รายงานการประชุมกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
ครั้งที่ 1/2560
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารแมรี่โจน โรงเรียนยอแซฟวิทยา
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ผู้เข้าประชุม
1. นายสนธยา วานิขสรรพ์
2. นายสุหัท สิทธิบุศย์
3. นายภาสพิชญ์ ฐิติคุณรัตน์
4. นายสมหวัง อนันตวงษ์
5. นางสาวนิตยา บุญประเสริฐ
6. นายสามิต สว่างเมฆ
7. นางรัชฎา อนันตวงศ์
8. นางนิรมล ศานติวรพงษ์
9. นายธนกร สุทธิพานิช
10. นางสาวจาเรียง ถาวรสิน
11. นางสาวสิริโสม เจริญจิตต์
12. นายศักดิ์ดา วานิชสรรพ์
13. นางสาวนภาพร บุญฤทธิ์
14. นายชัชวาล อนันตวงศ์
15. นางสมปอง บรรเลงศัพท์
16. นางสาวสุมิตรา เรืองดิษฐ
เริ่มประชุมเวลา 09.25 น.
นายสนธยา วานิชสรรพ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อและลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมของศิษย์เก่า
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ในการรวมตัวของศิษย์เก่าครั้งที่ ๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม 2560 ให้เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา เป็นประธานการประชุม เมื่อสมาชิกมาพร้อมเพรียงแล้ว จึง
กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ความสาคัญของการประชุมในวันนี้
เนื่องจากนายสนธยา ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา ซึ่งเป็นการริเริ่มก่อตั้งเป็น
ครั้งแรก จึงยังไม่มีแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานของชมรม อีกทั้งยังไม่มีคณะ -

กรรมการบริหารงานของชมรมที่ครบถ้วนตามระเบียบและข้อบังคับ จึงได้เชิญกรรมการทุกท่านที่มีผู้เสนอชื่อ
ในการประชุมครั้งที่แล้ว มาประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติร่างระเบียบและข้อบังคับของชมรมและ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 โรงเรียนยอแซฟวิทยาผ่านการประเมินคุณภาพ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจานวน 3 ท่าน มาประเมิน
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ตามเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ผลสรุปของการประเมิน โรงเรียนยอแซฟวิทยาได้ 97 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก ซึ่งจะมีหนังสือจาก สช. แจ้งกาหนดการให้ไปรับโล่รางวัลในโอกาสต่อไป
3.2 โรงเรียนจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ได้พิจารณาเชิญตัวแทนผู้ปกครองจากทุกห้องเรียน ห้องละ 5 ท่าน เข้ามาเป็น
เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นตัวแทนผู้ปกครองระดับสายชั้น
จานวน 240 ท่าน และเป็นตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน จานวน ๒๒ ท่าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใน
การพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ ให้ก้างหน้ายิ่งขึ้น
3.3 ผลการแข่งขันด้านวิชาการ
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” และ งานสัปดาห์วิชาการที่วิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี ระหว่างวันที่
17 – 19 สิงหาคม 2560 นักเรียนของโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้รับรางวัลเป็นที่น่าพอใจ เพราะมีหลาย
รายการ เช่น Science Show ม.ต้น , โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ซึ่งยอแซฟวิทยาเป็นโรงเรียนเดียวของ
จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โดยรางวัลชนะเลิศ เป็นของโรงเรียนจากจังหวัดตราด
และจังหวัดระยอง
3.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนกองเชียร์ของอาเภอท่าใหม่
ในการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจาปี 2560 เมื่อวันศุกร์
ที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนยอแซฟวิทยาได้รับมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับอาเภอท่าใหม่
นานักเรียนไปทาหน้าที่กองเชียร์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อัฒจันทร์เชียร์ ใต้กระถาง
คบเพลิง ทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประสบการณ์ให้นักเรียนได้ออกงานสู่สังคมโดยรวม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
4.1 ระเบียบและข้อบังคับชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
ขณะนี้ ศิษย์เก่ายอแซฟวิทยาจานวนหลายรุ่น ได้มีโอกาสมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่า ซึ่ง
ในการดาเนินงานนัน้ จะต้องมีระเบียบและข้อบังคับของชมรมที่ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีมติให้

การรับรองและอนุมัติใช้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้กรรมการทุกท่านอ่าน พิจารณา เสนอความคิดเห็น และ
อนุมัติให้ความเห็นชอบทีละข้อ ( รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม )
กรรมการเสนอขอให้แก้ไขบางข้อ ดังต่อไปนี้
1. ข้อ 12 ...... คณะกรรมการรวมกันแล้วมีจานวนไม่ต่ากว่า 10 คน แก้เป็น ไม่ต่ากว่า 15 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน แก้เป็น แต่ไม่เกิน 21 คน โดยดารงตาแหน่งวาระละ 2 ปี
2. เพิ่มเติม ข้อ 14 ตาแหน่งประธานชมรม เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หลังจากเว้น 1 วาระ
สามารถรับเลือกเป็นประธานได้อีก แต่ขณะไม่ได้เป็นประธานชมรมสามารถดารงตาแหน่งอื่นได้
3. เพิ่มเติม ข้อ 15 ตาแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ประธานชมรม สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่มีกาหนดวาระ
4. แก้ไขข้อ 32 เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสดไว้สารองจ่ายไม่เกิน 2,000 เป็น ไม่เกิน 5,000 บาท
5. แก้ไขข้อ 33 .....และหลักฐานนั้นให้เหรัญญิกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แก้เป็น.....
.....ไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะทาลายได้
มติที่ประชุม ให้การอนุมัติระเบียบและข้อบังคับชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
4.2 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารชมรม
ประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้พจิ ารณาเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะ กรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา ชุดผู้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า จานวน 19 คน ดังนี้
1. นายสนธยา วานิชสรรพ์
ประธานกรรมการ
2. นายสุหัท สิทธิบุศย์
รองประธานกรรมการ ลาดับที่ 1
3. นายภาสพิชญ์ ฐิติคุณรัตน์
รองประธานกรรมการ ลาดับที่ 2
4. นายธนกร สุทธิพานิช
กรรมการ (หน.ฝ่ายปฏิคม)
5. นายวิทยา วรคนอง
กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
6. นายวัชระ วัฒนโกภาส
กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
7. นายชัชวาล อนันตวงศ์
กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
8. นายสามิต สว่างเมฆ
กรรมการ (ฝ่ายปฏิคม)
9. นางนิรมล ศานติวรพงษ์
กรรมการ (หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
10. นางสาวบุศรินทร์ วัฒนโกภาส
กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
11. นายเดชชนะ บุญรักษา
กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
12. นางชิดชนก งามเจริญ
กรรมการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
13. นางรัชฎา อนันตวงศ์
กรรมการ (เหรัญญิก)
14. นางสมปอง บรรเลงศัพท์
กรรมการ (ผู้ช่วยเหรัญญิก)
15. นางสาวสุมิตรา เรืองดิษฐ
กรรมการ (นายทะเบียน)
16. นางสาวนภาพร บุญฤทธิ์
กรรมการ (ผู้ช่วยนายทะเบียน)
17. นางสาวนิตยา บุญประเสริฐ
กรรมการ (ผู้ช่วยนายทะเบียน)
18. นายศักดิ์ดา วานิชสรรพ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางสาวจาเรียง ถาวรสิน
กรรมการและเลขานุการ
โดยอยู่ในวาระ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศแต่งตั้ง
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบและรับรองคณะกรรมการชุดนี้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กิจกรรมโอกาสครบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
ในโอกาสพิเศษ ครบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนยอแซฟวิทยา ชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา ควรจะ
จัดกิจกรรมโดยกาหนดเป้าหมายไว้ให้ใหญ่และชัดเจน เน้นประโยชน์ลงสู่ตัวนักเรียน ซึ่งมีกรรมการบางท่าน
เสนอให้จัด “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา” โดยผู้อานวยการโรงเรียนยอแซฟวิทยาขอรับการสนับสนุนในสิ่ง
ต่อไปนี้ 1. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และหนังสือเข้าห้องสมุด
2. เครื่องดนตรี วงโยธวาทิต
3. รูปปั้นนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ขณะนี้ นับว่าชมรมศิษย์เก่าได้ก่อตั้งอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ศิษย์เก่าทุกรุ่นต้องประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆ
ในรุ่นรวมทั้งเพื่อนต่างรุ่นด้วย ให้ส่งใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริหารชมรมชุดนี้
ก็วางรูปแบบในการจัดกิจกรรม และเตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม จะได้นัดประชุมใหญ่สามัญและเสนอแนวคิดใน
การจัดกิจกรรมต่อที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ เพื่อขยายการทางานให้กว้างขวางออกไป
5.2 การแต่งเพลง “ท่านยอแซฟ”
เพื่อให้ชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา มีความเป็นเอกลักษณ์ และถวายเกียรติแด่นักบุญยอแซฟองค์
อุปถัมภ์ของโรงเรียน ประธานชมรมฯ จะแต่งเพลงเพื่อเทิดเกียรติท่าน โดยจะขับร้องกันเองหรือเชิญนักร้องมา
ช่วยขับร้องให้ ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบด้วยในหลักการ
ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าว
ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

ลงชื่อ .....................................................
( นางสาวจาเรียง ถาวรสิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนยอแซฟวิทยา
ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ .................................................
( นายสนธยา วานิชสรรพ์ )
ประธานชมรมศิษย์เก่ายอแซฟวิทยา
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

