
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
๑. ชื่อโครงการ น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ  

ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกุล นางสาวปิยะฉัตร   ชูทอง 
    ต าแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (นายก อวท.) โทรศัพท์…………………-……………….  
    โทรสาร………………………………-……………………………………………..           โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 093-779-6121 
    E-mail…………………………-…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศได้ประกอบพิธีน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์
ด้วยการแซ่ซ้องสดุดีเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถท่ีทรงได้รับการทูนเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา
พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยการจัดนิทศการ กล่าวสุนทรพจน์ อ่านเรียงความ   
วันพ่อ และร้องเพลงแผ่นดินของเรา เพื่อน้อมร าลึกถึงเนื่องในวนัชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ     
 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงความเป็นมาของ พระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง 
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
4. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 นักเรียนนักศึกษาทราบถึงพระปรีชาสามารถและความเป็นมาของ พระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง 
มีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์และ แสดงความจงรักภักดีน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 

 1. นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจถึงพระปรีชาสามารถและความเป็นมาของพระราชสมัญญาพระบิดาแห่ง           
     ศาสตร์ 9 แขนง 
 2. นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

          3. นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
          4. นักเรียน นักศึกษาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์       

6. กลุ่มเป้าหมาย: 
     6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพัทลุงบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนกัศึกษาน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ  
 พลอดุลยเดช 
7. พื้นที่ด าเนินการ: วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
        1.  นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงความเป็นมาของ พระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง 
        2.  นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
        3.  นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
        4.  นักเรียน นักศึกษา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 



 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ: 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา 195 คน 
เชิงคุณภาพ ใบงาน 195 คน 
เชิงเวลา วันด าเนินโครงการ 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ 74 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 าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. การด าเนินโครงการ 
งานกรีฑา จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

    195 คน วิทยาลัย
เทคโนโลยี

พัทลุง
บริหารธุรกิจ 

จ.พัทลุง 

74 บาท - - - 

๒. จัดท าค าส่ัง
มอบหมายงาน 

          

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

          

๔. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนิน
โครงการ 

          

๕. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

          

๖. ประเมินผลโครงการ           
๗. สรุปผล รายงานผล
การปฏิบัติงาน 

          

รวมเงิน 74 - - - 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 74 - - - 

 
 
 
 



งบประมาณในการด าเนินงาน 
ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 74 บาท (เจ็ดสิบส่ีบาทถ้วน) 

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าถ่ายเอกสารใบงานวันพ่อ 74 บาท  

 
11.การติดตามผลและประเมินผล 
 11.1 การส่งใบงานท่ีให้ท าในกิจกรรม 
 11.2 แบบประเมิน  
  
  
 
 

   ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง) 

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................ 

 
 
  ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอิทธิพงษ์  ข าจืด)     (นางสาวธนกาญจน์   ขุนยัง) 
    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา               รองผู้อ านวยการ  
               /ครูที่ปรึกษาองค์การ 
     วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................       วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ................ 
 
 
       ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางนิยะดา เยียนจันทร์) 
              รองผู้อ านวยการ งานพฒันากิจการนักเรียน นักศึกษา      
                                 รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 
      วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 
 
 
                                    ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 (นางพรศรี  หนูสง) 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
     วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                  วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ............... 



 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการน้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 

วัน อังคาร ที่  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  

 
             
    
       เวลา  08.00 น.       คณะครู นักเรียน นักศึกษา  เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย 
 
       เวลา  08.15 น.       ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาท่ีจะไปแข่งทักษะ กล่าวสุนทรพจน์  
       ในหัวข้อ “ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” 
                                 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ชมรม  ภาษาไทย 
                                  อ่านเรียงความ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในราชกาลท่ี 9” 
 
       เวลา  08.30 น.       ตัวแทนนักเรียน ชมรม  to be number one  
       ร้องเพลง แผ่นดินของพ่อเรา 
 
       เวลา  08.40 น.       นักเรียน นักศึกษา ชมนิทรรศการ “พระราชสมัญญา พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง” 
                ตามจุดต่างๆภายในวิทยาลัย พร้อมท าใบงานท่ีแจกให้  
 
       เวลา  09.30 น.       นักเรียน นักศึกษาส่งใบงานให้กับครูที่ปรึกษา 
 
       เวลา  09.40 น.       นักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลพัทลุง 
 
       เวลา  09.50 น.       นักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตาปกติ 
 
        
 หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 
 



 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการ “น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ” 

วัน อังคาร ที่  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
-*ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าส่ังวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ท่ี  ……….. / ๒๕๖1 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการโครงการน้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖1 

.................................................................................................... 
 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ก าหนดจัด

โครงการ น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา  ๒๕๖1 ในวัน อังคาร ท่ี  4 เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖1 ต้ังแต่เวลา08.
๐๐น. – 09.4๐ น.  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  เพื่อให้การด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะท างาน ดังนี้ 

 
 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นางพรศร ี   หนูสง  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางนิยะดา     เยียนจันทร์ รองประธานกรรมการ 
        ๑.๒  นางสาวธนกาญจน์    ขุนยัง  รองประธานกรรมการ  
        ๑.๓  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  กรรมการ   
        ๑.๔  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  กรรมการ  
                 ๑.๕  นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ 
        ๑.๖  นางสาวอารีรัตน์            เทพสุวรรณกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
  มีหน้าท่ี    
  ๑.  อ านวยความสะดวกในการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ 
  ๒.  ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
   
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
        ๒.๑  นางนิยะดา            เยียนจันทร์ ประธานกรรมการ 
        ๒.๒  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓  นางสาวฉลวยจิต  บุณพรัด  กรรมการ  
        ๒.๔  นายอิทธิพงษ์  ข าจีด  กรรมการ  
       ๒.๕  นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด    กรรมการ  
                          ๒.๖  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ 
        ๒.๗  นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี   

1. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้แก่ผู้สนใจทราบ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้วิทยาลัยฯ ทราบ 

 
 
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี ประกอบด้วย 



        ๓.๑  นางจิรัฐติกาล  คชเสน  ประธานกรรมการ 
       ๓.๒  นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล รองประธานกรรมการ 
        ๓.๓  นางสาวรัตติกาล  ขาวสุด      กรรมการ 
        ๓.๔  นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด  กรรมการ  
         ๓.๕  นักการภารโรงทุกท่าน   กรรมการ 
        ๓.๖  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ   
                           ๓.๗  นางสาวฉลวยจิต  บุญพรัด  กรรมการและเลขานุการ  
   มีหน้าท่ี   

1. ป้ายประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมบอร์ดนิทรรศการ 
   

๔.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและประเมินผล   ประกอบด้วย 
        ๔.๑  นายอิทธิพงษ์           ข าจีด          ประธานกรรมการ  
                  ๔.๒ นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด           รองประธานกรรมการ  
        ๔.๓  นางสาวฉลวยจิต  บุญพรัด  กรรมการ 
        ๔.๔  นางสาวกัลยา  เหมือนใจ กรรมการ 
                          ๔.๕  คณะกรรมการ อวท.   กรรมการ 
        ๔.๖  นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ  
   4.7  นางสาวสกาวรัตน์             ศรีจงกล            กรรมการ     
  มีหน้าท่ี   

1. ออกแบบประเมินผลการด าเนินการ 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

   

๕.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี   ประกอบด้วย 
        ๕.๑  นางสาวจิรัฐติกาล  คชเสน            ประธานกรรมการ  
        ๕.๒  นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล รองประธานกรรมการ  
        ๕.๓  นางสาวฉลวยจิต  บุญพรัด  กรรมการ  
        ๕.๔  นางสาวกัลยา  เหมือนใจ กรรมการ  
        ๕.๕  นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร กรรมการและเลขานุการ  
  มีหน้าท่ี   

1. อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมและจัดท าบัญชีรับจ่าย 
 

  ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สถานศึกษาต่อไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี 3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 
      
                                             
                                             ลงช่ือ.................................................  

                                                        (นางพรศรี หนูสง) 
                                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
                        

บันทึกข้อความ 



 
ส่วน    นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  /  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ        น           
ท่ี                     / ๒๕๖1.                 วันท่ี   ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖1                         ส                   
เรื่อง      ขออนุญาตจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ                                               ใ                                                             
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย            
           วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
  

 ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง
บริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ  วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ประจ าปี  ๒๕๖1  ในวันอังคาร ท่ี   4  เดือนธันวาคม   พ.ศ. 
๒๕๖1  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  นั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม จึงขออนุญาตประชุมในวันท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖1  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องพักครู วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                                                                                          
ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวปิยะฉัตร  ชูทอง)                                   (นางสาวอารีรัตน์   เทพสุวรรณกุล) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอิทธิพงษ์  ข าจืด)            (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
                              
  อนุญาต     ไม่อนุญาตเนื่องจาก.............................................................. 

 
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
                                        วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
 

                                          บันทึกข้อความ 
 



 
ส่วนราชการ   นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย /    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ            
ท่ี                         / ๒๕๖1                       วันท่ี      30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖1                      ๒      
เรื่อง      ขอเชิญประชุม                                                     ส            
 

เรียน    คณะครูอาจารย์ และ กรรมการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                           
          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

ด้วยคณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   มีเรื่องท่ีจะเรียนปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดโครงการน้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖1  ดังนั้น คณะนายกองค์การและกรรมการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   จึงเชิญคณะครูอาจารย์ทุกคนเข้าร่วมประชุม ในวันท่ี  ๓๐ เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  
๒๕๖1  เวลา  ๑๖.๐๐  น.   ณ  ห้องพักครู   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   
                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
 

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

(นางสาวปิยะฉตร  ชูทอง) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 



คร้ังที่......../๒๕๖1   
 วันศุกร์  ที่  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

ณ  ห้องพักครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
.................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  การจัดโครงการ  น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 

คร้ังที่......./๒๕๖1 
วันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 

ณ ห้องพักครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  เวลา ๑๖.๐๐  น. 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ลายมือชื่อ 

รับหนังสือเชิญประชุม 
ลายมือชื่อ 

เข้าร่วมประชุม 
๑ นางพรศรี  หนูสง ผู้อ านวยการ   
๒ นางสาวจารุพรรณ  หนูสง ผู้จัดการ   
๓ นางสาวธนกาญจน์  ขุนยัง รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ   
๔ นางนิยะดา  เยียนจันทร์ รอง ผอ. ฝ่ายกิจการ นร.   
๕ นายอิทธิพงษ์  ข าจีด งานกิจกรรม นร.นศ.   
๖ นางจิรัฐติกาล  คชเสน รอง ผอ. ฝ่ายทรัพยากร   
๗ นางสาวสุนิษา  วิเชียรบุตร เจ้าหน้าท่ีธุรการ   
๘ นางสาวฉลวยจิต บุญพรัด เลขานุการ   
๙ นางสาวกัลยา  เหมือนใจ เหรัญญิก   

๑๐ นางสาวปิยาภรณ์  ขวัญสุด  ปฏิคม   
๑๑ นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล กรรมการ   
๑๒ นายปิยะฉัตร  ชูทอง กรรมการ   
๑๓ นางสาวรัตติกาล ขาวสุด กรรมการ   
๑๔ นางสาวสกาวรัตน ศรีจงกล กรรมการ   
15 คณะกรรมการ อวท. กรรมการ   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วน        นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    จ 
ท่ี       /๒๕๖1  วันที่       ๓   ธันวาคม  ๒๕๖1     
เร่ือง    ขอส่งรายงานการประชุม          



เรียน     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

  
 ตามท่ีคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ นายกองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพั ทลุง
บริหารธุรกิจ ได้ประชุมในวันศุกร์  ท่ี  ๓๐  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖1 เวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพักครู วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เพื่อจัดเตรียมด าเนินงานโครงการ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติโลก ประจ าปี  ๒๕๖1   เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานให้วิทยาลัยฯ ทราบตามรายละเอียดท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวปิยะฉัตร   ชูทอง)                                  (นางสาวอารีรัตน์   เทพสุวรรณกุล)   
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                   ครูท่ีปรึกษาโครงการ 
 
 
ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)             (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา       รองผู้อ านวยการงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                                          
 
 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
      

 
 
 
 
 

รายงานการประชุมโครงการ น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1 
คร้ังที่ ......... 

วันศุกร์ ที่  ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖1 เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องพักครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ   

……………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 



                      1.  นางพรศรี                            หนูสง 
                      2. นางสาวจารุพรรณ                  หนูสง 
                      3. นางสาวธนกาญจน์                 ขุนยัง 
                      4.  นางนิยะดา                          เยียนจันทร์ 

ผู้อ านวยการ 
ผู้จัดการ 

             รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
   รอง ผอ. งานกิจการ นร. 

                      5. นายอิทธิพงษ์                        ข าจีด                            ฝ่ายกิจกรรม นร.นศ. 
                      6. นางจิรัฐติกาล                        คชเสน                          รอง ผอ. ฝ่ายทรัพยากร 
                      7. นางสาวสุนิษา                        วิเชียรบุตร                     เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
                      8. นางสาวฉลวยจิต                     บุญพรัด                        เลขานุการ 
                      9. นางสาวกัลยา                        เหมือนใจ                       เหรัญญิก 
                    10. นางสาวปิยาภรณ์                    ขวัญสุด                         ปฏิคม 
                    11. นางสาวอารีรัตน์                     เทพสุวรรณกุล                 กรรมการ 
                    12. นายปิยะฉัตร                         ชูทอง                           กรรมการ 
                    13. นางสาวรัตติกาล                      ขาวสุด                         กรรมการ 

          14. คณะกรรมการ อวท.                                                  กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม    สาเหตุที่ไม่มา 

..........-............................  ...................-....................... 
  

เร่ิมประชุม  เวลา   ๑๖.๐๐ น. 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ท าหน้าท่ีประธานใน

ท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

                    ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ๑.๑  การเตรียมการเกี่ยวกับโครงการ  น้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1  
จัดขึ้นในวันอังคาร ท่ี  4  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1 โดยมอบหมายให้  คณะกรรมการนายก 

 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดเตรียมเอกสารและสถานท่ีให้พร้อมในการจัดกิจกรรม
 ในครั้งนี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักเรียนนักศึกษาทราบด้วย 

      ๑.๒  สถานท่ีจัดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  
              ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

                                                      ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

     ไม่มี 
  ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
     ไม่มี 



   
  ข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษาชมรม  
     ไม่มี  
   
  เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
       
      ลงช่ือ                       เลขานุการ 
               (นางสาวอรสา หมื่นนะ) 
               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
      ลงช่ือ    นายยก อวท. 
               (นางสาวปิยะฉัตร  ชูทอง) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
       
      ลงช่ือ         ครูที่ปรึกษาโครงการ 
            (นางสาวอารีรัตน์   เทพสุวรรณกุล) 

                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                บันทึกข้อความ 
 

ส่วน  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  
ท่ี       / ๒๕๖1           วันท่ี      23   พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖1        
เรื่อง     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ         
 

เรียน     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง 



           บริหารธุรกิจ 
          

 ด้วยคณะกรรมการนักองค์การวิชาชีพฯ  มีความประสงค์จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจัดโครงการน้อมร าลึกถึง
พ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1  ในวันท่ี  3 เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 ดังนี้ 

๑.  เสียงตามสาย 
๒.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
๓.  Facebook วิทยาลัยฯ 
๔.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 

เชิญชวน   คณะครู – อาจารย์   นักเรียน นักศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการน้อมร าลึกถึงพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖1   

ในวันอังคารที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๖1  เวลา 08.๐๐ – 12.๐๐ น. 
ณ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ................................................ผู้เสนอโครงการ     ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง )                                    (นางสาวอารีรัตน์  เทพสุวรรณกุล)   
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                 ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 

ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายอิทธิพงษ์  ข าจีด)                      (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา         รองผู้อ านวยการงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                        

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

 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ  

 
 
 



 





 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


