
ก 

 

 
ค ำน ำ 

 
            เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงานการน าลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา 2561  ช่วงช้ันท่ี 3  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ระหว่าง  วันท่ี  12 – 14  
พฤศจิกายน  2561   เป็นเวลา  2  คืน  3  วัน  ณ ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัด
นครราชสีมา  เนื่องด้วย เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  
     ท้ังนี้ในการด าเนินกิจกรรมคณะผู้ก ากับ รองผู้ก ากับลูกเสือ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกทุกประการในการเข้าร่วมกิจกรรม  เข้าค่ายลูกเสือให้
ค าแนะน าด้านการจัดกิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี     
              ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าจะได้น าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

 
 

                                                                                   
                                      นายเทพตรีชา  ศรีคุณ  

                                 ผู้จัดท า 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข 

 

สำรบัญ 
 

  หน้า 

ค าน า  ข 
สารบัญ   ก 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 1-3  ระหว่าง  วันท่ี  12 – 14  พฤศจิกายน  2561   เป็นเวลา  2  คืน  3  วัน  ณ ค่ายลูกเสือ  
ไร่วนานรุักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา   

 

- สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 1 
สรุปในภาพรวม  

- จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้นี้ 2 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมครั้งต่อไป 3 

ภาคผนวก  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5 
โครงการค่ายลูกเสือ ม.1 - 3 7 

     ค าส่ังโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ท่ี 11 / 2561 10 
ก าหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 - 3 14 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2561 16 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2561 20 
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง น าลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม 22 
แบบสอบถามความพึงพอใจค่ายพักแรม 61 24 
ใบคะแนนประจ าฐาน 25 
สรุปค่าใช้จ่าย ม.1 - 3 26 
ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 28 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่  ช่วงชั้นที่  3 ชั้น ม.1-3 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ณ ค่ำยลูกเสือ ไร่วนำนุรักษ์   อ ำเภอวังน้ ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันที่  12 – 14  พฤศจิกำยน  2561    
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์     อ ำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์  

************************************************************************** 
ล าดับท่ี          7      หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        ฝ่าย  .วิชาการ   
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อท่ี.........2........ยุทธศาสตร์ข้อท่ี........3,4........เป้าหมายข้อท่ี.........1........... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานท่ี ...........3............ประเด็นท่ี.............. 3.1-3.2.................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบส่ี: มาตรฐานท่ี..............3............ประเด็นท่ี.........3.1-3.2…………................. 
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานท่ี ...................10................ ตัวบ่งช้ีท่ี..................10.1.......................... 
 

1. สรุปวิธีด ำเนินกำร (ที่ปฏบิัติจริง) 
       การด าเนินงานได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ออกหนังสือเวียนเพื่อขออนญุาตผู้ปกครองของลูกเสือ เนตรนารีท่ีจะไปเข้าค่ายพักแรมพร้อมกับออกหนังสือและ
เอกสารต่างท่ีเกี่ยวข้องๆน าไปยื่นเพื่อขออนุญาตน าลูกเสือ เนตรนารี ไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานศึกษาและพักแรม
ค้างคืน จากส านักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะเข้าค่ายพักแรม และซักซ้อมการถวายราชสดุดี 
และพิธีการต่างๆในการเข้าค่ายฯให้กับลูกเสือ เนตรนารี  นัดหมายการมารายงานตัวและน าลูกเสือ เนตรนารี  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ก าหนดการ และสถานท่ี  ณ ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์    
อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

 
2. งบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม  

         ใช้จ่ายจริงของกิจกรรมค่ายพักแรมฯเป็น ดังนี ้
- ลูกเสือ เนตรนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   จ านวนเงิน  111,689  บาท 
- ลูกเสือ เนตรนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จ านวนเงิน  125,846  บาท 
- ลูกเสือ เนตรนารี  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จ านวนเงิน  121,126  บาท 
                                                 รวมทั้งส้ิน        358,661  บาท 
    แบ่งเป็น  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่าย และค่าตอบแทนครู  ค่าวิทยากรรับเชิญ ค่าค่ายฝึกอบรมพักแรมและ

ค่าพาหนะเดินทาง  

3. วิธีกำรติดตำม/เคร่ืองมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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           วิธีการติดตาม โดยเก็บข้อมูลจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ลูกเสือ  เนตรนารี ช่วงช้ันท่ี 3  ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ม.1 - 3 และผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ในวันท่ี  12 – 14  พฤศจิกายน  2561   เป็นเวลา  2  คืน  3  วัน  
ณ ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา 

 
4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

เกณฑ์ท่ีใชในการประเมิน 
           85 – 100   =   ดีมาก     75  -  84    =   ดี      65 -  74     =   ปานกลาง     

 ต่ ากวา  65   =  ปรับปรุง 

ท่ี 
รำยกำร/ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

สภำพ
ควำมส ำเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
1 จ านวนผู้เข้าค่ายลูกเสือ

เนตรนารี 
   - ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 424  คน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของลูกเสือ 
เนตรนารีท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  จ านวน 32 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จ านวน  456 คน คิด
เป็นร้อยละ 99.56  อยู่ในระดับดีมาก 

2 ความพึงพอใจของผู้เขาร
วมกิจกรรมเข้า 
ค่ายลูกเสือเนตรนารี 

  ผู้เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรมเข้าค่าย มีความพึง
พอใจ รายการประเมินในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตร
นารี มากท่ีสุด ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ มีคาเฉล่ีย 4.70 อยใูนระดับมาก 
รองลงมาคือสถานท่ีเข้าค่าย/ท่ีพักมีความเหมาะสม 
มีคาเฉล่ีย4.50 อยูในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์
ภาพรวมของรายการประเมินความพงึพอใจ มีค
าเฉล่ีย 4.46  คิดเป็นร้อยละ 89.20 อยใูนระดับมาก 
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สรุปผลในภำพรวม 
 

5. จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้นี้ 
1.1 ลูกเสือ-เนตรนารีมีความอดทนความมีระเบียบวินัยรู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น 
1.2 ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองท่ีดีและรู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
1.3 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมครั้งต่อไป 
6.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ การท าใหลู้กเสือ เนตรนารี เป็นไปตามกระบวนการพัฒนา

เยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ควรท่ีจะประชาสัมพันธ์เพื่อขอความ
ร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มากกว่านี้แม้ว่าภาพรวมของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจจะอยูใน  ระดับดีมาก
คณะกรรมการด าเนินงานควรหาแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

      ลงช่ือ ...........................................................                ลงช่ือ ...........................................................    
     (นายเทพตรีชา  ศรีคุณ )                             (นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล) 
      ผู้ก ากับกลุ่ม/หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     
                                                                   

ลงช่ือ ...........................................................   ผู้รับทราบ 
(นางสาวจ านันท์  ไพรงาม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 

ลงช่ือ …………………….....……………........…………..….  ผู้รับทราบ 
        (บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงษ์) 

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ภำคผนวก  
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและควำมพึงพอใจ 

กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ช่วงชั้นที่ 3   ช้ัน ม.1 - 3 
ณ ค่ำยลูกเสือ ไร่วนำนุรักษ์   อ ำเภอวังน้ ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันที่  12 – 14  พฤศจิกำยน  2561    
--------------------------------- 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่  1  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ช่วงชั้นที่ 3  ชั้น ม.1 - 3  

เกณฑ์ท่ีใชในการประเมิน 
           85 – 100   =   ดีมาก     

                     75  -  84    =   ดี      
                     65 -  74     =   ปานกลาง     

รายการ 
 

จ านวน  
(คน) 

มารายงานตัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. ลูกเสือ เนตรนารี  ม.1 
2. ลูกเสือ เนตรนารี  ม.2 
3. ลูกเสือ เนตรนารี  ม.3 

           รวม 
4. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

           รวมท้ังส้ิน 

143 
160 
123 
426 
 32 
458 

142 
160 
122 
424 
 32 
456 

99.30 
100.00 
99.19 
99.53 
100.00 
99.56 

 
จากตาราง แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   จากผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 424  คน คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของลูกเสือ เนตรนารีท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จ านวน 32 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   

สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  จ านวน  456 คน คิดเป็นร้อยละ 99.56  อยู่ในระดับดีมาก 
 

ส่วนที่  2  ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
 
         ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในวันท่ี  12 – 14  พฤศจิกายน  2561   
เป็นเวลา  2  คืน  3  วัน  
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เกณฑประเมิน 
 

1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  
1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
2.50 - 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

รำยกำรประเมิน เฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. สถานท่ีเข้าค่าย/ท่ีพักมีความเหมาะสม 4.50 0.85 90.00 มากท่ีสุด 
2. พิธีถวายราชสดุดี 4.40 0.52 88.00 มาก 
3. กิจกรรมนันทนาการ ( เพลง  เกม ฯลฯ ) 4.30 0.48 86.00 มาก 
4. กิจกรรมวิชาตามฐานการเรียนรู้ ( เช่น ผจญภัย ฯลฯ ) 4.30 0.67 86.00 มาก 
5. ระยะเวลา  ในการปฏิบัติกิจกรรม  4.70 0.48 94.00 มากท่ีสุด 
6. ความเหมาะสมของจ านวนวันท่ีเข้าค่าย 4.50 0.53 90.00 มากท่ีสุด 
7. ระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบเสาธง เหมาะสม 4.70 0.48 94.00 มากท่ีสุด 
8. ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.70 0.48 94.00 มากท่ีสุด 
9. บทบาทและหน้าท่ีของตนเองท่ีร่วมรับผิดชอบในหมู่   4.40 0.52 88.00 มาก 
10. ได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ 4.50 0.53 90.00 มากท่ีสุด 
11. มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ 4.40 0.52 88.00 มาก 
12. ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก ผู้ก ากับลูกเสือ 4.30 0.82 86.00 มาก 
13. ความประทับใจของการเข้าค่ายพักแรม 4.30 0.67 86.00 มาก 
14. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย 4.50 0.53 90.00 มากท่ีสุด 

               รวมเฉล่ีย 4.46 0.10 89.20 มาก 
 

จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรมเข้าค่าย 
 มีความพึงพอใจ รายการประเมินในการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี มากท่ีสุด ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีคาเฉล่ีย 4.70 อยใูนระดับมาก รองลงมาคือสถานท่ีเข้าค่าย/ท่ีพักมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ีย
4.50 อยใูนระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของรายการประเมินความพึงพอใจ มีคาเฉล่ีย 4.46  คิดเป็นร้อยละ 
89.20 อยใูนระดับมาก 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
1. ส่ิงท่ีประทับใจในการจัดกิจกรรม 

1.1 สถานท่ีจัดกิจกรรมสะดวกสบายไม่แออัด 
1.2 อากาศเย็นสบายไม่ร้อน ไม่หนาว 
1.3 การดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาลูกเสือดี 

 
2. ส่ิงท่ีท่านต้องการให้ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม 

- ไม่มี 
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แผนงานตามโครงสร้าง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนงานตามงบประมาณ แผนงานคุณภาพผู้เรียน    
     แผนงานการจัดการศึกษา 
 แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
     แผนงานจิตตาภิบาล     
     แผนงานมาตรการส่งเสริม  
ช่ือโครงการ  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ช้ัน ม.1 – 3  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง           ใหม่ 
หน่วยงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ นายเทพตรีชา        ศรีคุณ 
ตอบสนอง               พันธกิจข้อ.......-......นโยบายข้อ............-..................กลยุทธ์ข้อ............-.......... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานท่ี 1 ,14  ตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ ทางตรง 8.3.2 (5) ทางอ้อม..-….. 
ประเด็นการพิจารณา ทางตรง ..................-............ทางอ้อม................………....................................................... 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน มาตรฐานท่ี..........ตัวบ่งช้ี.................................... เกณฑ์ท่ี...................... 
********************************************************************************************************                     
1. หลักการและเหตุผล 
       หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว ้3 กิจกรรมคือ
กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรมลูกเสือ
เนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า
ด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือพ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ในข้อ 273 ว่ำกำรเดินทำงไกลและแรมคืนให้
ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่ำ 1 คร้ังคร้ังหนึ่งให้พัก
แรมอย่ำงน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย
รู้จักช่วยตัวเองรู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งช้ีพื้นฐานท่ี 2.3กล่าวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของ
กิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหลู้กเสือ – เนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของหลักสูตร 



9 
 

2.2 พื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี  มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.3 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
2.4 เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ได้พัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร้อยละ 95  ได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมแบบพัก

ค้างแรมคืน  1  ครั้ง ใช้เวลา 2 คืน 3  วัน   
3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และลูกเสือหลวง
ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามกระบวนการของหลักสูตร 

3.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และลูกเสือหลวงมี
ระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

3.2.3 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และลูกเสือหลวง
รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 

3.2.4 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตร ลูกเสือโลก  ลูกเสือช้ันพิเศษ  และลูกเสือหลวง
ได้พัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.3.1 ร้อยละ 95 ของลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือครบตามก าหนดการเข้า

ค่ายพักแรมและมีคะแนนหมู่ผ่านเกณฑ์การฝึกทักษะ 
3.3.2 ความพึงพอใจของลูกเสือ-เนตรนารี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉล่ียร้อยละ 80 ข้ึนไปและ

การแปลผลอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก 
 
4. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ    
   1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน พ.ค. 2561 - จากโรงเรียน  นายเทพตรีชา      ศรีคุณ 
   1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ก.ย.2561 งบเรียนฟรี 15  ปี ” 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ” ช้ัน ม.1-3 ” 
         ท ากิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร  จ านวน นักเรียน ” 
   1.4 จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ” ม.1 = 151 คน ” 
   1.5 จัดเตรียมสถานท่ีค่ายพักแรม ” ม.2 = 162 คน ” 
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  ม.3 = 124 คน  
2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมท่ีจัด  รวม  437 คนๆละ  
   2.1 น าลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน  พ.ย. 2561 100 บาท  ผู้ก ากับ/หัวหน้ากิจกรรม 
   2.2 รับรายงานตัว เช็คช่ือลูกเสือ – เนตรนารี  หลักสูตร ” รวม 43,700 บาท ผู้ก ากับประจ าหมู่ / กอง 
 ลูกเสือโลก ช้ันพิเศษ หลวง แต่ละหมู่/กอง  ณ  ค่ายลูกเสือ  -  จากผู้ปกครอง ผู้ก ากับประจ าหมู่ / กอง 
   2.3 จัดกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร/ตารางฝึกอบรม ” นักเรียน 437คนๆ ผู้ก ากับ/วิทยากร 
  ละ 200 บาท  
3. ขั้นติดตามและประเมินผล  รวม 87,400 บาท  
    3.1 แบบประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ” รวามท้ังส้ิน ผู้ก ากับประจ าหมู่ / กอง 
    3.2 แบบประเมินความพึงพอใจค่ายลูกเสือ ” 131,100  บาท ผู้ก ากับประจ าหมู่ / กอง 

5. งบประมาณ  
5.1  งบโรงเรียน (เรียนฟรี 15 ปี )    43,700    บาท  
5.2  งบนักเรียน                         87,400    บาท 
5.3  งบจัดหา                               -      บาท      
                                   รวม   131,100   บาท 

6. สถานท่ีด าเนินงานดังนี ้ 
    6.1  ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน     วันท่ี  1-30  เดือน มกราคม    พ.ศ. 2561 
 
8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 8.1 แบบบันทึกคะแนนประจ าฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
           8.2 แบประเมินความพึงพอใจค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ลูกเสือ – เนตรนารี มีทักษะวิชาทางวิชาลูกเสือมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น มีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 

9.2 ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม 
 

                                 ลงช่ือ..........................................................ผู้เสนองาน 
                                          ( นายเทพตรีชา   ศรีคุณ ) 
                                                     หัวหน้าโครงการ 
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  ลงช่ือ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    ( นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล ) 
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           ( นางสาวจ านันท์ ไพรงาม ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์) 
                                             ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ
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ค ำสั่งโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
ท่ี 108 / 2561 

 
         เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมด ำเนินงำนค่ำยพักแรมลูกเสือ- เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่  

                  ระดับชั้น    มัธยมศึกษำปี่ที่  1-3 

 

                ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ให้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม  

ลูกเสือ – เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  ระหว่ำง  วันที่  12 – 14  พฤศจิกำยน  2561   เป็นเวลำ  2  คืน  3  วัน  ณ 

ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  สามัญ

รุ่นใหญ่ เป็นไปตามกระบวนการพฒันาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ

ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความ

มั่นคงของประเทศชาติ   

         จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1) บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
2) นางสาวจ านันท์ ไพรงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
3) นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
4) นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร 
5) นางพิศมัย นพคุณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจิตตาและแพร่ธรรม 
6) นางภริตพร นวลเท่า ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
7) นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ – การเงิน 
8) นายจตุพล อ่อนสีทัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
   มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยการและแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรม ในการอยู่ค่าย 

               ลูกเสือ  - เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3    ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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1) คณะกรรมการอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ค่ายพักแรม 
1.1 ผู้อ านวยฝึกอบรม 

1) นายเทพตรีชา    ศรีคุณ 
1.2 ประธานแคมป์ไฟ 

1) นายสมบัติ      พิมพ์จันทร์ 
1.3 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1) นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ ลูกเสือกอง 1 ประธานกรรมการ 

2) นายชนเทพ สังข์ทองหลาง ลูกเสือกอง 2 รองประธาน 

3) นายโสฬส โพธิ์ศรี ลูกเสือกอง 3 กรรมการ 

4) นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ ลูกเสือกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

1.4 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองเนตรนารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1) นางสาวยุพา ชุ่มเสนา เนตรนารีกอง 1 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี เนตรนารีกอง 2 รองประธาน 

3) นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก เนตรนารีกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

1.5 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1) นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา ลูกเสือกอง 1 ประธานกรรมการ 

2) นายวิรัช หมวดประโคน ลูกเสือกอง 2 รองประธาน 

3) นายจักรภัทร ศรีอินทร์ ลูกเสือกอง 3 กรรมการ 

4) นายอ านวย สังข์ทองหลาง ลูกเสือกอง 4 กรรมการและเลขานุการ 

1.6 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองเนตรนารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1) นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม เนตรนารีกอง 1 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวจิตรลดา โสนะชัย เนตรนารีกอง 2 รองประธาน 

3) นางสาวปวีณา สาระถ ี เนตรนารีกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

1.7 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) นางเพ็ญศร ี มะนิตรัมย ์ ลูกเสือกอง 1 ประธานกรรมการ 
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2) นายฐาปนัจ ขีรัมย์ ลูกเสือกอง 2 รองประธาน 

3) นายสิรภพ วาปีโส ลูกเสือกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

1.8 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองเนตรนารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) นางสาวพิมรดา แวดล้อม เนตรนารีกอง 1 ประธานกรรมการ 

2) นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย เนตรนารีกอง 2 รองประธาน 

3) นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ เนตรนารีกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1. รับรายงานตัว  ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   

2. ก ากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร   การอาบน้ า  และการนอน ของลูกเสือ เนตร

นารี 

3. ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย  ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม

และระหว่างรอการเดินทางกลับ  รวมทั้งงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2) คณะกรรมการวิทยากรประจ าวิชา 

1. นายดนัย   อ่องสันเทียะ ประธานกรรมการ 
2. นายศุภชัย   ช่วยงาน รองประธาน 
3. นายธีรพงษ์   พรมมา กรรมการ 

4. นายณัฐพล   ส าราญ กรรมการ 

5. นายวสันต์   ยุงกลาง กรรมการ 

6. นางสาวธมลวรรณ   คีรี กรรมการ 

7. นายนิกร   กอบกระโทก กรรมการ 

8. นายธณัญฐกรณ์ ดวงค า กรรมการ 

9. นายจารุเดช   แพไธสง กรรมการ 
10. นายนรงค์กร ศรีโสภณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจ าฐานกิจกรรมการเข้าค่าย   

2. ให้คะแนน และประเมินผลตามฐานกิจกรรม และส่งผลคะแนนให้ฝ่ายประเมินผล 

3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี 
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4. ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย  ระหว่างฝึกอบรมและการอยู่ค่ายพักแรมด้วยความ

เรียบร้อย 

3) คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดจ้าง และประเมินผลกิจกรรมค่ายพักแรม 

1) นายวิรัช           หมวดประโคน       ประธานกรรมการ 

2) นายเทพตรีชา    ศรีคุณ                 รองประธาน 

3) นายอ านวย       สังข์ทองหลาง        กรรมการ 

4) นายโสฬส         โพธิ์ศรี                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดจ้างรถรับส่งและ แบ่งจ านวน จัดท่ีนั่งในรถให้กับลูกเสือ เนตรนารี 

2. ติดต่อประสานงานค่ายพักแรม  และจัดหาอุปกรณ์  เตรียมเอกสาร ส าหรับเข้าค่ายพักแรม 

3. ถ่ายภาพกิจกรรมค่ายพักแรม 

4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานน าเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ

เรียบร้อยและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและพยำบำลสนำม 
1) นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก กรรมการ 

3) นางสาวปวีณา สาระถ ี กรรมการและเลขานุการ 

         มีหน้ำที่  

1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาเย่ียมค่าย 

2. จัดน้ าด่ืม  เครื่องด่ืม ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือเนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ 

3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีกรณีเจ็บป่วย    
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  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ

เกิดผลดีแก่สถานศึกษาสืบไป 

           ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันและเวลาท่ีส้ินสุดการอยู่ค่ายพักแรม 

ส่ัง  ณ  วันท่ี 18  ตุลาคม    พ.ศ.  2561 
 

 

                                                                   ลงช่ือ……………………………………. 
                    ( นางสาวจ านันท์  ไพรงาม ) 

                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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ก ำหนดกำรฝึกอบรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ – เนตรนำรี  สำมัญรุนใหญ่ ม.1-3 

ระหว่ำง วันจันทร์ – พุธ ที่  12 – 14 พฤศจิกำยน  2561 
ค่ำย  ณ ค่ำยลูกเสือ ไร่วนำนุรักษ์   อ ำเภอวังน้ ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

วันท่ี  1  ของการข้าค่าย (ว/ด/ป)  ..............      พิธีกรประจ าวัน ................................... 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

05.00 – 06.00 รายงานตัวท่ีอาคารแมรี่โดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผู้ก ากับประจ ากอง 

06.00 – 10.30 น. ออกเดินทางถึงค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์    ผู้ก ากับประจ ากอง 
11.00 – 12.00 น. พิธีเปิดค่ายพักแรม 

-  จุดธูปเทียนบูชาพระ  บูชา ร.6 
-  พิธีราชสุดี 
- ผู้อ านวยการฝึกให้โอวาทและกล่าวเปิด 

พิธีกรประจ าวัน 
 

13.30 – 14.30 นันทนาการ วิทยากร 
14.30 – 16.00 ผจญภัย (ม. 1 – 3 ) วิทยากร 
16.00 – 17.00 ท าภาระกิจส่วนตัว วิทยากร 
17.00 – 18.30 รับประทานอาหาร วิทยากร 
18.00 – 19.30 นันทนาการ วิทยากร 
19.30 – 22.00 กิจกรรมเชือกเงื่อน (ม. 1 – 3 ) วิทยากร 
22.00 นัดหมาย  สวดมนต์  นอน พิธีกรประจ าวัน 

วันท่ี  2  ของการข้าค่าย (ว/ด/ป) ................          พิธีกรประจ าวัน ................................... 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
05.00 – 06.00น.  ต่ืนนอน   

กายบริหาร/ฝึกระเบียบแถว  
พิธีกรประจ าวัน 

06.00 – 7.00 น. ภาระกิจส่วนตัว  
07.00 – 08.00   น. รับประทานอาหาร วิทยากร 
08.00 – 08.30 น. ตรวจท่ีพัก เครื่องแต่งกาย  สุขาภิบาล วิทยากร 
08.30 – 09.00 น. ประชุมรอบเสาธง วิทยากร 
09.00 – 11.00 น. - วิชาบุกเบิก    ม.1 

- เดินทางไกล  สาย A  ม.2 
- เดินทางไกล  สาย B  ม.3 

คณะวิทยากร 

11.00 – 13.00 น. วิชาสูทกรรม / พักรับประทานอาหาร(ม. 1 – 3 ) พิธีกรประจ าวัน 
13.00 – 14.00 น. นันทนาการ 

ซักซ้อมและอธิบายชุมนุมรอบกองไฟ 
วิทยากร 
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14.00 – 17.00  น. ทักษะลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล  ม.1 
การอนุมาน         ม.2 
แผนท่ี-เข็มทิศ      ม.3 

วิทยากร 

17.00– 18.00 น. รับประทานอาหาร วิทยากร 
18.00 – 19.00 น. ภารกิจส่วนตัว   
19.00 – 21.30 น. ชุมนุมรอบกองไฟ (ม. 1 – 3 ) วิทยากร 
21.30 -22.00 น. พิธิปิดการอยู่ค่ายพักแรม พิธีกรประจ าวัน 
22.00 น นัดหมาย สวดมนต์ วิทยากร 

วันท่ี  3     ทัศนศึกษา 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
05.00 – 07.00 น. ภารกิจส่วนตัว คณะครู 
07.00 – 08.00   น. รับประทานอาหาร  
08.00 – 12. 00 น. กิจกรรมทัศศึกษา  
12.00 น. รับประทานอาหาร  
12.00 – 16.00 น. เดินทางกลับ  
   

   
 
หมายเหตุ   กิจกรรมและเวลา เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
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รำยงำนกำรประชุม 
ค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ ช้ัน ม.1-3 

คร้ังที ่1/2561 
วันที่  7  พฤศจิกำยน  2561 

เวลำ 08.00 น.   ณ  ห้องวิทยำศำสตร์  โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ไม่เข้ำร่วม ประชุม    - 
 

เปิดประชุม  เวลำ  08.10  น. 

 นายเทพตรีชา  ศรีคุณ  ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

1. นายเทพตรีชา     ศรีคุณ 
2. นายสมบัติ       พิมพ์จันทร์ 
3. นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 
4. นายชนเทพ สังข์ทองหลาง 
5. นายโสฬส โพธิ์ศรี 
6. นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี 
7. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
8. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 
9. นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 
10. นางสาวปวีณา สาระถ ี
11. นายวิรัช หมวดประโคน 
12. นายอ านวย สังข์ทองหลาง 
13. นายจักรภัทร ศรีอินทร์ 
14. นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 
15. นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 
16. นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 
17. นายฐาปนัจ ขีรัมย์ 
18. นายสิรภพ วาปีโส 
19. นางเพ็ญศร ี มะนิตรัมย ์
20. นางสาวพิมรดา แวดล้อม 
21. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย 
22. นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 
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ระเบียบวำระที่  1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
 กองลูกเสือโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่

มัธยมศึกษาท่ี 1-3 วันท่ี 12 – 14 พฤศจิกายน   2561    เป็นเวลา  2 คืน  3  วัน   ณ ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์   

อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่  เป็นไปตาม

กระบวนการพฒันาเยาวชนของชาติ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็น

พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

ระเบียบวำระที่  2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
                                       -  
ระเบียบวำระที่  3 เร่ืองสืบเนือ่ง 
                                        - 
ระเบียบวำระที่  4 เร่ืองพิจำรณำ 

      ท่ีประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ตามค าส่ัง  ดังนี ้
3.1 ผู้อ านวยฝึกอบรม 

1) นายเทพตรีชา    ศรีคุณ 
3.2 ประธานแคมป์ไฟ 

1) นายสมบัติ      พิมพ์จันทร์ 
3.3 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

1) นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ ลูกเสือกอง 1 ประธานกรรมการ 
2) นายชนเทพ สังข์ทองหลาง ลูกเสือกอง 2 รองประธาน 
3) นายโสฬส โพธิ์ศรี ลูกเสือกอง 3 กรรมการ 
4) นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ ลูกเสือกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

4.1 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองเนตรนารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1) นางสาวยุพา ชุ่มเสนา เนตรนารีกอง 1 ประธานกรรมการ 
2) นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี เนตรนารีกอง 2 กรรมการ 
3) นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก เนตรนารีกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

3.1 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1) นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา ลูกเสือกอง 1 ประธานกรรมการ 
2) นายวิรัช หมวดประโคน ลูกเสือกอง 2 รองประธาน 
3) นายจักรภัทร ศรีอินทร์ ลูกเสือกอง 3 กรรมการ 
4) นายอ านวย สังข์ทองหลาง ลูกเสือกอง 4 กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองเนตรนารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1) นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม เนตรนารีกอง 1 ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจิตรลดา โสนะชัย เนตรนารีกอง 2 กรรมการ 
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3) นางสาวปวีณา สาระถี เนตรนารีกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 
3.1 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองลูกเสือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1) นางเพ็ญศร ี มะนิตรัมย ์ ลูกเสือกอง 1 ประธานกรรมการ 
2) นายฐาปนัจ ขีรัมย์ ลูกเสือกอง 2 กรรมการ 
3) นายสิรภพ วาปีโส ลูกเสือกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ผู้ก ากับประจ าหมู่ /กองเนตรนารี   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) นางสาวพิมรดา แวดล้อม เนตรนารีกอง 1 ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย เนตรนารีกอง 2 รองประธาน 
3) นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ เนตรนารีกอง 3 กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1. รับรายงานตัว  ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   

2. ก ากับดูแลกิจกรรมการฝึกอบรม การรับประทานอาหาร  การอาบน้ า และการนอน ของลูกเสือ เนตรนารี 

3. ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย  ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม

และระหว่างรอการเดินทางกลับ  รวมทั้งงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4) คณะกรรมการวิทยากรประจ าวิชา 

1) นายดนัย   อ่องสันเทียะ ประธานกรรมการ 
2) นายศุภชัย   ช่วยงาน รองประธาน 
3) นายธีรพงษ์   พรมมา กรรมการ 
4) นายณัฐพล   ส าราญ กรรมการ 
5) นายวสันต์   ยุงกลาง กรรมการ 
6) นางสาวธมลวรรณ   คีรี กรรมการ 
7) นายนิกร   กอบกระโทก กรรมการ 
8) นายธณัญฐกรณ์ ดวงค า กรรมการ 
9) นายจารุเดช   แพไธสง กรรมการ 
10) นายนรงค์กร ศรีโสภณ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมประจ าฐานกิจกรรมการเข้าค่าย   

2. ให้คะแนน และประเมินผลตามฐานกิจกรรม และส่งผลคะแนนให้ฝ่ายประเมินผล 

3. ดูแลความประพฤติของลูกเสือ เนตรนารี 

4. ตรวจสอบความพร้อม ตลอดจนดูแลความปลอดภัย  ระหว่างฝึกอบรมและการอยู่ค่ายพักแรมด้วยความ

เรียบร้อย 
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5) คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงาน จัดหาอุปกรณ์ บันทึกภาพ จัดจ้าง และประเมินผลกิจกรรมค่ายพักแรม 

1) นายวิรัช           หมวดประโคน       ประธานกรรมการ 

2) นายเทพตรีชา    ศรีคุณ                 รองประธาน 

3) นายอ านวย       สังข์ทองหลาง        กรรมการ 

4) นายโสฬส         โพธิ์ศรี                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดจ้างรถรับส่งและ แบ่งจ านวน จัดท่ีนั่งในรถให้กับลูกเสือ เนตรนารี 

2. ติดต่อประสานงานค่ายพักแรม  และจัดหาอุปกรณ์  เตรียมเอกสาร ส าหรับเข้าค่ายพักแรม 

3. ถ่ายภาพกิจกรรมค่ายพักแรม 

4. ติดตามประเมินผลโครงการเข้าค่ายพักแรมและ เขียนสรุปรายงานน าเสนอผู้บริหารให้ทราบด้วยความ

เรียบร้อยและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและพยำบำลสนำม 
1) นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก กรรมการ 
3) นางสาวปวีณา สาระถ ี กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้ำที่  

1. ตอนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาเย่ียมค่าย 

2. จัดน้ าด่ืม  เครื่องด่ืม ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือเนตรนารีและแขกผู้มีเกียรติ 

3. ปฐมพยาบาลให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีกรณีเจ็บป่วย    

ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  

- ครูชายท่ีมีช่ือในค าส่ังเข้าค่ายให้มาปฏิหน้าท่ีในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และเวลาเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อ
เตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเข้าค่าย 

 
ปิดประชุมเวลำ  09.10 น. 

 

                                                                                                  นายเทพตรีชา  ศรีคุณ 
                                                                                             ผู้บันทึก / รายงานการประชุม 
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รำยงำนกำรประชุม 
ค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่  ชั้น ม.1-3 

คร้ังที่ 2/2561 
วันที่  9 พฤศจิกำยน  2561 

เวลำ 08.00 น.   ณ  ห้องวิทยำศำสตร์  โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้ไม่เข้ำร่วม ประชุม    - 
 

เปิดประชุม  เวลำ  

08.10  น. 

1. นายเทพตรีชา     ศรีคุณ 
2. นายสมบัติ       พิมพ์จันทร์ 
3. นายโยธิน เกิดสมบูรณ์ 
4. นายชนเทพ สังข์ทองหลาง 
5. นายโสฬส โพธิ์ศรี 
6. นางสาวกนกวรรณ คงสุขขี 
7. นางสาวยุพา ชุ่มเสนา 
8. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์ 
9. นางสาวจิราภรณ์ ประโมทะโก 
10. นางสาวปวีณา สาระถ ี
11. นายวิรัช หมวดประโคน 
12. นายอ านวย สังข์ทองหลาง 
13. นายจักรภัทร ศรีอินทร์ 
14. นางสาวพจนา ศรีกระทุ่ม 
15. นางสาวจิตรลดา โสนะชัย 
16. นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผา 
17. นายฐาปนัจ ขีรัมย์ 
18. นายสิรภพ วาปีโส 
19. นางเพ็ญศร ี มะนิตรัมย ์
20. นางสาวพิมรดา แวดล้อม 
21. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วน้อย 
22. นายประชาสันต์ ส าเรียนรัมย์ 
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 นายเทพตรีชา  ศรีคุณ  ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวำระที่  1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
               แจ้งก าหนดการค่ายลูกเสือ ม.1-3 วันท่ี  12-14  พฤศจิกายน 2561  
     ณ ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมานักเรียนรายงานตัว  
        4.00 – 5.30 น.  
ระเบียบวำระที่  2  รับรองรำยงำนกำรประชุม  
                       ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อ วันท่ี  7 พฤศจิกายน  2561  โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง   พิธีเปิดการเข้าค่าย 

 07.00 – 08.30 น. 
 08.30 -  09.30 น. 

- รายงานตัว 
- พิธีราชสดุดี  
- กล่าวรายงาน     
- ประธานกล่าวเปิด  
-  เปิดประชุมรอบเสาธง  
- ลอดซุ้ม 
- วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

09.30  น. - นันทนาการ  และกิจกรรมเข้าค่าย  วันท่ี1 และ 2  ของ
การเข้าค่าย   วันสุดท้าย  14  พฤศจิกายน 2561 จะท า
พิธีปิด 08.00น. และออกเดินทาง  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณา 
           พิจารณาและมอบหมายให้ผู้ก ากับรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจ าฐานทักษะทางวิชาลูกเสือ และให้เข้า
ไปดูแลสังเกตการณ์ในแต่ละกิจกรรมทุกกิจกรรม  ส่วนคณะวิทยากรรับเชิญจะเป็นผู้ด าเนินการ ตลอดการเข้าค่าย 2 
คืน 3 วัน   
           ให้ครูประจ ารถ  เตรียมอาหาร น้ าด่ืมข้ึนรถ  และแจกให้นักเรียนเพื่อรับประทานใหนระหวา่งเดินทางท้ังไป
และกลับ  ได้จัดหาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามจ านวนนักเรียน ในแต่ละคันรถ 
ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  
  ปิดประชุมเวลำ  09.05 น. 
 
 

                                                                                   
                                                                               นายเทพตรีชา  ศรีคุณ 

                                                                                  ผู้บันทึก / รายงานการประชุม 
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                                                                                                โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์     

                                                                                                    อ. เมือง จ.บุรีรัมย์  31000                                                                     
ท่ี       063/ 2561                              วันท่ี  31 ตุลาคม   พ.ศ.  2561 

เรื่อง ขออนุญาตน านักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
               ด้วยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ก าหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและ
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3 ระหว่างวนัท่ี 12 – 14  พฤศจิกายน 2561 ณ  ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุ
รักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ทางโรงเรียนขออนุญาตน านักเรียนในความปกครองของท่าน เข้าร่วม
กิจกรรมในวันดังกล่าว โดยให้ผู้ปกครอง รับ – ส่ง บุตรหลานของท่านท่ีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  ในวันจันทร์ท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 พร้อมรายงานตัว เวลา 05.00 – 5.30 น และรับกลับเมื่อครบก าหนด ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  
2561 เวลา 16.00 ท่ีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในการกิจกรรมครั้งนี้ มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่ารถในการเดินทาง ค่ากิจกรรม
ค่ายลูกเสือ ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้(ทัศนศึกษา) โดยได้รับค่าใช้จ่าย ดังนี้      

1. เงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรีคนละ 400 บำท 
2. นักเรียนเก็บออมคนละ 350 บำท (ฝำกเครดิตยูเนียน) 
3. เก็บจำกผู้ปกครองคนละ 450 บำท 

 จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และโปรดให้ท่านกรอกใบตอบรับส่งคืนครูประจ าช้ัน ภายใน  วันท่ี  6 พฤศจิกายน  
2561  พร้อมกับแนบค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากงบอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 450 บาท  
 
 

                        ขอแสดงความนับถือ 

                                                           

                                                              ( นางสาวจ านันท์   ไพรงาม  ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 
สอบถำมเพิ่มเติม  คุณครูสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล โทร.086-2522485 และคูณครูยุพา ชุ่มเสนา โทร.098-5158851   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ใบตอบรับเข้ำค่ำยลูกเสือ และทัศนศึกษำ 

(ส่งคืนครูประจ ำชั้นภำยในวันที่ 6 พฤศจิกำยน  2561) 
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ข้าพเจ้า (ช่ือ – สกุล) .................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ

นักเรียน (ช่ือ – สกุล) ................................................................. เลขประจ าตัว .............. ช้ัน .........../........  

    อนุญาต    พร้อมแนบเงินจ านวน 450 บาท  (ส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาพร้อมหนังสือนี้  
 ไม่อนุญาต เพราะ ............................................................................................................................................ 

 
สิ่งที่ต้องเตรียมเข้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี  ม.1-3 

1.ชุดลูกเสือ – เนตรนารี แต่งเครื่องแบบมาจากบ้าน  2.ชุดล ารอง(เส้ือแขนยาว / กางเกงขายาว ) 2   ชุด 
3.ชุดนอนเส้ือแขนยาวและกางเกงขายาว   4.แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,ขันน้ าพลาสติก , สบู่   ยาสระผม 
5. ผ้าเช็ดตัว  ผ้าห่มนอน  ชุดช้ันใน    6.รองเท้าแตะ 
7.ไฟฉาย   หมู่ละ 1  กระบอก    8.เชือกผูกเงื่อน , ปากกา 
9 . ยาประจ าตัว   (เฉพาะผู้ท่ีมีอาการโรคประจ าตัว)  10.ชุดใส่ไปทัศนศึกษา(กางเกงวอร์ม + เส้ือกราว 1 ชุด) 
11. ห้ามน าส่ิงของมีค่ามาค่าย    12.อื่นๆ  ตามท่ีครูประจ าช้ันส่ังให้น ามา 
............................................................................................................................. .................................................. 

 
ก ำหนดกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี และทัศนศึกษำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 

 
วันจันทร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
05.00 – 05.30 น. รายงานตัว 
05.30 - 10:30 น. ออกเดินทางถึงค่ายวนานุรักษ์ อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา (อาหารน้ าด่ืมฟรี) 
10:30 – 12.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ 
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) 
 
วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
05.00 – 07.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ 
07.00 -  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08:00 – 12.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ 
12:00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 16.00 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ 
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
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19.00 – 21.30 น. กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ(พักแรมค้างคืน) 
21.30 – 22.00 น. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
 
วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
05.00 - 07.00 น. ภาระกิจส่วนตัว 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหาร 
08.00 – 12.00 น. กิจกรรมทัศนศึกษา 
12.00 น.            รับประทานอาหาร                 
12.00 – 16.00 น. เดินทางกลับ 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
กิจกรรมพัฒนำผู้รียน  วิชำลูกเสือ – เนตรนำรี 

ชื่อกิจกรรม /ค่ายพักแรม………………………………………………ปีการศึกษา  …………………… 

ข้อมูลผู้ตอบแบสอบถาม     โปรดท าเครื่องหมาย ✓    ลูกเสือ     เนตรนารี     อื่นๆ   ................. 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ของท่าน 
               เพียงระดับเดียว 

รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ / ควำมรู้ควำมเข้ำใจ / 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. สถานท่ีเข้าค่าย/ท่ีพักมีความเหมาะสม      
2. พิธีถวายราชสดุดี      
3. กิจกรรมนันทนาการ ( เพลง  เกม ฯลฯ )      
4. กิจกรรมวิชาตามฐานการเรียนรู้ ( เช่น ผจญภัย ฯลฯ )      
5. ระยะเวลา  ในการปฏิบัติกิจกรรม       
6. ความเหมาะสมของจ านวนวันท่ีเข้าค่าย      
7. ระยะเวลาในการเปิด – ปิด ประชุมรอบเสาธง เหมาะสม      
8. ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
9. บทบาทและหน้าท่ีของตนเองท่ีร่วมรับผิดชอบในหมู่        
10. ได้ปฏิบัติกีจกรรมด้วยตนเองและปฏิบัติด้วยความมั่นใจ      
11. มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมต่างๆ      
12. ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก ผู้ก ากับลูกเสือ      
13. ความประทับใจของการเข้าค่ายพักแรม      
14. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแบบชาวค่าย      

 
. สรุปประโยชน์ท่ีได้รับ     จากกิจกรรมพัฒนาผู้รยีน  วิชาลูกเสือ – เนตรนารี 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ได้แก่
......................................................................................................................................................................................... 
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2.หัวข้อท่ีท่านอยากให้จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  เพิ่มเติม ในครั้งต่อไป ได้แก่
......................................................................................................................................................................................... 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ใบคะแนนประจ ำฐำน 

กิจกรรม................................................. 
ฐำนที่..........................ชื่อฐำนกิจกรรม..................................... 

หมู่ท่ี....ชื่อหมู่/ห้องเรียน 

รา
ยง

าน
ตัว

เข้
าฐ

าน
 

( 5
คะ

แน
น 

) 

คว
าม

สา
มัค

คี 
( 5

คะ
แน

น 
) 

ระ
เบี

ยบ
วิน

ัย 
( 5

คะ
แน

น 
) 

คว
าม

ส า
เร็จ

 
( 5

คะ
แน

น 
) 

รว
ม 

( 2
0 

คะ
แน

น 
) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ลงช่ือ .............................................ผู้ก ากับประจ าฐาน 

(..................................................) 
ผู้ประเมินกิจกรรม 
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สรุปค่ำใช้จ่ำย เข้ำค่ำยพักแรม  และ ทัศนศึกษำ 
ลูกเสือ – เนตรนำรี  สำมัญรุ่นใหญ่  ช้ัน ม.1- 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561   

 
        ทัศนศึกษาและ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ช้ัน ม.1- 3 ระหว่างวันท่ี 12 – 14  พฤศจิกายน 

2561  ณ ค่ายลูกเสือ ไร่วนานุรักษ์   อ าเภอวังน้ าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา                

รายจ่าย  รับเงินจากฝ่ายการเงิน    จ านวน     321,480  บาท  ใช้จ่ายดังนี้ 

รำยกำร/ค่ำใช้จ่ำย 
รำยจ่ำย/

บำท 
คงเหลือ 
/บำท 

หมำยเหตุ 

1. ค่ำค่ำยฝึกอบรม และรถเดินทำง และทัศนศึกษำ (จ ำนวนเงิน 
251,480) 

   

- ค่าค่าย 174,000 บาท ( มัดจ า 35,940 บาท  โอน 100,000  บาท) 135,940  ใบเสร็จ 
- เบิก 41,480 จ่ายค่าค่ายไป 38,060 3,420  
- ค่ารถเดินทาง ไป กลับ 121,000 บาท (มัดจ า11,000 บาท และโอน 

50,000 จ่ายเพิ่ม 60,000 บาท จ่ายครั้งนี้ รวม 110,000 บาท) 
121,000  ใบเสร็จ 

รวมค่ำใช่จ่ำย คร้ังนี้ 100,000  +38,060+110,000 =248,060 )    
              รวมค่ำใช่จ่ำย (248,060) 295,000   
                  เงินคงเหลือ (251,480 - 248,060) 3,420  

2. ค่ำทัศนศึกษำ ( จ ำนวนเงิน 13,620 บำท ) 
- ค่าบัตรผานประตู Montana Farm เบิก 13,620 จ่ายไป 424 x30  12,720 900  

รวมค่ำใช่จ่ำย 12,720   
                   เงินคงเหลือ (13,620 -12,720 ) 900  

3. ค่ำวิทยำกรรับเชิญ (จ ำนวนเงิน 21,600บำท ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 424 x 50 = 21,200 บาท เบิก 21,600 จ่าย

ไป 
21,200 400 ใบส าคัญฯ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 21,200   
                     เงินคงเหลือ (21,600 -21,200 บำท ) 400  

4. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมค่ำย และค่ำตอบแทนครู(จ ำนวนเงิน 34,780 บำท) 
- ค่าตอบแทน / เบ้ียเล้ียงครู 22 ท่านๆละ 300 บาท  6,600      ใบส าคัญฯ 
- ค่าอาหารเช้าครูและนักเรียน 470 x 15 บาท 7,050  ใบส าคัญฯ 
- น้ าด่ืม 24 แพ็คๆละ33บาท 1,452  ใบเสร็จ 
- นมเปรี้ยว 11 ลังๆละ 379 บาท 4,169  ใบเสร็จ 
- ค่าตอบแทนต ารวจทางหลวงอ านวยความสะดวกเส้นทาง 6,000  ใบส าคัญฯ 
- ปากกาเคมี กระดาษ A4กาวหนังไก่ ถุงขยะ สมุดรายงาน 790  ใบเสร็จ 
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- กระดาษสีท าป้ายติดรถ 105  ใบเสร็จ 
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ 400  ใบเสร็จ 
- น้ าด่ืมลูกเสือวิชาเดินทางไกล 1,290  ใบเสร็จ 
- ค่าพยาบาลของคุณครูไปโรงพยาบาล 113  ใบเสร็จ 
- เค้กวันเกิดลูกเสือ-เนตรนารี 6 คน 135  ใบเสร็จ 
- ค่าน้ ามันรถยนต์วีโก้โรงเรียน 1,500  ใบเสร็จ 
- ค่ารักษาพยาบาลนักเรียน (ไปโรงพยาบาล) 137  ใบเสร็จ 

รวมค่ำใช้จ่ำย 29,741   
 เงินคงเหลือ (34,780 - 29,741 ) 5,039  

รวมค่ำใช้จ่ำยคร้ังนี้  ( 248,060 +12,720+21,200+29,741) 311,721   
เงินคงเหลือในคร้ังนี้  ( 321,480  - 311,721) 9,759  

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น   (295,000 +12,720+21,200+29,741 ) 358,661   
    
หมายเหตุ   เงินคงเหลือ 9,759  ฝ่ายการเงินรับไป ครั้งท่ี 1= 3,420 บาท ครั้งท่ี2 = 900 บาท    
              เงินท่ีส่งคืน 5,439 บาท 
  
 
     ได้ด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว การอยู่ค่ายพักแรมและการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์  คณะครูปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถและให้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียน 
 

                                                                                   
                                                                            ลงช่ือ............................................. 
                                                                                     ( นายเทพตรีชา  ศรีคุณ ) 

                                                                                        ผู้ก ากับกลุ่ม/หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
 
 


