ก

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ช่วงชัน้ ที่ 2 ระดับชัน้ ป. 4 - 6
ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ป.6 วันที่ 2 - 3 พ.ย.61
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ป.4,ป.5 วันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61

ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ข

คานา
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงาน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ช่วงชั้นที่ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 – 6 ซึ่งชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 เข้าค่าย ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เป็นเวลา 1 วัน ไม่ค้างคืน ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 เข้าค่ายในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน
2561 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าค่าย ในระหว่าง วันที่ 2 -3
พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่าย
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั้งนี้ในการดาเนินกิจกรรมคณะผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารโรงเรียน
มารีย์อนุสรณ์ที่เอื้ออานวยความสะดวกทุกประการในการเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือให้คาแนะนาด้าน
การจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาจะได้นาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้จัดทา

ค

สารบัญ

คานา
สารบัญ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี่ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน ไม่ค้างคืน และระดับชั้นประถมศึกษา
ปี่ที่ 5 ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1
คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชั้น
และประถมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าค่าย ในระหว่าง วันที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 คืน
2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
สรุปในภาพรวม
- จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
ภาคผนวก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการค่ายลูกเสือ ป.4 - 5
โครงการค่ายลูกเสือ ป.6
คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ 117 / 2561
คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ 101 / 2561
กาหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4 - 5
กาหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ป.4 - 5
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 ป.4 - 5
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ป.6
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 ป.6
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ป.4
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ป.5
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ป.6
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ป.6 (ICEP)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป. 4 - 6
ชั้น ป. 4 - 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์และเสาร์ที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2561
**************************************************************************
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)
การดาเนินงานได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามกิจกรรม ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ออกหนังสือเวียนเพื่อขออนุญาตผู้ปกครองของลูกเสือ เนตรนารีที่จะเข้าค่ายพักแรม ในระดับ ป.4 – 5 ส่วนชั้น ป.6
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกหนังสือและเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องๆนาไปยื่นเพื่อขออนุญาตนาลูกเสือ เนตรนารี ไปเข้าค่าย
พักแรมนอกสถานศึกษาและพักแรมค้างคืน จากสานักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะเข้าค่ายพัก
แรม และซักซ้อมการถวายราชสดุดี และพิธีการต่างๆในการเข้าค่ายฯให้กับลูกเสือ เนตรนารี นัดหมายการมา
รายงานตัวและนาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา กาหนดการ และ
สถานที่ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ใช้จ่ายจริงของกิจกรรมค่ายพักแรมฯเป็น ดังนี้
- ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวนเงิน
5,659 บาท
- ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวนเงิน
6,024 บาท
- ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนเงิน 101,257 บาท
รวมทั้งสิ้น
112,940 บาท
แบ่งเป็น ค่าอาหารว่างน้าดื่ม และ เบี้ยเลี้ยงครู รางวัลเข้าค่าย และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
(ค่ายทหาร) เบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนครู น้ามันรถขนสัมภาระ(ใช้รถส่วนตัว) น้าดื่มสาหรับนักเรียน ปากกา
เคมี อาหารครูมื้อเย็น ค่าตอบแทนประธานแคมป์ไฟ และค่าพาหนะเดินทาง
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3. วิธีการติดตาม/เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตาม โดยเก็บข้อมูลการรายงานตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้กากับ รองผู้กากับ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่
4 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน ไม่ค้างคืน และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ระหว่างวัน
ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียน
มารีย์อนุสร์ชั่วคราว อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ในระหว่าง วันศุกร์และเสาร์
ที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่าย
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
เกณฑ์ที่ใชในการประเมิน
85 – 100 = ดีมาก 75-84 = ดี 65-74 = ปานกลาง ต่ากวา 65 = ปรับปรุง
สภาพความสาเร็จ
ที่
รายการ/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
1 จานวนผู้เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

- ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ช่วงชั้นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
ชั้น ป.4 – 6 จานวน 1,063
คน คิดเป็นร้อยละ 99.35
อยู่ในระดับดีมาก เป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จานวน 61 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 96.83 อยู่ในระดับ
ดีมาก สรุปผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด จานวน
1,124 คน คิดเป็นร้อยละ
99.21 อยู่ในระดับดีมาก
2 ความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเข้า

- ความพึงพอใจ ในรายการ
ค่ายลูกเสือเนตรนารี
ประเมิน มากที่สุด คือความ
เหมาะสมของจานวนวันที่
เข้าค่าย มีคาเฉลี่ย 4.79 อยู
ในระดับดีมาก รองลงมาคือ
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ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาว
ค่าย มีคาเฉลี่ย4.77 อยูใน
ระดับดีมาก และเมื่อ
วิเคราะห์ภาพรวมของ
รายการประเมินความพึง
พอใจ มีคาเฉลี่ย 4.51 อยูใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
90.10

5. สรุปผลในภาพรวม
5.1 จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
5.1.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
5.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
5.1.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
6.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ การทาให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปตามกระบวนการพัฒนา
เยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ควรที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้แม้ว่าภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.40และเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจจะอยูใน ระดับดีมากคณะกรรมการดาเนินงานควรหาแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป
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ลงชื่อ ...........................................................
(นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
ผู้กากับกลุ่ม/หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี

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

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

ลงชื่อ …………………….....……………........…………..…. ผู้รับทราบ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงษ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ภาคผนวก
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รายงานผลการวิเคราะห์จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและความพึงพอใจ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4 - 6
ชั้น ป.4 – 5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันศุกร์และเสาร์ที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2561
--------------------------------ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4 - 6
เกณฑ์ที่ใชในการประเมิน
85 – 100 = ดีมาก
75 - 84 = ดี
65 - 74 = ปานกลาง
รายการ
จานวน
รายงานตัวเข้าร่วม
(คน)
กิจกรรม
1. ลูกเสือ เนตรนารี ป.4
344
342
2. ลูกเสือ เนตรนารี ป.5
366
363
3. ลูกเสือ เนตรนารี ป.6
360
358
รวม
1,070
1,063
4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
63
61
รวมทั้งสิ้น
1,133
1,124

ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
99.42
99.81
99.44
99.35
96.83
99.21

จากตาราง แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากผู้รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4 – 6 จานวน 1,063 คน คิดเป็นร้อยละ 99.35 อยู่ในระดับดีมาก เป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จานวน 61 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 96.83 อยู่ในระดับดีมาก
สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 1,124 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 อยู่ในระดับดีมาก
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ช่วงชั้นที่ 2
ชั้น ป.4 – 6
เกณฑประเมิน
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
รายการประเมิน
เฉลี่ย
S.D. ร้อยละ
แปลผล
1. สถานที่เข้าค่าย/ที่พักมีความเหมาะสม
4.37
0.66
87.30 มาก
2. พิธีถวายราชสดุดี
4.25
0.75
85.00 มาก
3. กิจกรรมนันทนาการ ( เพลง เกม ฯลฯ )
4.57
0.58
91.30 มากที่สุด
4. กิจกรรมวิชาตามฐานการเรียนรู้ ( เช่น ผจญภัย ฯลฯ )
4.52
0.69
90.30 มากที่สุด
5. ระยะเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม
4.4
0.72
88.00 มาก
6. ความเหมาะสมของจานวนวันที่เข้าค่าย
4.79
0.51
95.70 มากที่สุด
7. ระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบเสาธง เหมาะสม
4.34
0.72
86.70 มาก
8. ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.64
0.60
92.70 มากที่สุด
9. บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ร่วมรับผิดชอบในหมู่
4.52
0.62
90.30 มากที่สุด
10. ได้ปฏิบัติกีจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ
4.4
0.63
88.00 มาก
11. มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ
4.55
0.65
91.00 มากที่สุด
12. ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก ผู้กากับลูกเสือ
4.37
0.67
87.30 มาก
13. ความประทับใจของการเข้าค่ายพักแรม
4.62
0.59
92.30 มากที่สุด
14. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย
4.77
0.48
95.30 มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.51
0.42
90.10 มากที่สุด
จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรมเข้าค่าย มีความพึง
พอใจ ในรายการประเมิน มากที่สุด คือความเหมาะสมของจานวนวันที่เข้าค่าย มีคาเฉลี่ย 4.79 อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย มีคาเฉลี่ย4.77 อยูในระดับดีมาก และเมื่อ
วิเคราะห์ภาพรวมของรายการประเมินความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 4.51 อยูในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.10
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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1. สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรม
- ไม่มี
2. สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
- จัดที่อาบน้า ค่าย ป. 4 -5 ให้เพียงพอ
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แผนงานตามโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงานตามงบประมาณ
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 4 , 5
ลักษณะโครงการ
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ.......-......นโยบายข้อ............-..................กลยุทธ์ขอ้ ............-..........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 ,14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 8.3.2 (5) ทางอ้อม..-…..
ประเด็นการพิจารณา ทางตรง ..................-............ทางอ้อม................……….......................................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้.................................... เกณฑ์ที่......................
********************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การพึ่งตนเอง
และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้
เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเป็นกิจกรรมสาคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ –เนตรนารี
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 4ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพักแรมแบบพัก
แรม 1 ครั้ง ใช้เวลา1 วัน ไม่ค้างคืน
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญสามัญ ชั้นตรีและ ชั้นโท ชั้น ป. 5 ร้อยละ 95 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการค่ายพักแรมแบบพัก
ค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา1 คืน 2 วัน
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3.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นตรีและ ชั้นโท ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
- ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
- ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
พ.ค. 2561 ชั้น ป.4
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
”
- จากโรงเรียน
”
โครงการ
งบเรียนฟรี 15 ปี
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ก.ย. 2561 344คนๆละ 100 ”
ทากิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร
รวม 34,400บาท
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ก.ย.2561
ชั้น ป.5
”
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม
พ.ย.2561
จากโรงเรียน
”
งบเรียนฟรี 15 ปี
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
338คนๆละ 100
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรม พ.ย.2561
รวม 33,800บาท ผู้กากับ/หัวหน้ากิจกรรม
คืน ใช้เวลา 1 คืน2 วัน
- จากผู้ปกครอง
2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ–เนตรนารี ชั้นตรี–โท
”
งบเรียนฟรี 15 ปี ผู้กากับประจาหมู่ /กอง
แต่ละหมู่/กอง ณ ค่ายลูกเสือ
นักเรียน 338
ผู้กากับประจาหมู่ /กอง
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
”
คนๆ ละ 200 บาท ผู้กากับ/วิทยากร
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
รวม 67,600บาท
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ”
รวม 101,400บาท ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจค่ายลูกเสือ
”
รวมทั้งสิ้น(ป.4 ,5) ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
135,800บาท
5. งบประมาณ
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5.1 ชั้น ป.4งบโรงเรียน34,400บาท
จากผู้ปกครองนักเรียน – บาท
5.2 ชั้น ป.5 งบนักเรียน33,800บาท จากผู้ปกครองนักเรียน 67,600 บาท
5.3 งบจัดหา -บาท รวม 135,800 บาท
6. สถานที่ดาเนินงาน
6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1 แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
- ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
- ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม
ลง ชื่อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

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

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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แผนงานตามโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงานตามงบประมาณ
แผนงานคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานการจัดการศึกษา
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานจิตตาภิบาล
 แผนงานมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น เอก ชั้น ป. 6
ลักษณะโครงการ
 ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
นายเทพตรีชา
ศรีคุณ
ตอบสนอง
พันธกิจข้อ.......-......นโยบายข้อ............-..................กลยุทธ์ข้อ............-..........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA
มาตรฐานที่ 1 ,14 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 8.3.2 (5) ทางอ้อม..-…..
ประเด็นการพิจารณา ทางตรง ..................-............ทางอ้อม................……….......................................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานที่..........ตัวบ่งชี้.................................... เกณฑ์ที่......................
********************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมสาคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย การพึ่งตนเอง
และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมเหล่านี้
เป็นอย่างยิ่ง และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเป็นกิจกรรมสาคัญที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมขึ้น เพื่อให้ ลูกเสือ –เนตรนารี
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
2.3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม
3. เป้าหมาย
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3.1 เชิงปริมาณ
1) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น เอก ชั้น ประถมศึกษาปีที่6ร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพักแรม
แบบพักค้างแรมคืน 1 ครั้ง ใช้เวลา1 คืน2 วัน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น เอก ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่
และทางานร่วมกับผู้อื่น
2) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น เอก ได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3) ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้นเอก ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
2) ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
3) ร้อยละของลูกเสือ-เนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้
เพิ่มเติม
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ทากิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร
1.4 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดเตรียมสถานที่ค่ายพักแรม

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จัด
2.1 นาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมแบบพักค้างแรม
คืน ใช้เวลา 1 คืน2 วัน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 2561 - จากโรงเรียน
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ก.ย. 2561 งบเรียนฟรี 15 ปี
”
349 คนๆละ
พ.ย. 2561 100บาท
”
รวม 34,900บาท
พ.ย. 2561
”
”
- จากผู้ปกครอง
”
นักเรียน 349
คนๆ ละ 200 บาท
รวม 69,800บาท
พ.ย. 2561 รวมทั้งสิ้น
ผู้กากับ/หัวหน้ากิจกรรม
113,700บาท
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2.2 รับรายงานตัว เช็คชื่อลูกเสือ–เนตรนารี ชั้น เอก
แต่ละหมู่/กอง ณ ค่ายลูกเสือ
2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร/ตารางฝึกอบรม
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจค่ายลูกเสือ
5. งบประมาณ

”
”

ผู้กากับประจาหมู่ /กอง
ผู้กากับประจาหมู่ /กอง
ผู้กากับ/วิทยากร

”
”

ผู้กากับประจาหมู่ / กอง
ผู้กากับประจาหมู่ / กอง

5.1 งบโรงเรียน 34,900บาท
5.2 งบนักเรียน 69,800บาท
5.3 งบจัดหา -บาทรวม
113,700บาท
6. สถานที่ดาเนินงานดังนี้
6.1 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
8.1 แบบบันทึกคะแนนประจาฐาน เพื่อประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
8.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น
9.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองที่ดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ
9.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม

ชื่อ..........................................................ผู้เสนองาน
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล )
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
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ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ
( บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 117 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 และ 5

ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ให้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย พักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน ไม่ค้าง
คืน และระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1) บาทหลวงสุรชัย
เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2) นางสาวจานันท์
ไพรงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3) นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
4) นายสมบัติ
พิมพ์จันทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
5) นางพิศมัย
นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาและแพร่ธรรม
6) นางภริตพร
นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
7) นางปิยะนุช
สังข์ทองหลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ – การเงิน
8) นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9) นางพรทิพย์
สะอาดรัมย์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา เสนอแนะ อานวยการและแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรม ในการอยู่ค่าย
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 และ 5 ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
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2. คณะกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายพักแรม
1) ผู้อานวยการค่าย ชั้นประถมศึกปีที่ 4
1) นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
2) ผู้อานวยการค่าย ชั้นประถมศึกปีที่ 5
1) นายวิรัช หมวดประโคน
3) ผู้อานวยฝึกอบรม ชั้นประถมศึกปีที่ 4
1) นายจตุพล
อ่อนสีทัน
4) ผู้อานวยฝึกอบรม ชั้นประถมศึกปีที่ 5
1) นายเทพตรีชา ศรีคุณ
5) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางกลิ่นแก้ว
ทะสุนทร
ประธานกรรมการ
1) ลูกเสือกอง 1
รองประธาน
นายภาณุพงษ์
สายหงษ์
2) ลูกเสือกอง 2

3) ลูกเสือกอง 3

4) ลูกเสือกอง 4

5) เนตรนารีกอง 1

6) เนตรนารีกอง 2

7) เนตรนารีกอง 3

นายกฤตภาส

ฉะพรรณรังษี กรรมการ

นางสาวโสรญา

สีอุเป

กรรมการ

นางสาวรัศมี

ทิรอดรัมย์

กรรมการ

นางสาววันทนา

แผ้วพลสง

กรรมการ

นายจักรินทร์

ดวงศรี

กรรมการ

นายธีรยุทธ

มุงคุณคาชาว

กรรมการ

นางนภาพร

บัตรประโคน

กรรมการ

นางสาวละอองศรี

สุขทวี

กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์

พวงเพ็ชร

กรรมการ

นางสาวดารารัตน์

อัตโยโค

กรรมการ

นางสาวสายสุณี

เขียวรัมย์

กรรมการ

นางสาวดวงใจ

แสนกล้า

กรรมการ
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8) เนตรนารีกอง 4

นางสาวภาริณี

วรรณทวี

กรรมการ

นางสมพิศ

หมวดประโคน กรรมการและเลขานุการ

6) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
นางภริตพร
นวลเท่า
ประธานกรรมการ
1) ลูกเสือกอง 1
รองประธาน
นายกวีพงษ์
พลเสพ
2) ลูกเสือกอง 2

3) ลูกเสือกอง 3

4) ลูกเสือกอง 4

5) เนตรนารีกอง 1

6) เนตรนารีกอง 2

7) เนตรนารีกอง 3

8) เนตรนารีกอง 4

นางสาวยุภาพร

สอวิหก

กรรมการ

นางจีระวรรณ

เดชสันเทียะ

กรรมการ

นายอภิสิทธ์

งามดี

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา

นนท์กระโทก

กรรมการ

นายประเสริฐ

พรมหงษ์

กรรมการ

นายอานวย

สังข์ทองหลาง

กรรมการ

นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์

กรรมการ

นางสาวัชราภรณ์

ฉันทปัญญา

กรรมการ

นายสาโรจน์

บูชารัมย์

กรรมการ

นางสาวดวงตา

อรุณรัมย์

กรรมการ

นางอุไรวรรณ

ธนูศร

กรรมการ

นางสาวทัศนีย์

ฉ่าสันเทียะ

กรรมการ

นางพรรณี

คืนดี

กรรมการ

นางสาวธัญจิรา

ทองเรือง

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รับรายงานตัว ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
2. กากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร และเข้านอน ( ป.5 )
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3. เป็นวิทยากรประจาฐานตามกาหนดการฝึกอบรม ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรประจาวิชา ให้คะแนน
และส่งคะแนนประจาฐาน ส่งฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
4. กากับดูแล ให้คาปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างอยู่ค่ายและ
ระหว่างรอการเดินทางกลับ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. วิทยากรที่เป็นครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ปฏิหน้าที่ตามกาหนดฝึกอบรม และออกค่ายพร้อม
ลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น
3. คณะกรรมการวิทยากรประจาวิชา และพิธีกรประจาวัน ป.4 และ 5
1) นายวิรัช

หมวดประโคน

วิชาเดินทางไกล ป.5

2) นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์ เงื่อนเชือก ป.5

ประธานกรรมการ
รองประธาน

และกิจกรรมกลางแจ้ง ป.4
3) นายภาณุพงษ์ สายหงษ์

วิชาสูทกรรม

กรรมการ

4) นางพรรณี คืนดี
5) นายชนเทพ สังข์ทองหลาง

บรรยายสาธิตและชุมนุมรอบกองไฟ กรรมการ

6) นายอานวย สังข์ทองหลาง

กิจกรรมผจญภัย ป.4

7) นางสาวธัญจิรา ทองเรือง

กฏและคาปฏิญาณ (การแสดงเงียบ) กรรมการ

8) นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร
9) นางพรรณี คืนดี
10) อานวย สังข์ทองหลาง

พิธีกรประจาวัน ป. 4 วันที่ 1

กรรมการ

พิธีกรประจาวัน ป. 5 วันที่ 1

กรรมการ

พิธีกรประจาวัน ป. 5 วันที่ 2

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจาฐานกิจกรรมการเข้าค่าย
2. ประเมินผลตามฐานกิจกรรม
3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี
4. เป็นพิธีกรดาเนินรายการตามกาหนดการ
4. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และจัดทาป้ายค่าย

กรรมการ

- 17 -

1) นายกฤตภาส ฉะพรรณรังษี

ประธานกรรมการ

2) นายกวีพงษ์
3) นายอภิสิทธ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พลเสพ
งามดี

มีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดหาเครื่องดนตรี เล่นดนตรีในกิจกรรมค่าย
2. จัดทาป้ายอยู่ค่ายพักแรม
5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ และฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
1) นายวิรัช

หมวดประโคน

ประธานกรรมการ

2) นายเทพตรีชา
3) นายธีรยุทธ

ศรีคุณ
มุงคุณคาชาว

รองประธาน
กรรมการ

4) นายอานวย
สังข์ทองหลาง
5) นางสาววันทนา แผ้วพลสง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดโต๊ะหมู่บูรชา จัดหาอุปกรณ์ เอกสาร สาหรับเข้าค่ายพักแรม
2. ถ่ายภาพกิจกรรมค่าย
3. ประเมินผลกิจกรรม จัดหาและมอบรางวัล
4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานนาเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ
เรียบร้อยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสนาม
1) นายประชาสันต์
2) นางสาวฉัตรแก้ว

สาเรียนรัมย์
เปกรัมย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่
1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมค่าย
2. จัดน้าดื่ม เครื่องดื่ม สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ
3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีกรณีเจ็บป่วย
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันและเวลาที่สิ้นสุดการอยู่ค่ายพักแรม
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ที่ 101/ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดาเนินงานค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี สามัญ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6
ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ให้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ
– เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น ระหว่าง วันที่ 2 -3 พฤศจิกายน
2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2. คณะกรรมการอานวยการ
10) บาทหลวงสุรชัย
11) นางสาวจานันท์
12) นางสาวสุภารัตน์
13) นายสมบัติ
14) นางพิศมัย
15) นางภริตพร
16) นางปิยะนุช
17) นายจตุพล

เจริญพงศ์
ไพรงาม
เหลืองรัตนวิมล
พิมพ์จันทร์
นพคุณ
นวลเท่า
สังข์ทองหลาง
อ่อนสีทัน

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายจิตตาและแพร่ธรรม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ – การเงิน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา เสนอแนะ อานวยการและแนวทางการดาเนินการจัดกิจกรรม ในการอยู่ค่าย
ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายพักแรม
1) ผู้อานวยฝึกอบรม
1) นายเทพตรีชา ศรีคุณ
2) ประธานแคมป์ไฟ
1) นายวุฒินนั ท์ ดาทอง
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3) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ
1) นายจตุพล
2) นายวิรัช
3) นางจีระวรรณ
4) นายชนเทพ
5) นายอภิสิทธิ์
6) นางสาวหนึ่งฤทัย
7) นายอานวย
8) นายอติกานต์
9) นายประชาสันต์
10) นายโสฬส
ผู้กากับประจาหมู่ /กองเนตรนารี
1) นางสาวมะลิ
2) นางสาวตรีรัตน์
3) นางสาวชัญญานุช
4) นางสุชาดา
5) นางสาวหนึ่งฤทัย
6) นางสาวศิรินันท์
7) นางสาวชลละดา
8) นางมลฤดี
9) นางอรดี
10) นางสาวฉัตรแก้ว
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

อ่อนสีทัน
หมวดประโคน
เดชสันเทียะ
สังข์ทองหลาง
งามดี (นศ.)
วิเศษนคร
สังข์ทองหลาง
ชานาญชัยศรี
สาเรียนรัมย์
โพธิ์ศรี

ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง
ลูกเสือกอง

1
1
2
2
2
3
3
4
4
4

ทนกระโทก
ประทุมตรี
เกิดผล
มะโมทะโก
วิเศษนคร
ดวงนิล
ชิวรัมย์
เฮงขวัญ
ศรีรัตน์
เปกรัมย์

เนตรนารีกอง 1
เนตรนารีกอง 1
เนตรนารีกอง 2
เนตรนารีกอง 2
เนตรนารีกอง 2
เนตรนารีกอง 3
เนตรนารีกอง 3
เนตรนารีกอง 4
เนตรนารีกอง 4
เนตรนารีกอง 4

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. รับรายงานตัว ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. กากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร การอาบน้า และการนอน ของลูกเสือ เนตรนารี
3. กากับดูแล ให้คาปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม
และระหว่างรอการเดินทางกลับ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2

คณะกรรมการประจาวิชา
2.3.1 พ.ต. สงบ ศรีธรรมมา และ คณะ
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจาฐานกิจกรรมการเข้าค่าย
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2. ให้คะแนน และประเมินผลตามประจาฐานกิจกรรม และส่งผลการประเมิน
3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี
4. ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างฝึกอบรมและการอยู่ค่ายพักแรมด้วยความ
เรียบร้อย
3

คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดจ้าง และประเมินผล
1) นายวิรัช
หมวดประโคน
2) นายเทพตรีชา ศรีคุณ

ประธานกรรมการ
รองประธาน

3) นายอานวย
4) นายโสฬส

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สังข์ทองหลาง
โพธิ์ศรี

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
5. จัดจ้างรถรับส่ง แบ่งจานวนและจัดที่นั่ง ให้กับลูกเสือเนตรนารี เพื่อเดินทางและ ขนส่งสัมภาระของ
ลูกเสือ เนตรนารี
6. ติดต่อประสานงานค่ายพักแรม และจัดหาอุปกรณ์ เตรียมเอกสาร สาหรับเข้าค่ายพักแรม
7. ถ่ายภาพกิจกรรมค่ายพักแรม
8. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานนาเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ
เรียบร้อยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสนาม
2) นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
3) นายกิตติศักดิ์
ศรจันทร์
4) นางสุชาดา
มะโมทะโก
5) นางสาวฉัตรแก้ว
มีหน้าที่

เปกรัมย์

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมค่าย
2. จัดน้าดืม่ เครื่องดื่ม สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ
3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีกรณีเจ็บป่วย
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาสืบไป
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันและเวลาที่สิ้นสุดการอยู่ค่ายพักแรม
สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ…………………………………….
( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

- 23 -

กาหนดการฝึกอบรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.4 - 5
ระหว่าง ศุกร์ที่ 30 พ.ย. – เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
ณ ค่ายชั่วคราวลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
วันที่ 1 ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) ..............
พิธีกรประจาวัน ป. 4 มิส พัชรินทร์
ป.5 มิส พรรณี
เวลา
กิจกรรมค่าย ป.4 - 5
07.00 – 08.30 น.
- รายงานตัว
08.30 - 09.30 น.
- พิธีราชสดุดี
- กล่าวรายงาน ( ผอ.ฝึกฯ ม.เทพตรีชา )
- ประธานกล่าวเปิด ( ประธาน ชื่อ...............................................)
- เปิดประชุมรอบเสาธง ป. 4 (ผู้อานวยการฝึก ม.จตุพล )
- เปิดประชุมรอบเสาธง ป. 5 (ผู้อานวยการฝึก ม.เทพตรีชา )
- วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เข้าที่พัก เปลี่ยนชุดลาลอง
09.30 - 10.00 น.
นันทนาการ
10.00 – 12.00 น.
กิจกรรมผจญภัย ป.4
เงื่อนเชือก ป.5
วิทยากรประจาวิชา
ม. อานวย สังข์ทองหลาง
ม. ประชาสันต์
วิทยากรประจาฐาน
ฐานที่ 1
ส่งสัญญาณ
ม.นภาพร,กฤตภาส
ตะกรุดเบ็ด
ฐานที่ 2
ม.ละอองศรี
พิรอด
ฐานที่ 3
ม.พัชรินทร์,รัศมี
บ่วงสายธนู ชั้นเดียว
ฐานที่ 4
ม.ดารารัตน์,วันทนา
บ่วงสายธนู 2 ชั้น
ฐานที่ 5
ม.สายสุณี,ธีรยุทธ
ขัดสมาธิ
ฐานที่ 6
ม.ดวงใจ
กระหวัดไม้
ฐานที่ 7
ม.ภาริณี
ผูกซุง
ฐานที่ 8
ม.สมพิศ
เงื่อนประมง
ฐานที่ 9
ม.กลิ่นแก้ว
ผูกรั้ง
12.00 -13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 13.30 น.
นันทนาการ
13.30 – 15.30 น.
ชั้น ป.4
กิจกรรมกลางแจ้ง สรุปผลการอยู่ค่าย ฯ พิธี ปิดรอบเสาธง
- เดินทางกลับบ้าน
ครูประจาชั้น ป.4 ออกค่าย วันที่ 30 พ.ย.61 พร้อมกับนักเรียน
กิจกรรมค่ายพักแรม ชั้น ป.5
13.30 -15.30 น.
กิจกรรมผจญภัย ป.5
ฐานที่ 1
ส่งสัญญาณ
ฐานที่ 2
ฐานที่ 3

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับประจาหมู่/กอง
มิส พรรณี
ม. เทพตรีชา
ประธาน
มิส พัชรินทร์
มิส พรรณี
ม. เทพตรีชา
มิส พัชรินทร์ / มิส พรรณี
ม. กฤตภาส และ คณะ

วิทยากรประจาฐาน
ม.วชิราพรรณ , กวีพงษ์
ม.วัชราภรณ์ , ยุภาพร
ม.สาโรจน์ , จีระวรรณ
ม.ดวงตา , อภิสิทธ์
ม.อุไรวรรณ , ขนิษฐา
ม.ทัศนีย์ ,ประเสริฐ
ม.พรรณี ,จตุพล
ม.ธัญจิรา
ม.ภริตพร
ม. กฤตภาส และ คณะ
วิทยากรประจาวิชา
ม. ประชาสันต์
มิสพัชรินทร์ ม.เทพตรีชา

ม. ภาณุพงษ์ สายหงษ์
ม.วชิราพรรณ , กวีพงษ์
ม.วัชราภรณ์ , ยุภาพร
ม.สาโรจน์ , จีระวรรณ
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ฐานที่ 4
ฐานที่ 5
ฐานที่ 6
ฐานที่ 7
ฐานที่ 8
ฐานที่ 9
15.30 – 17.30 น.
17.00 -18.00 น.
18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.00 น.
21.00 – 21.30 น.
21.00 – 21.30 น.
ค่าย ป.5 วันที่ 2
เวลา
05.00 - 05.30 น.
05.30 – 06.00 น.
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 09.00 น.

09.00 – 10.00 น.
10.00 -10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 -13.00 น.
13.00 – 14.00 น

บรรยายสาธิตรอบกองไฟ และฝึกซ้อมการแสดง
รับประทานอาหารเย็น /ภารกิจส่วนตัว
หมู่บริการชักธงลง
นันทนาการ
- การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ
- ปิดการแสดงรอบกองไฟ
- สรุป นัดหมาย สวดมนต์ อาหารว่าง เข้านอน
ประชุมวิทยากร
ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) ..................
พิธีกรประจาวัน
ม. อานวย
กิจกรรม
- ตื่นนอน
- กายบริหาร / ฝึกระเบียบแถว
ภารกิจส่วนตัว
- รับประทานอาหารเช้า
- ตรวจเยี่ยมค่าย
สายที่ 1 ตรวจเครื่องแบบ ผูร้ ายงาน..........................................
สายที่ 2 ตรวจที่พัก
ผู้รายงาน..........................................
สายที่ 3 ตรวจสุขาภิบาล ผู้รายงาน..........................................
เปิดประชุมรอบเสาธง ( ผอ.ฝึก กล่าว และรายงานผลการตรวจค่ายพัก )
นันทนาการ
วิชาเดินทางไกล ป.5
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
จุดที่ 5
จุดที่ 6
จุดที่ 7
จุดที่ 8
จุดที่ 9
รับประทานอาหาร
กฏและคาปฏิญาณ (การแสดงเงียบ)

ม.ดวงตา , อภิสิทธ์
ม.อุไรวรรณ , ขนิษฐา
ม.ทัศนีย์ ,ประเสริฐ
ม.พรรณี ,จตุพล
ม.ธัญจิรา
ม.ภริตพร
Mc. มิส พรรณี , ม.ชนเทพ
พิธีกรประจาวัน
มิส พรรณี , ม.ชนเทพ
มิส พรรณี

ผู้รับผิดชอบ
ม. อานวย

คณะวิทยากร

พิธีกรประจาวัน
ม. วิรัช หมวดประโคน
ม.วชิราพรรณ , กวีพงษ์
ม.วัชราภรณ์ , ยุภาพร
ม.สาโรจน์ , จีระวรรณ
ม.ดวงตา , อภิสิทธ์
ม.อุไรวรรณ , ขนิษฐา
ม.ทัศนีย์ , ประเสริฐ
ม.พรรณี , จตุพล
ม.ธัญจิรา
ม.ภริตพร
มิส.ธัญจิรา ทองเรือง
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14.00 – 15.00 น.

- สรุปผลการอยูค่ ่ายพักแรม
ม.เทพตรีชา
- ทาพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ปิดรอบเสาธง เดินทางกลับบ้าน
ม. อานวย
หมายเหตุ กิจกรรมและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ครูประจาชั้น ป.4 ออกค่าย วันที่ 30พ.ย.61 พร้อมกับนักเรียน
ที่อาบน้าลูกเสือ............................................................ห้องส้วม.......................................ที่นอนที่อาบน้าลูกเสือ
............................................................ห้องส้วม.......................................ที่นอน.........................................
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กาหนดการฝึกอบรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.6
ระหว่าง วันศุกร์ – เสาร์ ที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 1 ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) .............. พิธีกรประจาวัน ...................................
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
07.00 – 08.00
รายงานตัวและออกเดินทางถึงวนอุทยานเขากระโดง
ผู้กากับประจากอง
(น.ร. อยู่ในชุดลาลอง)
08.00 – 10.00 น.
กิจกรรมเดินป่า(วนอุทยานเขากระโดง)
วิทยากร และคณะ
10.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเดินทางไกล
วิทยากรประจาวิชา
จุดที่ 1 รับรายงานตัวและรวมกอง ลานจอดรถวนอุทยานเขา
กระโดง อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
จุดที่ 2
วิทยากร
จุดที่ 3
วิทยากร
จุดที่ 4
วิทยากร
จุดที่ 5
วิทยากร
จุดที่ 6
วิทยากร
จุดที่ 7
วิทยากร
จุดที่ 8
วิทยากร
จุดที่ 9
วิทยากร
จุดที่ 10
วิทยากร
12.00 -13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้กากับประจากอง
(เข้าที่พักและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดลูกเสือ เนตรนารี )
13.00 – 14.00 น.
พิธีเปิดค่ายพักแรม
พิธีกรประจาวัน
- จุดธูปเทียนบูชาพระ บูชา ร.6
- พิธีราชสุดี
- ผู้อานวยการฝึกให้โอวาทและกล่าวเปิด
14.00 – 15.00 น. ฝึกระเบียบแถว
วิทยากร
15.00 – 16.00 น.
บรรยายสาธิตการชุมนุมรอบกองไฟ
วิทยากร
16.00 – 17.00 น.
วิชาสูทกรรม (ประกอบอาหารชาวค่าย)
วิทยากร
17.00 – 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วิทยากร
18.00 น.
- หมู่บริการชักธงลง
วิทยากร
18.00 – 19.00 น.
ภารกิจส่วนตัว (อาบน้า แต่งตัว)
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- ซ้อม เตรียมการแสดงรอบกองไฟ
- เตรียมพวงมาลัย , พุ่มสลาก , กองไฟ และสถานที่
19.00 – 21.30 น.
ชุมนุมรอบกองไฟ
วิทยากร
21.30 – 22.00 น. - ปิดการแสดงรอบกองไฟ
พิธีกรประจาวัน
- สรุปนัดหมาย
สวดมนต์ นอน
วันที่ 2 ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) ................
พิธีกรประจาวัน ...................................
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
05.00 - 05.30 น.
ตื่นนอน ภาระกิจส่วนตัว
พิธีกรประจาวัน
05.30 - 06.00 น.
กายบริหาร/ ระเบียบแถว สวนสนาม
วิทยากร
06.00 – 07.00 น.
ภารกิจส่วนตัว ( อาบน้า แต่งเครื่องแบบ )
วิทยากร
เก็บสัมภาระใส่กระเป๋า
07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น.
กิจกรรมพัฒนาค่าย ทาความสะอาดบริเวณ
คณะวิทยากร
ตรวจค่ายพัก
สายที่ 1 ตรวจเครื่องแบบ
สายที่ 2 ตรวจที่พัก
สายที่ 3 ตรวจสุขาภิบาล
08.30 – 09.00 น.
เปิดประชุมรอบเสาธง ( ผอ.ฝึก กล่าว และการรายงาน พิธีกรประจาวัน
ผลการตรวจค่ายพัก )
09.00 – 09.30 น.
ภารกิจส่วนตัว( เปลี่ยนชุดลาลอง)
วิทยากร
09.30 – 09.50 น.
กิจกรรมนันทนาการ
วิทยากร
09.50 – 12.00 น.
กิจกรรมผจญภัย
วิทยากร
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหาร
ภารกิจส่วนตัว (เปลี่ยนชุดลูกเสือ/เนตรนารี)
13.00 – 13.10 น.
กิจกรรมนันทนาการ
วิทยากร
13.10 – 14.00 น.
ฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ
วิทยากร
เงื่อนบุกเบิก
14.00 – 15.00 น.
สรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม
พิธีกรประจาวัน
ทาพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ปิดรอบเสาธง
15.00 น.
เดินทางกลับบ้าน
หมายเหตุ กิจกรรมและเวลา เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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รายงานการประชุม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.4 - 5
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิรัช
3. นายจตุพล
4. นายเทพตรีชา
5. นางนภาพร
6. นางสาวละอองศรี
7. นางสาวพัชรินทร์
8. นางสาวดารารัตน์
9. นางสาวสายสุณี
10. นางสาวดวงใจ
11. นางสาวภาริณี
12. นางสมพิศ
13. นางกลิ่นแก้ว
14. นายกฤตภาส
15. นางสาวโสรญา
16. นางสาวรัศมี
17. นางสาววันทนา
18. นายธีรยุทธ
19. นายจักรินทร์
20. นายชนเทพ
21. นายภาณุพงษ์
22. นางสาววชิราพรรณ
23. นางสาวัชราภรณ์
24. นายสาโรจน์
25. นางสาวดวงตา
26. นางอุไรวรรณ

พิมพ์จันทร์
หมวดประโคน
อ่อนสีทัน
ศรีคุณ
บัตรประโคน
สุขทวี
พวงเพ็ชร
อัตโยโค
เขียวรัมย์
แสนกล้า
วรรณทวี
หมวดประโคน
ทะสุนทร
ฉะพรรณรังษี
สีอุเป
ทิรอดรัมย์
แผ้วพลสง
มุงคุณคาชาว
ดวงศรี
สังข์ทองหลาง
สายหงษ์
ระตาภรณ์
ฉันทปัญญา
บูชารัมย์
อรุณรัมย์
ธนูศร
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ผู้ไม่เข้า
เปิดประชุม
08.10 น.

27. นางสาวทัศนีย์
28. นางพรรณี
29. นางสาวธัญจิรา
30. นางภริตพร
31. นายกวีพงษ์
32. นางสาวยุภาพร
33. นางจีระวรรณ
34. นายอภิสิทธ์
35. นางสาวขนิษฐา
36. นายประเสริฐ
37. นายอานวย
38. นายประชาสันต์
39. นางสาวฉัตรแก้ว
40. นายชนเทพ

ฉ่าสันเทียะ
คืนดี
ทองเรือง
นวลเท่า
พลเสพ
สอวิหก
เดชสันเทียะ
งามดี
นนท์กระโทก
พรมหงษ์
สังข์ทองหลาง
สาเรียนรัมย์
เปกรัมย์
สังข์ทองหลาง

ประชุม เวลา

นายเทพตรี
ได้รับ
จากประธาน
ประชุม และ

ชา ศรีคุณ
มอบหมาย
กล่าวเปิด
ได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สารอง
ประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์

อนุสรณ์ อาเภอเมือ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สารอง เป็นไปตามกระบวนการพัฒนา
เยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง ดังนี้
4) ผู้อานวยการค่าย ชั้นประถมศึกปีที่ 4
1) นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
5) ผู้อานวยการค่าย ชั้นประถมศึกปีที่ 5
1) นายวิรัช หมวดประโคน
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6) ผู้อานวยฝึกอบรม ชั้นประถมศึกปีที่ 4
1) นายจตุพล
อ่อนสีทัน
7) ผู้อานวยฝึกอบรม ชั้นประถมศึกปีที่ 5
1) นายเทพตรีชา ศรีคุณ
8) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ลูกเสือกอง 1
นางกลิ่นแก้ว
ทะสุนทร
นายภาณุพงษ์
สายหงษ์
ลูกเสือกอง 2
นายกฤตภาส
ฉะพรรณรังษี
นางสาวโสรญา
สีอุเป
ลูกเสือกอง 3
นางสาวรัศมี
ทิรอดรัมย์
นางสาววันทนา
แผ้วพลสง
ลูกเสือกอง 4
นายจักรินทร์
ดวงศรี
นายธีรยุทธ
มุงคุณคาชาว
เนตรนารีกอง 1
นางนภาพร
บัตรประโคน
นางสาวละอองศรี
สุขทวี
เนตรนารีกอง 2
นางสาวพัชรินทร์
พวงเพ็ชร
นางสาวดารารัตน์
อัตโยโค
เนตรนารีกอง 3
นางสาวสายสุณี
เขียวรัมย์
นางสาวดวงใจ
แสนกล้า
เนตรนารีกอง 4
นางสาวภาริณี
วรรณทวี
นางสมพิศ
หมวดประโคน
9) ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่5
ลูกเสือกอง 1
นางภริตพร
นวลเท่า
นายกวีพงษ์
พลเสพ
ลูกเสือกอง 2
นางสาวยุภาพร
สอวิหก
นางจีระวรรณ
เดชสันเทียะ
ลูกเสือกอง 3
นายอภิสิทธ์
งามดี
นางสาวขนิษฐา
นนท์กระโทก
ลูกเสือกอง 4
นายประเสริฐ
พรมหงษ์
นายอานวย
สังข์ทองหลาง
เนตรนารีกอง 1
นางสาววชิราพรรณ ระตาภรณ์
นางสาวัชราภรณ์ ฉันทปัญญา
เนตรนารีกอง 2
นายสาโรจน์
บูชารัมย์
นางสาวดวงตา
อรุณรัมย์
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เนตรนารีกอง 3
เนตรนารีกอง 4

นางอุไรวรรณ
นางสาวทัศนีย์
นางพรรณี
นางสาวธัญจิรา

ธนูศร
ฉ่าสันเทียะ
คืนดี
ทองเรือง

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. รับรายงานตัว ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
2. กากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร และเข้านอน ( ป.5 )
3. เป็นวิทยากรประจาฐานตามกาหนดการฝึกอบรม ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรประจาวิชา ให้คะแนน
และส่งคะแนนประจาฐาน ส่งฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
4. กากับดูแล ให้คาปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างอยู่ค่ายและ
ระหว่างรอการเดินทางกลับ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. วิทยากรที่เป็นครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ปฏิหน้าที่ตามกาหนดฝึกอบรม และออกค่ายพร้อม
ลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น
7. คณะกรรมการวิทยากรประจาวิชา และพิธีกรประจาวัน ป.4 และ 5
1) นายวิรัช
โคน

หมวดประ

วิชาเดินทางไกล ป.5

2) นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์ เงื่อนเชือก ป.5

ประธานกรรมการ
รองประธาน

และกิจกรรมกลางแจ้ง ป.4
3) นายภาณุพงษ์ สายหงษ์

วิชาสูทกรรม

4) นางพรรณี คืนดี
5) นายชนเทพ สังข์
ทองหลาง

บรรยายสาธิตและชุมนุมรอบกองไฟ กรรมการ

6) นายอานวย สังข์ทองหลาง

กิจกรรมผจญภัย ป.4

7) นางสาวธัญจิรา ทองเรือง

กฏและคาปฏิญาณ (การแสดงเงียบ) กรรมการ

8) นางสาวพัชรินทร์ พวงเพ็ชร

กรรมการ

9) นางพรรณี คืนดี

กรรมการ

กรรมการ

พิธีกรประจาวัน ป. 4 วันที่ 1

กรรมการ
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10) อานวย สังข์ทองหลาง

พิธีกรประจาวัน ป. 5 วันที่ 1

กรรมการ

พิธีกรประจาวัน ป. 5 วันที่ 2

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจาฐานกิจกรรมการเข้าค่าย
2. ประเมินผลตามฐานกิจกรรม
3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี
4. เป็นพิธีกรดาเนินรายการตามกาหนดการ
8. คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ และจัดทาป้ายค่าย
1. นายกฤตภาส ฉะพรรณรังษี
2. นายกวีพงษ์ พลเสพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

3. นายอภิสิทธ์

กรรมการและเลขานุการ

งามดี

มีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดหาเครื่องดนตรี เล่นดนตรีในกิจกรรมค่าย
2. จัดทาป้ายอยู่ค่ายพักแรม
9. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ และฝ่ายประเมินผลกิจกรรมค่าย
1) นายวิรัช
หมวดประโคน
ประธานกรรมการ
2) นายเทพตรีชา
3) นายธีรยุทธ

ศรีคุณ
มุงคุณคาชาว

4) นายอานวย
สังข์ทองหลาง
5) นางสาววันทนา แผ้วพลสง

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดโต๊ะหมู่บูรชา จัดหาอุปกรณ์ เอกสาร สาหรับเข้าค่ายพักแรม
2. ถ่ายภาพกิจกรรมค่าย
3. ประเมินผลกิจกรรม จัดหาและมอบรางวัล
4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานนาเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ
เรียบร้อยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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10. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสนาม
1. นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์
กรรมการ
มีหน้าที่
1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมค่าย
2. จัดน้าดื่ม เครื่องดื่ม สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ
3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีกรณีเจ็บป่วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ครูชายที่มีชื่อในคาสั่งเข้าค่ายให้มาปฏิหน้าที่ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อเตรียม
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับเข้าค่าย
ปิดประชุมเวลา 09.10 น.

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.4-5
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบัติ
2. นายวิรัช
3. นายจตุพล
4. นายเทพตรีชา
5. นางนภาพร
6. นางสาวละอองศรี
7. นางสาวพัชรินทร์
8. นางสาวดารารัตน์
9. นางสาวสายสุณี
10. นางสาวดวงใจ
11. นางสาวภาริณี
12. นางสมพิศ
13. นางกลิ่นแก้ว
14. นายกฤตภาส
15. นางสาวโสรญา
16. นางสาวรัศมี
17. นางสาววันทนา
18. นายธีรยุทธ
19. นายจักรินทร์
20. นายชนเทพ
21. นายภาณุพงษ์
22. นางสาววชิราพรรณ
23. นางสาวัชราภรณ์
24. นายสาโรจน์
25. นางสาวดวงตา
26. นางอุไรวรรณ

พิมพ์จันทร์
หมวดประโคน
อ่อนสีทัน
ศรีคุณ
บัตรประโคน
สุขทวี
พวงเพ็ชร
อัตโยโค
เขียวรัมย์
แสนกล้า
วรรณทวี
หมวดประโคน
ทะสุนทร
ฉะพรรณรังษี
สีอุเป
ทิรอดรัมย์
แผ้วพลสง
มุงคุณคาชาว
ดวงศรี
สังข์ทองหลาง
สายหงษ์
ระตาภรณ์
ฉันทปัญญา
บูชารัมย์
อรุณรัมย์
ธนูศร
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27. นางสาวทัศนีย์
28. นางพรรณี
29. นางสาวธัญจิรา
30. นางภริตพร
31. นายกวีพงษ์
32. นางสาวยุภาพร
33. นางจีระวรรณ
34. นายอภิสิทธ์
35. นางสาวขนิษฐา
36. นายประเสริฐ
37. นายอานวย
38. นายประชาสันต์
39. นางสาวฉัตรแก้ว
40. นายชนเทพ

ฉ่าสันเทียะ
คืนดี
ทองเรือง
นวลเท่า
พลเสพ
สอวิหก
เดชสันเทียะ
งามดี
นนท์กระโทก
พรมหงษ์
สังข์ทองหลาง
สาเรียนรัมย์
เปกรัมย์
สังข์ทองหลาง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เปิดประชุม เวลา 08.10 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แจ้งกาหนดการค่ายลูกเสือ ป.4-5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารอนุสรณ์ นักเรียนรายงานตัว 7.00 – 08.30 น. หลังเคารพธงชาติจึงจะ
เริ่มพิธีเปิดการเข้าค่าย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง พิธีเปิดการเข้าค่าย
07.00 – 08.30 น.
08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

- รายงานตัว
- พิธีราชสดุดี กล่าวรายงาน ประธานกล่าวเปิด
- เปิดประชุมรอบเสาธง ลอดซุ้ม วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นันทนาการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
พิจารณาและมอบหมายให้ผู้กากับรับผิดชอบเป็นวิทยากรประจาฐานทักษะทางวิชาลูกเสือและให้ผู้กากับชาย
จัดทาฐานผจญภัย จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ปิดประชุมเวลา 09.05 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.6
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ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเทพตรีชา
2. นายสมบัติ
3. นายจตุพล
4. นายวิรัช
5. นางจีระวรรณ
6. นายชนเทพ
7. นายอภิสิทธิ์
8. นางสาวหนึ่งฤทัย
9. นายอานวย
10. นายอติกานต์
11. นายประชาสันต์
12. นายกิตติศักดิ์
13. นายโสฬส
14. นางสาวมะลิ
15. นางสาวตรีรัตน์
16. นางสาวชัญญานุช
17. นางสุชาดา
18. นางสาวหนึ่งฤทัย
19. นางสาวศิรินันท์
20. นางสาวชลละดา
21. นางมลฤดี
22. นางอรดี
23. นางสาวฉัตรแก้ว
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เปิดประชุม เวลา 08.10 น.

ศรีคุณ
พิมพ์จันทร์
อ่อนสีทัน
หมวดประโคน
เดชสันเทียะ
สังข์ทองหลาง
งามดี (นศ.)
วิเศษนคร
สังข์ทองหลาง
ชานาญชัยศรี
สาเรียนรัมย์
ศรจันทร์
โพธิ์ศรี
ทนกระโทก
ประทุมตรี
เกิดผล
มะโมทะโก
วิเศษนคร
ดวงนิล
ชิวรัมย์
เฮงขวัญ
ศรีรัตน์
เปกรัมย์
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นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
กองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 วันที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑล
ทหารบกที่ 26 ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา
ที่ประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง ดังนี้
1. ผู้อานวยฝึกอบรม
1. นายเทพตรีชา ศรีคุณ
2. ประธานแคมป์ไฟ
1. นายวุฒินนั ท์ ดาทอง(วิทยากรรับเชิญ)
3. ผู้กากับประจาหมู่ /กองลูกเสือ
1. นายจตุพล
อ่อนสีทัน
ลูกเสือกอง 1
2. นายวิรัช
หมวดประโคน
ลูกเสือกอง 1
3. นางจีระวรรณ
เดชสันเทียะ
ลูกเสือกอง 2
4. นายชนเทพ
สังข์ทองหลาง
ลูกเสือกอง 2
5. นายอภิสิทธิ์
งามดี (นศ.)
ลูกเสือกอง 2
6. นางสาวหนึ่งฤทัย
วิเศษนคร
ลูกเสือกอง 3
7. นายอานวย
สังข์ทองหลาง
ลูกเสือกอง 3
8. นายอติกานต์
ชานาญชัยศรี
ลูกเสือกอง 4
9. นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
ลูกเสือกอง 4
10. นายโสฬส
โพธิ์ศรี
ลูกเสือกอง 4
4 ผู้กากับประจาหมู่ /กองเนตรนารี
1 นางสาวมะลิ
ทนกระโทก
เนตรนารีกอง 1
2 นางสาวตรีรัตน์
ประทุมตรี
เนตรนารีกอง 1
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3 นางสาวชัญญานุช
4 นางสุชาดา
5 นางสาวหนึ่งฤทัย
6 นางสาวศิรินันท์
7 นางสาวชลละดา
8 นางมลฤดี
9 นางอรดี
10 นางสาวฉัตรแก้ว
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

เกิดผล
มะโมทะโก
วิเศษนคร
ดวงนิล
ชิวรัมย์
เฮงขวัญ
ศรีรัตน์
เปกรัมย์

เนตรนารีกอง 2
เนตรนารีกอง 2
เนตรนารีกอง 2
เนตรนารีกอง 3
เนตรนารีกอง 3
เนตรนารีกอง 4
เนตรนารีกอง 4
เนตรนารีกอง 4

1. รับรายงานตัว ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. กากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร การอาบน้า และการนอน ของลูกเสือ เนตร
นารี
3. กากับดูแล ให้คาปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม
และระหว่างรอการเดินทางกลับ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5

คณะกรรมการประจาวิชา
5.3.1 พ.ต. สงบ ศรีธรรมมา และ คณะ
มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจาฐานกิจกรรมการเข้าค่าย
2. ให้คะแนน และประเมินผลตามประจาฐานกิจกรรม และส่งผลการประเมิน
3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี
4. ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย ระหว่างฝึกอบรมและการอยู่ค่ายพักแรมด้วยความ
เรียบร้อย

6

คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดจ้าง และประเมินผล
1. นายวิรัช
หมวดประโคน
2. นายเทพตรีชา ศรีคุณ

ประธานกรรมการ
รองประธาน

3. นายอานวย
4. นายโสฬส

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

สังข์ทองหลาง
โพธิ์ศรี
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1. จัดจ้างรถรับส่ง แบ่งจานวนและจัดที่นั่ง ให้กับลูกเสือเนตรนารี เพื่อเดินทางและ ขนส่งสัมภาระของ
ลูกเสือ เนตรนารี
2. ติดต่อประสานงานค่ายพักแรม และจัดหาอุปกรณ์ เตรียมเอกสาร สาหรับเข้าค่ายพักแรม
3. ถ่ายภาพกิจกรรมค่ายพักแรม
4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานนาเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ
เรียบร้อยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสนาม
1. นายประชาสันต์
สาเรียนรัมย์
2. นายกิตติศักดิ์
ศรจันทร์
3. นางสุชาดา
มะโมทะโก
4. นางสาวฉัตรแก้ว
เปกรัมย์

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมค่าย
2. จัดน้าดื่ม เครื่องดื่ม สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ
3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีกรณีเจ็บป่วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ครูชายที่มีชื่อในคาสั่งเข้าค่ายให้มาปฏิหน้าที่ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อเตรียม
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับเข้าค่าย
ปิดประชุมเวลา 09.10 น.

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.6
ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วม
เปิดประชุม
08.10 น.

1. นายเทพตรีชา
2. นายสมบัติ
3. นายจตุพล
4. นายวิรัช
5. นางจีระวรรณ
6. นายชนเทพ
7. นายอภิสิทธิ์
8. นางสาวหนึ่งฤทัย
9. นายอานวย
10. นายอติกานต์
11. นายประชาสันต์
12. นายกิตติศักดิ์
13. นายโสฬส
14. นางสาวมะลิ
15. นางสาวตรีรัตน์
16. นางสาวชัญญานุช
17. นางสุชาดา
18. นางสาวหนึ่งฤทัย
19. นางสาวศิรินันท์
20. นางสาวชลละดา
21. นางมลฤดี
22. นางอรดี
23. นางสาวฉัตรแก้ว

ศรีคุณ
พิมพ์จันทร์
อ่อนสีทัน
หมวดประโคน
เดชสันเทียะ
สังข์ทองหลาง
งามดี (นศ.)
วิเศษนคร
สังข์ทองหลาง
ชานาญชัยศรี
สาเรียนรัมย์
ศรจันทร์
โพธิ์ศรี
ทนกระโทก
ประทุมตรี
เกิดผล
มะโมทะโก
วิเศษนคร
ดวงนิล
ชิวรัมย์
เฮงขวัญ
ศรีรัตน์
เปกรัมย์

ประชุม เวลา
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นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แจ้งกาหนดการค่ายลูกเสือ ป.6 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก นักเรียนรายงานตัว
7.30 – 08.30 น. หลังเคารพธงชาติจึงจะ เริ่มพิธีเปิดการเข้าค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง พิธีเปิดการเข้าค่าย
07.00 – 08.30 น.
08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.

- รายงานตัว
- พิธีราชสดุดี
- กล่าวรายงาน ( ผอ.ฝึกฯ ชื่อ...............................................)
- ประธานกล่าวเปิด ( ประธาน ชื่อ...............................................)
- เปิดประชุมรอบเสาธง
- ลอดซุ้ม
- วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- นันทนาการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
พิจารณาและมอบหมายให้ผู้กากับรับผิดชอบเป็นวิทยากรประจาฐานทักษะทางวิชาลูกเสือ
วันที่ 1 ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) .............. พิธีกรประจาวัน ...................................
เวลา
กิจกรรม
07.00 – 08.00
รายงานตัวและออกเดินทางถึงวนอุทยานเขากระโดง
(น.ร. อยู่ในชุดลาลอง)
08.00 – 10.00 น.
กิจกรรมเดินป่า(วนอุทยานเขากระโดง)
10.00 - 12.00 น. กิจกรรมการเดินทางไกล
จุดที่ 1 รับรายงานตัวและรวมกอง ลานจอดรถวนอุทยานเขา
กระโดง อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับประจากอง
วิทยากร และคณะ
วิทยากรประจาวิชา

วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
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จุดที่ 5
วิทยากร
จุดที่ 6
วิทยากร
จุดที่ 7
วิทยากร
จุดที่ 8
วิทยากร
จุดที่ 9
วิทยากร
จุดที่ 10
วิทยากร
12.00 -13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผู้กากับประจากอง
(เข้าที่พักและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดลูกเสือ เนตรนารี )
13.00 – 14.00 น.
พิธีเปิดค่ายพักแรม
พิธีกรประจาวัน
- จุดธูปเทียนบูชาพระ บูชา ร.6
- พิธีราชสุดี
- ผู้อานวยการฝึกให้โอวาทและกล่าวเปิด
14.00 – 15.00 น. ฝึกระเบียบแถว
วิทยากร
15.00 – 16.00 น.
บรรยายสาธิตการชุมนุมรอบกองไฟ
วิทยากร
16.00 – 17.00 น.
วิชาสูทกรรม (ประกอบอาหารชาวค่าย)
วิทยากร
17.00 – 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วิทยากร
18.00 น.
- หมู่บริการชักธงลง
วิทยากร
18.00 – 19.00 น.
ภารกิจส่วนตัว (อาบน้า แต่งตัว)
- ซ้อม เตรียมการแสดงรอบกองไฟ
- เตรียมพวงมาลัย , พุ่มสลาก , กองไฟ และสถานที่
19.00 – 21.30 น.
ชุมนุมรอบกองไฟ
วิทยากร
21.30 – 22.00 น. - ปิดการแสดงรอบกองไฟ
พิธีกรประจาวัน
- สรุปนัดหมาย
สวดมนต์ นอน
วันที่ 2 ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) ................
พิธีกรประจาวัน ...................................
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
05.00 - 05.30 น.
ตื่นนอน ภาระกิจส่วนตัว
พิธีกรประจาวัน
05.30 - 06.00 น.
กายบริหาร/ ระเบียบแถว สวนสนาม
วิทยากร
06.00 – 07.00 น.
ภารกิจส่วนตัว ( อาบน้า แต่งเครื่องแบบ )
วิทยากร
เก็บสัมภาระใส่กระเป๋า
07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น.
กิจกรรมพัฒนาค่าย ทาความสะอาดบริเวณ
คณะวิทยากร
ตรวจค่ายพัก
สายที่ 1 ตรวจเครื่องแบบ
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08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.50 น.
09.50 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.10 น.
13.10 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 น.

สายที่ 2 ตรวจที่พัก
สายที่ 3 ตรวจสุขาภิบาล
เปิดประชุมรอบเสาธง ( ผอ.ฝึก กล่าว และการรายงาน
ผลการตรวจค่ายพัก )
ภารกิจส่วนตัว( เปลี่ยนชุดลาลอง)
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมผจญภัย
รับประทานอาหาร
ภารกิจส่วนตัว (เปลี่ยนชุดลูกเสือ/เนตรนารี)
กิจกรรมนันทนาการ
ฝึกทักษะทางวิชาลูกเสือ
เงื่อนบุกเบิก
สรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม
ทาพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ปิดรอบเสาธง
เดินทางกลับบ้าน

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ แจ้งพิธปี ิดการเข้าค่าย
14.30 – 15.00 น
- สรุปผลการอยู่ค่ายพักแรม
- ทาพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม ปิดรอบเสาธง
- เดินทางกลับบ้าน

พิธีกรประจาวัน
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

วิทยากร
วิทยากร
พิธีกรประจาวัน

ม.เทพตรีชา
มิส ละออง แว่นศิลา

ปิดประชุมเวลา 09.05 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่

070/ 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

เรียน

ท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา

07.00 น. ซึ่งกิจกรรมจะเสร็จสิ้นเวลา 15.30 น. โดยให้ผู้ปกครองรับ- ส่ง บุตรหลานของท่านที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
และไปรับกลับเมื่อครบกาหนดการเข้าค่าย การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี และนาชุด
ลาลองมาเปลี่ยน 1 ชุด (กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว )
ดังนั้น โรงเรียนจึงขออนุญาต ให้นักเรียนในปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฯ ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยมีคณะผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตและขอให้ท่านกรอกใบตอบรับส่งคืนครูประจาชั้น ภายใน วันที่ 28
พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติม นายเทพตรีชา ศรีคุณ โทร 080 – 596 -4811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………โปรดกรอกแล้วส่งคืนครูประจาชั้นภายใน 28 พฤศจิกายน 2561……………...
ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) .................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียน (ชื่อ – สกุล) ................................................................. เลขประจาตัว .............. ชั้น .........../........
 อนุญาต ให้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ในครั้งนี้
 ไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................................
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่

071 / 2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรื่อง

ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

เรียน

ท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความประสงค์จะขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในระหว่างวันศุกร์ที่ 30

พฤศจิกายน 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้ปกครองรับ- ส่ง บุตรหลานของท่านที่โรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ และไปรับกลับเมื่อครบกาหนดการเข้าค่าย และรายงานตัวเข้าค่าย เวลา 07.00 น ซึ่งกิจกรรมจะเสร็จสิ้น
ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. การแต่งกาย นักเรียนแต่งกายด้วยชุดลูกเสือ เนตรนารี
ดังนั้น โรงเรียนจึงขออนุญาต ให้นักเรียนในปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฯ ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยมีคณะผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตและขอให้ท่านกรอกใบตอบรับส่งคืนครูประจาชั้น ภายใน วันที่ 28
พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติม นายเทพตรีชา ศรีคุณ โทร 080 – 596 -4811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………โปรดกรอกแล้วส่งคืนครูประจาชั้นภายใน 28 พฤศจิกายน 2561……………...
ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) .................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียน (ชื่อ – สกุล) ................................................................. เลขประจาตัว .............. ชั้น .........../........
 อนุญาต พร้อมแนบเงินจานวน 100 - บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) มาพร้อมหนังสือนี้
 ไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................................

- 48 -

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่
64 / 2561
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน
ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ กาหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง เป็นผู้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ส่งเสริมการ
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และ เป็นการฝึก
ทักษะโดยใช้กระบวนการทางวิชาลูกเสือ
ในการนี้ ทางโรงเรียนใคร่ขออนุญาตนานักเรียนในความปกครองของท่านไปทัศนศึกษาที่วนอุทยานเขา
กระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น และ
หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1
คืน 2 วัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะครู โดยให้ผู้ปกครองไปส่งบุตรหลานของท่านที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พร้อม
รายงานตัว เวลา 7.30 – 8.00 น และไปรับกลับเมื่อครบกาหนดการเข้าค่าย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา
15.00 น. ที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การแต่งกาย วัน
รายงานตัวแต่งกายด้วยชุดพละ เสื้อกราว
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและขอให้ท่านกรอกใบตอบรับส่งคืนครูประจาชั้น ภายใน วันที่ 15 กันยายน
2561 พร้อมกับแนบค่าใช้จ่ายเฉพาะเข้าค่ายพักแรมฯ จานวนเงิน 150 บาท
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติม คุณครูเทพตรีชา ศรีคุณ โทร. 080-5964811
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- …………………โปรดกรอกแล้วส่งคืนครูประจาชั้นภายใน 15 กันยายน 2561……………...
สอบถามเพิ่มเติม คุณครูเทพตรีชา ศรีคุณ โทร. 080-5964811
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ที่
046 / 2561
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ICEP
ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ กาหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึง่ ของการพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง เป็นผู้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ส่งเสริมการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และ เป็นการฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทาง
วิชาลูกเสือ
ในการนี้ ทางโรงเรียนใคร่ขออนุญาตนานักเรียนในความปกครองของท่านไปทัศนศึกษาที่วนอุทยานเขา
กระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น และ
หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1
คืน 2 วัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะครู โดยให้ผู้ปกครองไปส่งบุตรหลานของท่านที่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์พร้อม
รายงานตัว เวลา 7.30 – 8.00 น และไปรับกลับเมื่อครบกาหนดการเข้าค่าย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา
15.00 น. ที่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การแต่งกาย วัน
รายงานตัวแต่งกายด้วยชุดพละ เสื้อกราว
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและขอให้ท่านกรอกใบตอบรับส่งคืนครูประจาชั้น ภายใน วันที่ 15 กันยายน
2561 พร้อมกับแนบค่าใช้จ่ายเฉพาะเข้าค่ายพักแรมฯ จานวนเงิน 200 บาท
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจานันท์ ไพรงาม )
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติม คุณครูเทพตรีชา ศรีคุณ โทร. 080-5964811
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- …………………โปรดกรอกแล้วส่งคืนครูประจาชั้นภายใน 15 กันยายน 2561……………...
ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล) .................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียน (ชื่อ – สกุล) ................................................................. เลขประจาตัว .............. ชั้น .........../........
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 อนุญาต พร้อมแนบเงินจานวน 200 - บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาพร้อมหนังสือนี้
 ไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................................

สอบถามเพิ่มเติม คุณครูเทพตรีชา ศรีคุณ โทร. 080-5964811
สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6
1. ชุดลูกเสือ – เนตรนารี (แต่งเครื่องแบบมาจากบ้าน)
2. ชุดลาลอง(เสื้อแขนยาว / กางเกงขายาว 3 ชุด
3. ชุดนอนเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
4. แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน , ขันน้าพลาสติก , สบู่ ยาสระผม
5. ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่มนอน ชุดชั้นใน
6. รองเท้าแตะ
7. ไฟฉาย หมู่ละ 1 กระบอก
8.เชือกผูกเงื่อน , ปากกา
9.ยาประจาตัว (เฉพาะผู้ที่มีอาการโรคประจาตัว).
10. ห้ามนาสิ่งของมีค่ามาค่าย
11. อื่นๆ ตามที่ครูประจาชั้นสั่งให้นามา
กาหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และทัศนศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
07.00 – 08.00 น. รายงานตัว
08.00 – 09.00 น. ออกเดินทาง
09.00 – 11.00 น. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ณ วนอุทยานเขากระโดง
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกลไปค่ายมณฑลทหารบกที่ 26
12:00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 17.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 22.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ(พักแรมค้างคืน)
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
05.00 – 07.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
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08.00 – 12.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ
14.30 – 15.00 น. ปิดการอยู่ค่ายพักแรม/เดินทางกลับบ้าน
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมพัฒนาผู้รียน วิชาลูกเสือ – เนตรนารี
ชื่อกิจกรรม /ค่ายพักแรม………………………………………………ปีการศึกษา ……………………

ข้อมูลผู้ตอบแบสอบถาม โปรดทาเครื่องหมาย ✓  ลูกเสือ เนตรนารี อื่นๆ .................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ของท่าน
เพียงระดับเดียว

รายการประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนาความรู้ไปใช้
มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

1. สถานที่เข้าค่าย/ที่พักมีความเหมาะสม
2. พิธีถวายราชสดุดี
3. กิจกรรมนันทนาการ ( เพลง เกม ฯลฯ )
4. กิจกรรมวิชาตามฐานการเรียนรู้ ( เช่น ผจญภัย ฯลฯ )
5. ระยะเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม
6. ความเหมาะสมของจานวนวันที่เข้าค่าย
7. ระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบเสาธง เหมาะสม
8. ทักษะและประสบการณ์ที่ได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ร่วมรับผิดชอบในหมู่
10. ได้ปฏิบัติกีจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ
11. มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ
12. ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก ผู้กากับลูกเสือ
13. ความประทับใจของการเข้าค่ายพักแรม
14. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย
. สรุปประโยชน์ที่ได้รับ จากกิจกรรมพัฒนาผู้รียน วิชาลูกเสือ – เนตรนารี
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ได้แก่
.........................................................................................................................................................................................
2.หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม ในครั้งต่อไป ได้แก่
.........................................................................................................................................................................................
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ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ลงชื่อ .............................................ผู้กากับประจาฐาน
(..................................................)
ผู้ประเมินกิจกรรม

รวม
( 20 คะแนน )

ความสาเร็จ
( 5คะแนน )

ระเบียบวินัย
( 5คะแนน )

ความสามัคคี
( 5คะแนน )

หมู่ที่....ชื่อหมู่/ห้องเรี ยน

รายงานตัวเข้าฐาน
( 5คะแนน )

ใบคะแนนประจาฐาน
กิจกรรม.................................................
ฐานที่..........................ชื่อฐานกิจกรรม.....................................
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สรุปค่าใช้จ่าย เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สารอง ชั้น ป.4 - 5 ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 – 1 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

รายรับ รับเงินจากฝ่ายการเงิน จานวน 21,000 บาท
รายการ
1. เครื่องดื่มไหว้เจ้าที่
2. พวงมาลัดดอกไม้ 2 พวง ๆละ10 บาท ไฟแช็ค 5 บาท
3. หัวหมูไหว้เจ้าที่
4. ถ่ายแบตเตอรี่ 2 ก้อนๆ 35 บาท
5. ค่าป้ายหน้าเสือ
6. ค่าน้าดื่มนักเรียน 10 แพ็คๆ 40 บาท
7. ค่าขนม ลูกอม รางวัลนักเรียน
8. ค่าน้ามันรถใช้ ในค่าย และใช้วิชาเดินทางไกล
9. ผลไม้ และเครื่องดื่ม กาแฟเย็น สาหรับครู ( 30 พย.61)
10. ผลไม้ อาหาร และเครื่องดื่ม กาแฟเย็น หลอดไฟสี ( 1 ธ.ค.61)
11. ค่าเบี้ยเลียง/ค่าตอบแทน ทาฐานผจญภัย ฯลฯ

จานวน
1 ชวด
1 ชุด
1 หัว
2 ก้อน
1 ป้าย

เป็นเงิน หมายเหตุ

10 แพ็ค

400
1,468
500
3,935
1,435
2,400

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
9 คน

510 ใบเสร็จ
25 ใบเสร็จ
640 ใบเสร็จ
70 ใบเสร็จ
300 ใบเสร็จ

รวมค่าใช้จ่าย

11,683

คงเหลือ (21,000 - 11,683)

9,317

ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบสาคัญรับเงิน
ใบสาคัญรับเงิน
ใบรับเงินเบี้ยเลี้ยง

ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะครู
ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและให้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียน
ลงชื่อ.............................................
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้กากับกลุ่ม/หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
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สรุปค่าใช้จ่ายเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ป.6 ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทัศนศึกษา ณ วนอุทยานเขากระโดง บุรีรัมย์
วันที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 คืน 2 วัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 26 ฯ
รายรับ รับเงินจากฝ่ายการเงิน จานวน 106,660 บาท
*รายการ

จานวน

หน่วย
ละ
220

ราคา/
ใบเสร็จ/
บาท
หมายเหตุ
75,900 ใบสาคัญรับเงิน

1. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ลูกเสือ – เนตรนารี (ค่ายทหาร)
345 คน
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในค่ายฯ
20 ท่าน
5,850 ใบรับเงินเบี้ยเลี้ยง
150 บาท 1 ท่าน 300 บาท 19 ท่าน
3. ค่าน้ามันรถ ขนสัมภาระ (รถส่วนตัว ม. ประชาสันต์)
1 คัน
500
500
มีบิล
4. ค่าน้ามันรถ ขนสัมภาระ (รถส่วนตัว ม. เทพตรีชา)
1 คัน
500
500
มีบิล
5. ค่าน้ามันรถ ขนสัมภาระ (รถส่วนตัว ม. โสฬส)
1 คัน
500
500
มีบิล
6. ค่าน้าดื่มสาหรับนักเรียน 23 แพ็ค 1,155 บาท
1 ชุด
1,185
มีบิล
ปากกาเคมี 2 ด้าม 30 บาท
7. อาหารครูมื้อเย็น580 บาทและอาหารว่างมื้อเช้า
20 ท่าน 1 ชุด
800 ไม่มี/มีใบรายการ
220 บาท
8. ค่าตอบแทนวิทยากรเดินป่า วนอุทยานเขากระโดง
3 ท่าน 1,000
3,000
ไม่มี
9. ค่าตอบแทนประธานแคมป์ไฟ ( นายวุฒินันท์ ดาทอง)
1 ท่าน 500
500
ไม่มี
10. ค่ารถตู้เดินทางไปทัศนศึกษาและค่ายฯ
23 คัน 500
11,500 ไม่มี/รับที่การเงิน
11. ค่าน้าประธานแคมป์ไฟและผู้ติดตาม แล ะค่าน้า
1 ชุด
1,022 ไม่มี/มีใบรายการ
และอาหารเพิ่มเติมครู ปากกา 12 แท่ง (ใช้ทาแบบประเมิน )
รวมรายจ่าย
101,257
เงินคงเหลือ (106,660 - 101,257 )
5,403
ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อย การทัศนศึกษาและการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ครูปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและให้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียน
ลงชื่อ................... ..........................
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
ผู้กากับกลุ่ม/หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

