คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๑๘ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมกำรไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้วยกระทรวงศึ กษาธิ การให้โรงเรีย นทุกโรงเรียนด าเนิน การจัดทาโครงการทัศนศึ กษา โดยกาหนดเป็ น
กิจกรรมบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมความรู้
นอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว
ปีละ ๑ ครั้ง
ดังนั้น โรงเรียนบ้านบางจาก จะนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
เข้ารวมกิจกรรมการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ ๑๘
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตาบลบางพระ
อาเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ตาบลหนองปลาไหล อาเออบางละมุง เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การดาเนินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิอาพและปลอดอัย อาศั ยอานาจตามความในมาตรฐาน ๓๙ วรรค
หนึ่ ง และ (๑) (๒) แห่ง พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวั น ที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) - (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๕ นางปิยอร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๖ นางสุอาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา ประสาน หรือ แนะนา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสุอาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๒.๓ นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๒.๔ นางปิยอร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัด กิจกรรม จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ดาเนินการ

๓. คณะกรรมกำรควบคุม ดูแลนักเรียน
๓.๑ ครูประจำรถคันที่ ๑ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๒ – ๓ , ๒/๒ ประกอบด้วย
๑. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒. นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕. นางจันทรกร วรทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๓.๒ ครูประจำรถคันที่ ๒ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๑ , ๑/๒ , ๒/๑ ประกอบด้วย
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสุริพร พานิชย์
ช่างสี ๓
กรรมการ
๓.๓ ครูประจำรถคันที่ ๓ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๑ , ๔/๑ ประกอบด้วย
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางเตือนใจ สุระอา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๔. นางสาวจริยา จันทร์แดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๓.๔ ครูประจำรถคันที่ ๔ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๒ , ๔/๒ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒. นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
กรรมการ
๓.๕ ครูประจำรถคันที่ ๕ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ , ๖/๑ ประกอบด้วย
๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๒. นางสาวประอาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางปิยอร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๖ ครูประจำรถคันที่ ๖ ควบคุม ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๒ , ๖/๒ ประกอบด้วย
๑. นางสุอาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ
ครูธุรการ
กรรมการ
มีหน้ำที่
คอยกากับ ดูแลนักเรียน ในการไปทัศนศึกษาให้มีความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดอัย

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอำหำร และเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๔.๑ นางสุอาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔.๓ นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๔.๔ นางปิยอร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับนักเรียนและคณะครูผู้ดูแล
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย
๕.๑ นางสุอาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวประอาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๕.๓ นางปิยอร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
เบิกจ่ายเงินตามโครงการ และจัดเก็บใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับ
นักเรียนส่งผู้รับผิดชอบโครงการ และรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย
๖.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวประอาพร จาเริญ ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
กรรมการ
๖.๔ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๖.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๖.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖.๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
กรรมการ
๖.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๖.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๖.๑๐ นางปิยอร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๑ นางสาวเพ็ญนอา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
บันทึกอาพการดาเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย
๗.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๗.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗.๔ นางสุอาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
จัดทาสรุ ปผลการดาเนิน กิจกรรมการไปทัศนศึก ษาแหล่ง เรียนรู้ นอกสถานที่ ปีก ารศึกษา
๒๕๖๑ และรายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิ ทธิอ าพแลพประสิท ธิผล บังเกิดผลดีต่ อทางราชการ ตามวัตถุ ประสงค์ ทุกประการ หากมีปั ญ หา อุป สรรค
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

กำหนดกำร
กิจกรรมกำรไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ของนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๒ – ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
วันจันทร์ท่ี ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ สวนสัตว์เปิดเขำเขียว ตำบลบำงพระ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี และ
ณ อุทยำนหินล้ำนปีและฟำร์มจระเข้พัทยำ ตำบลหนองปลำไหล อำเภอบำงละมุง เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

- นักเรียน เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก
- ออกเดินทางไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตาบลบางพระ อาเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- เดินทางถึง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตาบลบางพระ อาเออศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 เข้าเที่ยวชมสัตว์นานาชนิด
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - เดินทางถึง ณ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ตาบลหนองปลาไหล
อาเออบางละมุง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 เข้าเที่ยวชมฝูงจระเข้น้าจืดและจระเข้น้าเค็มนับพัน
 เข้าเที่ยวชมปลาบึก ปลาน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 เข้าเที่ยวชมฝูงปลาช่อนแห่งแม่น้าอเมซอน
 เข้าเที่ยวชมปลาเทพา ปลาสวยงามที่ใกล้สูญพันธุ์
 เข้าเที่ยวชมช้าง อูฐ เสือ เสือขาว หมี และกวางนานาชนิด
 เข้าเที่ยวชมหมีขาวแสนรู้และสัตว์อื่นๆ ที่มีสีขาว เช่น ม้า วัว จระเข้
 เข้าเที่ยวชมนกกระเรียน นกอีมู นกคาสโซวารี่ และนกกระจอกเทศกว่า ๒๐ ตัว
 เข้าเที่ยวชมการแสดงจระเข้
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - นักเรียนขึ้นรถ เดินทางกลับโรงเรียนบ้านบางจาก

หมำยเหตุ

- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- การแต่งกายของครู : เสื้อโปโลสีเหลืองของโรงเรียน
- การแต่งกายของนักเรียน : ชุดพละโรงเรียน และรองเท้าผ้าใบ

