
แบบประเมินตอนที่ 2  การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
เป้าหมายท่ี  1  การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี 

1.1  แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2  แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
1.3  แผนกพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1.4  แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
1.5  แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมายท่ี  2  การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่ง 
 2.1  แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2  แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3  แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2.4  แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
2.5  แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 

โครงการ                     วันส าคัญทางศาสนา ประจ าปี 2560 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

2.  เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความส าคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัน   
     ส าคัญต่าง ๆ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวันส าคัญต่างๆ ของไทย 
                               

ลักษณะงาน ข้อพิจารณา 
ตัวชี้วัด  

(ปริมาณ 1,0 / คุณภาพ 3,2,1,0) 

ปร
ิมา

ณ
ณณ

 
คุณ

ภา
พ 

1.การวางแผนงาน 1.1 แผนงานโครงการ 1. มีแผนงานและโครงการท่ีครบสมบูรณ์   
    (เป็นโครงการท่ีเขียนครบถ้วน เขียนถูกต้อง และผ่านการ

อนุมัติแล้ว) 
  

     1.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
     1.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
     1.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
     1.4  ไม่มี  0 
 1.2 ค าส่ังมอบหมาย

หน้าท่ี 
2.  มีค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ี ท้ังค าส่ังสถานศึกษา และ
ประกาศขององค์การฯถูกต้องตามระเบียบ 

  

     2.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
     
 
 
 

    



ลักษณะงาน ข้อพิจารณา 
ตัวชี้วัด  

(ปริมาณ 1,0 / คุณภาพ 3,2,1,0) 

ปร
ิมา

ณ 

คุณ
ภา
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   2.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
   2.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
   2.4  ไม่มี  0 

1.การวางแผนงาน 1.3 การประชุม 3. มีเอกสารการประกอบการประชุม (มีหนังสือขออนุญาต
จัดประชุม  มีหนังสือเชิญประชุม มีวาระการประชุมมีบันทึก
การประชุมตามวาระถูกต้องมีรายงานการประชุมยึดตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

  

     3.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
     3.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
     3.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
     3.4  ไม่มี  0 
2.  การด าเนินงาน 2.1 การประชาสัมพันธ์ 1.  มีข้อความประชาสัมพันธ์ชัดเจน ได้รับการอนุญาตจาก

สถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมกันไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

  

     1.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
    1.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
    1.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
    1.4  ไม่มี  0 
 2.2 ก าหนดการจัด

กิจกรรม 
2.  มีหลักฐานท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม เช่น ก าหนดการ 
ตารางการฝึกอบรม เกณฑ์ กติกา หนังสือประสานงาน ฯลฯ 

 
1 

 

 2.3 การจัดกิจกรรม 3.  มีหลักฐานการจัดกิจกรรม (มีรูปถ่ายการด าเนินงาน 
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
1 

 

 2.4 สมาชิกเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.  มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของ
โครงการ 

  

     4.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
     4.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
     4.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
     4.4  ไม่มี  0 
 2.5 งบประมาณ 5.  มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน และมี

การเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลักษณะงาน ข้อพิจารณา 
ตัวชี้วัด  

(ปริมาณ 1,0 / คุณภาพ 3,2,1,0) 
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     5.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
   5.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
   5.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
   5.4  ไม่มี  0 

3. การประเมินผล 3.1 เครื่องมือประเมิน 1.  มีเครื่องมือการประเมินกิจกรรม   
   (เครื่องมือการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เครื่องมือ

ครบตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เครื่องมือถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย) 

  

    1.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
    1.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
    1.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
    1.4  ไม่มี  0 
 3.2 สรุปรายงานผลการ

จัดกิจกรรม 
2. มีเอกสารสรุปรายงานผลตามท่ีก าหนด 
(มบีันทึกการรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารสรุปเป็น
รูปเล่ม ความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยของรูปเล่ม PDCA) 

  

   2.1  ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 องค์ประกอบ  3 
   2.2  ปฏิบัติได้ 2 องค์ประกอบ  2 
   2.3  ปฏิบัติได้ 1 องค์ประกอบ  1 
   2.4  ไม่มี  0 



๑. ชื่อโครงการ   วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาองค์การนัก     
                                       วิชาชีพฯ และคณะกรรมการองค์การในอนาคตแห่งประเทศไทย  
                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
๓. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ 
    อาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
๓.๑.๑. ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑   ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ๓ สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม และ
ก าหนดเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 

มาตรฐานที่  ๒ 
๓.๒.๑. ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒.๔  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ๕  สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ   เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการด ารงตน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่า  ๕  ของงบด าเนินการ 

๔. หลักการและเหตุผล 
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมค าส่ังสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี ได้ร่วม

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคม
ปัจจุบัน  
๕. วัตถุประสงค์ 

๕.๑ เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 
     ๕.๒ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
     ๕.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความส าคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 
     ๕.๔ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีแก่ผู้เรียนครูและผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญ  

      และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและ   
      ปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ ตัวชี้วัด 

คณะครู เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จ านวน ๒๘๔ คน 

- สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ ๘๐ 

ด้านคุณภาพ ตัวชี้วัด 
นักเรียน นักศึกษา แสดงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และการ
ท านุบ ารุงศาสนา ปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ฝึกสมาธิปัญญาให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตน
ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี  

๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี   
    ของรัฐได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และท ากิจกรรมในวัน   
    ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 
    ของรัฐเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
    สามารถน าไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง 
๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 
    ของรัฐน าธรรมะไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
    จริยธรรมอยู่รวมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
 
๘. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

๑. จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
๒. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน 
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๔. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 
๕. ด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ประเมินผลโครงการ 
๗. สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
๙. สถานที่ด าเนินโครงการ  
          - ณ  วัดโคกคีรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
 - ณ  วัดโคกเนียน  อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 - ณ  วัดประดู่หอม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
 
๑๐. งบประมาณในการด าเนินงาน 

- ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน   ๔๐๐    บาท  ( ส่ีร้อยบาทถ้วน) 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

๑.   ค่าด าเนินงาน ๒๐๐   
๒.   ค่าสรุปโครงการ ๒๐๐  

 ๔๐๐  



 
๑๑. ปัญหาและอปุสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   

- สภาพภูมิอากาศ 
 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม และท า 
     กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
          ๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง น าหลักธรรมไปรับใช้ในการด าเนิน  
                         ชีวิตประจ าวัน 
          ๓. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในสังคมอย่าง  
                         สันติสุข 
          ๔. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาสังคม 
             ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 

๑๓. การติดตามผลประเมินผล 
 - แบบประเมิน 
 - ใบงาน 

 
 
ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายธนกฤต  เกล้ียงแก้ว)                         (นางสาววิสา    พลเหมือน) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย         ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี 
 
 
ลงช่ือ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)       (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นกัศึกษา 
 
 

 
ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                              (นางพรศร ี หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 

 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วน  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ท่ี  ๑๒ / ๒๕๖๐  วันท่ี     ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐         
เรื่อง  ขออนุมัติและอนุญาตด าเนินโครงการ วันส าคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐       
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   

ด้วย ตัวแทนนักเรียนประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ได้จัดท าโครงการ วันส าคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐        เพื่อ
พัฒนานักเรียนนักศึกษา  ให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี  มีความสุข  โดยก าหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม – เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐    ณ  วัดโคกเนียน วัดโคกคีรีและวัดประดู่หอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามเสนอ  ขอได้โปรด 
   ๑.  อนุมัติ     โครงการ  วันส าคัญทางศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๒.  อนุญาต   ให้ด าเนินการตามโครงการ  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือน 

        กันยายน  ๒๕๖๐   
                  
ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายธนกฤต   เกล้ียงแก้ว)                                    (นางสาววิสา  พลเหมือน)   
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย        ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี 
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                               (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
 หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                             
             อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 
                                          

            ลงช่ือ............................................ผู้อนุมติัโครงการ 
(นางพรศรี  หนูสง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
ท่ี  ......... / ๒๕๖๐ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการ   วันส าคัญทางศาสนา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
........................................................ 

 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ก าหนดจัด
โครงการ วันส าคัญทางศาสนา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ใน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐                        
ณ  วัดโคกเนียน และวัดประดู่หอม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์แก่
สถานศึกษา  วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
        ๑.๑  นางสาวธนกาญจน์    ขุนยัง  ประธานกรรมการ  
        ๑.๒  นางนิยะดา   เยียนจันทร์ รองประธานกรรมการ  
        ๑.๓  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  กรรมการ  
        ๑.๔  นายไพรัช   นิลวรรณ กรรมการ  
        ๑.๕  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  กรรมการ  

      ๑.๖  นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ 
        ๑.๗  นางสาวอังคณา  สิทธิ์มาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่    

๑.  อ านวยความสะดวกในการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ 
๒.  ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

   
  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
        ๒.๑  นางนิยะดา   เยียนจันทร์ ประธานกรรมการ 
        ๒.๒  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓  นายไพรัช   นิลวรรณ กรรมการ  
        ๒.๔  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  กรรมการ  
       ๒.๕  นางสาววิสา  พลเหมือน กรรมการ  
                           ๒.๖  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ 
        ๒.๗  นางสาวกัลยา     เหมือนใจ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
๒. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้แก่ผู้สนใจทราบ 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 



 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 

        ๓.๑  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒  นายไพรัช   นิลวรรณ รองประธานกรรมการ 
        ๓.๓  นางสาววิสา  พลเหมือน กรรมการ 
        ๓.๔  นางสาวเกษริน  เรืองประดับ กรรมการ  
         ๓.๕  นักการภารโรงทุกท่าน   กรรมการ 
        ๓.๖  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ   

      ๓.๗  นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด  กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าที่   

ป้ายประชาสัมพันธ์  และต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
   

๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผล   ประกอบด้วย 
        ๔.๑  นายนิรันทร ์  หนูสุวรรณ ์ ประธานกรรมการ  

      ๔.๒  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  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. ออกแบบประเมินผลการด าเนินการ 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   
๕.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี   ประกอบด้วย 

        ๕.๑  นางสาวชัญญานุช  ชูทอง  ประธานกรรมการ  
        ๕.๒  นางสาวเกษริน  เรืองประดับ รองประธานกรรมการ  
        ๕.๓  นางสาวอังคณา  สิทธิ์มาก กรรมการ  
        ๕.๔  นางสาวภัศรา  อินทร์ภักด ี กรรมการ  
        ๕.๕  นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่   
๑. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรม 
๒. จัดท าบัญชีรับจ่าย 

 
ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป 
 
 



ส่ัง  ณ  วันท่ี ….....…เดือนพฤษภาคม       พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 

ลงช่ือ................................................. 

 (นางพรศรี  หนูสง) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
ท่ี          / ๒๕๖๐ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ วันส าคัญทางศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 
 ด้วย นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ก าหนดจัด
โครงการ วันส าคัญทางศาสนา ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐  ณ  วัด
โคกเนียน วัดโคกคีรี และวัดประดู่หอม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง           

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงขอแต่งต้ัง  
คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  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 ข าจีด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่    อ านวยการและให้ค าปรึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
   ๒.๑   นายธนกฤต เกล้ียงแก้ว ประธานกรรมการ 
        ๒.๒   นายศักรินทร ์ ปานลักษณ์ รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓   นางสาวศุภวรรณ ศรีนุ่น  กรรมการ 
        ๒.๔   นางสาวสุชาดา กระเทศ  กรรมการ 
        ๒.๕   นางสาววราภรณ์ สุกด า  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๖   นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่   

 ๑.  จัดเตรียม  วางแผนการด าเนินการตามโครงการ   
 ๒.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 ๓.  ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ   
 ๔.  จัดเตรียมด้านพิธีการ  และประสานงานในระหว่างการด าเนินการ   
 ๕.  จัดท าค ากล่าวรายงานก าหนดการ 
 



๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
        ๓.๑  นางสาวศุภวรรณ ศรีนุ่น  ประธานกรรมการ 
        ๓.๒  นางสาวสุนิตา เขียดแหละ รองประธานกรรมการ 
       ๓.๓   นายนภดล  ตุดบัว  กรรมการ 
        ๓.๔   นางสาวปิยวรรณ ไชยค า  กรรมการ 
        ๓.๕   นางสาวพัชรี คงแข็ง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๖   นางสาวมัลลิกา รักจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่   

 ๑.  ประสานงานจัดสถานท่ี  
   

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. ในการท าป้ายประชาสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทราบ 

 ๒.  ท าหน้าท่ีพิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ 

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.  จัดท าแฟ้มลงช่ือของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ๒.  สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการให้องค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย      
      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  กรรมการและเลขานุการ 
   ๗.๖   นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
 ๑.  จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในโครงการ 
 ๒.  เบิกจ่ายเงินให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

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     และติดต้ังเครื่องเสียงท่ีใช้ในกิจกรรม 
 ๒.  บันทึกภาพนิ่ง    ตลอดจนเสร็จส้ินโครงการ 
 
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 พรหมทองรักษ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
 ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผล 
 ๒.  แจกแบบสอบถาม  สรุปรายงานการประเมินผล  และสรุปรายงานการจัด    
               กิจกรรมรายงานต่อสถานศึกษา 
 ๓.  สรุปข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 

ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ                    
เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     



                                                                ลงช่ือ........................................................ 

(นายธนกฤต  เกล้ียงแก้ว) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



              
บันทึกข้อความ 

ส่วน    นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  /  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ        น           
ท่ี                     / ๒๕๖๐.                 วันท่ี   ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐                         ส                   
เรื่อง      ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ                                               ใ                                                             
เรียน      ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            
            วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ณ วัดโคกเนียน และวัดประดู่หอม อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  นั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม จึงขออนุญาตประชุมในวันท่ี  ๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประกันคุณภาพ  
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                                                                                          
ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายธนกฤต   เกล้ียงแก้ว)                                   (นางสาวอังคณา  สิทธิ์มาก)   
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)            (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
                              
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
 

ลงช่ือ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางพรศรี  หนูสง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ            
ท่ี                         / ๒๕๖๐                       วันท่ี      ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐               ๒      
เรื่อง      ขอเชิญประชุม                                                     ส            
 
เรียน      คณะครูอาจารย์ และ กรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                           
            ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ด้วยคณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   มีเรื่องท่ีจะเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดโครงการวันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี  ๒๕๖๐  ดังนั้น คณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   จึงเชิญคณะครูอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุม ในวันท่ี   ๕  เดือน   พฤษภาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐  น.   ณ  ห้องประกันคุณภาพ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   
                                                                                                                                                           
                                                                                                                        
 

                                                                                                  

(นายธนกฤต  เกล้ียงแก้ว) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐   

คร้ังที่......../๒๕๖๐   
 วันศุกร์  ท่ี  ๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประกันคุณภาพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพทัลุงบริหารธุรกิจ 
.................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  การจัดโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๑.๒  สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

     
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

      - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
      - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 
๔.๑ การจัดรูปแบบงาน และ ด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 
๔.๒ การแต่งต้ังค าส่ัง มอบหมายหน้าท่ีงานในการรับผิดชอบ 

     
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

คร้ังที่......./๒๕๖๐ 
วันศุกร์   ท่ี    ๕    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลงุบริหารธุรกิจ  เวลา ๑๖.๐๐  น. 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ลายมือชื่อ 
รับหนังสือเชิญประชุม 

ลายมือชื่อ 
เข้าร่วมประชุม 

๑ นางพรศรี  หนูสง ผู้อ านวยการ   
๒ นางสาวจารุพรรณ  หนูสง ผู้จัดการ   
๓ นางสาวธนากาญจน์  ขุนยัง รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ   
๔ นางนิยะดา  เยียนจันทร ์ รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ นร.   
๕ นายชัยวัฒน์  มุขช่วย ฝ่ายระบบดูแล นร. นศ.   
๖ นายอิทธพิงษ์  ข าจีด ฝ่ายกิจกรรม นร.นศ.   
๗ นางจิรัฐติกาล  คชเสน หัวหน้าธุรการ   
๘ นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร เจ้าหน้าท่ีธุรการ   
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  งามข า กรรมการ   
๑๗ นายชาญวิทย์  ฤทธินิ่ม กรรมการ   
๑๘ นายนิรันทร์  หนูสุวรรณ กรรมการ   
๑๙ คณะกรรมการ อวท. กรรมการ   
๒๐ นางสาววิสา  พลเหมือน กรรมการ   
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วน        นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    จ 
ท่ี    ๕๓/๒๕๖๐  วันที่       ๘   พฤษภาคม  ๒๕๖๐     
เร่ือง    ขอส่งรายงานการประชุม          

เรียน     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

  
 ตามท่ีคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  นายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง 
บริหารธุรกิจ   ได้ประชุมในวันศุกร์  ท่ี   ๕   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประกัน
คุณภาพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    เพื่อจัดเตรียมด าเนินงานโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา   ประจ าป ี 
๒๕๖๐ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น  จึงขอรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบตามรายละเอียดท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายธนกฤต   เกล้ียงแก้ว)                                   (นางสาวเกษริน  เรืองประดับ)   
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย           ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)             (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา                                          
 

  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 
 
    
                                             ลงช่ือ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นางพรศรี  หนูสง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             วทิยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
      
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
คร้ังที่ ......... 

วันศุกร์  ท่ี    ๕    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลงุบริหารธุรกิจ   

……………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นายธนกฤต เกล้ียงแก้ว นายยก อวท.  
๒. นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ รองประธาน นายยก อวท. 
๓. นางสาวสุชาดา กระเทศ  เหรัญญิก  
๔. นายนพดล  ตุดบัว  ปฏิคม 
๕. นางสาววิรินดา คงพรหม ประชาสัมพันธ์ 
๖. นางสาวศุภวรรณ ศรีนุ่น  กรรมการ 
๗. นางสาวมรกต สุวรรณ   กรรมการ 
๘. นางสาวนิสากร รัตนะ  กรรมการ   
๙. นางสาวรุ่งฤดี ลอยลิบ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวแพรวนภา ขาวคง  กรรมการ 
๑๑. นายชัยวัฒน ์ นุ่นคง  กรรมการ 
๑๒. นายพีรณัฐ  ศรีสุข  กรรมการ 
๑๓. นางสาวปิยวรรณ ไชยค า  กรรมการ 
๑๔. นางสาววราภรณ์ สุกด า  เลขานุการ 

  
ผู้ไม่มาประชุม    สาเหตุที่ไม่มา 

๑..........-............................  ...................-....................... 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวอังคณา  สิทธ์มาก   ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา   ๑๖.๐๐ น. 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  ท าหน้าท่ี

ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  การเตรียมการเกี่ยวกับโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นในระหว่าง  

เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ณ  ห้องประกันคุณภาพ  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดเตรียมเอกสารและสถานท่ีให้พร้อมในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนนักศึกษาทราบด้วย 

๑.๒  สถานท่ีจัดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  
       ณ  วัดโคกเนียน และวัดประดู่หอม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 



 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ไม่มี 
   
  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
     ไม่มี 
   
  ข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาชมรม  
     ไม่มี  
   
  เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๓๐ น. 
 
       
      ลงช่ือ                       เลขานุการ 
            (...............................................) 
               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
      ลงช่ือ    นายยก อวท. 
               (นายธนกฤต  เกล้ียงแก้ว) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
   
     
      ลงช่ือ         ครูที่ปรึกษา ฯ 
            (นางสาอังคณา   สิทธ์มาก) 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วน  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ท่ี      ๑๗ / ๒๕๖๐           วันท่ี      ๘   พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐        
เรื่อง     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ         
 

เรียน     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง 
           บรหิารธุรกิจ 
          

 ด้วยคณะกรรมการนักองค์การวิชาชีพฯ  มีความประสงค์จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจัดโครงการวันไหว้
ครู  ประจ าการศึกษา ๒๕๖๐  ในระหว่างวันท่ี  ๘ – ๙ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑.  เสียงตามสาย 
๒.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
๓.  Facebookวิทยาลัยฯ 
๔.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 

เชิญชวน   คณะครู – อาจารย์   นักเรียนนักศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการวันส าคัญทางศาสนา  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

มีก าหนดการ ดังนี้ 
วันวิสาขบูชา ในวันพุธท่ี  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ   วัดโคกเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันเสาร์ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ   วัดโคกคีรีและวัดประดู่หอม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
วันสารทเดือนสิบ ในวันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ณ   วัดโคกเนียน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายธนกฤต   เกล้ียงแก้ว)                                    (นางสาววิสา  พลเหมือน)   
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย       ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี 
 
ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
       (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                      (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
 
 



                        
       อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                  (นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ปฏิทินโครงการ  วันส าคัญทางศาสนา 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
   

กิจกรรม สถานที ่ ช่วงเวลาด าเนินโครงการ 
1.วันวิสาขบูชา วัดโคกเนียน 10 พฤษภาคม 2560 
2.วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดโคกคีรีและวัดประดู่หอม 8 กรกฎาคม 2560 
3.วันสารทเดือนสิบ วัดโคกคีรี 20 กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


