
                              บันทึกข้อความ 
ส่วน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ                         
ท่ี       /๒๕๖๑  วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                    
เรื่อง     ขออนุมัติและอนุญาตด าเนินโครงการ                                                                      .                                                                                         
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
  
  ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ

บริการวิชาชีพให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่อง โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในท่ี ๑๑ – ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
                    ได้แก่           

       (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามเสนอ ขอได้โปรด  

๑.  อนุมัติ     โครงการ บริการวิชาชีพให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่อง โครงการพี่สอนน้องเพื่อ 
                 เตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
                  

 ๒.  อนุญาต   ให้ด าเนินการตามโครงการ  ในวันอังคาร ท่ี ๑๑ – ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
         

  
ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 



วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 

วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกุล : นางสาวอรณิช  ทองนุ่น 
ต าแหน่ง : ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกจิ        โทรศัพท์  .............-................ 
โทรสาร.........................-...........................                              โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 06๕-๐๔๕๙๑๕๖ 
E-mail : Oranit62256@gmail.com 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
             ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  จัดเป็นสารสนเทศท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานการควบคุม การ
ติดตามและประเมินผลตลอดจนการรายงานผลการ ด าเนินงานด้านต่างๆอันเป็นกลไกลหนึ่งของการบริหาร 
จัดการของหน่วยงาน ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันมีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานและ การ
บริหารงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
    ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้เล็งเห็นความส าคัญของสารสนเทศต่อในการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จึงได้
จัดให้มีการให้ความรู้แก่สถานศึกษาอื่นๆภายใต้โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์น าความรู้เกี่ยวกับการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปเผยแพร่ให้แก่น้องๆ ได้เรียนรู้และรู้จักการ
ใช้อินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในต าบลทะเลน้อยและต า บลพนางตุง รู้จักกับ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและจะสามารถน าไปปรับใช้กับการเรียน และการใช้ชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
                               
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :     
     ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างผลงานในส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าส่ือมา 
           ใช้ ในทางท่ีถูกต้อง 
     ๓.๒ เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงการใช้งาน ความยากง่ายของส่ือิเล็กทรอนิกส์แต่ละโปรแกรมว่ากว่าจะ 
           มาเป็นส่ือทีวีหรือส่ือออนไลน์ผ่านขั้นตอนใดบ้าง 
     ๓.๓ เพื่อให้เห็นถึงระบบการจัดการความรู้การเรียนท่ีดี และกว้างขวางออกไป 
     ๓.๔ เพื่อให้น้องๆนักเรียนความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 ๔. ผลผลิตของโครงการ (Output)  
    น้องๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
     มี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของรูปแบบการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสนใจกับผลงาน  
 
 ๕. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)  
    นักเรียน              (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ       

มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของรูปแบบการสร้างส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสนใจกับผลงาน 
ของตนเองเป็นอย่างมาก 



๖. กลุ่มเป้าหมาย : 
           ๖.๑ เชิงปริมาณ 
     - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
       อิเล็กทรอนิกส์จ านวน โรงเรียนละ 15 คน 
   ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
    -น้องๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน  
                   จังหวัดพัทลุง 

               ได้แก่      (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ :  

-น้องๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน  
   จังหวัดพัทลุง 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
    ๘.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างผลงานในส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าส่ือมา 
          ใช้ ในทางท่ีถูกต้อง 
   ๘.๒ นักเรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งาน ความยากง่ายของส่ือิเล็กทรอนิกส์แต่ละโปรแกรมว่ากว่าจะ  
         มาเป็นส่ือทีวีหรือส่ือออนไลน์ผ่านขั้นตอนใดบ้าง  
   ๘.๓ นักเรียนเห็นถึงระบบการจัดการความรู้การเรียนท่ีดี และกว้างขวางออกไป  
   ๘.๔ นักเรียนความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ   -น้องๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 

ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง 
อ าเภอควนขนุน  
   จังหวัดพัทลุง ได้แก่    
  (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
  (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
  (๓) โรงเรียนวัดเขาอ้อ 
  (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 

      (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ  
   

 

๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๕ คน 

เชิงคุณภาพ -แบบประเมินการเข้าร่วม 
 

ร้อยละ ๘๐ 

เชิงเวลา วันด าเนินโครงการ ท่ี วันท่ี ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ๒,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้: 
 

 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 
จ านวน 

คร้ัง เร่ือง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ   

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

ม.
ค.

 - 
มี.

ค.
 

เม
.ย

 - 
มิ.

ย.
 

 
ก.

ค 
-  

ก.
ย.

 
ต.

ค 
– 

ธ.ค
. 

 

งบ
ด าเนิน 
งาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุ

น 

ขั้นวางแผนงาน(P)           
๑.ก าหนดเป้าหมายและ
ระดับความส าเร็จของ

โครงการ 

    30 คน -น้องๆนักเรียน
โรงเรียนขยาย

โอกาส ในต าบล
ทะเลน้อย และ
ต าบลพนางตุง 
อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

- - - - 

๒.ผู้รับผิดชอบหลักหา
วิธีการด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมาย 

 
 
     - 

 
- - - 

ขั้นด าเนินการ (D)       - - - - 

3.ปรึกษาโครงการ       - - - - 
๔.ร่างและเขียน

โครงการ 
      - - - - 

๕.ขออนุมัติโครงการ       - - - - 

๖.ประชุมจัดเตรียม
ติดต่อ ประสานงานเชิญ

วิทยากร 

      - - - - 

๗.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

      - - - - 

๘.ด าเนินตามโครงการ       ๒,๐๐๐ - - - 

๙.ออกติดตามผลการ
ด าเนิน โครงการ 

      - - - - 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(C) 

      - - - - 

๑๐.รวบรวมข้อมูลและ
ผลการด าเนินงานสรุป
และประเมินผล 

      - - - - 

๑ ๒ ๓

 

๔ 



๑๑.วิเคาระห์ปัญหา
และ อุปสรรค์ 

 
 

     - 
 

- - - 

ขั้นปรับปรุงตามผล
การประเมิน(A) 

      - - - - 

๑๒.ก าหนดแนวทางใน
การปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

      - - - - 

๑๓.จัดท าข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

      - - - - 

๑๔.จัดท าเอกสาร       - - - - 

   รวมเงิน 
  งบประมาณรวมท้ังโครงการ 

๒,๐๐๐ - - - 

๒,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม/ระยะเวลาการด าเนินงานตามระบบ PDCA 
รายการ ระยะเวลาด าเนินงาน(ว/ด/ป) 

ขั้นวางแผนงาน(P)  
๑.ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ ๑๘  มิ.ย  ๖๑ 
๒.ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์หา
วิธีการและกระบวนการในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการท่ีก าหนดไว้ 

๑๙  มิ.ย  ๖๑ 

ขั้นด าเนินการ (D)  
๑.ปรึกษาหารือการจัดท าโครงการ ๒๗  มิ.ย ๖๑ 
๒.ร่างและเขียนโครงการ ๒๘  มิ.ย ๖๑ 
๓.ขออนุมัติโครงการ  ๔  ก.ย ๖๑ 
๔.ประชุม จัดเตรียม ติดต่อประสานงานสถานท่ี ๖  ก.ย ๖๑ 
๕.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๖ ก.ย ๖๑ 
๖.ด าเนินตามโครงการ ๑๑ – ๑๓ ก.ย ๖๑ 
๗.ออกติดตามผลการด าเนินโครงการ ๑๑ – ๑๓  ก.ย ๖๑ 
ขั้นสรุปและประเมินผล(C)  
๑.รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและระดับความส าเร็จของโครงการ และ
สรุปผลการประเมินโครงการ 

๑๘ ก.ย ๖๑ 

๒.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงาน ๒๐ ก.ย ๖๑ 
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  
๑.ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๒๑ ก.ย ๖๑ 

๒.จัดท าเสนอแนะเพิ่มเติม(ถ้ามี) ๒๕ ก.ย ๖๑ 
๓.จัดท าเอกสาร/จัดบอร์ดกิจกรรม ๒๑ ก.ย ๖๑  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑.การติดตามผลและประเมินผล 
 - แบบสอบถาม 
 - ผลงาน 
๑๒.ปัญหาและอปุสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

12.1 สภาพอากาศ 
12.2 เครื่องเสียงขัดข้อง 
 

 
 
 
ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 



วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ท่ี…………/ ๒๕๖๑ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาชีพให้ความรู้สู่สถานศึกษา 
เร่ือง โครงการพี่สอนนอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอรืธุรกิจ   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ก าหนดจัดโครงการบริการวิชาชีพให้ความรู้ สู่สถานศึกษาเรื่อง 
โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๑-๑๓ เดือน กันายายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.   ได้แก่           
                                      (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                      (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ                 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงขอแต่งต้ัง 
คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นางพรศร ี   หนูสง  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นางนิยะดา   เยียนจันทร์ รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  นางสาวธนกาญจน ์  ขุนยัง  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๕  นางปัณธิษา      พรหมทอง กรรมการ 
  ๑.๖  นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด  กรรมการ 
  ๑.๗  นางสาวกัลยา        เหมือนใจ กรรมการ 
  ๑.๘  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่    อ านวยการและให้ค าปรึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นางสาวอินทิรา    จันทร์อินทร์ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นายกษิดิ์เดช   ทองช้ัน  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายมนัส      จันทร์จักษุ กรรมการ 
  ๒.๔  นางสาวกัญญารัตน์   ชุมพราหม กรรมการ 



  ๒.๕  นางสาวเกวลิน   สุขสมนึก กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวพรพรรณ     รักษ์แก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   
๑.  จัดเตรียม  วางแผนการด าเนินการตามโครงการ   
๒.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
๓.  ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ   
  ๔.  จัดเตรียมด้านพิธีการ  และประสานงานในระหว่างการด าเนินการ 
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
  ๓.๑   นายมนัส     จันทร์จักษุ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒   นางสาวนพมาศ    จันทร์ฉาย รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓   นางสาวรัตนาวดี    ปานเพชร กรรมการ 
  ๓.๔   นายเวทิศ    บุญตุโล  กรรมการ 
  ๓.๕   นายนฤเบศ    ด าลม  กรรมการ 
            ๓.๖   นางสาวอินทิรา     จันทร์อินทร์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี   
๑.  จัดสถานท่ี 
๒.  วางอุปกรณ์  โต๊ะรับลงทะเบียน และอื่น ๆ 
 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  ๔.๑   นางสาวเกวลิน    สุขสมนึก ประธานกรรมการ 
  ๔.๒   นางสาวกัญญารัตน์  ชุมพราหม รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓   นางสาวแพรวนภา   ขาวคง  กรรมการ 
  ๔.๔   นางสาวจันจิรา   ศรีสุวรรณ กรรมการ 
  ๔.๕   นายศุภวิชญ์     หนูรอด  กรรมการ 
   ๔.๖   นางสาวพรพรรณ     รักษ์แก้วกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   
๑.  ท าป้ายประชาสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ 
๒.  พิธีกรตลอดการจัดโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  
๕.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
   ๕.๑   นางสาวพรพรรณ    รักษ์แก้ว ประธานกรรมการ 
   ๕.๒   นางสาวอินทิรา    จันทร์อินทร์ รองประธานกรรมการ 
   ๕.๓   นายกษิดิ์เดช    ทองช้ัน  กรรมการ 
   ๕.๔   นายนฤเบศ    ด าลม  กรรมการ 
   ๕.๕   นายมนัส     จันทร์จักษุ กรรมการ 
    ๕.๖   นางสาวนพมาศ    จันทร์ฉาย กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   



๑.  จัดท าแฟ้มลงช่ือของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๒.  จัดพิมพ์เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.  สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการให้ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจทราบ 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายบริการและต้อนรับ  ประกอบด้วย 
            ๖.๑   นายมนัส     จันทร์จักษุ ประธานกรรมการ 
   ๖.๒   นายกษิดิ์เดช    ทองช้ัน  รองประธานกรรมการ 
   ๖.๓   นางสาวอินทิรา     จันทร์อินทร์ กรรมการ 
   ๖.๔   นายพีระศักดิ์    สมสง  กรรมการ 
   ๖.๕   นางสาวกัญญารัตน์   ชุมพราหม กรรมการ 
   ๖.๖   นางสาวพรพรรณ     รักษ์แก้วกรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าท่ี   
๑.  จัดเตรียมอาหาร  เครื่องด่ืม  และอาหารว่าง 
๒.  จัดนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิดและตลอดจนเสร็จส้ินโครงการ 
 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
  ๗.๑   นางสาวนพมาศ    จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ 
  ๗.๒   นางสาวรัตนาวดี    ปานเพชร รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓   นางสาวปาริฉัตร    คงแก้ว       กรรมการ 
  ๗.๔   นายเวทิศ    บุญตุโล  กรรมการ 
  ๗.๕   นางสาวสุทาสินี    บัวคง  กรรมการ 
   ๗.๖  นางสาวแพรวนภา    ขาวคง  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าท่ี   
๑.  จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในโครงการ 
๒.  เบิกจ่ายเงินให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ และทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย  
 
  ๘.๑  นายพีระศักดิ์    สมสง  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นายมนัส     จันทร์จักษุ รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓  นางสาวพรพรรณ    รักษ์แก้ว กรรมการ 
  ๘.๔  นายนฤเบศ    ด าลม  กรรมการ 
  ๘.๕  นางสาวมาริฉัตร    ศรีแก้วคง กรรมการ   
  ๘.๖  นางสาวนพมาศ    จันทร์ฉาย กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี   
  ๑.  บันทึกภาพนิ่ง ตลอดจนเสร็จส้ินโครงการ 
 
 



๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๙.๑  นายกษิดิ์เดช    ทองช้ัน  ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นางสาวอินทิรา     จันทร์อินทร์ รองประธานกรรมการ 
  ๙.๓  นายศุภวิชญ์    หนูรอด  กรรมการ 
  ๙.๔  นางสาวรัตนาวดี    ปานเพชร กรรมการ 
  ๙.๕  นางสาวแพรวนภา    ขาวคง  กรรมการ 
   ๙.๖  นางสาวพรพรรณ    รักษ์แก้วกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   
๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผล   
๒.  แจกแบบสอบถาม  สรุปรายงานการประเมินผล และสรุปรายงานการจัดกิจกรรม        
     รายงานต่อสถานศึกษา จัดบอร์ดเผยแพร่ผลงาน 
๓.  สรุปข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
 
  ท้ังนี้ให้ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
                                                                  
 
                                                                 ลงช่ือ…………………………………………………….                                            
  
        (นายนัฐชัย   แจ้งจุน) 
                                                              นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ประเทศไทย 
                                                                          
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 บันทึกข้อความ 
ส่วน  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ                                      
ท่ี              /๒๕๖๐ วันท่ี  ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                             
เรื่อง   ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ                                                                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

            
            ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
    ได้จัดโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่อง สร้าง โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๑-๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑   โรงเรียนท่ีเข้าร่วมประกอบด้วย 
                                    (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                           (๔) โรงเรียนวัดโคกศักด์ิ 
                                    (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ                 

 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม จึงขออนุญาตประชุมในวัน พุธ ท่ี ๒๙ เดือน สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  ณ ห้อง ๑๓๐๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   
 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 



วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 

วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วน  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    
ท่ี            / ๒๕๖๐ วันท่ี  ๒๙   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑       
เรื่อง  ขอเชิญประชุม                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย           

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
             

             ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ได้จัดโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่อง สร้าง โครงการพี่สอนน้องเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๑-๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑    
  น้องๆนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้แก่              

                (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                            (๔) โรงเรียนวัดโคกศักด์ิ 
                                     (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ 
 

 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม จึงขออนุญาตประชุมในวัน พุธ ท่ี ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  ณ ห้อง ๑๓๐๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

                                                                                     (……………………………………………) 

                    นางสาวอรณิช  ทองนุ่น 

              (ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

      
 
 
  



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการให้ความรู้สถานศึกษาเรื่อง 
วิชาชีพให้ความรู้สู่สถานสถานศึกษาเร่ือง โครงการพี่สอนนอ้งเพือ่เตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คร้ังที่ ............ 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. 
ณ  ๑๓๐๕  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

.................................................. 
 
 ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงาน 
    

 ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
- 

 
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

- 
 
 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องท่ีเสนอเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา 

๔.๑ สถานท่ีในการศึกษาดูงาน 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องอื่น ๆ 
 
           ( ถ้ามี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม โครงการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๙  เดือน สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้อง สมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

……………………………………………………… 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอารีรัตน์   เทพสุวรรณกุล  ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๒. นางสาวอรณิช    ทองนุ่น   ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๓. นางสาวสมฤดี   เกื้อจอก   รองประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔. นางสาวเกศกนก   คงแก้ว   เลขานุการ 
๕. นางสาวพัฒนา    เส้งมหันต์  เหรัญญิก 
๖. นายพีระวิชญ์    คล้ายสมบัติ  นายทะเบียน   
๗. นางสาววรรณิษา   พรหมนุ้ย  ปฏิคม   
๘. นางสาวเกวลิน   สุขสมนึก  ประชาสัมพันธ์ 
๙. นางสาวปุณยนุช   ข ายา   กรรมการ 
๑๐. นายปนกรณ์    ทองข าดี   กรรมการ 
๑๑. นายธัญพิสิษฐ์    คงผอม   กรรมการ 
๑๒. นายภาณุวัตน์   อินท์ปาน  กรรมการ 
๑๓. นายเวทิศ    บุญตุโล   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวสิริกานต์   ทองรัตน์  กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม     

-       
 

เร่ิมประชุม  เวลา   ๑๖.๐๐ น 
    หัวหน้าโครงการในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

วาระที่  ๑  เร่ืองที่หัวหน้าโครงการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  การเตรียมการเกี่ยวกับโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันท่ี ๑๑ – ๑๓ เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๑    นักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
     
 



 
ได้แก่ (1) โรงเรียนวัดทะเลน้อย 

          (2) โรงเรียนวัดประดู่หอม 
          (3) โรงเรียนวัดไทรงาม 
                           (4) โรงเรียนวัดเขาอ้อ 
                              (5) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                              (6) โรงเรียนปัญญาวุธ 

โดยมอบหมายให้ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดเตรียมเอกสารและสถานท่ีให้พร้อมในการจัด
โครงการในครั้งนี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนนักศึกษาทราบด้วย 

 
๑.๒  สถานท่ีจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

น้องๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
    ได้แก่ (1) โรงเรียนวัดทะเลน้อย 
          (2) โรงเรียนวัดประดู่หอม 
          (3) โรงเรียนวัดไทรงาม 
                           (4) โรงเรียนวัดเขาอ้อ 
                              (5) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                              (6) โรงเรียนปัญญาวุธ 

 
๑.๓  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

      
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประธานเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การเตรียมความพร้อมประสานงานกับทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ไห้ขาดตก  
บกพร่อง 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ลงช่ือ.....................................................เลขานุการ 

(นางสาวเกศกนก  คงแก้ว) 
  ผู้จัดรายงานการประชุม 

 
 
ลงช่ือ.....................................................ประธานชมรม 

(นางสาวอรณิช  ทองนุ่น) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

            
 

ลงช่ือ.....................................................ครูที่ปรึกษา 
                                                                     (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 



รายชือ่อผู้เข้าร่วมประชุม 
นักศึกษาวิชาชีพด าเนินงานโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษา 

เร่ืองโครงการพี่สอนนอ้งให้ความรู้สู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ  ห้อง๑๓๐๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ลายมือชื่อ 

รับหนังสือเชิญ
ประชุม 

ลงชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม 

๑. นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี   
๒. นางสาวอรณิช  ทองนุ่น ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๓. นางสาวสมฤดี  เกื้อจอก  รองประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
๔. นางสาวพัฒนา  เส้งมหันต์ เหรัญญิก   
๕. นายพีระวิชญ์  คล้ายสมบัติ นายทะเบียน   
๖. นางสาววรรณิษา  พรหมนุ้ย ปฏิคม   
๗. นางสาวเกวลิน  สุขสมนึก ประชาสัมพันธ์   
๘. นางสาวปุณยนุช  ข ายา กรรมการ   
๙. นายปนกรณ์  ทองข าดี  กรรมการ   

๑๐. นายธัญพิสิษฐ์  คงผอม กรรมการ   
๑๑. นายภาณุวัตน์  อินท์ปาน กรรมการ   
๑๒. นายเวทิศ  บุญตุโล  กรรมการ   
๑๓. นางสาวสิริกานต์  ทองรัตน์ กรรมการ   

๑๔. นางสาวเกศกนก  คงแก้ว เลขานุการ   
  

 
 

 
 
 
 

 
 

        
 
 
 
 
 



           บันทึกข้อความ 
ส่วน  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ                                      
ท่ี              /๒๕๖๑ วันท่ี ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                             
เรื่อง   ขอส่งรายงานการประชุม                                                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

   ตามท่ีชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ได้ประชุมในวัน   
ท่ี ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  เพื่อ
จัดเตรียมด าเนินงานโครงการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วนั้น  จึงขอรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบตามรายละเอียดท่ีแนบ 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 
ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 



 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 

วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                          บันทึกข้อความ 
 
ส่วน  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    
ท่ี            / ๒๕๖๑ วันท่ี  ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       
เรื่อง  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการจัดการข้อมูลสารสนเทศ     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
   
ด้วยคณะกรรมการนักองค์การวิชาชีพฯ  มีความประสงค์จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจัดการศึกษาดูงาน     
ประจ าการศึกษา ๒๕๖๑  ในวันท่ี ๕ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

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

โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 

เชิญชวน   คณะครู – อาจารย์   นักเรียนนักศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
โครงการบริการวิชาชีพให้ความรู้สู่สถานศึกษาหัวข้อเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวัน ๑๑ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ  โรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

                           ได้แก่    (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                      (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ                 

 
 
 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 



ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 

วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 
                                  
 

 
 



 
 

ก าหนดการโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษา 
เร่ือง โครงการพี่สอนนอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  โรงเรียนวัดเขาทอง 
 

 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๐๙.๓๐  น. – ๐๙.๕๐  น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน 
 ๐๙.๕๐ น  – ๑๐.๑๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กล่าวเปิดงาน 
 ๑๐.๑๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ให้ความรู้ อธิบายและสอนปฎิบัติการตัดต่อวีดีโอด้วย 
   โปรแกรม Movie Maker 
  
 ๑๑.๓๐  น. – ๑๒.๓๐ น. สรุปความรู้ท่ีได้รับในวันนี้จากน้องๆ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว 
                                                        ปิดโครงการ 
  
 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพี่สอนนอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  โรงเรียนวัดประดู่หอม  
 

 
 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๐๙.๓๐  น. – ๐๙.๕๐  น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน 
 ๐๙.๕๐ น  – ๑๐.๑๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กล่าวเปิดงาน 
 ๑๐.๑๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ให้ความรู้ อธิบายและสอนปฎิบัติการตัดต่อวีดีโอด้วย 
   โปรแกรม Movie Maker 
  
 ๑๑.๓๐  น. – ๑๒.๓๐ น. สรุปความรู้ท่ีได้รับในวันนี้จากน้องๆ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว 
                                                        ปิดโครงการ 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษา 
เร่ือง โครงการพี่สอนนอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
 

 
 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๐๙.๓๐  น. – ๐๙.๕๐  น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน 
 ๐๙.๕๐ น  – ๑๐.๑๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กล่าวเปิดงาน 
 ๑๐.๑๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ให้ความรู้ อธิบายและสอนปฎิบัติการตัดต่อวีดีโอด้วย 
   โปรแกรม Movie Maker 
  
 ๑๑.๓๐  น. – ๑๒.๓๐ น. สรุปความรู้ท่ีได้รับในวันนี้จากน้องๆ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว 
                                                        ปิดโครงการ 

............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษา 
เร่ือง โครงการพี่สอนนอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  โรงเรียนวัดโคกศักด์ิ 
 

 
 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๐๙.๓๐  น. – ๐๙.๕๐  น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน 
 ๐๙.๕๐ น  – ๑๐.๑๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กล่าวเปิดงาน 
 ๑๐.๑๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ให้ความรู้ อธิบายและสอนปฎิบัติการตัดต่อวีดีโอด้วย 
   โปรแกรม Movie Maker 
  
 ๑๑.๓๐  น. – ๑๒.๓๐ น. สรุปความรู้ท่ีได้รับในวันนี้จากน้องๆ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว 
                                                        ปิดโครงการ 
 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษา 
เร่ือง โครงการพี่สอนนอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  ปัญญาวุธ 
 

 
 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ออกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๐๙.๓๐  น. – ๐๙.๕๐  น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน 
 ๐๙.๕๐ น  – ๑๐.๑๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์กล่าวเปิดงาน 
 ๑๐.๑๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ให้ความรู้ อธิบายและสอนปฎิบัติการตัดต่อวีดีโอด้วย 
   โปรแกรม ภาษา Dev C+++ 
  
 ๑๑.๓๐  น. – ๑๒.๓๐ น. สรุปความรู้ท่ีได้รับในวันนี้จากน้องๆ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว 
                                                        ปิดโครงการ 
 
 

............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                         หลักฐานการจัดกิจกรรม / ภาพถ่าย 
ภาพกิจกรรมโครงการ ศึกษาดูงานฐานข้อมูลออนไลน ์

วันที่ ๑๑-๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                             ณ  (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
                        (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
                        (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                                          (๔) โรงเรียนวัดโคกศักด์ิ 
                                                  (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ                 
                                    ด าเนินการโดย  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 

แบบขออนุญาต 
ใช้จ่ายเงินตามโครงการ          ชมรมวิชาชีพ          องค์การฯ         กิจกรรมของสถานศึกษา 
 

เขียนท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
วันท่ี ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑  

 

เสนอ  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

เนื่องด้วยข้าพเจ้าชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์ขอจะเบิกเงิน 
ของ   ชมรมวิชาชีพ      องค์การฯ กิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนหรือ 
โครงการท่ี    เรื่อง โครงการศึกษาดูงานฐานข้อมูลออนไลน์ 
เป็นจ านวนเงิน  ๒,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว 

  อนึ่ง ในขณะนี้เงินของ      ชมรมวิชาชีพ      องค์การฯ  กิจกรรมของสถานศึกษา 
เหลือยอดเงินสุทธิเป็นจ านวน        บาท (     ) 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

ลงช่ือ………..…………………………..…….. 
(นางสาวมรกต สุวรรณ์) 

ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ลงช่ือ………………………..…………….... 

  (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงช่ือ…………………………………….. 

     (นางพรศรี  หนูสง) 
  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

 



                          แบบ อวท.๒๙ 
 

 

 

ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรม 
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ป ี รายการ จ านวนเงิน  
๑๐/๐๙/๖๑ ค่าอุปกรณ์ ๓๐๐ - 

 ค่าของท่ีละลึก ๘๐๐ - 
 ค่าด าเนินการ ๔๐๐ - 
 ค่าสรุปโครการ ๕๐๐ - 

รวมท้ังส้ิน (สองพันบาทถ้วน) ๒,๐๐๐ - 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 
    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 



 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 

วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



                              
           บันทึกข้อความ 
ส่วน  ชมรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ                                 
ท่ี              / ๒๕๖๐ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                                          
เรื่อง  รายงานผลด าเนินงานการจัดกิจกรรม                                                              
       

 
เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ 

ตามท่ีชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่ส่ืออิ
เล็กอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นในวันท่ี ๑๑-๑๓ เดือน กันายายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเล
น้อย และต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

       ประกอบด้วย     (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ 

บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินลงด้วยความเรียบร้อยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       
จึงขอรายงานการจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ สู่สถานศึกษาเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้ สู่ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบรายงานการจัดกิจกรรม ดังแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางสาวแพรวนภา  ขาคง)                (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ              ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                        (นางสาววิสา  พลเหมือน)               
    ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             ครูที่ปรึกษา อวท.       
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)                                 (นายนัฐชัย  แจ้งจุน) 



    ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                  (นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง) 
      หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา                         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 
วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ……………                  วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 
 

 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหารอวท. 
 

วันท่ี……..…เดือน…………………พ.ศ…………… 
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
    

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

(นางพรศรี  หนูสง) 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 

วันท่ี………เดือน…………………พ.ศ…………… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
โครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาเร่ืองโครงการพี่สอนนอ้งให้ความรู้สู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  ชื่อโครงการ  

                     โครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  เป็นโครงการ 
    ตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวงศึกษาธิการ  , จังหวัด / สอศ. / สถานศึกษา 
    โครงการพัฒนาคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 

  โครงการต่อเนื่อง 
    โครงการใหม่ 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
๓.  วันด าเนินการ  วันท่ี ๑๑-๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  
๔.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนขยายโอกาส ในต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง 

                                                    เภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
                   ประกอบด้วย   (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                       (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ 

๕.  ปฏิบัติตาม    ค าส่ังวิทยาลัย   ท่ี ........................  ลงวันท่ี ..................... 
       ค าส่ังองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
           ท่ี ........................   
  
๖.วัตถุประสงค์ของโครงการ                  -เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างผลงานใน 
                                                     ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าส่ือมาใช้ ในทางท่ีถูกต้อง 

- เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงการใช้งาน ความยากง่ายของส่ื
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละโปรแกรมว่ากว่าจะมาเป็นส่ือทีวีหรือส่ือ
ออนไลน์ผ่านขั้นตอนใดบ้าง 
 - เพื่อให้เห็นถึงระบบการจัดการความรู้การเรียนท่ีดี และ  
กว้างขวางออกไป 



 เพื่อให้น้องๆนักเรียนความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง อาสาในการเข้าร่วมโครงการร่วม
โครงการ 

๗.  กิจกรรมที่ด าเนินการ  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 

๘.  งบประมาณ           O ใช้เงินบ ารุงการศึกษา (เงินกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา) 
         จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท 

          O ใช้เงินอื่นๆ ………………บาท    
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ      ๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างผลงานใน 
                                                 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าส่ือมาใช้ ในทางท่ีถูกต้อง 
                                               ๒ .นักเรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งาน ความยากง่ายของ 
                                                   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แต่ละโปรแกรมว่ากว่าจะ  
                                                   มาเป็นส่ือทีวีหรือส่ือออนไลน์ผ่านขั้นตอนใดบ้าง  
                                              ๓. นักเรียนเห็นถึงระบบการจัดการความรู้การเรียนท่ีดี  
                                                    และกว้างขวางออกไป  
   ๘.๔ นักเรียนความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

๑๐.  ผลการประกวด/ผลการแข่งขัน 
  - 
           ๑๑.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิการ 
  - 

๑๒.  สรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

  ๑       
  ๒        

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   เป้าหมาย  นักเรียนโรงเรียนละ จ านวน ๑๕     คน 



   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม            จ านวน  ๗๕    คน 
   คิดเปอร์เซ็นต์ ๘๐.๖๕  เปอร์เซ็นต์ 
  

 
งบประมาณที่ใช้ 

   เงินงบประมาณตามโครงการ  ๒,๐๐๐ บาท 
   จ่ายจริง   ๒,๐๐๐ บาท 
   คิดเปอร์เซ็นต์   ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
 
 

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

(นางสาวอรณิช  ทองนุ่น)                    
                                                                              (ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

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

           (นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล)            
             (ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                   

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑. ความเป็นมา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา หาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทางชมรมวิชา ชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            
จึงได้จัดการโครงการบริการวิชาชีพให้ความรู้ สู่สถานศึกษาเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้ สู่ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีนักเรียน ปวช.๓/๒ ให้ความรู้อธิบายและให้น้องๆในเครือข่าย ต าบลทะเลน้อย และต าบล
พนางตุง การจัดการสอนส่ือวีดีโอ การตัดต่อให้น้องๆนักเรียนได้น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ต่อไป และนักเรียนนักศึกษา สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนในระดับ
ท่ีสูงขึ้น  

ดังนั้น นักเรียน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จึงได้จัดท า 
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีประสบหารณ์ในการสอนและน าไปปรับใช้ใน ชีวิตประจ าวันในการ
เรียนและพัฒนาตนเองให้มีความแม่นย า แล้วน าเผยแพร่สู่สังคมต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์การประเมิน 

         ๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างผลงานในส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าส่ือมา 
           ใช้ ในทางท่ีถูกต้อง 
          ๒.๒ เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงการใช้งาน ความยากง่ายของส่ือิเล็กทรอนิกส์แต่ละโปรแกรมว่ากว่าจะ 
           มาเป็นส่ือทีวีหรือส่ือออนไลน์ผ่านขั้นตอนใดบ้าง 
          ๒.๓ เพื่อให้เห็นถึงระบบการจัดการความรู้การเรียนท่ีดี และกว้างขวางออกไป 
          ๒.๔ เพื่อให้น้องๆนักเรียนความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 
๓. ขอบเขตการประเมิน 

        ประชากรทีใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้สู่สถานศึกษาโครงการพี่สอนน้องให้
ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ ๑๕ รวท ๕ โรงเรียน  ๗๕ คน 



๔. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ใช้แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมมี ๓ ขั้นตอน 

ตอนท่ี ๑ สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ ระดับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ 

 

 

๕. การรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนในต าบลทะเลน้อย ต าบลพนางตุง 

  ๒๕๖๑ กลุ่มตัวอย่างจ านวนโรงเรียนละ ๑๕ คน รวมท้ังหมด ๕ โรงเรียน  ๗๕ คน  

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี ๑ สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ ระดับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะ 

 ประเมินตามข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนละ ๑๕ คน รวมท้ังหมด ๕ โรงเรียน  ๗๕ คน 

๗. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ 

 ๑. ค่าร้อยละ (Percent = %) 

 ๒. ค่าเฉล่ีย (Mean =   ) 

 ๓. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 การแปลความหมายข้อมูลแบ่งออกเป็น ๕ ระดับความคิดเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยท่ีสุด โดยค่าเฉล่ีย (  ) แต่ละระดับดังนี้ 

 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ๑.๔๙  หมายถึงความเหมาะสม/ความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 



 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ๑.๕๐ - ๒.๔๙  หมายถึงความเหมาะสม/ความพึงพอใจ น้อย 

 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ๒.๕๐ - ๓.๔๙  หมายถึงความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ๓.๕๐ - ๔.๔๙  หมายถึงความเหมาะสม/ความพึงพอใจ มาก 

 คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า ๔.๕๐ ขึ้นไป  หมายถึงความเหมาะสม/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

บทท่ี ๒ 

รายละเอียดของโครงการ 

หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา หาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ทางชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
จึงได้จัดการโครงการบริการวิชาชีพให้ความรู้ สู่สถานศึกษาเรื่องโครงการพี่สอนน้องให้ความรู้ สู่ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีนักเรียน ปวช.๓/๒ ให้ความรู้อธิบายและให้น้องๆในเครือข่าย ต าบลทะเลน้อย และต าบล
พนางตุง การจัดการสอนส่ือวีดีโอ การตัดต่อให้น้องๆนักเรียนได้น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ต่อไป และนักเรียนนักศึกษา สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนในระดับ
ท่ีสูงขึ้น  

ดังนั้น นักเรียน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จึงได้จัดท า 
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีประสบหารณ์ในการสอนและน าไปปรับใช้ใน ชีวิตประจ าวันในการ
เรียนและพัฒนาตนเองให้มีความแม่นย า แล้วน าเผยแพร่สู่สังคมต่อไป  

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

            ๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการสร้างผลงานในส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าส่ือมา 
                 ใช้ ในทางท่ีถูกต้อง 
            ๓.๒ เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงการใช้งาน ความยากง่ายของส่ือิเล็กทรอนิกส์แต่ละโปรแกรมว่ากว่าจะ 
                  มาเป็นส่ือทีวีหรือส่ือออนไลน์ผ่านขั้นตอนใดบ้าง 
             ๓.๓ เพื่อให้เห็นถึงระบบการจัดการความรู้การเรียนท่ีดี และกว้างขวางออกไป 
             ๓.๔ เพื่อให้น้องๆนักเรียนความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 

เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 เชิงปริมาน 

๑. นักเรียนโรงเรียนในเครือต าพลพนางตุง และต าบลทะเลน้อย 
       ประกอบด้วย          (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  



          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                 (๕) โรงเรียนปัญญาวธุ 

   

  

 

เชิงคุณภาพ 

    ๑. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในเรื่องส่ืออิเล็กทรอนิกส์และน าไปปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     ๒. นักเรียน สามารถน าความรู้การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียนได้ 

กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

 ๑. เสนอโครงการ   วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑  

 ๒. ด าเนินงาน   วันท่ี ๑๑-๑๓ กันยายน  ๒๕๖๑  

 ๓. สรุปและรายงานผล   วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  

งบประมาน/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ  

 งบประมานตามโครงการจ านวน ๕๘,๕๐๐ บาท  

  

 ค่าด าเนินงาน    ๒,๐๐๐ บาท 

สถานที่ด าเนินการ 

 - ณ นักเรียนโรงเรียนในเครือต าพลพนางตุง และต าบลทะเลน้อย 
       ประกอบด้วย           (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
      (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
      (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                         (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                   (๕) โรงเรียนปัญญาวุธ 
ผลที่คาดว่าได้รับ 

๑. ได้เสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม / มีความสามัคคี /การตรงต่อเวลา 

๒. นักศึกษาได้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ และสามารถน าไปใช้ใน 



              ชีวิตประจ าวันได้ดี 

๓. นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้รับมา น าไปพัฒนาในการเรียน และได้รับความรู้ความเข้าใจในอาชีพทั้ง 

    ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

 
 

 

การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 ๑. ภาพถ่าย  

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ๓. แบบรายงานผลสรุปโครงการ 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 - อุปสรรคทางสภาพอากาศ 

การติดตามผลและประเมินผล 

 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีการประเมิน 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนนักเรียนโรงเรียนในเครือต าพลพนางตุง และต าบลทะเลน้อย 
       ประกอบด้วย               (๑) โรงเรียนวัดทะเลน้อย  
          (๒) โรงเรียนวัดประดู่หอม  
          (๓) โรงเรียนวัดเขาทอง 
                             (๔) โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ 
                                       (๕) โรงเรียนปัญญาวุธฐาน 
ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ ๑๕ คน ๕ โรงเรียนรวม ๗๕ คน ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนดระยะเวลาระหว่าง
การเก็บข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม มีท้ังหมด ๓ ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี
ลักษณะดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีหัวข้อท่ีเป็นตัวแปรอิสระ คือ ระดับ เพศ และระดับช้ันเรียน 

 ตอนท่ี ๒ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการ
ด าเนินโครงการ ก าหนดระดับสาเหตุ ๕ ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน
ดังนี ้

 ๑ หมายถึง  ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ๒ หมายถึง  ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับพอใช้ 

 ๓ หมายถึง  ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง 

 ๔  หมายถึง  ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดี 

 ๕ หมายถึง  ความเหมาะสมของการด าเนินโครงการอยู่ในระดับดีมาก 

 ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended questionnaires) เพื่อประมวลปัญหาและ

ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ 



วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 ในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยฯได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 ๑. ออกแบบสอบถาม ส าเนาแบบสอบถาม 

 ๒. สุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการ 

 ๓. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 

 ๔. รวบรวมแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 

วิธีการกระท าข้อมูล 

 งานวิจัยฯ ได้น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาท้ังหมด มาด าเนินการจัดกระท ากับข้อมูล โดยวิธีทางสถิติ

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 ๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท้ังหมดจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วจัดหมวดหมู่ ตามลักษณะ

ตัวแปรและหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ๒. ข้อมูลในตอนท่ี ๒ คือระดับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการวิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท่ีเกี่ยวกับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนิน

โครงการ 
 ส าหรับข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามปลายปิดในแบบสอบถามตอนท่ี ๓ งานวิจัยฯได้น ามา
จัดล าดับความถี่ของข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ประกอบการอภิปราย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจัยฯใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR 11.5 WINDOWS ซึง่
เป็นสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ค่าสถิติดังนี้ 

 ๑. ค่าร้อยละ (Percentage) 

 ๒. ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 

 ๓. ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการประเมิน 

ตอนที่ ๑ สถานภาพของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ ๑ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. ชาย 
๒. หญิง 

๓๗ 
๓๘ 

๓๗ 
๖๓ 

รวม ๗๕ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑  
 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓ รองลงมาคือ เพศชาย 
จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ 

 
ตารางที่ ๒ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
โรงเรียนวัดทะเลน้อย ม.๓ 
โรงเรียนวัดประดู่หอม ม.๓ 
โรงเรียนวัดเขาทอง ม.๓             
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์  ป.๖                                     
โรงเรียนปัญญาวุธ ม.๓ 

 
 

๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๕ 

๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 
๒๐ 

รวม ๗๕ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๒  
 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีนักเรียนระดับช้ันประถามศึกษาปัท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 
โรงเรียนละ ๑๕ จ านวน ๕ โรงเรียน รวม ๗๕ คน  คิดเป็น ร้อนละ ๒๐ เปอร์เซ็น 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒ ระดับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
 ตารางที่ ๓ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมและความพึงพอใจการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ 

รายการ    SD แปลผล อันดับ 

๑.  การประชาสัมพันธ์ ๓.๗๓ ๐.๕๕ มาก 7 
๒.  ความเหมาะสมของสถานท่ี ๔.๒๘ ๐.๔๑ มาก 5 
๓.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๔๖ มาก 6 
๔.  การบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ๔.๑  เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม / มีความ  
          สามัคคี /การตรงต่อเวลา 

๔.๔๓ ๐.๔๒ มาก 4 

    ๔.๒  เพื่อเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และวิเคราะห์เทคโนโลยี   
          เครือข่ายไร้สาย เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี 

๔.๕๒ ๐.๓๐ มากท่ีสุด 3 

    ๔.๓  เพื่อให้นักศึกษา น าความรู้ท่ีได้รับมา น าไปพัฒนาใน 
          การเรียน และได้รับความรู้ความเข้าใจในอาชีพทั้ง  
          ทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

    

๕.  ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป ๔.๖๘ ๐.๒๕ มากท่ีสุด 1 
๖.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ ๔.๕๔ ๐.๓๑ มากท่ีสุด 2 

รวมทั้งหมด ๔.๓๓ ๐.๑๕ มาก  

จากตารางที่ ๓ 
 ความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนินงาน โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า
การด าเนินการในครั้งนี้เหมาะสม / พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๓ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๑๕ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนี้อีกต่อไป เป็นอันดับ ๑ มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๘ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ๐.๒๕ รองลงมาคือหัวข้อประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๔ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



๐.๓๑ รายการท่ีผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมน้อยกว่ารายการอื่นๆ คือ การ
ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๓ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การรายงานผลการประเมินโครงการพี่สอนน้องห้ความรู้สู่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ๒ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานโครงการ (๒) เพื่อประมวลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มตัวอย่างท่ีประเมินจ านวน ๗๕ 
คน วิธีรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR 11.5 
WINDOWS ซึ่งเป็นสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

สรุปผลการประเมิน 

 ๑. ผู้ตอบแบบสอบถามคือเพศหญิง จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓ รองลงมาคือ เพศชาย 
จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ป.๖ และ ม.๓ 
จ านวน ๕ โรงเรียน คิดรงเรียนร้อยละ ๒๐ รวม ๑๐ๆ 

 ๒. ความเหมาะสม / ความพึงพอใจในการด าเนินงาน โดยภาพรวมแล้วผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็น
ว่าการด าเนินการในครั้งนี้เหมาะสม / พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๑๕ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมนี้อีกต่อไป เป็นอันดับ ๑ มีค่าเฉล่ีย ๔.๖๘ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๒๕ รองลงมาคือหัวข้อประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๔ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๐ .๓๑ รายการท่ีผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมน้อยกว่ารายการอื่นๆ คือ การ
ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉล่ีย ๓.๗๓ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


