตนเอง ภายในวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๐๐  น. ณ  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สโมสรเสือป่าปฐมนคร  โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

๗. ระยะเวลาที่ด าเนินการฝึกอบรม 
  เปิดการฝึกอบรมในวันท่ี  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  ปิดการฝึกอบรมในวันท่ี  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

๘. สถานที่ฝึกอบรม 
  ศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสโมสรเสือป่าปฐมนคร  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

๙. งบประมาณ 
  จากค่าธรรมเนียมผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมคนละ  ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) พร้อมท้ังเส้ือรุ่น ๑ ตัว  สามารถเบิกได้จากต้นสังกัด 
 

๑๐. การประเมินผล 
  ๑๑.๑ สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๑๑.๒ การประเมินผลการฝึกอบรมประจ าวัน 
  ๑๑.๓ การตอบแบบสอบถาม 
  ๑๑.๔ การประเมินผลตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถน ากิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือไปใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ  วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ 
ระหว่างวนัท่ี ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒   

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  สโมสรเสือป่าปฐมนคร 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

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

๒. วัน เดือน ปีเกิด.........................................อายุ...............ปี  สถานท่ีเกิด(จังหวัด).............................. 

    สัญชาติ ...................................... เช้ือชาติ ................................. ศาสนา ........................................ 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด....................................................วิชาเอก............................................................. 

๔. ท่ีอยู่ปัจจุบัน(บ้าน)........................................ต าบล...............................อ าเภอ................................... 

    จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์(บ้าน).............................. 

    โทรศัพท์มือถือ..................................... E-Mail ……………………………….……………………................... 

๕. ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน.......................................................................................................... 

๖. สถานท่ีท างานปัจจุบัน....................................ต าบล.................................  อ าเภอ............................. 

    จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์......................................... 

๗. ปัจจุบันมีต าแหน่งทางลูกเสือ(ถ้ามี)...........................................ประเภท............................................ 

     สังกัด................................................................................................................................................ 

๘. สุขภาพ - มีโรคประจ าตัว คือ............................................................................................................. 

         - หากมีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งท่ี...................................................โทรศัพท์มือถือ............................. 

- อาหารที่รับประทาน 

 ปกติ 

 ศาสนาอื่น............................... 

๙. ขนาดเส้ือยืดคอปก ............................................................ 

๑๐. ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษในกิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือคือ............................................... 

๑๑. ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษเล่นเครื่องดนตรี.............................................โดยได้น าติดตัวมาด้วยแล้ว 

 ข้าพเจ้ายินดีและเต็มใจสมัครเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ   
ของการฝึกอบรมทุกประการ  

 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้สมัคร 

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


