บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
ที่ บร 52106.1/320
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตามที่โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปกาหนดวัตถุประสงค์ เงินพัฒนาผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ดังนั้นโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อให้นักเรียน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ไทยมากขึ้น จึงขออนุมัติโครงการดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประหยัด สวัสดิ์พูน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา ( เทศบาล 1 )

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา
ที่ บร 52106.1/013
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการ

(เทศบาล 1)

วันที่

19 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๐

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการกองการศึกษา
ตามทีโ่ รงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล๑) ได้ทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อให้นักเรียน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใน
วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียนร้อย นั้น
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) จึงขออนุญาตให้พนักงานครู จานวน 26 คน และนักเรียน
จานวน 344 คน ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไปราชการตามวัน และสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประหยัด สวัสดิ์พูน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา ( เทศบาล 1 )

ที่ บร 52106.1 /015

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
ถนนงามกมลพัฒนา อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
19

มกราคม 256๐

เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
เรียน ผู้ปกครองของ (นาย,นางสาว) ………………………….....................……………………
ด้วยโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อให้นักเรียน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทยมากขึ้น
สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ซึ่งออกเดินทางจากโรงเรียน ในวันที่ 26 มกราคม 2556
เวลา 18.00 น. กลับถึงโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) วันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 21.00 น.
ดังนั้น โรงเรียนจึงขออนุญาตนานักเรียนในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว และขอให้
ผู้ปกครองมารับบุตรหลานท่าน ในวันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 21.00 น. ณ โรงเรียนทีโอเอวิทยา
(เทศบาล 1)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.
ขอแสดงความนับถือ
(นายประหยัด สวัสดิ์พูน)
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย,นางสาว) …………………………………………………….……..อยู่บ้านเลขที่......หมู่……บ้าน............……...........
ถนน…………………….ตาบล……………………อาเภอ………………จังหวัด ………………. ...........โทรศัพท์............................
เป็นผู้ปกครองของ(นาย,นางสาว) ………………………………………………………………..…นักเรียน ชั้น ม…..…ห้อง………..
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)  ยินยอม  ไม่ยินยอม นานักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อ………………………………….ผู้ปกครอง
(....................................................................)

กาหนดการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ณ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26-27 มกราคา 2560
*--------------------------------------------------------------------------------------*
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21.00 น.

นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
คณะครูและนักเรียนเดินทางไป ณ พระบรมมหาราชวัง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
คณะครูและนักเรียนทากิจธุระส่วนตัว นักเรียนแต่งชุด
นักเรียน
คณะครูและนักเรียนเดินทางถึงกระทรวงกระกลาโหม
คณะครูและนักเรียนเตรียมตั้งแถวรอ
คณะครูและนักเรียนรอรับได้หมายเลขประจาแถว
รับประทานอาหาร
ชมวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดินทางกลับ
เดินทางกลับถึงโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)

เบอร์โทรศัพท์ครู
นาง
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นาย
นาง
นาง
นาง
นาง
นาย
นาง
นางสาว
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ขันเงิน
สมจิตร
ราเมศร
วัชรี
ศิริพร
เฉลิมชัย
เปรมชัย
จิรพร
กันยา
กุลธิดา
คนึงนุช
วีรพงษ์
ญาณิศา
อัจฉรา
วิชาญ

วงษ์มั่น
บุตรทอง
นามวงศา
อนันต์
สุขสบาย
สังข์สนิท
ชาติประเสริฐ
แหลมประโคน
จันทร์สิงห์
นามวงศา
ภูวนัยภักดี
จันทร์พวก
ชาติประเสริฐ
นามบุรินทร์
บุญทีฆ์

087-8762232
098-8986340
081-5490245
095-7143197
088-4728194
084-37178780
085-7645919
086-6521942
086-6538925
086-7233322
093-5067510
095-1472115
063-5499278
099-7907045
089-8466196

แบบประเมิน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเป็นการพัฒนาปรังปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรุณาทาเครื่องหมาย 
ในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก
ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 ระดับชั้น  ม.4
 ม.5
 ม.6
1.2 อายุ
 15 ปี
 16 ปี
 17 ปี
 18 ปี
 19 ปี
1.3 โปรแกรมวิชา
 สายวิทย์ – คณิตฯ
 สายศิลป์ - ภาษา
ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจต่อการจัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ระดับความเห็น
รายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
1. ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมในการร่วมโครงการครั้งนี้
2. ความต้องการเข้าจัดกิจกรรมในครั้งนี้
3. การของนักเรียนแต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมครั้งนี้
4. ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. ข้าพเจ้ามีมคี วามภูมิใจที่เกิด ในรัชการที่ 9
6. ระหว่างที่รอเข้ากราบพระบรมศพประชาชนมาเข้าคิวรอกราบฯ
7. บรรยากาศรอบข้างนักเรียนมีความรู้สึกปราบปลื้มปิติ
8. ข้าพเจ้าน้อมนาแบบอย่างคาสอนของในหลวง มาใช้ในชีวิต
9. สภาพ แอร์ ไฟฟ้า ประตูรถ บรรยากาศในรถที่ให้บริการมีคณ
ุ ภาพ
10. มารยาทของคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ มีความสุภาพ
11. ระบบความความปลอดภัย ความพร้อมของรถที่ให้บริการ

น้อยมาก

ส่วนที่ 3. ตอบคาถามในแบบสอบถามระหว่างที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 ระหว่างที่รอเข้ากราบพระบรมศพ นักเรียนมีความรูส้ ึกอย่างไร --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3 ช่วงเวลาที่นักเรียนเข้ากราบพระบรมศพนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

