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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร ์  วิทยาลัยนอร์เทริ์น 
****************************************************************   
“กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยา” 

ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2565 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาขาบ้านอุมโละ   

ต าบลแม่สวด   อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
****************************************************************   

 
ชื่อโครงการ  :    โครงการ 
“ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ” 
ต าบลแม่สวด   อ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น    : 
  (   )  พันธกิจด้านการเรียนการสอน  

(      )  พันธกิจด้านการวิจัย 
  (   )  พันธกิจด้านบริการวิชาการ   
           (       )  พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (Indicators ) 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผนด าเนินการ 
 2.  การผลิตบัณฑิต 
 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 4. การวิจัย 
 5. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 7. การบริหารและการจัดการ 
 8. การเงินและงบประมาณ 
 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกที่ตอบสนอง สมศ. 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

 
 
 

โครงการ 
“ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ” 

 
ประจ าปีการศึกษา  2564 

    ------------------------------------------ 
 
1.  ชื่อโครงการ    “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ” 
     ประจ าปีการศึกษา  2564 

2. ผู้เสนอและจัดท าโครงการ อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล (หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น   

4. วันเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
     4.1  วันศุกร์ที่ 11 และ วันเสาร์ที่ 12 มีนาาคม  พ.ศ. 2565 

     4.2  บ้านอุมโละ   หมู่ที่ 5   ต าบลแม่สวด   อ าเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. ประเภทของกิจกรรม            
 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ 
 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

6. หลักการและเหตุผล 
    การออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น   เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพ
วิทยา สาขาบ้านอุมโละ” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  จะจัดกิจกรรมนี้เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนของท้องถิ่นที่นักศึกษาอยู่อาศัย  เป็นประจ าทุกปีก่อนสิ้นสุดภาค
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การศึกษาท่ี 2 เพ่ือให้นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา ได้รับทราบถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา และเสริสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกจิตส านึก รักถ่ินฐานบ้านเกิด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สร้างเสริมงานด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค์  นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรี  อาทเิช่น การฝึกให้นักศึกษามีการวางแผนใน
การท างาน  การเตรียมการเดินทาง การพัฒนาสถานศึกษาด้านสถานที่และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ร่วม
พัฒนาจัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย  การด าเนินงานกิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยบ้านอุมโละ  และนอกจากนี้ 
นักศึกษายังต้องรับทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวเองในการน าวิชาความรู้เชิงวิชาการด้านการวางแผนการจัด
โครงการหรือกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพครูเพ่ือน าไปใช้ในอย่างถูกต้องเหมาะสม และสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป  
 
7. วัตถุประสงค์ 

          1.  เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในด้านจิตอาสาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่า ของการ

แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 

           2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีคุณธรรม  น าความรู้  

สู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 
     (เชิงประมาณ) 

-  คณาจารย์  จ านวน 2  คน      นักศึกษา จ านวน  87  คน 
(เชิงคุณภาพ) 

          นักศึกษาได้รับการปลูกจิตส านึกในด้านจิตอาสาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่า ของการ

แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นอกจากนั้นยังได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีคุณธรรม          

น าความรู้สู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

9.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร/อนุมัติงบประมาณ พฤษภาคม 2564 ภายในสถาบัน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

2. ประชุมวางแผนด าเนินงาน ธันวาคม  2564 ห้องประชุมคณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
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3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม  2564 ภายในสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ 
4. ประชุมคณะกรรมการ ขอความร่วมมือ จากคณาจารย์

ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ 
ธันวาคม  2564 ภายในสถาบัน 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 

5. ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านล่อง
แพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 

มกราคม 2565 โรงเรียน สาขา
บ้านอุมโละ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

6. ด าเนินการตามแผนงานโครงการ  ที่ก าหนดไว้ มีนาคม 2565 โรงเรียน สาขา
บ้านอุมโละ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

7. ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม มีนาคม 2565 สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 

8. สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม 2565 สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 

10. แผนการด าเนินงาน 
 1.  จัดท าโครงการและขออนุมัติจากคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  เสนอโครงการไปยังอธิการบดี 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตามล าดับ 
  -  จัดท าโครงการและขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
 2.  ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
  -   ร่วมประชุมด าเนินงาน  
  -  วางแผนในการด าเนินงาน 
  -  จัดแบ่งหน้าที่ในการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน 
 3.  ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ จากคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ 
   -  ประชาสัมพันธ์ตามเพจของคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ 
   -  ประชาสัมพันธ์ที่เวปต์ไซต์ของวิทยาลัย 
   -  ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอกวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือข่าย 

4.  ด าเนินการตามแผนงานของกิจกรรมโครงการ  “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ”ที่ก าหนดไว้ 
5.  ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสังเกตพฤติกรรม 

   -  สอบถามเป็นรายบุคคล  และสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 6.  สรุปผลการด าเนินงาน 
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-  สรุปผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมของ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

   -  รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
   -  น าผลการประเมินมาปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

11. งบประมาณในการด าเนินการ 

 ใช้งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น   50,000- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

จากแหล่งงบประมาณดังนี้ 

 งบประมาณท่ีได้จากการสนับสนุนของนักศึกษาเอกการศึกษาปฐมวัย  

      จ านวน  20,000 บาท. (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 งบประมาณจากการสนับสนุนจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ านวน 5,000.-บาท 

(ห้าพันบาทถ้วน) 

 งบประมาณจากผู้สนับสนุนภายนอกและภาคเอกชน จ านวน 25,000.-บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หมวดค่าใช้สอย (ประมาณการ) 

 ค่าของที่ระลึก จ านวน 1 ชิ้น เป็นเงิน   500.- บาท 

 ค่าอาหาร จ านวน 4 มื้อ เป็นเงิน                   15,000.- บาท 

 ค่าพาหนะเดินทางโดยรถเหมาจ่าย จ านวน  2 วัน เป็นเงิน          5,000. -  บาท 

 ค่าบ ารุงสถานที่อุทยานแห่งชาติสบเมย 2 วัน เป็นเงิน          2,000. -  บาท 

 ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฯ            27,500.-  บาท 

- สี / แปรงทาสี    
- อุปกรณ์ท าความสะอาด  
- ขนม 
-  ของเล่นเด็กปฐมวัย    
- อุปกรณ์การเรียน 

รวมเป็นเงินค่าใช้สอยทั้งสิ้น          50,000  บาท(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
12. ประเมินผลโครงการโดยการสังเกตและแบบสอบถาม 
 ประเมินผลจาก  : 
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1. นักศึกษา  ที่เข้าร่วม“ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขา

บ้านอุมโละ”  โดยการแจกแบบสอบถาม 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบสอบถาม 

 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขา
บ้านอุมโละ” 
          1.  ร้อยละ 95 ของนักศึกษาได้รับการสร้างจิตส านึกในด้านจิตอาสาและรับทราบถึงก าหนดการ 

วิธีการ ปฏิบัติตนในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่อง

แพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ” และรู้คุณค่า ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 

           2.  ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 3.  ร้อยละ 95 ของนักศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบ   

มีวินัย  มีคุณธรรม  น าความรู้ สู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4. เป็นกิจกรรมที่ส่งผลด้านงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันในตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

5.  
ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอโครงก 

(นางสาวนันทวดี มณีธร) 
ประธานโครงการ 

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล) 
      หวัหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
 

                                              ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                             (อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน) 

                                 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 

ก าหนดการ 
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ประจ าปีการศึกษา  2564 
วันศุกร์ที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

วัน เวลา รายละเอียด 

วันศุกร์ที่  11 
มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-09.10 น.  อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล  
(หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น) น านักศึกษาลงพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ”ประจ าปีการศึกษา  
2564  

09.10-10.10 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 
ให้การต้อนรับและแนะน าสถานที่จัด กิจกรรม “ค่ายอาสา
พัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยา สาขา
บ้านอุมโละ” 

10.10-11-10 น. คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ”ประจ าปีการศึกษา  
2564 

 12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00น – 16.30 ปฏิบัติการตกแต่งภายในห้องเรียน 

                   
 
 

วันเสาร์ที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
วัน เวลา รายละเอียด 

วันเสาร์ที่  12 
มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.00-11.00 น. ปฏิบัติการตกแต่งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

11.30น. พิธีมอบห้องเรียน 
12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. เดินทางกลับ 
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ค าสั่ง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ที ่ 010 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ  
“ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ” 

ประจ าปีการศึกษา   2564 
 
 

   เพ่ือให้การด าเนินงานตาม โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนล่องแพ
วิทยาสาขาบ้านอุมโละ”  ประจ าปีการศึกษา  2564  ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม และ วันเสาร์
ที่ 12 มีนาาคม พ.ศ. 2564   ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งตั้งบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  เป็นคณะกรรมการ ด าเนินงานและ
รับผิดชอบตามหน้าที่   ดังต่อไปนี้     

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการอ านวยการ 
1. อาจารย์ ดร. วีรพงษ์  สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ ดร. หัสชัย  ตั้งมั่งม ี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานที่ปรึกษา 
3. อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์  กรรมการที่ปรึกษา  

มีหน้าที ่
 - ก าหนดนโยบาย  และอ านวยการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 - ติดตามและช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้สามารถด าเนินงาน
ได้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานภาคพิธีการ และกิจกรรมในโครงการ  

1. อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล     ประธานกรรมการ 
 2.  อาจารย์ชวนชม  เครือเขียว       กรรมการ 
 3.  อาจารย์สุมิตรา  ชาตานันท์     กรรมการ 
 4.  นางสาวนาซีฮะห์  หะยีโด     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
 -  จัดท าก าหนดการ  ค ากล่าวรายงาน  จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคพิธีการ 
และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 

1. อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล    ประธานกรรมการ 
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2.  อาจารย์ชวนชม  เครือเขียว      กรรมการ 
 3.  อาจารย์สุมิตรา  ชาตานันท์    กรรมการ 
 4.  นานางสาวนาซีฮะห์  หะยีโด    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
-  ติดต่อประสานและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและติดตามแจ้งผลการประสานงาน 
- ต้อนรับนักศึกษาและรับรองประธาน คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ ที่มาร่วมกิจกรรม 

และอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  

คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1. อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล    ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย์ชวนชม  เครือเขียว      กรรมการ 

 3.  อาจารย์สุมิตรา  ชาตานันท์    กรรมการ 
4.  นางสาวนาซีฮะห์  หะยีโด    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่
 - จัดท าอาหารและเครื่องดื่ม  จัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ และให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯ และอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. อาจารย์พวงพิศ  เรืองศิริกุล    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์สุมิตรา  ชาตานันท์             กรรมการ 
3.  นางสาวนาซีฮะห์  หะยีโด    กรรมการและเลขานุการ  

          -  จัดเตรียมเอกสาร รายชื่อนักศึกษา และอุปกรณ์ท้ังหมดที่ใช้ส าหรับลงทะเบียน  
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 

1. คณะครูโรงเรียนล่องแพวิทยาสาขาบ้านอุมโละ  
(ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์/กรรมการ)  

2. นางสาวนาซีฮะห์  หะยีโด                                   กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่
 - ติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ์ท้ังหมดในภาคพิธีการ  และระหว่างการจัดกิจกรรมค่ายอาสาฯ 
 - ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ  ในบริเวณค่ายอาสาฯ   และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ขอให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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             สั่ง ณ  วันที่  1  มีนาคม พ.ศ.  2565           

   

ลงชื่อ                                                                                               

                   (อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน) 
           คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น    

 
 
 
 

 
 


