คู่มอื การจัดกิจกรรมค่ ายนักสื บสายนา้
นายทศพล ถนอมพงษ์
“โครงการนักสืบสายน้ า ชมรมหัวใจสะพายเป้ โรงเรี ยนบ้านหนองบัว”

คู่มอื การจัดกิจกรรมนักสื บสายนา้
ตามนโยบายกระทรงศึกษาธิการที่ให้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง โดยให้นักเรี ยนเชื่อมโยงเรื่ อง
ใกล้ตวั ในท้องถิ่นด้วยตัวเอง การจัดกิจกรรมนักสืบสายน้ า ที่ให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ตรวจสอบและดูแลสายน้ าใกล้
บ้านและที่ใดก็ได้ดว้ ยตัวเอง การตรวจดูแลสายน้ านี้ ทาได้ง่าย ไม่ตอ้ งอาศัยนักวิทยาศาสตร์วิชาการล้ าลึกสู งส่ ง หรื อ
สารเคมีราคาแพงใดๆ แต่ตอ้ งอาศัยหัวใจรักธรรมชาติของนักสารวจและนักจัดการความรู ้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญอันดับ
แรกๆ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้จากสิ่งรอบตัวจะเป็ นหนทางให้เด็กๆถ่ายทอดความรู ้จากกิจกรรม ให้กบั ผูใ้ หญ่ในชุมชน
สร้างจิตสานึก เข้าใจ รัก หวงแหน และดูแลรักษาสายน้ าในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมด้วยตัวเอง

นักเรียนจะได้ อะไรจากการเข้ าค่ ายกิจกรรมนักสื บสายนา้
1. เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ตรงด้วยกิจกรรม ได้เรี ยนรู ้ทาการทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลนอกห้องเรี ยน เกิด
ความสนุกสนานในการทากิจกรรมร่ วมกัน ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้เดิมๆ รวมทั้งศึกษา
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ปลู กฝั งเจตคติที่ดีต่อ การศึกษาเรื่ อ งใกล้ตวั ในท้องถิ่นตัวเอง สร้างจิตสานึ กในการรักสิ่ งแวดล้อม หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถถ่ายทอดความรู ้จากกิจกรรมให้กบั ผูใ้ หญ่ในชุมชนได้
3.ฝึ กทักษะการทางานด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และการนาเสนอผลงานให้ปรากฏ
4.เปิ ดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรี ยน ครู วิทยากร และผูน้ าในชุมชนและสร้างเครื อข่าย
สิ่งแวดล้อมให้กบั ชุมชน
5.ส่ งเสริ มให้เยาวชนกลุ่ม เล็กๆในชุ มชน มี ความรัก ความสามัคคี มี มนุ ษยสัมพันธ์ ความมี ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบเพือ่ ต่อยอดในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้กบั ชุมชนต่อไป
6.ประชาสัมพันธ์ เผยแผ่กิจกรรมและผลงานของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม

จะจัดค่ ายได้ อย่ างไร
การจัดค่ายนักสืบสายน้ า จะประสบความสาเร็ จได้ หรื อบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั
การเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างรอบคอบและมีระยะเวลาในการเตรี ยมการอย่างพอเพียงซึ่งจะดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี้
ขั้นก่อนดาเนินการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้
1. ระดมความคิดเห็นจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คณะผูบ้ ริ หาร วิทยากร คณะครู ที่เข้าร่ วมกิจกรรม ชมรมหัวใจสะพายเป้
เพือ่ กาหนดเนื้อเรื่ องของค่าย ปรึ กษา แหล่งงบประมาณ สถานที่ เวลาที่เหมาะสมและแนวทางการจัดกิจกรรม

กิจกรรม
1. ประชุมสัมมนา/ฟังการบรรยายพิเศษ
- ตัวตนเรามาจากใหน
- ตระหนักภัยพิบตั ิใกล้ตวั
2. กิจกรรมปฏิบตั ิการทางวิชาการ
- ระดมพลังสร้างข่ายความคิด
- รวมหัวนักสืบ
- สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
- ฝึ กทักษะในการนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงานให้ปรากฎ
3. กิจกรรมอ่านแม่น้ าเบื้องต้น
- สารวจแม่น้ าเบื้องต้นด้วยเครื่ องมือสาคัญที่มีกนั อยูท่ ุกคน
- สารวจโลกแห่งลาน้ าของการรู ้จกั สัตว์เล็กน้ าจืด
- สะกดรอยน้ าในชีวติ ประจาวัน
4. กิจกรรมสารวจฝั่งน้ า(นอกสถานที่)
- การใช้เครื่ องมือวัดออกซิเจน
- สารวจลักษณะลาน้ า
- นกและสัตว์ริมน้ า
- รอยตีนสัตว์วาดไว้ในสมุดบันทึก
- ต้นไม้ คุณหรื อเขาที่ถูกทาลาย วาดไว้ในสมุดบันทึก
- อ้อมกอดของธรรมชาติ

การแบ่งงานกิจกรรมนักสืบสายน้ า
โรงเรี ยนบ้านหนองบัว
ลาดับ
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
1 ประชุมวางแผน
นายทศพล
ถนอมพงษ์
2 โครงการ
นายทศพล
ถนอมพงษ์
3 บันทึกข้อความขออนุมตั ิทาโครงการ นายทศพล
ถนอมพงษ์
4 หนังสือขออนุญาตผูป้ กครอง
นายทศพล
ถนอมพงษ์
5 หนังสือขออนุญาตอาจารย์ประจาวิชา นายทศพล
ถนอมพงษ์
6 ทาคาสัง่ /หนังสือเชิญ
นายทศพล
ถนอมพงษ์
7 กาหนดการอบรม
นายทศพล
ถนอมพงษ์
8 แบบประเมิน/สรุ ปผล
นายทศพล
ถนอมพงษ์
9 รายชื่อนักเรี ยน
นายทศพล
ถนอมพงษ์
10 ลงทะเบียน
11 ป้ ายค่าย
12 พิธีกรพิธีเปิ ด/พิธีปิด
นายทศพล
ถนอมพงษ์
13 ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
นายทศพล
ถนอมพงษ์
14 ติดต่อทารายการอาหาร
15 เตรี ยมจัดหาอุปกรณ์
นางสายพิณ
พวงตระกูล
16 นัดหมายซักซ้อมพิธีเปิ ด
17 ทาป้ ายชื่อ/เอกสารการอบรม
นายทศพล
ถนอมพงษ์
18 จัดหากระเป๋ ายา
นางชุติมา
สงเคราะห์
19 จัดทีมนันทนาการ พีเ่ ลี้ยง
20 สถานที่โต๊ะหมู่
นายทศพล
ถนอมพงษ์
21 พิมพ์วฒ
ุ ิบตั ร
22 ตรวจสอบชื่อนักเรี ยนขณะเข้าร่ วม
นางชุติมา
สงเคราะห์
23 ร่ วมกิจกรรมตลอดโครงการ
ครู ทุกท่าน
นายทศพล
ถนอมพงษ์
24 ติดต่อวิทยากร
ถนอมพงษ์
25 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น นายทศพล
นายทศพล
ถนอมพงษ์
26 สรุ ป AAR
นายทศพล
ถนอมพงษ์
27 ทาปึ กเบิกงบประมาณ
นายทศพล
ถนอมพงษ์
28 แบบประเมินผลกิจกรรม
นายทศพล
ถนอมพงษ์
29 สรุ ปโครงการ
30 ติดต่อประสาน จนท.โครงการฯ
31 จัดสถานที่แสง/เสียง/เวที
32 ตบแต่งเวที/จัดดอกไม้
-

หมายเหตุ

นักเรี ยน

-

ครู และนักเรี ยนทุกคน

กาหนดการกิจกรรมต่ างๆ
ลาดับ

กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ
วันที่ 28 มกราคม 2555

1

2

3

4

5

การบรรยาย
- ตัวตนเรามาจากใหน
- ตระหนักภัยพิบตั ิใกล้ตวั
กิจกรรมปฏิบตั ิการทางวิชาการ
- ระดมพลังสร้างข่ายความคิด
- รวมหัวนักสืบ
- สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
- ฝึ กทักษะในการนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงานให้ปรากฎ
กิจกรรมอ่านแม่น้ าเบื้องต้น
- สารวจแม่น้ าเบื้องต้นด้วยเครื่ องมือสาคัญที่มีกนั อยูท่ ุกคน
- สารวจโลกแห่งลาน้ าของการรู ้จกั สัตว์เล็กน้ าจืด
- สะกดรอยน้ าในชีวติ ประจาวัน
กิจกรรมสารวจฝั่งน้ า(นอกสถานที่)
- การใช้เครื่ องมือวัดออกซิเจน
- สารวจลักษณะลาน้ า
- นกและสัตว์ริมน้ า
- รอยตีนสัตว์วาดไว้ในสมุดบันทึก
- ต้นไม้ คุณหรื อเขาทีถ่ ูกทาลาย วาดไว้ในสมุดบันทึก
- อ้อมกอดของธรรมชาติ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพือ่ สร้างให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีจิต
สาธารณะ

นางพัชรี ปานประเสริ ฐ

นางสมลักษณ์ น้อยใจนัก

นายทศพล ถนอมพงษ์

วิทยากรและครู ทุกท่าน

นางสายพิน พวงตระกูล ครู ชุติมา สงเคราะห์

ขั้นตอนดาเนินการ
1. จัดค่ายตามแผนที่วางไว้ โดยจัดบุคลกรดูแลกิจกรรมต่างๆ
2. ประชุมคณะกรรมการค่ายตามความเหมาะสม เพือ่ ประเมินสถานการณ์ ปั ญหาและสิ่งที่ควรแก้ไข

ขั้นประเมินผล
1. ประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลกิจกรรมทุกๆด้าน ที่ดาเนินไป ซึ่งจะทราบข้อดีและข้อบกพร่ องของกิจกรรมเพือ่
การปรับปรุ งให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็ นการประเมินทุกด้าน AAR เพือ่ เป็ นประโยชน์ครั้งต่อไป

ตารางการอบรมโครงการนักสื บสายน้ า “ชมรมหัวใจสะพายเป้ ”
วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว
๐๘.๒๐-๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ฟังการบรรยาย
- ตัวตนเรามาจากใหน
- ตระหนักภัยพิบตั ิใกล้ตวั
๑๒.๐๐-๑๒.๔๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. กิจกรรมปฏิบตั ิการทางวิชาการ
- ระดมพลังสร้างข่ายความคิด
- รวมหัวนักสื บ
- สร้างจิตสานึกการอนุรักษ์
- ฝึ กทักษะในการนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงานให้ปรากฎ
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. กิจกรรมอ่านแม่น้ าเบื้องต้น
- สารวจแม่น้ าเบื้องต้นด้วยเครื่ องมือสาคัญที่มีกนั อยูท่ ุกคน
- สารวจโลกแห่งลาน้ าของการรู ้จกั สัตว์เล็กน้ าจืด
- สะกดรอยน้ าในชีวติ ประจาวัน
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒.๐๐-๑๒.๔๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. กิจกรรมนันทนาการ
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. การใช้เครื่ องมือวัดออกซิเจนในน้ า
- ตรวจสอบคุณภาพน้ าด้วยเครื่ องมือวัดออกซิเจน
- นาเสนอผลงานให้ปรากฎ
-ประเมินผลการเข้าค่ายนักสืบสายน้ ากิจกรรมนักสืบสายน้ า
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. พิธีปิดการฝึ กอบรม ถ่ายรู ปร่ วมกัน

๑๕.๓๐ น.

เดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

กาหนดการและกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดประมาณการค่ าใช้ จ่ายในโครงการ
ช่วงที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 22,800 บาท
1. โครงการนักสืบสายน้ า กิจกรรม นักจัดการความรู ้ตวั น้อย
1.1 ค่าตอบ
(1)แทนวิทยากร
นางพัชรี ปานประเสริ ฐ ( 1 คน x 600 บาท x 6 ชม.)
=
3,600 บาท
นางสมลักษณ์ น้อยใจนัก ( 1 คน x 600 บาท x 4 ชม.)
=
2,400 บาท
นายพิเศษ บรรพลา
( 1 คน x 600 บาท x 4 ชม.)
=
2,400 บาท
รวม 8,400 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าอาหาร
- (60 x 50)x 2
=
6,000 บาท
(2) ค่าอาหารว่าง
- (60x20)x4
=
4,800 บาท
1.3 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
=
3,600 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

22,800 บาท

(ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริ ง)

คาสัง่ โรงเรี ยนบ่อไร่ วทิ ยาคม
ที่ ๒๓๓ /๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม ค่ายนักสืบสายน้ า
โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถีพอเพียง ตาบลบ่อพลอย
.........................................................
เพือ่ ให้การดาเนินงานกิจกรรม ค่ายนักสืบสายน้ า โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถีพอเพียง ตาบลบ่อพลอย
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรี ยนบ่อ ไร่ วิทยาคม ดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อ ยเกิ ดประโยชน์ต่ อ
โรงเรี ยน ชุมชนและผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ
๑.๑ นายวีรศักดิ์
วรรณรัตน์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายฉัตรชัย
ตรี สุคนธ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
๑.๓ นางสาวเบญจณี
บุญอบ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
๑.๔ นายคมสัน
ณ รังษี
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ กรรมการ
๑.๕ นางพัชรี
ปานประเสริ ฐ ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่
๑)ให้คาปรึ กษาแนะนา ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ
๒) ให้แก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวมให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ นางสาวเบญจณี
บุญอบ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายคมสัน
ณ รังษี
ครู วทิ ยฐานะชานาญการพิเศษ กรรมการ
๒.๓ นางสมลักษณ์
น้อยใจนัก
ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการ
๒.๔ นายพิเศษ
บรรพลา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๕ นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวฒั น์ ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ
๒.๖ นายฐาปกรณ์
พุทธชาติ
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
๒.๗ นางสาวแสงจันทร์ คางงูเหลือม
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๒.๘ นางสาวอนุชิดา
งามมีศรี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๒.๙ นางสาวจารุ วรรณ เรื องศรี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวปิ ยะนุช
คิดดี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๒.๑๑ นางพัชรี
ปานประเสริ ฐ ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่

-๒บทบาทและหน้าที่
จัดเตรี ยมขั้นตอนพิธีการเปิ ดอบรม ติดต่อ วิทยากร ผูน้ าชุ มชน ต้อ นรับแขกที่เข้าร่ วมพิธี ร่ วมกิ จกรรมดู แล
นักเรี ยน วางแผนดาเนินงาน บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จัดทาวุฒิบตั ร จัดทารายงานสรุ ปและประเมินผล
๓. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่
๓.๑ นายฉัตรชัย
ตรี สุคนธ์
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวเบญจณี
บุญอบ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
๓.๓ นางสมลักษณ์
น้อยใจนัก
ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการ
๓.๔ นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวฒั น์ ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ
๓.๕ นายฐาปกรณ์
พุทธชาติ
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการ
๓.๖ นางสาวแสงจันทร์ คางงูเหลือม
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๓.๗ นางสาวอนุชิดา
งามมีศรี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๓.๘ นายพิเศษ
บรรพลา
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่
๑) จัดสถานที่อบรม โต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
๒) จัดเตรี ยมเครื่ องเสียง ไมโครโฟนและระบบไฟฟ้ าให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
๓) ออกแบบเวทีและเขียนป้ าย
๔) ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ขณะอบรม
๔. คณะกรรมการฝ่ ายการเงิน
๔.๑ นางสาวเบญจณี
บุญอบ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางพัชรี
ปานประเสริ ฐ ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการ
๔.๓ นางสาวอ้อมอรุ ณ บุญอบ
ครู อตั ราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่
๑) อานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานโครงการและเกิดความ
สะดวกคล่องตัว
๒) จัดทาบัญชีการใช้จ่าย เบิกจ่ายและสรุ ปผลค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการดาเนินงาน
๓) ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้น
๕. คณะกรรมการฝ่ ายอาหาร
๕.๑ นางสมลักษณ์
น้อยใจนัก
ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวฒั น์ ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ
๕.๓ พีเ่ ลี้ยงจานวน ๓ คน
นักเรี ยน
กรรมการ
๕.๔ นายสมพงศ์
มุเนืองรัมย์
นักการภารโรง
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่
๑) ประชุมวางแผนดาเนินงานด้านการเตรี ยมอาหาร เครื่ องดื่ม สาหรับแขกผูม้ ีเกียรติ วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการ
อบรม
จัดเตรี ยมอุปกรณ์.......

-๓๒) จัดเตรี ยมอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ประกอบอาหาร เครื่ อ งดื่ มให้เพียงพอกับแขกผูม้ ีเกี ยรติ
วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรม
๓) ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้น
๖. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีกร กิจกรรมและนันทนาการ
๖.๑ นางสาวเบญจณี
บุญอบ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสมลักษณ์
น้อยใจนัก
ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการ
๖.๓ นางพัชรี
ปานประเสริ ฐ ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการ
๖.๔ นางสาวแสงจันทร์ คางงูเหลือม
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๖.๕ นางสาวอนุชิดา
งามมีศรี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๖.๖ พีเ่ ลี้ยงจานวน ๕ คน
นักเรี ยน
กรรมการ
๖.๗ นายพิเศษ
บรรพลา
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่
๑) ประชุมวางแผนดาเนินงาน เกี่ยวกับกิจกรรมฝ่ ายพิธีกรกิจกรรมและนันทนาการ
๒) ทากิจกรรมฝ่ ายพิธีกร กิจกรรมและนากิจกรรมนันทนาการ
๓) ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นด้านกิจกรรมฝ่ ายพิธีกร กิจกรรมและนันทนาการ
๗. คณะกรรมการฝ่ ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
๗.๑ นางสาวเบญจณี
บุญอบ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสมลักษณ์
น้อยใจนัก
ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการ
๗.๓ นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวฒั น์ ครู ผชู ้ ่วย
กรรมการ
๗.๔ นางสาวแสงจันทร์ คางงูเหลือม
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๗.๕ นางสาวอนุชิดา
งามมีศรี
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
กรรมการ
๗.๖ พีเ่ ลี้ยงจานวน ๕ คน
นักเรี ยน
กรรมการ
๗.๗ นางพัชรี
ปานประเสริ ฐ ครู วทิ ยฐานะชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่
๑) ประชุมวางแผนดาเนินงาน เกี่ยวกับการจัดเตรี ยมเอกสาร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดการอบรม
๒) ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์การอบรม

สัง่ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายวีรศักดิ์ วรรณรัตน์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ่อไร่ วทิ ยาคม

บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ โรงเรี ยนบ่อไร่ วทิ ยาคม ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ที่ ..................../๒๕๕๔....................................วันที่ ................๒๒.......สิงหาคม...๒๕๕๔................................
เรื่ อง ขออนุญาตนานักเรี ยนเข้าร่ วมอบรมโครงการนักสืบสายน้ า
สิ่งที่แนบ รายชื่อนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
เรี ยน ครู ที่ปรึ กษาและอาจารย์ประจาวิชา
ตามที่ “โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบลวิถีพอเพียง” ตาบลบ่อพลอย รับการสนับสนุ นจากบริ ษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) ได้จดั ทากิจกรรมค่ายนักสื บสายน้ า จึงขออนุ ญาตนานักเรี ยนเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องวิทยบริ การ โรงเรี ยนบ่อไร่ วทิ ยาคม อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดจึงขอให้คุณครู ทุกท่านช่วยเช็คเวลา
เรี ยน ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน เพื่อฝึ กให้นักเรี ยน มีจิตสานึ กในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น นาความรู ้ที่ได้รับไปเผยแผ่ให้ผูอ้ ื่นทราบ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นชุมชนที่อาศัยอยู่
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบ
ลงชื่อ.............................................
(นางพัชรี ปานประเสริ ฐ)
ครู วทิ ยฐานะชานาญการ

