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เร่ือง    แจงใหทราบจากประธาน................. 
 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ไดมีนโยบาย ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ทํางานอยางสุจริตโปรงใส และไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตใด ๆ ไมวาจะเปนภายใน หรือ
ภายนอก มหาวิทยาลัย จึงขอความรวมมือกับคณาจารยทุกทานใหทํางานหรือปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  
โดยยึดหลกัดังกลาว  
 
 
 
 
 
 
 
รายนามผูเขาประชุม 

1. อาจารย ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ประพนธ  เลิศลอยปญญาชัย กรรมการ 
3. อาจารยสุรีรัตน อนุเพ็ญ กรรมการ 
4. อาจารย ดร.กุมรินทร ไพบูลย  กรรมการ 
5. อาจารย ดร.สําราญ สุขแสวง กรรมการ 
6. อาจารยประภาช    วิวรรธมงคล กรรมการและเลขานุการ 
7. นางรําไพ    ชมหมู กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

รายนามผูไมมาประชุม 
1. อาจารยสุจิตตรา      จันทรลอย ไปราชการ 
2. อาจารยศุภลักษณ     สุดขาว ไปราชการ 
3. อาจารย ดร.สุดจิต     หม่ันตะคุ ไปราชการ 
4. ผศ.อุทัยวรรณ          ดอกพรม ไปราชการ 
5. อาจารยภุมรินทร      ชวนชม ไปราชการ 
6. อาจารยวัฒนพงศ     ออนนุม ไปราชการ 
7. อาจารยจิตคุปต       ละอองปลิว ไปราชการ 
8. อาจารยวรรณนิสา    ปานพรม ไปราชการ 
9. รศ.พีระชัย             ลี้สมบูรณผล ไปราชการ 
10. อาจารยณรงคศักดิ์   สุกแกวมณี ไปราชการ 

11. อาจารยภานุกรณ    จันทรสวาง ไปราชการ 
12. อาจารยอินธิรา       เก้ือเสนาะ ไปราชการ 
13. อาจารยนิตยา         เรืองมาก 

 
ไปราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา  
วาระพิเศษ  คร้ังที่ 2/2562  

วันอังคาร ที่ 19  มีนาคม  2562  เวลา  ๑2.00- 15.00 น. 
ณ หองประชุม 417 (เฟองฟา) อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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รายนามผูเขารวมประชุม 
๑. อาจารยประภาช      วิวรรธมงคล แทน อ.สุจิตตรา   จันทรลอย 

2. อาจารย ดร.นันทพร  เกตุเลขา แทน อ.ศุภลักษณ   สุดขาว  

3. นางสาวอนงค         มูลสวัสดิ์ - 

4. นายโยธิน  จัตุรัส     วิทยากรคายลูกเสือ - 

5. ผูจัดการคายลูกเสือเอลละเฟนแคมป (จํานวน 2 คน)    - 

เริ่มประชุม เวลา  ๑2.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    -ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานกระประชุม 
     - ไมมี –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  พิจารณา (รายงานผลการอบรมลูกเสือ รุนท่ี 1)  
                      ประธานคุรุศึกษาชี้แจงผลการประเมินการจัดอบรมลูกเสือ รุนท่ี 1  

 

ประเมินผลโครงการฝกอบรม 
หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบ้ืองตน รุนท่ี 1  

ระหวางวันท่ี  15 – 17  มีนาคม   2562 
ณ คายเอลละเฟนแคมป อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 

เกณฑการประเมิน 
มากท่ีสุด   = 4.21-5.00 
มาก  = 3.41-4.20 
ปานกลาง  = 2.61-3.40 
นอย  = 1.81-2.60 
นอยท่ีสุด  = 1.00-1.80 

โปรดกาเครื่องหมาย ✓ ลงชองท่ีตรงกับความเห็นของทาน 

ขอท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (s.d.) แปลผล 
1 ทานไดรับความรูแนวความคิดและประสบการณใหมๆ  จากการฝกอบรมเพียงใด 4.48 0.55 มากท่ีสุด 
2 การฝกอบรมครั้งน้ีเสรมิสรางเจตคติและพฤติกรรมในทางท่ีดีเพียงใด 4.34 0.63 มากท่ีสุด 
3 ทานจะสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานเพียงใด 4.34 0.62 มากท่ีสุด 
4 ทานคิดวาการฝกอบรมครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงคของโครงการเพียงใด 4.27 0.64 มากท่ีสุด 
5 สัดสวนระหวางการฝกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติท่ีทานไดรับมคีวาม

เหมาะสมเพียงใด 
4.04 0.79 

 
มาก 

 



ขอท่ี รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย (s.d.) แปลผล 
6 วิทยากรการฝกอบรมโดยสวนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเสรมิสราง

ความรู ทักษะ ประสบการณใหแกทานเพียงใด 
4.52 

 
0.60 

 
มากท่ีสุด 

7 กิจกรรมฝกอบรมในหลักสตูรเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความสามารถ
ของทานในระดับใด 

4.13 
 

0.67 มาก 

8 
 

ปริมาณงานท่ีมอบหมายใหทานปฏิบัติตลอดการฝกอบรมมีปริมาณเหมาะสม
เพียงใด 

3.99 0.74 มาก 

9 การทดสอบสงเสริมการเรยีนรูในภาควิชาการเพียงใด 4.14 0.70 มาก 

10 สื่อการเรียนใชในการฝกอบรมเพียงพอหรือไม 3.51 0.99 มาก 

11 สภาพแวดลอมบรเิวณคายฝกอมรมเอ้ืออํานวยตอการฝกอบรมหรือไม 3.33 1.01 ปานกลาง 
12 อาหารและเครื่องดื่มมีคณุภาพเพียงใด 1.76 0.78 นอยท่ีสุด 

13 ท่ีพัก สะดวก สบาย สะอาด เรียบรอยเพียงใด 3.17 1.03 ปานกลาง 

14 ทานไดรับความสะดวกในการใชบริการตางๆ เพียงใด 3.28 0.94 ปานกลาง 

15 ความปลอดภัยในการเดินทางและการบริการของรถรับ-สง 3.99 0.82 ปานกลาง 

16 จากการฝกอบรมทําใหทานสามารถนําความรูและการปฏิบัตตินในการอยู
รวมกับผูอ่ืนไปใชในชีวิตประจําวันอยางเปนประโยชนตอสังคมไดเพียงใด 

4.28 0.67 มากท่ีสุด 

17 การฝกอบรมครั้งน้ีฝกใหทานรูจักหนาท่ี มีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบ ตอ
ตนเองละสวนรวมเพ่ิมข้ึนเพียงใด 

4.39 0.64 มากท่ีสุด 

 
ส่ิงท่ีทานพึงพอใจการฝกอบรมครั้งนี้ 

1. กิจกรรม  วิทยากร 
2. ท่ีพัก หองน้ํา 
3. การรูจักการลงมือปฏิบัติจริง 
4. ฝกความมีระเบียบ   ความสามัคคี 
5. วิทยากร 
6. ความรูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

 
ส่ิงท่ีทานเห็นวาควรปรับปรุง 

1. อาหารไมเพียงพอ  เนื้อหา   
2. เครื่องดื่ม 
3. ท่ีพัก  บรรยากาศ หองน้ํา 
4. เวลา  สื่อ  วิทยากร 
5. ไมมีพักเบรก 
6. ปลั๊กไฟไมเพียงพอ 
7. ไมมีพักเบรก 
8. ไมใสใจนักศึกษาศาสนาอ่ืน 
9. อาหารศาสนาอิสลาม 

มติท่ีประชุม  รับทราบในหลักการ 



 
 
 
 
 

3.1  วิเคราะหผลจากการประเมินท่ีมีคะแนนสวนรวมนอย 
       ขอ 11  สภาพแวดลอมคาย  (คายไมชี้แจง) 
       ขอ 12  อาหารและเครื่องดื่ม  คายชี้แจง  ยอมรับวาอาหารนอยเขาไดปรับปรุงแลวโดยเพ่ิมอาหารโดยให

นักศึกษาไปตักเพ่ิมดวยตนเองคายแจงวา ควรใหประเมินผลวันตอวัน 
       ขอ 13   ท่ีพัก คาย : ชี้แจงวาเดิมจัดอบรมใหนักศึกษาอาชีวะ จํานวน 120 คน  

                          ตอหลังแตไมมีปญหากรณีท่ีพัก คายแกปญหาโดยเพ่ิมอาคารพักเปน 2 หลังๆละ 40 คน เรื่องแอร
มีเวลา เปด-ปด สวนพัดลมคายแจงไมใหเปดพัดลมเพราะท่ีพักมีชองลมทําใหแอรไมเย็น 

       ขอ 14  ไดรับความสะดวกในการบริการตาง ๆ เพียงใด  ( คายไมชี้แจง ) 
 มติท่ีประชุมรับทราบ/รอหารอืคณะกรรมการคุรุศึกษารอบถัดไป    
 

3.2 กรรมการคุรุศึกษา แจงคายลูกเสือเอลละเฟนแคมป ไมปฏิบัติตามขอเสนอท่ีใหไว  
1. พาหนะรับนักศึกษากลับ สถานศึกษา 
2.  เรื่องอาหาร 

     3.  เรื่องท่ีพัก 
มติท่ีประชุม รับทราบ/รอหารือคณะกรรมการคุรุศึกษารอบถัดไป    
 

3.3  กรรมการคุรุศึกษาขอหลักประกันความผิดพลาด กรณีเกิดปญหา หรือ ไมเปนไปตามขอเสนอ  
    ท่ีคายเอลละเฟนแคมป นําเสนอกับคณะกรรมคุรุศึกษา 
    โดย กรรมการคุรุศึกษา เสนอขอจายเปนงวดท่ี 1 จํานวน 80% และหลังเสร็จสิ้นการอบรมจะจาย 
    งวดท่ี 2  จํานวน 20% 

- คายลูกเสือไมใหขอสรุปตามท่ีกรรมการคุรุศึกษาเสนอ 
- คายลูกเสือไมใหความม่ันใจกับสถานศึกษาวาจะไมเกิดปญหาแบบนี้อีก  

มติท่ีประชุมรับทราบ/รอหารือคณะกรรมการคุรุศึกษารอบถัดไป    
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 
       - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
       - ไมมี – 
 

ปดประชุม  เวลา  ๑5.00  น. 
 
 
 

 นางรําไพ   ชมหมู  ผูบันทึกและผูพิมพ 
อาจารยประภาช   ววิรรธมงคล   ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 



 
 

 


