ก

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ข

คำนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงานการฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับ
ลูกเสือเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถบริหารจัดการกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินงานจัดฝึกอบรม ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่
เอื้ออานวยความสะดวกทุกประการในการเข้าร่วมฝึกอบรม ขอขอบพระคุณ รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้คาแนะนาด้านการฝึกอบรม และขอบคุณคณะครูทุกท่านที่
เข้าร่วมฝึกอบรม และให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไปหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาจะได้นาไปปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้จัดทา
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สารบัญ

คานา
สารบัญ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
สรุปในภาพรวม
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
ภาคผนวก
คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ 67/2561
รายงานการประชุมการฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ ครั้งที่ 1/2561
หนังเชิญวิทยากร
กาหนดการฝึกอบรม
รายงานการประชุมการฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ ครั้งที่ 2/2561
บัญชีราย รับรางานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่าย
แบบสอบถามการฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานฝึกอบรม
ทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

**************************************************************************
ลาดับที่ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1.......................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2...............................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………...................………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1.......................................
1. สรุปวิธีดาเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
การดาเนินงานได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรมและประชุมชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
จัดทากาหนดการฝึกอบรม ออกหนังสือเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดทารายชื่อผู้รับการฝึกอบและ
แบ่งหมู่ ทาเอกสารการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม จัดสถานที่และดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ และตาม
วัน เวลา และสถานที่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จ่ายจริงเป็น 1,4032 บาท คงเหลือ 25968 บาท เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ –
เนื่องจาก หมายเหตุ แบ่งเป็น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ของที่ระลึกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตาม โดยเก็บข้อมูลจานวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สารอง ป.1 -3 สามัญ ป.4 – 6 และ สามัญรุ่นใหญ่
ม.1-3 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561ระหว่าง เวลา 08.00 – 15.30 น. สอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือที่ฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
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4. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์ที่ใชในการประเมิน
85 – 100 = ดีมาก 75-84 = ดี 65-74 = ปานกลาง ต่ากวา 65 = ปรับปรุง
สภาพความสาเร็จ
ที่
รายการ/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพศของผู้เข้าอบรม ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ลูกเสือ สารอง ป.1 -3 สามัญ ป.4 –
ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นเพศชาย 24
6 และ สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3ที่เข้ารับ
คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 เพศหญิง 54
การฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือ
คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รวม 78 คน คิด
และเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
เป็นร้อยละ 100
2

อายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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การศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
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วุฒิทางลูกเสือของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม



ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็น อายุต่ากว่า
20 ปี จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - อายุ
20 – 30 ปี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
อายุ 31 – 10 ปี 17 คน คิดเป็นร้อยละ
22.33 อายุ 31 – 40 ปี 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.33 อายุ 51 ปี 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 รวม 60 คน คิดเป็นร้อยละ
100
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอบปลายหรือเทียบเท่า จานวน
- คน คิดเป็นร้อยละ - อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.66
ปริญญาตรี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
95 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.33 รวม 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นวุฒิทางลูกเสือ
B.T.C. จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
36.66 A.T.C. / W.B. จานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.33

3

5

ระดับชั้นที่สอนกิจกรรมลูกเสือของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
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ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ สารอง ป.1 -3 สามัญ ป.4 –
6 และ สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ



(วุฒิA.L.T.C. , A.L.T. , L.T.C. , L.T. ไม่มี)
และผู้กากับลูกเสือ ไม่มีวุฒิจานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 40 รวม 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นสอนใน
ระดับชั้น ป.1 – ป.3 จานวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.66 ระดับชั้น ป.4 - ป.6
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับชั้น
ม.1- ม.3 จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
23.33 รวม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
พบว่าความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
ทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของ ผู้
กากับลูกเสือวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม
2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ
91.20
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านวิทยากร
ข้อ 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97

5. สรุปผลในภาพรวม
1. จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
1.1 ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อบรมสามารถที่จะไปใช้ได้ และสามารถจัดกิจกรรมไปใน
ทิศทางเดียวกัน
1.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะ กระบวนการทางลูกเสือ และตระหนักใน
ความสาคัญของกิจการลูกเสือ
1.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถนาความรู้ ทักษะ กระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง
1.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถบริหารจัดการกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
2.1 ควรมีระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากกว่านี้เพื่อจะได้ฝึกทักษะวิชาทางลูกเสือเพิ่มเติม
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2.2 ควรจัดในวันราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากการอบรมในครั้งนี้
เป็นวันหยุดราชการ ทาให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่สะดวกในการเข้าร่วมฝึกอบรม จากผู้ที่มายชื่อเข้าอบรม
100 คน มารายตัวเพียง 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 78 ) เท่านั้น
2.3 ควรที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้แม้ว่าภาพรวมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ คิดเป็นร้อยละ 91.20 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมดที่เข้าร่วมฝึกอบรมและเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้
กากับลูกเสือจะอยูในระดับดีมาก คณะกรรมการดาเนินงานควรหาแนวทางเพื่อจัดฝึกอบรมให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ...........................................................
(นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
ผู้กากับกลุ่ม/หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี

ลงชื่อ ...........................................................
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับทราบ
(นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ …………………….....……………........…………..…. ผู้รับทราบ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงษ์)
ผูจ้ ัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 67/ 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
เนื่องด้วย งานลูกเสือ – เนตรนารี ฝ่ายวิชาการ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน
ในกลุ่ม ลูกเสือสารอง สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายผลของกิจกรรมลูกเสือให้วัฒนาถาวร
สืบไป ทางฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือขึ้น ในวัน
อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง เป็น
แนวทางเดียวกัน และสามารถบริหารจัดการกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอแต่งตั้งบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๒. นางสาวจานันท์
ไพรงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๓. นางสาวสุภารัตน์
เหลืองรัตนวิมล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
๔. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
๕. นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาและแพร่ธรรม
๖. นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
๗. นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ – การเงิน
๘. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ ให้คาที่ปรึกษา และสนับสนุนการดาเนินงาน การฝึกอบรมฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. วิทยากรประจาวัน
๑. นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรประจาวันฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
๓. วิทยากรฝึกอบรม
๑. นายถิร

บุญศักดาพร และคณะ
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มีหน้าที่ เป็นวิทยากร ฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
๔. คณะกรรมการวิทยากร ฝ่ายสถานที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ ถ่ายภาพ
๑. นายกิตติศักดิ์
ศรจันทร์
ประธานกรรมการ
๒. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง และถ่ายภาพกิจกรรมฝึกอบรมฯ
๕. คณะกรรมการวิทยากร ฝ่ายจัดทาป้ายค่ายฝึกอบรมฯ จัดโต๊ะหมู่บูชา และ พระบรมรูป ร.6
จัดอาหาร และเครื่องดื่ม
๑. นายสมจิตร
เวียงใต้
ประธานกรรมการ
๒. นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
กรรมการ
๓. นายอานวย
สังข์ทองหลาง กรรมการ
๔. นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดทาป้ายค่ายฝึกอบรม และจัดโต๊ะหมู่บูชา และ พระบรมรูป ร.6
๒. ประสานงานเกี่ยวกับอาหาร อาหารว่าง และน้าดื่ม สาหรับผู้เข้าอบรมฯ
๖. คณะกรรมการวิทยากรฝ่าย รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
๑. นายวิรัช
๒. นายโยธิน
๓. นายชนเทพ

หมวดประโคน
เกิดสมบูรณ์
สังข์ทองหลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รับรายงานตัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแบ่งหมู่/จัดหมู่
ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความตั้งใจจริงในการช่วยเหลืองานและ
สร้างสรรค์กิจการของโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ของสถานศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ....... เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ…………………………………….
(นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ ๖๗ / ๒๕๖๑
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
๑. นายสมบัติ
๒. นายกิตติศักดิ์
๓. นายจตุพล
๔. นายสมจิตร
๕. นายประชาสันต์
๖. นายอานวย
๗. นายวิรัช
๘. นายโยธิน
๙. นายชนเทพ

พิมพ์จันทร์
ศรจันทร์
อ่อนสีทัน
เวียงใต้
สาเรียนรัมย์
สังข์ทองหลาง
หมวดประโคน
เกิดสมบูรณ์
สังข์ทองหลาง

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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รายงานการประชุม
การฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุภารัตน์
2. นายสมบัติ
3. นายอานวย
4. นายกิตติศักดิ์
5. นายจตุพล
6. นายวิรัช
7. นายโยธิน
8. นายชนเทพ
9. นายสมจิตร
10. นายประชาสันต์
11. นายเทพตรีชา

เหลืองรัตนวิมล ประธานที่ประชุม
พิมพ์จันทร์
สังข์ทองหลาง
ศรจันทร์
อ่อนสีทัน
หมวดประโคน
เกิดสมบูรณ์
สังข์ทองหลาง
เวียงใต้
สาเรียนรัมย์
ศรีคุณ
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เปิดประชุม เวลา 08.10 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในกลุ่ม ลูกเสือสารอง สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ได้เริ่มเรียนกิจกรรมมา
ระยะหนึง่ และเพื่อให้การเรียนกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทางฝ่ายจะจัดฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราว
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถบริหารจัดการกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง ดังนี้
วิทยากรประจาวัน
นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
มีหน้าที่ เป็นพิธีกรประจาวันฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถิร
บุญศักดาพร และคณะ
มีหน้าที่ เป็นวิทยากร ฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
คณะกรรมการวิทยากร ฝ่ายสถานที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ ถ่ายภาพ
นายกิตติศักดิ์
ศรจันทร์
ประธานกรรมการ
นายจตุพล
อ่อนสีทัน
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง และถ่ายภาพกิจกรรมฝึกอบรมฯ
คณะกรรมการวิทยากร ฝ่ายจัดทาป้ายค่ายฝึกอบรมฯ จัดโต๊ะหมู่บูชา และ พระบรมรูป ร.6
จัดอาหาร และเครื่องดื่ม
นายสมจิตร
เวียงใต้
ประธานกรรมการ
นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
กรรมการ
นายอานวย
สังข์ทองหลาง กรรมการ
นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ - จัดทาป้ายค่ายฝึกอบรม และจัดโต๊ะหมู่บูชา และ พระบรมรูป ร.6
- ประสานงานเกี่ยวกับอาหาร อาหารว่าง และน้าดื่ม สาหรับผู้เข้าอบรมฯ
คณะกรรมการวิทยากรฝ่าย รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
นายวิรัช
หมวดประโคน ประธานกรรมการ
นายโยธิน
เกิดสมบูรณ์
กรรมการ
นายชนเทพ
สังข์ทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ รับรายงานตัว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแบ่งหมู่/จัดหมู่
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุมเวลา 09.10 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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ที่ ๐๐๓ / ๑๕๖

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อาเภอเมือง ตาบลชุมเห็ด
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

เรียน

นายถิร

สิ่งที่ส่งมาด้วย

บุญศักดาพร
กาหนดการฝึกอบรมฯ

จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยงานลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้จัด
ฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร แมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนให้มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมค่ายพักแรม และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการ
เพื่อนาหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง เป็น
แนวทางเดียวกัน และสามารถบริหารจัดการกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินการจัดฝึกอบรม เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อดาเนินการฝึกอบรม
ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี นายเทพตรีชา
ศรีคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ – ๕๙๖๔ - ๘๑๑
คณะกรรมการดาเนินการจัดฝึกอบรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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งานธุรการ โทร. ๐๔๔๖๑ ๑๙๘๐ , ๐๔๔๖๑ ๒๔๖๐-๒
โทรสาร. ๐ ๔๔๖๑ ๓๙๘๔
เว็บไซต์ www.ms.ac.th
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กาหนดการฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม

พ.ศ. 2561

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
**********************
เวลา 08.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวและลงทะเบียน แบ่งหมู่
เวลา 08.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
- ประธานพิธีเปิด จุดเทียนบูชาแม่พระ ธูปเทียนบูชา ร.6
- หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
- พิธีราชสดุดี ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิด
เวลา 09.00 น. กระบวนการทางลูกเสือ (วิทยากร)
เวลา 10.00 น. อาหารว่าง
เวลา 10.20 น. เกร็ดความรู้เรื่องระเบียบต่าง ๆ และทักษะทางวิชาลูกเสือ (วิทยากร)
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. การเปิด – ปิดประชุมกอง ลูกเสือสารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
(วิทยากร)
เวลา 14.00 น. อาหารว่าง
เวลา 14.20 น. สรุป และประเมินผลการฝึกอบรม พิธีปิดการอบรม
เวลา 15.00 น. เดินทางกลับ
หมายเหตุ

กิจกรรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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รายงานการประชุม
การฝึกอบรมทบทวนความรู้วิชาผู้กากับลูกเสือ
ครั้งที่ 2/2561
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เวลา 14.20 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุภารัตน์
2. นายสมบัติ
3. นายอานวย
4. นายกิตติศักดิ์
5. นายจตุพล
6. นายวิรัช
7. นายโยธิน
8. นายชนเทพ
9. นายสมจิตร
10. นายประชาสันต์
11. นายเทพตรีชา

เหลืองรัตนวิมล ประธานที่ประชุม
พิมพ์จันทร์
สังข์ทองหลาง
ศรจันทร์
อ่อนสีทัน
หมวดประโคน
เกิดสมบูรณ์
สังข์ทองหลาง
เวียงใต้
สาเรียนรัมย์
ศรีคุณ
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เปิดประชุม เวลา 08.10 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรุปการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และปัญหาที่ประสบในการจัดฝึกอบรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15
กรกฎาคม 2561 ในที่ประชุมดังนี้
- การฝึกอบรมเป็นการอบรมรวม หลักสูตรวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่โดยใช้
วิธีการสาธิต ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นสามารถที่จะนาไปใช้ได้จริง
- ปัญหา เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ผู้มีรายชื่อเข้าฝึกอบรมบางส่วนติดธระ จึงขอให้ผู้ที่ไม่มาฝึกอบรม
ให้ศึกษาจากหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในแต่ละระดับ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
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ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- จากการเขียนกาหนดการสอนและการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การ
สอนใน 5 ขั้นตอน ของกิจกรรมยังขาดความสมบูรณ์ จะให้ผู้กากับลูกเสือทุกท่านร่วมมือวางแผนและ
จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมเสนอพิจารณาเรื่องการเปิดประชุมกอง การเปิดในแต่ละครั้งจะต้องใช้ ธง และเสาธง ได้มติ ดังนี้
- ทาเสาธงให้เพียงพอต่อการเปิดประชุมกองในแต่ละระชั้น โดยแยกเปิดเป็นกอง เช่น ป.2 มีลูกเสือ 4
กอง เนตรนารี 4 กอง ต้องใช้ เสาธง 8 เสา ธง 8 ผืน
-

ให้ นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ เป็นผู้ออกแบบ และ จัดทา จานวน 24 เสา

- ให้จัดซื้อธง และเชือกผูกธงเพิ่มเติม 24 ผืน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
การเข้าค่าพักแรมลูกเสือปีนี้ได้กาหนดให้เข้าค่ายช่วงเดือนพฤศจิกายน 61 ซึงในเดือนนี้ได้มีมติใน
ที่ประชุมกาหนดกิจกรรมไว้ดังนี้
- ค่ายลูกเสือ ป.1 – 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
- ค่ายลูกเสือ ป.4 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
- ค่ายลูกเสือ ป.5 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
- ค่ายลูกเสือ ป.6 วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่าย
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
- ค่ายลูกเสือ ม.1 – 3 วันที่ 12- 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวนานุรักษ์
- ถวายพวงมา ร.6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลากลางจังวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)
นัดหมายการประชุมครั้งที่ 3/ 2561 เรื่องการจัดทากาหนดการเข้าค่ายลูกเสือ ป.1 – ม.3
และจัดทาเอกสารขออนุญาตเข้าพักแรมฯ ที่สานักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ เฉพาะที่ออกนอกสถานที่และค้างคืน
ส่วนวัน เวลา และสถานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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รายงานผลผลการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและความพึงพอใจ
การฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
--------------------------------ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากการแจกแบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรม 78 แผ่น ได้รับกลับคืนจานวน 60 แผ่น คิดเป็น
ร้อยละ 77.00
ตารางที่ 1 ข้อมูลเพศของผู้เข้าอบรม
ข้อมูลเพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

ผู้กากับลูกเสือ
ป.1-ม.3
24
54
78

ร้อยละ
30.77
69.23
100.00

จากตาราง แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมอบรม โดยสรุปได้ดังนี้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 เพศหญิง จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รวม 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 ข้อมูลอายุของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

อายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
20
17
17
6
60

จากตาราง แสดงข้อมูลอายุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสรุปได้ดังนี้

ร้อยละ
33.33
22.33
22.33
10.00
100.00
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ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็น อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน - คน
คิดเป็นร้อยละ - อายุ 20 – 30 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 31 – 10 ปี จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.33 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 อายุ 51 ปี จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 รวม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 ข้อมูลการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.
2.
3.
4.

การศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มัธยมศึกษาตอบปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
1
57
2
60

ร้อยละ
1.66
95.00
3.33
100.00

จากตาราง แสดงข้อมูลการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยสรุปได้ดังนี้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นจบการศึกษา มัธยมศึกษาตอบปลาย
หรือเทียบเท่า จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.66
ปริญญาตรี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 95 สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 รวม
60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 3 ข้อมูลวุฒิทางลูกเสือของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วุฒิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
B.T.C.
A.T.C. / W.B.
A.L.T.C.
A.L.T.
L.T.C.
L.T.
ไม่มีวุฒิ
วุฒิลูกเสืออื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
22
14
24
60

ร้อยละ
36.66
23.33
40.00
100.00

หมายเหตุ
รวมผู้ที่ยังไม่ตรวจขั้นที่5

ระบุ...............................
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จากตาราง แสดงข้อมูลวุฒิทางลูกเสือของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยสรุปได้ดังนี้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นวุฒิทางลูกเสือ B.T.C. จานวน 22
คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 A.T.C. / W.B. จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33
(วุฒิA.L.T.C. , A.L.T. , L.T.C. , L.T. ไม่มี) และผู้กากับลูกเสือ ไม่มีวุฒิจานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40
รวม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4 ข้อมูลผู้กากับลูกเสือที่สอนในระดับชั้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ผบ.)
1. ลูกเสือสารอง
2. ลูกเสือสามัญ
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นที่สอน
ป.1 – ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1- ม.3
รวม

จานวน ผบ.(คน)
22
24
14
60

ร้อยละ
36.66
40.00
23.33
100.00

จากตาราง แสดงข้อมูลผู้กากับลูกเสือที่สอนในระดับชั้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสรุปได้ดังนี้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมฝึกอบรม ระดับชั้น ป.1 –ม.3 แบ่งเป็นสอนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 จานวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับชั้นม.1- ม.3
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รวม 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น ต้องหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (บุญชม, 2535: 80)
X
X=

N

N  X 2 − ( X )

2

S .D. =

N ( N − 1)

เกณฑการประเมิน
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50-2.49หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
2.50-3.49หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
3.50-4.49หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
4.50-5.00หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 5 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
รายการ
ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กาหนดไว้
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
เฉลี่ย
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
1. สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ / สื่อ
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและเพียงพอ
เฉลี่ย
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
เฉลี่ย
ด้านการนาความรู้ไปใช้
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
̅
𝒙

S.D.

ร้อยละ

แปลผล

4.83
4.85
4.80
4.72
4.20
4.77
4.69

0.38
0.40
0.40
0.49
0.90
0.46
0.38

96.60
97.00
96.00
94.40
84.00
95.40
93.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.75
4.60
4.37
4.43
4.54

0.47
0.59
0.80
0.70
0.50

95.00
92.00
87.40
88.60
90.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

3.55
4.62
4.08

1.08
0.49
0.70

71.00
92.40
81.60

มาก
มากที่สุด
มาก

4.67

0.54

93.40

4.65
4.67
4.66
4.56

0.52
0.48
0.47
0.34

93.00
93.40
93.20
91.20

จากตารางที่ 5 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยสรุป ได้ดังนี้

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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พบว่าความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมทบทวนการสอนลูกเสือและเนตรนารีของ ผู้กากับลูกเสือวันอาทิตย์ ที่ 15
กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56
คิดเป็นร้อยละ 91.20
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านวิทยากร ข้อ 2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ได้ทบทวนระเบียบของลูกเสือและจะนาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
การทาความเคารพที่ถูกต้อง
สามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริง
มีความเข้าใจในการการสอนลูกเสือมากขึ้น
ได้ทบทวนขั้นตอนการเปิด- ปิด กอง
ได้เรียนรู้ การแต่งกาย การจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ
ได้ฟื้นความรู้ที่ผ่านมานานแล้ว

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
1.1 วิทยากรให้ความเป็นกันเองดีมาก
1.2 วิทยากรมีความรู้มาก สนุกในการอบรม
1.3 เวลาน้อยไป
1.4 ยืดเวลาเกินไป
1.5 จัดอบรมได้ดี
2. .หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมเพิ่มเติม ในครั้งต่อไป ได้แก่
2.1 กิจกรรมนันทนาการ
2.2 เพลง เกม
2.3 การพักแรม
2.4 เงื่อนเชือก
2.5 จัดอบรมให้กบั ผูก้ ากับทีย่ งั ไม่มวี ุฒิ
2.6 จัดอบรมผูก้ ากับให้มวี ุฒสิ งู ขึน้
2.7 ทักษะต่างๆทางลูกเสือ
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ลาดับที่7
หน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย
วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1....
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2.............................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2…………………...
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่........10.1....................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1.ขั้นวางแผน (P : PLAN)
1. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม 1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อ
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 1.1.1 เตรียมดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
4 พฤษภาคม 2561
2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ – เนตร พุทธศักราช 2551
นารีกิจกรรมชุมนมกิจกรรมแนะ 1.1.2 เตรียมจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
7 พฤษภาคม 2561
แนว
เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร
2. เพื่อจัดจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ งานร่วม/โครงการ)(D : DO)
1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ดาเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
15 กรกฎาคม2561
จานวน.....2,466.........คน
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551กิจกรรมลูกเสือ – เนตร 11พฤษภาคม2561
นารี
2.1.1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ-เนตรนารี
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กากับประจา
30 มิถุนายน – 24
กลุ่มและกองลูกเสือ-เนตรนารี
พฤศจิกายน 2561
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
ตลอดปีการศึกษา
1. มีการจัดครูเข้าสอนลูกเสือ ประสิทธิภาพ ดังนี้
ตามสายชั้น
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
2. มีการกากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนของครู
3. มีการจัดกิจกรรมชมรมที่
ตรงตามความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน
4. มีการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.1.3.1 จัดการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีทุกระดับชั้น
15 กันยายน 2561
2.1.3.2 จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนการ
สอนลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับ
2.1.4กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อนาผลการจัด 30 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในครั้ง
ต่อไป
2.1.5 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมให้กับ
9 พฤษภาคม 2561
งานวัดผลและทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
9 พฤษภาคม 2561
2.2กิจกรรมชมรม
2.2.1 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมแนะ
9 พฤษภาคม 2561
แนว
2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว
28 พฤษภาคม 2561
2.2.3ประชุมชี้แจง ครู / บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมชมรม
24 มิถุนายน 2561
2.2.4ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน /
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชมรม
25 สิงหาคม 2561
2.2.5ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2.2.7กากับติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรม เพื่อนาผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
12 กันยายน 2561
2.2.8สรุปรายงานผล ให้งานวัดผล
ประเมินผลและทะเบียนฝ่ายวิชาการ
2.3กิจกรรมแนะแนว
2.3.1ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมแนะแนว 12 พฤษภาคม 2561
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว
12 พฤษภาคม 2561
2.3.3 ประชุมชี้แจงครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมแนะแนวเพือ่ แจกคู่มือ
15 พฤษภาคม 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

2.3.4 รวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมแนะ
แนว
15 พฤษภาคม 2561
2.3.5 กากับติดตามผลการดาเนินกิจกรรม
20 มิถุนายน 2561
แนะแนวกับครูผู้สอน
2.3.6 สรุปรายงานผลให้ งานวัดผล
20 สิงหาคม 2561
ประเมินผลและทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
2.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตร
2.4.1 กิจกรรม / โครงการพิเศษ
2.4.1.1 ประชุมปรึกษาฝ่ายวิชาการ
2 พฤศจิกายน 2561
2.4.1.2 ออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2561
2.4.1.3 นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติในการจัดกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2561
2.4.1.4 ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะ
24 พฤศจิกายน 2561
ครู – นักเรียน ได้ทราบถึง
รายละเอียด วัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรม
25 พฤศจิกายน 2561
2.4.1.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี 25 พฤศจิกายน 2561
ประสิทธิภาพ
2.4.1.6 ประสานงานกับงานจัดซื้อ
งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ฝ่ายธุรการ
การเงิน เพื่อทาการเบิกจ่ายค่า
วิทยากร และงานการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ เพื่อจัดทาตารางเรียน
งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปในการเตรียมอาหารให้กับ
วิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญ
30พฤศจิกายน 2561
2.4.1.7 ดาเนินการจัดกิจกรรมให้มี
7 ธันวาคม 2561
ประสิทธิภาพ
8ธันวาคม 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.4.1.8 ประเมินผลความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม
2.4.1.9 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ
2.4.1.10 สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อนามา
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
2.3 จัดทาโครงการทัศนศึกษา
2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.3.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการทัศน
ศึกษา
2.3.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ทัศนศึกษา
2.3.4 ดาเนินการทัศนศึกษา
2.4 จัดทาโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.4.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
2.4.3 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
2.4.4 ดาเนินการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
– เนตรนารี
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. ผู้เรียนร้อยละ ....90.......มี (C : CHECK)
ความรู้และทักษะในกิจกรรม
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ลูกเสือ – เนตรนารี ตามที่
แผน
หลักสูตรกาหนด
3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานตาม
2. ผู้เรียนร้อยละ .....90....
แผนงาน
เลือกกิจกรรมได้ตรงตามความ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
9 ธันวาคม 2561

7 มิถุนายน 2561
23มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2561
8-20 สิงหาคม 2561
7 พฤศจิกายน 2561
12พฤศจิกายน 2561
15พฤศจิกายน 2561
16-26 พฤศจิกายน
2561

10 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

สนใจ ความถนัด และตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ....90.....นา 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ( A : ACT)
ไปใช้ในการศึกษาและดารงชีวิต
4.1 สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม
ลูกเสือ – เนตรนารี
4.2 สรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรม
เครื่องมือการติดตาม/
ชมรม
ประเมินผล
4.3 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
1. แบบประเมินผลการจัด
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 –
กิจกรรม
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.4 สรุปแบบประเมินกิจกรรม
ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 3
4.5 สรุปรายงานการจัดทาโครงการทัศน
ศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปี
ที่ 6
4.6 สรุปรายงานการจัดทาโครงการทัศน
ศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3
4.7 สรุปรายงานการจัดทาโครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

10 ธันวาคม 2561
10 มีนาคม 2562
25 กันยายน 2561

10 ธันวาคม 2561

25 กันยายน 2561

20ธันวาคม 2561

20ธันวาคม 2561

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับ

รายการ

ฝ่าย วิชาการ
ขั้นกาหนด
มาตรฐาน/
ราคาต่อ
คุณลักษณะ
หน่วย
เฉพาะคุณภาพ บาท สต.

จานวนเงิน
จานวน

หน่วย
บาท

สต.
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1

2

3

กิจกรรมอบรมทบทวนการ สารองดาเนินการ
เรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีให้กับผู้กากับ
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี
- ป.1 – ป.3
สารองดาเนินการ
- ป.4 – ป.5
- ป.6
- ม.1 – ม.3
โครงการทัศนศึกษา
- ป.1 (ห้องธรรมดา )
- ป.1-2 (ห้อง ICEP)
- ป.2 (ห้องธรรมดา )
- ป.3 (ห้องธรรมดา )
- ป.3-4 (ห้อง ICEP) สารองดาเนินการ
- ป.4(ห้องธรรมดา )
- ป.5(ห้องธรรมดา )
- ป.5-6 (ห้อง ICEP)
- ป.6 (ห้องธรรมดา )
- ม.1 – 3

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

40,000

-

102,000
135,800
104,700
131,100

-

31,680
61,705
32,010
36,465
46,321
41,250
39,700
47,080
44,055
43,700

-

937,56

-

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน.... 40,000....งบเรียนฟรี....715,866....งบจัดหา...181,700........

ผู้เสนอ
(นางสาวยุพา ชุ่มเสนา)
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้เห็นชอบ

ผู้พิจารณา
(นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้อนุมัติ
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(ซิสเตอร์จานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

36

37

38

ภาพประกอบการฝึกอบรมทบทวนการสอน
ลูกเสือและเนตรนารีของผู้กากับลูกเสือ
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาแม่พระ และ ธูป เทียน บูรชาพระบรมรูป ร.6

39

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือถวายราชสดุดี

ประธานในพิธี รับการกล่าวรายงาน

40

ผูแ้ ทนคณะกรรมการดาเนินงานฝึกอบรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการฝึกอบรม

41

ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้

42

แนะนาการติดเครื่องหมายผู้กากับลูกเสือ ตามตาแหน่งทางลูกเสือ (ลส.13 )

43

แนะนาไม้ง่ามที่ถูกต้อง ขนาดต้องขี้นอยู่กับผู้ถื

แนะนาการแต่งเครื่องแบบผู้กากับลูกเสือ

44

ฝึกการทาความเคารพของผู้กากับลูกเสือ

ฝึกการเรียกแถว และการตั้งแถวตามสัญญาณมือ

45

ฝึกการกระโจมไม้ง่ามตามลาดับรองนายหมู่วางก่อน นายหมู่วางทีหลัง

ฝึกการจัดแถว ระยะเคียงให้ตั้งศอกซ้ายขึ้น ผบ. สั่งนิ่งให้มือลง

ฝึกการจัดแถวตอนหมู่ ระยะห่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงศอก ระยะเคียง 1 ช่วงแขน

46

ฝึกการเปิดประชุมกอง การตรวจ และการรายงาน ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

ฝึกการตรวจ และการรายงาน ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่

47

ฝึกการเปิด – ปิดแกรนด์ฮาวล์ ของผู้กากับลูกเสือสารอง

ฝึกผู้กากับลูกเสือสารอง ขยายแถวออกแล้วนั่งลง นิ้วจิ้มที่พื้น

48

ฝึกผู้กากับลูกเสือสารอง ลุกขึ้นกระโดด

ฝึกวิธีการตรวจของผู้กากับลูกเสือสารอง

49

กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน มอบกระเช้าของขวัญ

50

รองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน มอบของที่ระลึก

ถ่ายรูปร่วมกัน คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

