แบบประเมินตอนที่ 2
เป้าหมายที่ 1

การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
1.1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
1.3 แผนกพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1.4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
1.5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง
 2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.3 แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2.4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
2.5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการ
วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความสาคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัน
สาคัญต่าง ๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวันสาคัญต่างๆ ของไทย
ลักษณะงาน
1.การวางแผนงาน

ข้อพิจารณา
1.1 แผนงานโครงการ

1.2 คาสั่งมอบหมาย
หน้าที่

ตัวชี้วัด
(ปริมาณ 1,0 / คุณภาพ 3,2,1,0)
1. มีแผนงานและโครงการที่ครบสมบูรณ์
(เป็นโครงการที่เขียนครบถ้วน เขียนถูกต้อง และผ่านการ
อนุมัติแล้ว)
1.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
1.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
1.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
1.4 ไม่มี
2. มีคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ ทั้งคาสั่งสถานศึกษา และ
ประกาศขององค์การฯถูกต้องตามระเบียบ
2.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ

ปริมาณ
ณณ
คุณภาพ

เป้าหมายที่ 2

3
2
1
0
3

1.การวางแผนงาน 1.3 การประชุม

2. การดาเนินงาน 2.1 การประชาสัมพันธ์

2.2 กาหนดการจัด
กิจกรรม
2.3 การจัดกิจกรรม
2.4 สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม

2.5 งบประมาณ

2.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
2.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
2.4 ไม่มี
3. มีเอกสารการประกอบการประชุม (มีหนัง สือขออนุญาต
จัดประชุม มีหนังสือเชิญประชุม มีวาระการประชุมมีบันทึก
การประชุม ตามวาระถู กต้ องมีร ายงานการประชุ มยึ ดตาม
ระเบียบงานสารบรรณ
3.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
3.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
3.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
3.4 ไม่มี
1. มีข้อความประชาสัมพันธ์ชัดเจน ได้รับการอนุญาตจาก
สถานศึกษาทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง
1.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
1.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
1.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
1.4 ไม่มี
2. มีหลักฐานที่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น กาหนดการ
ตารางการฝึกอบรม เกณฑ์ กติกา หนังสือประสานงาน ฯลฯ 1
3. มีหลักฐานการจัดกิจกรรม (มีรูปถ่ายการดาเนินงาน
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 1
4. มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของ
โครงการ
4.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
4.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
4.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
4.4 ไม่มี
5. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน และมี
การเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

คุณภาพ

ข้อพิจารณา

ปริมาณ

ลักษณะงาน

ตัวชี้วัด
(ปริมาณ 1,0 / คุณภาพ 3,2,1,0)
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5.1
5.2
5.3
5.4
3. การประเมินผล

ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
ไม่มี

1. มีเครื่องมือการประเมินกิจกรรม
(เครื่องมือการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เครื่องมือ
ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ เครื่องมือถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย)
1.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
1.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
1.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
1.4 ไม่มี
3.2 สรุปรายงานผลการ 2. มีเอกสารสรุปรายงานผลตามที่กาหนด
จัดกิจกรรม
(มีบันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารสรุปเป็น
รูปเล่ม ความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยของรูปเล่ม PDCA)
2.1 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ
2.2 ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ
2.3 ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ
2.4 ไม่มี

คุณภาพ

ข้อพิจารณา

ปริมาณ

ลักษณะงาน

ตัวชี้วัด
(ปริมาณ 1,0 / คุณภาพ 3,2,1,0)
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3.1 เครื่องมือประเมิน
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๑. ชื่อโครงการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาองค์การนัก
วิชาชีพฯ และคณะกรรมการองค์การในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
๓. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๒
๓.๑.๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓ สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม และ
กาหนดเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
มาตรฐานที่ ๒
๓.๒.๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๕ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัต ริย์ ส่ง เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๕ ของงบดาเนินการ
๔. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคาสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วม
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคม
ปัจจุบัน
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย
๕.๒ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา
๕.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความสาคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสาคัญต่าง ๆ
๕.๔ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนครูและผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความสาคัญ
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและ
ปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น

๖. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จานวน ๒๘๔ คน
ด้านคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา แสดงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และการ
ทานุบารุงศาสนา ปลูกจิตใต้สานึกให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ฝึกสมาธิปัญญาให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตน
ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี

ตัวชี้วัด
- สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐
ตัวชี้วัด
๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และทากิจกรรมในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
สามารถนาไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง
๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐนาธรรมะไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมอยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติสุข

๗. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. จัดทาโครงการ และขออนุมัติโครงการ
๒. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ
๔. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินโครงการ
๕. ดาเนินงานตามโครงการ
๖. ประเมินผลโครงการ
๗. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน
๙. สถานที่ดาเนินโครงการ
- ณ วัดโคกคีรี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
- ณ วัดโคกเนียน อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
- ณ วัดประดู่หอม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
๑๐. งบประมาณในการดาเนินงาน
- ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน ๔๐๐ บาท ( สี่ร้อยบาทถ้วน)
รายการ
จานวนเงิน(บาท)
๑. ค่าดาเนินงาน
๒๐๐
๒. ค่าสรุปโครงการ
๒๐๐
๔๐๐

หมายเหตุ

๑๑. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- สภาพภูมิอากาศ
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และทา
กิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง นาหลักธรรมไปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่าง
สันติสุข
๔. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
๑๓. การติดตามผลประเมินผล
- แบบประเมิน
- ใบงาน
ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอิทธิพงษ์ ขาจีด)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววิสา พลเหมือน)
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางนิยะดา เยียนจันทร์)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางพรศรี หนูสง)
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

บันทึกข้อความ
ส่วน นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่
๑๒ / ๒๕๖๐
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติและอนุญาตดาเนินโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ด้วย ตัวแทนนักเรียนประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ได้จัดทาโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อ
พัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี มีความสุ ข โดยกาหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดโคกเนียน วัดโคกคีรีและวัดประดู่หอม อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามเสนอ ขอได้โปรด
๑. อนุมัติ โครงการ วันสาคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. อนุญาต ให้ดาเนินการตามโครงการ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือน
กันยายน ๒๕๖๐
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววิสา พลเหมือน)
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอิทธิพงษ์ ขาจีด)
(นางนิยะดา เยียนจันทร์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 อนุญาต

 ไม่อนุญาตเนื่องจาก..............................................................

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมตั ิโครงการ
(นางพรศรี หนูสง)
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คาสั่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ที่ ......... / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
........................................................
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย กาหนดจัด
โครงการ วั น สาคั ญ ทางศาสนา ปี ก ารศึ กษา ๒๕๖๐ ใน ระหว่ างเดื อนพฤษภาคม – กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดโคกเนียน และวัดประดู่หอม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ นงานดัง กล่ าวเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อ ยมีป ระสิท ธิ ภ าพ และเกิ ดประโยชน์ แ ก่
สถานศึกษา วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางสาวธนกาญจน์
ขุนยัง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางนิยะดา
เยียนจันทร์
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางจิรัฐติกาล
คชเสน
กรรมการ
๑.๔ นายไพรัช
นิลวรรณ
กรรมการ
๑.๕ นายอิทธิพงษ์
ขาจีด
กรรมการ
๑.๖ นางสาวสุนิษา
วิเชียรบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นางสาวอังคณา
สิทธิ์มาก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. อานวยความสะดวกในการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ
๒. ให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติงาน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางนิยะดา
เยียนจันทร์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางจิรัฐติกาล
คชเสน
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายไพรัช
นิลวรรณ
กรรมการ
๒.๔ นายอิทธิพงษ์
ขาจีด
กรรมการ
๒.๕ นางสาววิสา
พลเหมือน
กรรมการ
๒.๖ คณะกรรมการ อวท.
กรรมการ
๒.๗ นางสาวกัลยา
เหมือนใจ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้แก่ผู้สนใจทราบ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๓.๑ นางจิรัฐติกาล
คชเสน
๓.๒ นายไพรัช
นิลวรรณ
๓.๓ นางสาววิสา
พลเหมือน
๓.๔ นางสาวเกษริน
เรืองประดับ
๓.๕ นักการภารโรงทุกท่าน
๓.๖ คณะกรรมการ อวท.
๓.๗ นางสาวปิยาภรณ์
ขวัญสุด
มีหน้าที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผล ประกอบด้วย
๔.๑ นายนิรันทร์
หนูสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายอิทธิพงษ์
ขาจีด
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวอังคณา
สิทธิ์มาก
กรรมการ
๔.๔ นางสาวชัญญานุช
ชูทอง
กรรมการ
๔.๕ คณะกรรมการ อวท.
กรรมการ
๔.๖ นางสาวกมลทิพย์
ไกรสิริโสภณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. รับลงทะเบียน
๒. ออกแบบประเมินผลการดาเนินการ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน
๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาวชัญญานุช
ชูทอง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวเกษริน
เรืองประดับ รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวอังคณา
สิทธิ์มาก
กรรมการ
๕.๔ นางสาวภัศรา
อินทร์ภักดี
กรรมการ
๕.๕ นางสาวสุนิษา
วิเชียรบุตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. อานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรม
๒. จัดทาบัญชีรับจ่าย
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ….....…เดือนพฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.................................................
(นางพรศรี หนูสง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
ด้วย นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ กาหนดจัด
โครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัด
โคกเนียน วัดโคกคีรี และวัดประดู่หอม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางพรศรี
หนูสง
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางธนกาญจน์ ขุนยัง
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางจิรัฐติกาล
คชเสน
รองประธานกรรมการ
๑.๔ นางนิยะดา
เยียนจันทร์
รองประธานกรรมการ
๑.๕ นายนิรันทร์
หนูสุวรรณ
กรรมการ
๑.๖ นายชาญวิทย์
ฤทธินิ่ม
กรรมการ
๑.๗ นายไพรัช
นิลวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
๑.๘ นายอิทธิพงษ์
ขาจีด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการและให้คาปรึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายธนกฤต
เกลี้ยงแก้ว
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายศักรินทร์
ปานลักษณ์
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสาวศุภวรรณ ศรีนุ่น
กรรมการ
๒.๔ นางสาวสุชาดา กระเทศ
กรรมการ
๒.๕ นางสาววราภรณ์ สุกดา
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียม วางแผนการดาเนินการตามโครงการ
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ
๔. จัดเตรียมด้านพิธีการ และประสานงานในระหว่างการดาเนินการ
๕. จัดทาคากล่าวรายงานกาหนดการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวศุภวรรณ ศรีนุ่น
๓.๒ นางสาวสุนิตา
เขียดแหละ
๓.๓ นายนภดล
ตุดบัว
๓.๔ นางสาวปิยวรรณ ไชยคา
๓.๕ นางสาวพัชรี
คงแข็ง
๓.๖ นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
มีหน้าที่
๑. ประสานงานจัดสถานที่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๔.๑ นายศักรินทร์
ปานลักษณ์
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายนภดล
ตุดบัว
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายศิวกร
หมายพรหม กรรมการ
๔.๔ นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล
กรรมการ
๔.๕ นายอาดิรุส
หละเขียว
กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ นางสาวฐิติมา
ขุนชิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ในการทาป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบ
๒. ทาหน้าที่พิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ
๕. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาวสุชาดา กระเทศ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวศุภวรรณ ศรีนุ่น
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวกาญจนา นวลมี
กรรมการ
๕.๔ นางสาวจันจิรา ศรีสุวรรณ
กรรมการ
๕.๕ นางสาวศิริรักษ์ สมบูรณ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ นายอัครพล
ยาชะรัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดทาแฟ้มลงชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๒. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ทราบ
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
๗.๑ นางนิยะดา
เยียนจันทร์
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกัลยา
เหมือนใจ
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางสาววิสา
พลเหมือน
กรรมการ
๗.๔ นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด
กรรมการ

๗.๕ นางสาวชัญญานุช ชูทอง
๗.๖ นางสาวสุนษิ า วิเชียรบุตร

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. จัดทาบัญชีรับ-จ่ายในโครงการ
๒. เบิกจ่ายเงินให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘. คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ และทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
๘.๑ นายนภดล
ตุดบัว
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายศิวกร
หมายพรหม รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายศักรินทร์
ปานลักษณ์
กรรมการ
๘.๔ นางสาวพัชรดา คงเพ็ง
กรรมการ
๘.๕ นางสาวสร้อยสุดา คงบางปอ
กรรมการและเลขานุการ
๘.๖ นางสาวพัฒนา เส้งมหันต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียมวัสดุ และติดตั้งเครื่องเสียงที่ใช้ในกิจกรรม
๒. บันทึกภาพนิ่ง ตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๙.๑ นายปรารถนา
ปล้องใหม่
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นางสาวพัชรี
คงแข็ง
กรรมการ
๙.๔ นางสาวกาญจนา นวลมี
กรรมการ
๙.๕ นางสาวสุพรรัตน์ บุญปลอด
กรรมการและเลขานุการ
๙.๖ นางสาวรัชนี
พรหมทองรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดเตรียมแบบประเมินผล
๒. แจกแบบสอบถาม สรุปรายงานการประเมินผล และสรุปรายงานการจัด
กิจกรรมรายงานต่อสถานศึกษา
๓. สรุปข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ........................................................
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

บันทึกข้อความ
ส่วน นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
น
ที่
/ ๒๕๖๐.
วันที่
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ส
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ใ
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดโคกเนียน และวัดประดู่หอม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม จึงขออนุญาตประชุมในวันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอังคณา สิทธิ์มาก)
ครูที่ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอิทธิพงษ์ ขาจีด)
(นางนิยะดา เยียนจันทร์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 อนุญาต

 ไม่อนุญาตเนื่องจาก..............................................................
ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางพรศรี หนูสง)
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่
/ ๒๕๖๐
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒
เรื่อง ขอเชิญประชุม
ส
เรียน

คณะครูอาจารย์ และ กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยคณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีเรื่องที่จะเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดโครงการวันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนั้น คณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จึงเชิญคณะครูอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่......../๒๕๖๐
วันศุกร์ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพทั ลุงบริหารธุรกิจ
..................................................
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจัดโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
๑.๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การจัดรูปแบบงาน และ ดาเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้
๔.๒ การแต่งตั้งคาสั่ง มอบหมายหน้าที่งานในการรับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่......./๒๕๖๐
วันศุกร์ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ลาดับ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ที่
รับหนังสือเชิญประชุม
เข้าร่วมประชุม
๑ นางพรศรี หนูสง
ผู้อานวยการ
๒ นางสาวจารุพรรณ หนูสง
ผู้จัดการ
๓ นางสาวธนากาญจน์ ขุนยัง
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
๔ นางนิยะดา เยียนจันทร์
รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ นร.
๕ นายชัยวัฒน์ มุขช่วย
ฝ่ายระบบดูแล นร. นศ.
๖ นายอิทธิพงษ์ ขาจีด
ฝ่ายกิจกรรม นร.นศ.
๗ นางจิรัฐติกาล คชเสน
หัวหน้าธุรการ
๘ นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
๙ นายไพรัช นิลวรรณ
เลขานุการ
๑๐ นางสาวกัลยา เหมือนใจ
เหรัญญิก
๑๑ นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด
ปฏิคม
๑๒ นางสาวเกษริน เรืองประดับ
กรรมการ
๑๓ นางสาวชัญญานุช ชูทอง
กรรมการ
๑๔ นางสาวอังคณา สิทธิ์มาก
กรรมการ
๑๕ นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว
กรรมการ
๑๖ นายรุจิรวัฒน์ งามขา
กรรมการ
๑๗ นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม
กรรมการ
๑๘ นายนิรันทร์ หนูสุวรรณ
กรรมการ
๑๙ คณะกรรมการ อวท.
กรรมการ
๒๐ นางสาววิสา พลเหมือน
กรรมการ

บันทึกข้อความ
ส่วน
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จ
ที่
๕๓/๒๕๖๐
วันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ตามที่คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ นายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ได้ประชุมในวัน ศุกร์ ที่ ๕ เดือ นพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประกัน
คุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เพื่อจัดเตรียมดาเนินงานโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี
๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบตามรายละเอียดที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวเกษริน เรืองประดับ)
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอิทธิพงษ์ ขาจีด)
(นางนิยะดา เยียนจันทร์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 อนุญาต

 ไม่อนุญาตเนื่องจาก..............................................................

ลงชื่อ....................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางพรศรี หนูสง)
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

รายงานการประชุมโครงการ วันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ .........
วันศุกร์ ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
………………………………………………………
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นายธนกฤต
นายศักรินทร์
นางสาวสุชาดา
นายนพดล
นางสาววิรินดา
นางสาวศุภวรรณ
นางสาวมรกต
นางสาวนิสากร
นางสาวรุ่งฤดี
นางสาวแพรวนภา
นายชัยวัฒน์
นายพีรณัฐ
นางสาวปิยวรรณ
นางสาววราภรณ์

เกลี้ยงแก้ว
ปานลักษณ์
กระเทศ
ตุดบัว
คงพรหม
ศรีนุ่น
สุวรรณ
รัตนะ
ลอยลิบ
ขาวคง
นุ่นคง
ศรีสุข
ไชยคา
สุกดา

นายยก อวท.
รองประธาน นายยก อวท.
เหรัญญิก
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
สาเหตุที่ไม่มา
๑..........-............................
...................-.......................
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอังคณา สิทธ์มาก ครูที่ปรึกษาโครงการ
เริ่มประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเตรียมการเกี่ยวกับโครงการ วัน สาคัญ ทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประกันคุณภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ให้พร้อมในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนนักศึกษาทราบด้วย
๑.๒ สถานที่จัดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ วัดโคกเนียน และวัดประดู่หอม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาชมรม
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.
ลงชื่อ
เลขานุการ
(...............................................)
ผู้จดรายงานการประชุม
ลงชื่อ

นายยก อวท.
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ
ครูที่ปรึกษา ฯ
(นางสาอังคณา สิทธ์มาก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วน นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๐
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
เรียน

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ

ด้วยคณะกรรมการนักองค์การวิชาชีพฯ มีความประสงค์จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจัดโครงการวันไหว้
ครู ประจาการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เสียงตามสาย
๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
๓. Facebookวิทยาลัยฯ
๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์
โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์ ดังนี้
เชิญชวน คณะครู – อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมโครงการวันสาคัญทางศาสนา ประจาปี ๒๕๖๐
มีกาหนดการ ดังนี้
วันวิสาขบูชา ในวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ วัดโคกเนียน อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ วัดโคกคีรีและวัดประดู่หอม อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันสารทเดือนสิบ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ วัดโคกเนียน อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายธนกฤต เกลี้ยงแก้ว)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาววิสา พลเหมือน)
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอิทธิพงษ์ ขาจีด)
(นางนิยะดา เยียนจันทร์)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 อนุญาต

 ไม่อนุญาตเนื่องจาก..............................................................

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางพรศรี หนูสง)
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

ปฏิทินโครงการ วันสาคัญทางศาสนา
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรม
สถานที่
1.วันวิสาขบูชา
วัดโคกเนียน
2.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดโคกคีรีและวัดประดู่หอม
3.วันสารทเดือนสิบ
วัดโคกคีรี

ช่วงเวลาดาเนินโครงการ
10 พฤษภาคม 2560
8 กรกฎาคม 2560
20 กันยายน 2560

