ก
คำนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารายงานการนาลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและ
ถวายราชสุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ณ บริเวณพิธีลานพระรูป ร.6 ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย์ (หลังเดิม) อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และนาไปลูกเสือ เนตรนารี บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าถูกกาหนดให้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่อง
ด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจสาคัญๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้พระองค์
ทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทั้งด้านคมนาคม การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี และที่
เรารู้จักกันตั้งแต่เด็ก คือ พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมี
ความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง ในหมู่บ้านหรือชุมชนตนเองได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้
กาหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ทั้งนี้ในการดาเนินกิจกรรมคณะผู้กากับ รองผู้กากับลูกเสือ ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่เอื้ออานวยความสะดวกทุกประการในการเข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณ รอง
ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้คาแนะนาด้านการจัด
กิจกรรมและขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทาจะได้นาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้จัดทา

ข
สำรบัญ

คานา
สารบัญ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานพิธวี นั สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณพิธีลานพระรูป ร.6 ศาลา
กลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
สรุปในภาพรวม
- จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
ภาคผนวก
- หนังสือราชการด่วนที่สุดที่ ศธ. ๐๔๐๘๒/ว๔๓๗๔ สานักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์
- หนังสือราชการด่วนที่สุดที่ ศธ. ๐๒๘๒//๒๖๕๔ สานักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์
- คาสั่งโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ที่ 115/2561
- รายงานประชุม กิจกรรมวันวริราวุธ ครั้งที่ 1/2561
- หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง นาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม
- กาหนดการพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖
- รายงานประชุม กิจกรรมวันวริราวุธ ครั้งที่ 2/2561
- บัญชีราย ชื่อลูกเสือ/เนตรนารี ร่วมพิธี
- แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี
- รายงานผลการวิเคราะห์
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- สรุปค่าใช้จ่าย“ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และบาเพ็ญประโยชน์ นอกสถานศึกษา ลูกเสือ
– เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
- ภาพประกอบการจัดกิจกรรม
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
พิธวี ันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
ณ บริเวณพิธีลำนพระรูป ร.6 ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
วันอำทิตย์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2561
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
**************************************************************************
ลาดับที่ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่าย วิชาการ
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจข้อที่...2...ยุทธศาสตร์ข้อที่ ....3,4.....เป้าหมายข้อที่...1...........
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ.มาตรฐานที่ ....3....ประเด็นที่...... 3.1-3.2....................................
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่: มาตรฐานที่....3.....ประเด็นที่...3.1-3.2………….................
ตอบสนองมาตรฐานของโรงเรียน : มาตรฐานที่ .....10................ ตัวบ่งชี้ที่............10.1.......................
1. สรุปวิธีดำเนินกำร (ที่ปฏิบัติจริง)
ในการดาเนินงานกิจกรรมเข้าร่วมพิธีวนั สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณพิธีลานพระรูป ร.6 ศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
1.2 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.3 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี ที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรม
1.4 ออกหนังสือเวียนถึงผู้ปกครองลูกเสือ เนตรนารี เพื่อขออนุญาตไปเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา
1.5 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น ธงลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ธงหมู่ลูกเสือ ป้ายชื่อโรงเรียน ไม้ง่าม เป็นต้น
1.6 ทาการฝึกซ้อมพิธีถวายราชสดุดีให้พร้อมเพรียง และซักซ้อมพิธีการ ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ที่จะไปเข้าร่วม
กิจกรรม
1.7 ประสานงานกับสานักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อรับหมายเลขลาดับการ
วางพวงมาลา สักการะพระรูป ร.6
1.8 นาลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม ตามกาหนดการ และตามวัน เวลา และสถานที่ ณ บริเวณพิธี ลานพระ
รูป ร.6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
1.9 หลังเสร็จพิธี นาลูกเสือ เนตรนารี ไปบาเพ็ญประโยชน์ ณ สถานที่ตั้ง (บริแวณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)
2. งบประมำณในกำรดำเนินกิจกรรม
ตั้งไว้ 3,000 บาท จ่ายจริงเป็น 2,060 บาท คงเหลือ 940 บำท เกินงบประมำณที่ตั้งไว้ – บำท
เนื่องจำก หมำยเหตุ แบ่งเป็น ค่าพวงมาลา ค่าอาหารว่าง และ เบี้ยเลี้ยงครู
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3. วิธีกำรติดตำม/เครื่องมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
วิธีการติดตาม โดยเก็บข้อมูลจากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้กับลูกเสือ
เนตรนารี และผู้กากับ รองผู้กากับ ที่เข้าร่วม“ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และบาเพ็ญประโยชน์ นอกสถานศึกษา
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ
หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 19 ชุด ได้รับคืน 19 ชุด
4. สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เกณฑ์ที่ใชในการประเมิน
85 – 100 = ดีมาก 75-84 = ดี
ที่

65-74 = ปานกลาง ต่ากวา 65 = ปรับปรุง

รำยกำร/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1

จานวนผู้เข้าร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีร
ราชเจ้า

2

ความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรม
พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

5. สรุปผลในภำพรวม
จุดเด่นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครัง้ นี้

สภำพควำมสำเร็จ
บรรลุ ไม่บรรลุ




ผลการดาเนินงาน
- ลูกเสือ เนตรนารี จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ
75.00
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จานวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 80.00
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
25 คน ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรม จานวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.00 อยู่
ในเกณฑ์เกณฑ์ มาก
- ภาพรวมของรายการ
ประเมินความพึงพอใจ มีคา
เฉลี่ย 3.89 อยูในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ77.80อยู่ใน
ระดับดี
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5.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์
พระประมุขของลูกเสือไทย
5.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง
5.3 เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะระหว่างพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ สานักงาน
ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
6.1 เป็นวันหยุดราชการ ทาให้ลูกเสือ เนตรนารี ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ควรที่จะประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากกว่านี้
6.3 ถึงแม้ว่าภาพรวมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.00 และเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจจะอยู
ใน ระดับมาก คณะกรรมการดาเนินงานควรหาแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

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

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

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

ลงชื่อ …………………….....……………........…………..…. ผู้รับทราบ
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงษ์)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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ภำคผนวก
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คำสั่งโรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์
ที่ 115/ 2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรไปเข้ำร่วมกิจกรรมวันวชิรำวุธประจำปีกำรศึกษำ 2561
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสาคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้นาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ หรือสามัญรุ่นใหญ่จานวน16นาย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ท่าน รวม 20คน ไปเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรทีป่ รึกษำ
1. นายสุรชัย เจริญพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
2. นางสาวจานันท์ ไพรงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
4. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
5. นางพิศมัย นพคุณ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
6. นางภริตพร นวลเท่า
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
7. นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน
8. นายจตุพล อ่อนสีทัน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวพรทิพย์
สะอาดรัมย์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
มีหน้ำที่
อานวยการทั่ว ๆ ไป ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ควบคุม ดูแลและสนับสนุนการดาเนิน
กิจการลูกเสือให้เป็นไปตามนโยบาย
2. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมและนำลูกเสือ – เนตรนำรี ไปเข้ำร่วมพิธีสวนสนำม
1) นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้กากับ ประธานกรรมการ
2) นายฐาปนัจ
ขีรัมย์
ผู้กากับ รองประธานกรรมการ
3) นายอานวย
สังข์ทองหลาง รองผู้กากับ
กรรมการ
4) นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์ รองผู้กากับ
กรรมการ
5) นายโสฬส
โพธิ์ศรี
รองผู้กากับ
กรรมการ
มีหน้ำที่

1. จัดซื้อพวงมาลาเพื่อนาไปถวาย
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2. จัดรถรับ- ส่งไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
3. นาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญหรือสามัญรุ่นใหญ่ไปถวายพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี ในวันที
25 พฤศจิกายน 2561 และบันทึกภาพ วีดีโอ
4. หลังเสร็จพิธีแล้ว นาลูกเสือที่ร่วมกิจกรรมไปบาเพ็ญประโยชน์ ตามที่สาธารณะ
ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อเป็น
ประโยชน์ของสถานศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
(นางสาวจานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

รำยงำนกำรประชุม
กิจกรรมวันวชิรำวุธ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ครั้งที่ 1/2561
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วันพุธที่ 21 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิชำกำร โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์

ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นายเทพตรีชา

ศรีคุณ

2. นายฐาปนัจ

ขีรัมย์

3. นายอานวย

สังข์ทองหลาง

4. นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
5. นายโสฬส

โพธิ์ศรี

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม เปิดประชุม เวลำ 08.10 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ
ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสาคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงได้นาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ หรือสามัญรุ่นใหญ่และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไปเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม
-
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ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องพิจำรณำ
ที่ประชุมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง ให้ฝึกซ้อมและนาลูกเสือ – เนตรนารี ไปเข้าร่วมพิธี
- นายฐาปนัจ
ขีรัมย์
- นายอานวย
สังข์ทองหลาง
- นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
- นายโสฬส
โพธิ์ศรี
มีหน้ำที่

1. จัดซื้อพวงมาลาเพื่อนาไปถวาย
2. จัดรถรับ- ส่งไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
3. นาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญหรือสามัญรุ่นใหญ่ไปถวายพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2561 และบันทึกภาพ วีดีโอ
4. หลังเสร็จพิธีแล้ว นาลูกเสือที่ร่วมกิจกรรมไปบาเพ็ญประโยชน์ ตามที่สาธารณะ

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุมเวลำ 09.00 น.

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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ที่ มส. ว 066 / 2561

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง

ขออนุญาตให้นักเรียนไปเข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
“ วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” และบาเพ็ญประโยชน์ นอกสถานศึกษา

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน (ด.ช./ด.ญ.) ........................................................................ ชั้น ......................
ด้วยโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกาเนิดคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับเกียรติในการร่วมพิธถี วายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และปฏิบัติหน้าที่ใน
การบาเพ็ญประโยชน์
ทางโรงเรียนได้เลือกนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของท่านเป็นตัวแทนในโอกาสสาคัญนี้
ในวันอาทิตย์ท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. โดยให้ผู้ปกครองรับ – ส่ง
บุตรหลานของท่าน ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้กากับลูกเสือ นาย
เทพตรีชา ศรีคุณ โทรศัพท์ 080- 596-4811 รอรับรายงานตัวและเป็นผู้ควบคุมดูแล
จึง เรียนมาเพื่อขออนุญาตให้ นักเรียนไปเข้าร่วมในพิธี และบาเพ็ญ ประโยชน์ ตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือกับท่านในการช่วยให้นักเรียนมาให้ทันเวลาข้างต้นนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจานันท์ ไพรงาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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พิธีราชสดุดี
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รำยงำนกำรประชุม

รำยงำยกำรประชุม
ครั้งที่ 2/2561
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วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2561
เวลำ 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิชำกำร โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์

ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นายเทพตรีชา

ศรีคุณ

2. นายฐาปนัจ

ขีรัมย์

3. นายอานวย

สังข์ทองหลาง

4. นายประชาสันต์ สาเรียนรัมย์
5. นายโสฬส

โพธิ์ศรี

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม เปิดประชุม เวลำ 08.00 น.
นายเทพตรีชา ศรีคุณ ได้รับมอบหมายจากประธานกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ
การเข้าร่วมพิธีในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 มีลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ หรือสามัญรุ่นใหญ่ และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม 25 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี ณ บริเวณพิธีลาน
พระรูป ร.6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ด้วยโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกาเนิ ดคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ การเดินทางไปเข้าร่วมพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ถึง เวลา
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12.00 น. โดยให้ผู้ปกครองรับ – ส่ง บุตรหลานของท่าน ที่ศาลากลางจังหวัด บุรีรัมย์ (หลังเดิม) อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้กากับลูกเสือ นายเทพตรีชา ศรีคุณ โทรศัพท์ 080- 596-4811 รอรับรายงานตัวและเป็นผู้ควบคุมดูแล
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องพิจำรณำ
ที่ประชุมเสนอพิจารณาเรื่องการบาเพ็ญประโยชน์ หลังจากเสร็จพิธีให้ผู้กากับลูกเสือ นาลูกเสือ
เก็บขยะทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และให้ผู้ปกครองมารับ หลังจากบาเพ็ญประโยชน์
ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
-

ปิดประชุมเวลำ 09.00 น.

นายเทพตรีชา ศรีคุณ
ผู้บันทึก / รายงานการประชุม
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและควำมพึงพอใจ
พิธวี ันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
ณ บริเวณพิธีลำนพระรูป ร.6 ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
วันอำทิตย์ที่ 25 พฤศจิกำยน 2561
--------------------------------ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพิธีวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
รายการ
จานวน
มาลงทะเบียนเข้า
(ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม)
(คน)
ร่วมกิจกรรม
1.นักเรียนลูกเสือเนตรนารี
20
15
2.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
5
4
รวม
25
19

ร้อยละ
75.00
80.00
76.00

จากตาราง แสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของลูกเสือ เนตรนารีทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จานวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหมดที่เข้าร่วม
สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 มีลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00
ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โดยมีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 15 คน มีระดับความพึงพอใจ กาหนดเกณฑดังตอไปนี้
1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
1.50-2.49หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
2.50-3.49หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
3.50-4.49หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
4.50-5.00หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
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รำยกำรประเมิน
ด้ำนสถำนที่
1. สถานที่เหมาะสมกับจานวนของผู้เข้าร่วมพิธีการ
2. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
3. วัสดุ/อุปกรณ์/ เหมาะสม และมีความพร้อมในการจัดพิธีการ
ด้ำนพิธีกำรและประโยชน์ที่ได้รับ
1. กิจกรรม/พิธีการเหมาะสมกับระยะเวลา
2. ได้เรียนรู้พิธีการและร่วมพิธีการได้อย่างถูกต้อง
3. การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริย์
4. การแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยมากขึ้น
5. รักและสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี จากสถาบันอื่นที่เข้า
ร่วมพิธีการ
6. การแสดงออกถึงความมีจิตสานึก เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินพิธีกำร
1. มีมนุษยสัมพันธ์ ต้อนรับ/ลงทะเบียน เป็นอย่างดี
2. อานวยความสะดวกอย่างดี
3. ดาเนินพิธีการตามขั้นตอนของกาหนดการได้อย่างเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

เฉลี่ย

S.D. ร้อยละ แปลผล

3.67
3.80
3.67

0.90
0.68
0.90

73.40
76.00
73.40

มาก
มาก
มาก

3.73
3.87

0.59
0.64

74.60
76.60

มาก
มาก

4.00
4.07

0.76
0.70

80.00
81.40

มาก
มาก

4.13
4.07

0.74
0.70

82.60
81.40

มาก
มาก

3.87
3.93
3.87
3.89

0.52
0.80
0.64
0.60

77.40
78.60
77.40
77.80

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เขารวมกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพบวาผู้เข้าร่วมพิธี มีความพึงพอใจ รายการประเมินในการรักและสามัคคี
ระหว่างพีน่ ้องลูกเสือ เนตรนารี จากสถาบันอื่นที่เข้าร่วมพิธีการ มีคาเฉลี่ย4.13 อยูในระดับมาก รองลงมาคือการการ
แสดงออกถึงความมีจิตสานึก เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์ มีคาเฉลี่ย 4.07 อยูในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์
ภาพรวมของรายการประเมินความพึงพอใจ มีคาเฉลี่ย 3.89 อยูในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.80
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรม
1. สถานที่จัดกิจกรรมสะดวกสบายไม่แออัด
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2. การดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาลูกเสือดี
สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
1. ควรเพิ่มจานวนกองลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ให้มากกว่านี้
2. ควรจัดเพิ่มระยะเวลาในการฝึกซ้อมให้มากกว่านี้
แบบประเมินควำมพึงพอใจ
พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ณ บริเวณพิธีลานพระรูป ร.6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนมำรีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ลูกเสือ  เนตนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้
คาชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นตามแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดยทาเครื่องหมาย
 ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจ ระดับ 1= น้อยมาก 2= น้อย
3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
1 2 3 4 5
ด้านสถานที่
1. สถานที่เหมาะสมกับจานวนของผู้เข้าร่วมพิธีการ
2. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
3. วัสดุ/อุปกรณ์/ เหมาะสม และมีความพร้อมในการจัดพิธีการ
ด้านพิธีการและประโยชน์ที่ได้รับ
1. กิจกรรม/พิธีการเหมาะสมกับระยะเวลา
2. ได้เรียนรู้พิธีการและร่วมพิธีการได้อย่างถูกต้อง
3. การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. การแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยมากขึ้น
5. รักและสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี จากสถาบันอื่นที่เข้าร่วมพิธีการ
6. การแสดงออกถึงความมีจิตสานึก เสียสละและบาเพ็ญประโยชน์
ด้านเจ้าหน้าที่ดาเนินพิธีการ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ ต้อนรับ/ลงทะเบียน เป็นอย่างดี
2. อานวยความสะดวกอย่างดี
3. ดาเนินพิธีการตามขั้นตอนของกาหนดการได้อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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3.1 ความประทับใจ………………………………………………………………………..………………………………………………………
3.2ข้อเสนอแนะอื่นๆ....……………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปค่ำใช้จ่ำย
“ วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” และบำเพ็ญประโยชน์ นอกสถำนศึกษำ
ลูกเสือ – เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 12.00 น.
ณ หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายรับ รับเงินจากฝ่ายการเงิน จานวน

3,000 บาท

รำยกำร
1. พวงมาลา 1 พวง ราคา 1,500 บาท
2. น้าดื่มสาหรับครูและนักเรียน 4 แพ็ค ๆละ 40 บาท
3. เงินค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าตอบแทน ครู 4 ท่านๆละ 100 บาท
รวมค่ำใช้จ่ำย
เงินคงเหลือ (3,000 -2,060)

รำยจ่ำย/บำท คงเหลือ /บำท
1,500
160
400
2,060
940

หมำยเหตุ
ใบเสร็จ
ใบเสร็จ
ใบจ่ายเงิน

ได้นาลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และผู้กากับลูกเสือ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ คณะครูปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ให้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียน และรอให้นักเรียนกลับ
จนครบทุกคน
ลงชื่อ.............................................
( นายเทพตรีชา ศรีคุณ )
ผูก้ ากับกลุ่ม/หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
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