
 
ที่ อสช 572/2563 

      8  ธันวาคม  2563 

เรื่อง  ขออนุญาตน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนโปรแกรม MSEP 

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-3, 2/1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 – 3     

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ    จ านวน  1  ฉบับ 

     ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา         
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30-15.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี ส าหรับนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ MSEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 – 3 จ านวน 77 คน, 
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 - 2 จ านวน 70 คน, และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 – 3 จ านวน 59 คน         
รวมทั้งสิ้น 206  คน ครูผู้ดูแล จ านวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่    
2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารสรุปความรู้ได้ด้วยตัวเอง  
3. เพ่ือส่งเสริม และตอบสนองตามความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจ 

              ของผู้เรียน 

  ในการนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี   จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตน านักเรียนในความปกครอง
ของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง      
ไปส่ง - รับ นักเรียนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตามก าหนดการที่แนบมาท้ายนี้  อนึ่ง การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  อนึ่ง โรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นด้วยดีเสมอมา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
        ขอแสดงความนับถือ 

                    
              (ภราดา  ดร.อาวุธ   ศิลาเกษ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ผู้ประสานงาน :    
หัวหน้างานการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนต้น  ม.นนทนันท์   วิชาพูล  โทร. 096-0169430 
หัวหน้างานการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มิสนิตยา  คชพันธ์  โทร. 093-3981261 



 
 
 

ก าหนดการทัศนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ MSEP ป1/1-3 , ป2/1-2  และ ม.1/2-3 

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.  
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี    

*************************************************** 
เวลา รายละเอียด วิทยากร/ผู้ดูแล 

08.00 – 08.20 น. หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนรวมกันที่หน้าตึก EBP ครูประจ าชั้น 
08.20 – 08.40  น. ครูประจ าชั้นเช็คชื่อ และเดินทางไปที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

อุบลราชธานี    
ครูประจ าชั้น 

08.40 – 10.00 น. ถึงศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี แบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา แบ่งออก 2 กลุ่ม ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออก 2 กลุ่ม                             
ฐานที่ 1 ปลูกต้นไม้  (กลุ่ม 1)            ฐานที่ 1 เรียนรู้โคกหนองนา (กลุ่ม 1) 
ฐานที่ 2 เรียนรู้การท าอาหาร (กลุ่ม 2) ฐานที่ 2 คนท าปุ๋ย  (กลุ่ม 2) 

ทีมวิทยากร ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี    

10.00 – 10.10 น. --------พักรับประทานอาหารว่าง---------- ครูประจ าชั้น  
10.10 – 11.00 น. ระดับประถมศึกษา แบ่งออก 2 กลุ่ม   ระดับมัธยมศึกษา  แบ่งออก 2 กลุ่ม                             

ฐานที่ 1 ปลูกต้นไม้  (กลุ่ม 2)             ฐานที่ 1 เรียนรู้โคกหนองนา (กลุ่ม 2) 
ฐานที่ 2 เรียนรู้การท าอาหาร (กลุ่ม 1)  ฐานที่ 2 คนท าปุ๋ย  (กลุ่ม 1) 

ทีมวิทยากร ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี    

11.00 – 12.00 น. --------รับประทานอาหารกลางวัน--------- ครูประจ าชั้น   
12.10 – 13.00 น. ระดับประถมศึกษา แบ่งออก 2 กลุ่ม   ระดับมัธยมศึกษา   แบ่งออก 2 กลุ่ม                             

ฐานที่ 1 Life Cycle  (กลุ่ม 1)        ฐานที ่1 สแกนต้นไม้ QR code (กลุ่ม 1) 
ฐานที่ 2 นั่งรถชมสถานที่ (กลุ่ม 2)    ฐานที่ 2 ปลูกต้นไม้  (กลุ่ม 2) 

ทีมวิทยากร ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี   
และทีมครู 

13.00 – 14.10 น. --------พักรับประทานอาหารว่าง---------- ครูประจ าชั้น  

14.10 – 15.00 น. ระดับประถมศึกษา แบ่งออก 2 กลุ่ม   ระดับมัธยมศึกษา  แบ่งออก 2 กลุ่ม                             
ฐานที่ 1 ปลูกต้นไม้  (กลุ่ม 2)        ฐานที่ 1 สแกนต้นไม้ QR code (กลุ่ม 2) 
ฐานที่ 2 นั่งรถชมสถานที่ (กลุ่ม 1)  ฐานที่ 2 ปลูกต้นไม้  (กลุ่ม 1) 

ทีมวิทยากร ศูนย์
ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี    

15.10 – 15.30 น. นักเรียนเดินทางกลับถึงโรงเรียน ผู้ปกครอง 
 
  **หมายเหตุ**      ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   สิ่งท่ีต้องน าไปด้วยในวัน ทัศนศึกษา 

1. สมุด, ปากกา, ดินสอ             2. ยารักษาโรคประจ าตัว          3.น้ าดื่ม/หน้ากากอนามัย 



 


