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ค าน า 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้มีการรวมกลุ่มความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และ
ประสบการณ์การท างาน ในการพฒันางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับหนา้ท่ีของฝ่ายกิจการนกัเรียน 
จะมีภาระงานหลกั ไดแ้ก่ งานกิจการนกัเรียน งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานบริการและสวสัดิภาพ งานแนะ
แนวและทุนการศึกษา และงานศิลปวฒันธรรม 
 จากการไดแ้ลกเปล่ียนความคิด ไดพ้บวา่ ในสองถึงสามปีท่ีผา่นมา ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ประสบ
กบัวกิฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ Covid 19 จึงท าให้ปัจจุบนั สภาพแวดลอ้ม และการด าเนิน
ชีวิตเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิมค่อนขา้งมาก การจดักิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตราฐานระดบัอุดมศึกษา ตามคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ี
พึงประสงค์ คือกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และอตัลกัษณ์
ของสวนสุนนัทา คือ “เป็นนกัปฏิบติั ถนดัวชิาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” ซ่ึงการ
เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวนั้น มีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมและใหค้วามสนใจลดลง ทางฝ่ายกิจการนกัเรียนจึงปรับ
รูปแบบการจดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชรู้ปแบบออนไลน์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 
 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังนี้ 
 กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้มีการรวมกลุ่มความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และ
ประสบการณ์การท างาน ในการพฒันางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับหนา้ท่ีของฝ่ายกิจการนกัเรียน 
จะมีภาระงานหลกั ไดแ้ก่ งานกิจการนกัเรียน งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานบริการและสวสัดิภาพ งานแนะ
แนวและทุนการศึกษา และงานศิลปวฒันธรรม 
 จากการไดแ้ลกเปล่ียนความคิด ไดพ้บว่า การจดักิจกรรม/โครงการพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตราฐานระดบัอุดมศึกษา ตามคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ี
พึงประสงค์ คือกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และอตัลกัษณ์
ของสวนสุนนัทา คือ “เป็นนกัปฏิบติั ถนดัวชิาการ เช่ียวชาญการส่ือสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” ซ่ึงการ
เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวนั้น มีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมและใหค้วามสนใจลดลง ทางฝ่ายกิจการนกัเรียนจึงปรับ
รูปแบบการจดัท ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยใชรู้ปแบบออนไลน์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 
 สมาชิกในกลุ่มจึงวิเคราะห์ขอ้มูลจากประสบการณ์ในการท างานท่ีผ่านมา จึงมีแนวความคิดในการ
จดัท ารูปแบบการเรียนลูกเสือส ารองในรูปแบบออนไลน์ 
 
 
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานทีสั่งกดั บทบาทหน้าที่ 
1 นางสุภาภรณ์           เรืองเดช โรงเรียนสาธิตฯ คุณอ านวย 
2 นางสาวแกมมณี      จีนเอม  โรงเรียนสาธิตฯ คุณลิขิต 
3 นางสาวยวุดี            จิตรโอวาท โรงเรียนสาธิตฯ คุณวศิาสตร์ 
4 นางสาวอารียา         โคตรวงษา โรงเรียนสาธิตฯ คุณประสาน 
5 นายวงศไ์กรวชิญ ์    นาคสัมปุรณะ โรงเรียนสาธิตฯ คุณกิจ 

* บทบาทหนา้ท่ี ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลิขิต คุณกิจ คุณประสาน คุณวศิาสตร์ 

 
 
 
 
 



  

   

 

 

ส่วนที ่2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
  1.1.1 กลุ่มงานกิจการนกัเรียน ไดจ้ดัประชุมกลุ่มคดัเลือกองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็น เพื่อพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบักระบวนท างาน โดยเหตุผลท่ีไดคื้อ เพื่อแกปั้ญหาขององคก์ร เน่ืองจากในปีการศึกษาท่ีผา่นมาทัว่
โลกประสบปัญหาเร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต้อง
หยุดชะงกั ทางกลุ่มกิจการนกัเรียน จึงไดมี้การประชุมพูดคุยแลกเปล่ียนแนวทางในการจดัท าองคค์วามรู้   ใน
วนัท่ี 8 ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารยโ์รงเรียนสาธิตฯ (มธัยม) ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ได้
หวัขอ้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-
3 ”  โดยการศึกษาจากประสบการณ์ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  1.1.2 จดัท าแผนการด าเนินงานของกลุ่มความรู้  
  1.1.3.พบผูท้รงคุณวฒิุ คร้ังท่ี 1 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการก าหนดหวัขอ้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การก าหนดแผนการด าเนินงานของกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูท้รงวุฒิ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา  ปราณี  ในวนัองัคารท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. ฝ่านระบบ  
Google Meet   
  1.1.4.กลุ่มงานกิจการนกัเรียน ไดจ้ดัประชุมกลุ่ม เพื่อปรับปรุงหวัขอ้และแผนการด าเนินงาน
ตามท่ีผูท้รงวุฒิเสนอแนะ ในวนัองัคารท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์
(มธัยม) เปล่ียนหวัขอ้เป็น “การจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3” 
  1.1.5 ประชุมกลุ่มการพฒันานักศึกษา เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 
2565    ณ หอ้งประชุมอาจารยโ์รงเรียนสาธิตฯ (มธัยม) 
  1.1.6 พบผูท้รงคุณวุฒิ คร้ังท่ี 2 เพื่อแลกเปล่ียน รับฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะขอ้มูล
การด าเนินงานจากผูท้รงคุณวุฒิ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา  ปราณี ในวนัองัคารท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 13.00 – 14.30 น. ผา่นระบบ Google Meet   
 

1.2 เอกสารหลกัฐานอา้งอิง : 
 1.2.1 ใบงานท่ี 1 กลุ่มชุมชนนกัปฏิบติั 
 1.2.2 ใบงานท่ี 2 แผนการด าเนินงานของกลุ่ม, 
 1.2.3 หวัขอ้ในการแลกเปล่ียนความรู้, รายช่ือสมาชิกกลุ่มความรู้, ก าหนดผูรั้บผดิชอบส่วน 
                งานต่าง ๆ 
 1.2.4 ภาพถ่ายการประชุม วนัท่ี 28 ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 14.30  น. แบบออนไลน์ 



  

   

 

 

 1.2.5 ภาพถ่ายการประชุม ในวนัองัคารท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. แบบ
ออนไลน์ 

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ทีต้่องการ 
2.1 การพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิก โดยมอบหมายใหส้มาชิก สัมภาษณ์นกัเรียนวา่ อะไรคือส่ิง

ท่ีนกัเรียน อยากเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือส ารองกบัทางโรงเรียน  
2.2 หลงัจากการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม จึงไดค้  าตอบว่านักเรียน ช่ืนชอบกิจกรรมลูกเสือส ารองเพราะ มี

ความสนุกสนาน ไดรั้บความรู้ การรู้จกัเสียสละ อดทน และแบ่งปัน  
2.3 ดงันั้นเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมลูกเสือส ารองในช่วงท่ีไม่

สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนไดต้ามปกติ  จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัท ากิจกรรมลูกเสือส ารองใน
รูปแบบออนไลน์ โดยน าคลิปวีดิโอท่ีเด็ก ๆช่ืนชมมาดึงดูดให้นักเรียนสนใจในการเรียนลูกเสือ
ส ารองแบบออนไลน์ 

2.4 รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  
2.4.1 ก าหนดขอบเขตของเน้ือหา 
        ขอบเขตในการก าหนดเน้ือหาการด าเนินการพิจารณาจากขอ้มูลของลูกเสือส ารองท่ีตอ้ง

เรียนรู้ในแต่ละระดบัชั้น 
2.4.2 ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเสาะแสวงหาขอ้มูล 
        ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นผูด้  าเนินงานดา้นกิจการนกัเรียน จึงก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ

ด าเนินงานรวบรวมขอ้มูลแนวทางในการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือส ารอง  
2.4.3 ก าหนดเคร่ืองมือ 
 ก าหนดเคร่ืองมือในการหาขอ้มูล โดยใชข้ั้นตอนการด าเนินการแสวงหาขอ้มูลโดยก าหนด

ช่องทางดงัน้ี  

 แหล่งความรู้ จากอินเตอร์เน็ต 
 ระดมความคิดของสมาชิกกลุ่ม KM เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
 วธีิการสรุปความรู้ 
 การสังเคราะห์ขอ้มูล 

2.5 เอกสารหลกัฐานอา้งอิง : ขอ้มูลจากการสังเคราะห์แลว้สรุปผล, ใบงานแผนการด าเนินงานของ
กลุ่มความรู้ 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
  

ความรู้ทีไ่ด้จากการแสวหาความรู้ ความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติั 



  

   

 

 

1.สร้างจุดเด่นของการท ากิจกรรม  แนะน าใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นวา่ตนเองชอบ 
หรือ สนใจกิจกรรมลูกเสือส ารองอะไรบา้ง และหาก
ทางโรงเรียนจดัใหมี้กิจกรรมนั้นแลว้พึงพอใจ
หรือไม่  

2. การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
กิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ท่ีชดัเจน 
สนุกสนาน เหมาะส าหรับนกัเรียนช่วงชั้น
ประถมศึกษาตอนตน้ 

ใหค้รูผูส้อนช่วยกนัเนน้ย  ้า และดึงดูดใจนกัเรียนให้
เขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ 

3. กิจกรรมตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน มี
ความรู้และความน่าสนใจในการเขา้ร่วม 

ก าหนดให ้มีกิจกรรม ต่อ ๆ ไปทุกปี และตรงตาม
เน้ือหาสาระในหลกัสูตรของลูกเสือส ารอง 

4.  การจดักิจกรรมใหลู้กเสือส ารอง ตอ้ง มีความ
ชดัเจน เร่ืองวนั เวลา และสถานท่ี และมีการวดัผล 

จดัท าปฏิทินการจดักิจกรรมลูกเสือส ารอง และ
แบบทดสอบลูกเสือส ารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 



  

   

 

 

สมาชิกกลุ่มความรู้ ไดน้ าความรู้เร่ือง การจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ (ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-3 ) ไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ/วธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
การจัดกจิกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-3  

1. จดัหาคลิปวีดิโอความรู้เก่ียวกับลูกเสือส ารองให้นักเรียนได้รับชม โดยได้รับค าปรึกษา จาก 
อาจารยม์นตรี คงสกุลถาวร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นลูกเสือ ALTC. จากค่าลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส ในการ
ใหค้  าแนะน าการน าเสนอคลิปวดีีโอ  

 

 
 
 ผลท่ีเกิดจากการน ากระบวนการ/วธีิปฏิบติังานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบติั  ลูกเสือส ารองไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจ สนุกสนาน และมีความสุขกบัการเรียนลูกเสือเป็นอยา่งมาก  

4.2 เอกสารหลกัฐานอา้งอิง :  
ภาพถ่ายการจดักิจกรรม,แบบทดสอบกิจกรรมลูกเสือส ารอง 
 

5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกดัออกมา
เป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
กลุ่มความรู้ กลุ่มงานกิจการนกัเรียน ไดป้ระชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการน า

กระบวนการ/วธีิปฏิบติังานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบติั โดยสมาชิก KM ไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ ดงัน้ี 
การเขา้ร่วมกิจกรรมของลูกเสือส ารองตอ้งมีส่ิงจูงใจและเป็นกิจกรรมท่ีลูกเสือส ารอง ชอบ 

สนุก และสนใจ โดยมีเน้ือหาสาระของวชิาลูกเสือส ารองสอดแทรกอยู ่ 
- ขอความร่วมมืออาจารยผ์ูส้อนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ 



  

   

 

 

- ใหลู้กเสือส ารองไดท้ดลองท าแบบฝึกหดัก่อนและหลงัการเรียนลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ 
- วดัผลการท าแบบฝึกหัดของลูกเสือส ารองเพื่อประเมินการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบ

ออนไลน ์
- จดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจ การจดักิจกรรมลูกเสือออนไลน์ โดยใชรู้ปแบบแบบสังเกต 

และแบบสัมภาษณ์ ผา่นอาจารยท่ี์สอนลูกเสือในเวลานั้น ๆ  
 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้ กลุ่มงานกิจการนกัเรียน ไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ มาปรับกระบวนการ/
วธีิการปฏิบติังาน เร่ือง การจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  โดยได้
จดัท าเป็นคลิปวีดีโอ ใหลู้กเสือส ารองไดรั้บชม และใหลู้กเสือส ารองท าแบบทดสอบ ก่อน และ หลงั การชม
คลิปวดิิโอ  

กลุ่มงานกิจการนกัเรียนไดท้  าการสัมภาษณ์ อาจารยผ์ูส้อนวชิาลูกเสือส ารองผา่นการชมคลิปวดิีโอ 
โดยมีการใหค้วามคิดเห็นดงัน้ี  

1. อาจารยบุ์ตรศิรินทร์ จิวพานิชย ์ ไดใ้หค้วามคิดเห็นไวว้า่ การน าคลิปวดีิโอท่ีทางกลุ่มกิจการ
นกัเรียนน าไปตดัต่อ และเปิดใหลู้กเสือส ารอง ห้อง ป.1/2 ไดรั้บชมกนันั้น เด็ก ๆ ไดรั้บ
ความรู้ ประโยขน์จากการเรียนลูกสือ และยงัมีการเปิดเพลง และนิทานเพื่อเป็นการคลาย
เครียดใหก้บัเด็ก ๆ ดว้ย  

2. อาจารยณ์ฐพล  อยูเ่ป็นสุข ไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่ จะเป็นการดีมาก หากทางโรงเรียนสาธิตไดเ้ป็น
ผูจ้ดัท าคลิปวีดิโอข้ึนมาเป็นของตนเอง เพราะการท าคลิปการสอนนั้น ยงัจะมีประโยชน์ต่อไป
อยา่งแน่นอน ถึงแมว้า่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิจะหายไป  

 



  

   

 

 

ส่วนที ่3 ผลผลติและผลลพัธ์ 
 

1. ความรู้ทีไ่ด้และการกลั่นกรองความรู้ 
ความรู้ท่ีได ้(อธิบายรายละเอียดความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 
ความรู้ท่ีได้จากการกลั่นรองความรู้ เร่ืองการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3  ไดม้าจากการท่ีโรงเรียนสาธิตฯ ตอ้งหยุดท าการเรียนการสอนเน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาด จึงท าให้นกัเรียนไม่ไดเ้รียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาระส าคญัของการเรียนในระดบัชั้น
ประถมศึกษา ดงันั้นกลุ่มกิจการนักเรียน จึงคิดรูปแบบวิธีการท่ีจะท าให้นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน โดยเฉพาะวชิาลูกเสือ  

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของกลุ่มความรู้) 
สมาชิกไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์การท างานให้สมาชิกไดรั้บทราบขอ้มูล

และช่วยกันศึกษาขอ้มูลและรูปแบบท่ีจะน าเสนอกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรม และตลอด
ระยะเวลาการศึกษาข้อมูลการแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น ได้มีการศึกษาทาง online และ on site จึงท าให้เกิดการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจดักิจกรรมในคร้ัง  

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติท่ีดีข้ึน พร้อมทั้ งมีหลักฐาน
ประกอบ) 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้เห็นผลของการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 แลว้ พบว่า การจดักิจกรรมแบบออนไลน์ในคร้ังน้ี มีประโยชน์มากส าหรับลูกเสือ
ส ารอง และจะสามารถน าไปต่อยอดกบัการจดัการเรียนการสอนลูกเสือในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 

 

 
ภาคผนวก 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 
 

 
 



  

   

 

 

ภาพถ่ายการประชุม วนัท่ี 28 ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. ฝ่านระบบ  Google Meet   

 
 

  
ภาพถ่ายการประชุม ในวนัองัคารท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. แบบออนไลน์ 



  

   

 

 

ภาพถ่ายการประชุม ในวนัองัคารท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. แบบออนไลน์ 
 

 

 
 
 

 



  

   

 

 

ภาพกจิกรรมของลูกเสือส ารองขณะชมคลปิวดิโีอ  

 



  

   

 

 

 
 



  

   

 

 

 
 
 
 
 



  

   

 

 

แบบทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  
ค าสั่ง จงท าเครื่องหมาย X ตัวเลือกที่ถูกต้องท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

 

แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมรายบุคคล 
การจดักิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
 
 

ล าดบัท่ี 

 
 

ช่ือ – สกุล 

พฤติกรรม / ระดบัคะแนน 
ตั้งใจใน
การท า
กิจกรรม 

ใหค้วาม
ร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

มีส่วนร่วม
ในการท า
กิจกรรม 

กระตือรือร้น ท างาน
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
รวม 

 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

เกณฑ์การให้คะแนน         เกณฑ์การประเมนิ คะแนนเตม็ 15 คะแนน 
 ระดบั  ๓  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดบั  ดี            คะแนน  ๑๒ - ๑๕  หมายถึง   ดี 
 ระดบั  ๒  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดบั  ปานกลาง           คะแนน   ๙  - ๑๑    หมายถึง   ปานกลาง   
 ระดบั  ๑  หมายถึง    มีพฤติกรรมในระดบั  ปรับปรุง           คะแนน   ๕ -  ๘   หมายถึง   ปรับปรุง เกณฑ์
การผ่าน ร้อยละ  ๘๐  (  ๑๒  คะแนน )  
       ลงช่ือ     ................................................ 

(                  )                           
                                                                                                                                    ครูผูส้อน / ผูป้ระเมิน 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

เกณฑ์การประเมินผล  
การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 

  ระดับคุณภาพ 

  ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
๑ ตั้งใจ ตั้งใจตลอดเวลา 

ท่ีร่วมกิจกรรม 

ตั้งใจเกือบตลอดเวลา  
ท่ีร่วมกิจกรรม 

ตั้งใจเพียงเล็กนอ้ย 

๒ ใหค้วามร่วมมือ
ในการท า
กิจกรรม 

ใหร่้วมมือเป็นอยา่งดี
ตลอดการท ากิจกรรม 

ใหร่้วมมือในการท า
กิจกรรมแต่มีพูดคุย
ซกัถามเพื่อบา้ง 

ใหค้วามร่วมมือเพียง
บางคร้ัง 

๓ มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 

ท ากิจกรรมไดท้ั้งหมด
ตามค าแนะน าของคลิป
วดิิโอ 

ท ากิจกรรมไดเ้กือบ
ทั้งหมดตามค าแนะน า
ของคลิปวดีิโอ 

ท ากิจกรรมไดเ้พียง
บางส่วนของงคลิป
วดีิโอ 

๔ กระตือรือร้น ในขณะปฏิบติั 
กิจกรรมกระตือรือร้น 

ตลอดเวลา 

ในขณะปฏิบติั 
กิจกรรมกระตือรือร้น 

เป็นบางคร้ัง 

ในขณะปฏิบติั 
กิจกรรม  
ไม่กระตือรือร้นเลย 

๕ ท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดถู้กตอ้ง 
รวดเร็ว ทนัต่อเวลา  

ท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดถู้กตอ้ง  

ท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี           รายการประเมิน 



  

   

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองแบบออนไลน์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  

ค าชี้แจง 
1.  แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขอทราบความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ส ารองแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2.  ผู้ประเมินตอบค าถามตามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมความเป็นจริง

 

 

 



  

   

 

 

 


