


ค ำช้ีแจง 
กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบญัชำยุวกำชำด 

หลักสูตรผู้บริหำรงำนยุวกำชำด 
ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน “ผิน  แจ่มวิชำสอน” 

               ซอยเพชรเกษม 102 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงแคเหนือ  เขตบำงแค  กรุงเทพมหำนคร 
 

*********************************** 
 

1.  ก ำหนดกำรฝึกอบรม ระหว่างวันที่  15 – 19  สิงหาคม  2565 
       

2.  กำรรับสมัคร 
  2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  2  สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ  
    2.2 หน่วยงานและสถานศึกษาส่งบุคลำกรในสังกัดเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ไม่เกิน  1  คน 

2.3 หากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเต็มตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ส านักการลูกเสือ 
      ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะปิดรับสมัครก่อนวันที่ก ำหนด 
2.4 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับหนังสือตอบรับกำรเข้ำรับฝึกอบรมจำก 
      ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน  

3.  คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
     บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด ได้แก่ 
  3.1 ศึกษาธิการภาค / รองศึกษาธิการภาค 
  3.2 ศึกษาธิการจังหวัด / รองศึกษาธิการจังหวัด 
  3.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา / รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
              หรือ 3.5 ผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้น ำยุวกำชำด 
             และ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 

4. เอกสำรประกอบกำรสมัคร 
  4.1 หนังสือน าส่งจากหน่วยงาน /สถานศึกษาต้นสังกัด 
  4.2 ใบสมัคร 
  4.3 หลักฐานแสดงการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อย่างน้อย 2 เข็ม) 
  หำกส่งเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งเอกสำรครบถ้วนก่อน 
5.  สถำนที่รับสมัคร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หมำยเหตุ  ทั้งนี้ไม่รับสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงโทรศัพท์ /โทรสำร/ E : mail /Line  
 

6.  ข้อปฏิบัติ... 
 

กรณีสมัครด้วยตนเอง 
ส่งเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร ตำมข้อ 4.1 – 4.3  ได้ทีส่ านักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 

กรณีน ำส่งทำงไปรษณีย์ 
เอกสำรประกอบกำรรับสมัคร ตำมข้อ 4.1 – 4.3  พร้อมจ่าหน้าซองถึง 
ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
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6.  ข้อปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม  
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนวันและเวลาที่ก าหนด โดยวันสุดท้าย 
ของการฝึกอบรมจะเสร็จสิ้นเวลา 14.00 น. 
 

7.  เป้ำหมำย การฝึกอบรมจ านวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 55 คน 
 

8.  วิธีด ำเนินกำรฝึกอบรม 
  8.1 จัดการฝึกอบรมแบบการอยู่ค่ายพักแรม รวม 5 วัน 4 คืน 

8.2 การบรรยายภาคทฤษฎี สาธิต และปฏิบัติจริง 
8.3 การอภิปรายกลุ่ม ประชุมกลุ่ม นันทนาการ 

  8.4 การประเมินผล การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

9.  กำรรับรำยงำนตัว      
ก ำหนดรับรำยงำนตัว ในวันที่  15  สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 – 14.30 น. 

  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน  แจ่มวิชาสอน”       
ซอยเพชรเกษม 102 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  

 

10.  กำรเตรียมตัวของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
  10.1 ชุดเครื่องแบบยุวกาชาด (แบบที่ 1) 

ชำย เสื้อซาฟารี  สีฟ้าอมเทา  กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีด า  หมวกผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
รองเท้าสีด าหุ้มส้น แบบสุภาพ  ถุงเท้าสีกรมท่าหรือสีด า 

   หญิง เสื้อ  กระโปรง  และเข็มขัดสีฟ้าอมเทา หมวกสีกรมท่าทรงแข็ง  
รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้นแบบสุภาพ 

  10.2 ชุดล ำลอง  กางเกงขายาว  เสื้อเชิ้ต  เสื้อยืด รองเท้าแบบสภุาพ (งดเว้นการใช้รองเท้าแตะฟองน้ า) 
  10.3 ชุดกำยบริหำร กางเกงวอร์ม เสื้อยืด รองเท้าผ้าใบ 
  10.4 ของใช้ประจ ำตัวอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู ่แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ปากกา ดินสอ  
ยาประจ าตัว  (ถ้ามี) หน้ากากอนามัย เจลหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ 
  10.5 นกหวีดเพ่ือใช้ในการทดสอบ คนละ 1 ตัว 
  10.6 ค่าใช้จ่ายส าหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ 
  10.7 อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
11.  สิทธิของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมหนังสืออนุญาตซื้อเครื่องหมายผู้บริหารงานยุวกาชาด 

12. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  

  12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
12.2 ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบค่าที่พักตลอดการฝึกอบรม ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยจะเริ่มอาหารเย็น วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง อาหารกลางวัน วันที่ 19  สิงหาคม  2565  
  12.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกจากต้นสังกัด 
 
หมำยเหตุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานโครงการ  

นางสาวณัฏฐวันณ์  เกษตรการณ์  เบอร์โทรศัพท์ 09 4541 6390 
และนางบุญพงษ์พัชรินทร์  อินอุ่นโชติ  เบอร์โทรศัพท์ 08  6036 5981 

******************************************* 



ใบสมัคร 
กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผูบ้งัคับบัญชำยุวกำชำด  หลักสตูรผู้บริหำรงำนยุวกำชำด 

ระหว่ำงวันที่  15 – 19 สิงหำคม  2565 
ณ  ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน “ผิน  แจ่มวิชำสอน” เขตบำงแค  กรุงเทพมหำนคร 

******************************************   
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................นามสกุล......................................................    
ต าแหน่ง..................................................................ระดับ……….................  วุฒิการศึกษา................................................ 
เกิดวันที่..........เดือน.......................... พ.ศ. ............. อายุ.........ปี  นับถือศาสนา.....................โรคประจ าตัว.................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.............ถนน................................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่...................  

สถานที่ท างาน.....................................................................................สังกัด.................................................... ... 
เลขที่.........................หมู่ที่................ถนน....................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.........................   

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด 
โดยคุณสมบัติดังนี ้
  

 ศึกษาธิการภาค       รองศึกษาธิการภาค          
 ศึกษาธิการจังหวัด      รองศึกษาธิการจังหวัด 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 เป็นผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้น ำยุวกำชำด รุ่นที่ ...............  
     ในกำรนี้ได้แนบส ำเนำวุฒิบัตรมำพร้อมใบสมัคร   

และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ............. เข็ม                           
(กรุณาแนบส าเนาการฉีดวัคซีนฯ )  มาพร้อมใบสมัครนี้ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
      (............................................................) 

 
  อนุญาตให้บุคลากรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้บังคับบัญชา 
      (...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 

 
 
ข้อก ำหนด 
  1.  กรุณำกรอกข้อควำมให้สมบรูณ์  ชัดเจนตำมควำมเป็นจริง 
  2.  ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรม จะต้องได้รับหนังสือตอบรับกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด
และกจิกำรนักเรียน จึงจะมสีิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้  
  3.  มีสุขภำพสมบรูณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคประจ ำตัวท่ีท ำให้เกิดอันตรำยหรือเป็นอุปสรรคในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
  4.  ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถอยู่ร่วมกำรฝึกอบรมตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรมได้ 


