
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่5  ครั้งที ่1/2556 

วันพฤหัสบดีที่  7  กุมภาพันธ์  2556 
ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

******************* 
ผู้มาประชุม 
  1.  นายจรัญ    แก้วมล    ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ 
  2.  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์  รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ       
  3.  นายอรัญ  พวงพันธ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
  4.  นายสมศักดิ์   ไชยเวช    รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
  5.  นายศรีไว    จันทร์พร  า    รองประธานฝ่ายผู้ปกครอง 
  6.  นางกรรณิกา แก้วเมือง  เหรัญญิก 
  7.  นายประสาน ใส่แปง   นายทะเบียน 
  8.  นายชวลิต  นุชนารถ  กรรมการฝ่ายปฏิคม  
  9.  นายบุญธรรม บัวระวงค์  ประชาสัมพันธ์ 
10.  นายประมวล   เสียวสุข   กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
11.  นางวิไลลักษณ์ บูราณา   กรรมการฝ่ายกิจกรรม  
12.  นายตะวัน  โพธิ   กรรมการฝ่ายเครือข่าย  
13.  นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์  กรรมการฝ่ายไอที  
14.  นายนรินทร์  ศรีธิการ   กรรมการฝ่ายปฏิคม  
15.  นายเศกศึก  ผ่องใส   กรรมการฝ่ายปฏิคม 
16.  นายสวง  บุญตัน   กรรมการฝ่ายเครือข่าย  
17.  นายปภังกร  อภิวุฒิคุณากร  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายไพบูลย ์ วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (ติดราชการ) 
  2.  นายเจริญ  ค าปินใจ  ประธานฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
  3.  นางพรรณี  ปันชัย   กรรมการฝ่ายเลขานุการ (ติดธุระ) 
  4.  นางสาวญาณี ท าบุญ   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก (ติดราชการ) 
  5.  นายอินชัย  จันทะกี   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
  6.  นายสาทร  พึ งพุ่มแก้ว  กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
  7.  นายพงษกร  ศรีมณี   กรรมการฝ่ายทะเบียน (ติดราชการ) 
  8.  นางสุนันท์  จันทร์สว่าง  เลขานุการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
  9.  นางมัณฑนา  เบ้าเรือน  กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 เมื อวันพฤหัสบดีที   7  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเริ มประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   คุณจรัญ  แก้วมล  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน            
ที เข้าร่วมประชุมในวันนี้   
 1.2   ร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  (เทศกาลปีใหม่  2556)                
ในระหว่างวันที   27  ธันวาคม  2555 –  วันที   2  มกราคม  2556  จ านวน  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
 1.3   สนับสนุนเงินรางวัลให้แก่นักเรียน  นักศึกษาที ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค   
โดยชนะเลิศในอันดับที   1, 2 และ 3  จ านวน  24  คน เป็นเงินทั้งสิ้น  9,100 บาท (เก้าพันหนึ งร้อยบาทถ้วน) 
 1.4   ร่วมอนุเคราะห์ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2556  จ านวน 6  แผนก ได้แก่               
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ , แผนกไฟฟ้า , แผนกอิเล็กทรอนิกส์  , แผนกช่างกลโรงงาน , แผนกก่อสร้าง  
และแผนกเมคคาทรอนิกส์  แผนกละ 1,000  บาท  (หนึ งพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,000  บาท      
(หกพันบาทถ้วน) 
 1.5   ร่วมสนับสนุนค่าอาหารส าหรับนักเรียน นักศึกษา  ในการเก็บตัวเพื อฝึกซ้อมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ  จ านวน  26  คน  เป็นเงินทั้งสิ้น  13,000  บาท  (หนึ งหมื นสามพันบาทถ้วน) 
 1.6  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเดือนธันวาคม  2555                            
(เอกสารประกอบ 1-3) 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที   10/2555  เมื อวันพฤหัสบดีที   27  ธันวาคม  2555   
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1   การติดสติ๊กเกอร์และป้ายจราจรเครื องหมายห้ามจอดติดตั้งบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง
วิทยาลัยฯ  สนับสนุนโดยชมรมผู้ปกครองฯ  
 มอบหมายนายเชาวลิต  นุชนารถ  ติดตั้งป้ายจราจรห้ามจอดก่อน  แล้วจะน าสติ๊กเกอร์สนับสนุน  
โดยชมรมผู้ปกครองและครูฯ  มาติดทีหลัง 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.2   ความคืบหน้าของการระดมทรัพยากร 
 เก็บเงินคร้ังแรกได้  663,400  บาท (หกแสนหกหมื นสามพันสี ร้อยบาทถ้วน)  และรับเพิ มอีก 5,500  บาท  
(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ยอดคงเหลือปัจจุบัน  36,800 บาท (สามหมื นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 มติที ประชุมรับทราบ   
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 3.3  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
 ติดตามที   นางสาวญาณี  ท าบุญ  และท าหนังสือแจ้งให้แต่ละแผนกทราบ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.4  ศึกษาดูงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วันที  11-15 
กุมภาพันธ์ 2556  สรุปงดโครงการ / หารือนอกรอบจัดไปทัศนศึกษา  ณ  เขื อนแม่งัด  1  คืน  ช่วงปิดเทอม 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 3.5  การจัดท าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ านวยการ  ให้ด าเนินการหาจุด            
ที ตั้งและโครงสร้างของสวนแนวตั้ง   
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.6  เชิญร่วมงานวันวิชาการ  วันที   21 – 22  กุมภาพันธ์  2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่             
วันพฤหัสบดี ที  21 กุมภาพันธ์  2556  เป็นการเปิดงาน  มีการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา                
ให้กับบริษัทเอกชน  วันศุกร์ที  22 กุมภาพันธ์  2556  เป็นรอบของนักเรียนนักศึกษาทั วไป  ต่างสถาบัน              
และประชาชนผู้สนใจทั วไป ให้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูฯ  เข้าร่วมงานวันวิชาการ                      
โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
 มติที ประชุมรับทราบ  
 3.7  วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ระดับชั้น  ปวช.  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที  16 พฤษภาคม 2556              
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ระดับชั้น  ปวส.  จัดขึ้นในวันศุกร์ที   17 พฤษภาคม 2556  วันประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนนักศึกษาใหม่  จัดขึ้นในวันเสาร์ที   18  พฤษภาคม  2556  แบ่งเป็น  2  ช่วง  คือ ช่วงเช้า ระดับ ปวช.  และ
ช่วงบ่าย  ระดับ  ปวส.  ประมาณ  800  คน 
 ชมรมผู้ปกครองและครูฯ  สนับสนุนอาหารว่าง  ทั้งช่วงเช้า-ช่วงบ่าย   และสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับคณะกรรมการฯ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  ขอสนับสนุนชุดกีฬาทีมฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ราคาชุดละ  400  บาท  จ านวน               
40  ชุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  16,000  บาท  (หนึ งหมื นหกพันบาทถ้วน)  (เอกสารประกอบ 4) 
 ที ประชุมเห็นสมควรอนุมัติ  ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนน าใบเสร็จมารับเงินที ห้องชมรมฯ                     
และเมื อจบการแข่งขันฟุตบอลแล้วให้น าผลงานเสนอให้ชมรมฯ  รับทราบ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 4.2  ค่าตอบแทนผู้จัดท า Website ของชมรมฯ 
 ให้เจ้าหน้าที ของชมรมฯ  สามารถปฏิบัติงานในการท า Website ได้มากกว่านี้  โดยให้เจ้าหน้าที            
ศูนย์ข้อมูลเป็นผู้สอน  และให้ผ่านการทดสอบจาก  นายจุฑากรณ์  สัมปชัญญสถิตย์   
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ  
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 4.3  พิธีรับใบประกาศของนักเรียน นักศึกษา  ในวันอาทิตย์ที  3 มีนาคม 2556 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชมรมผู้ปกครองและครูฯ  สนับสนุนซุ้มถ่ายรูป  3,500  บาท  (สามพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)  และร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที จบการศึกษา 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1  การจัดท าหนังสือรายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูฯ ในรอบ           
ปีที ผ่านมา  จัดท าหลังจากเปิดภาคเรียนที  1  ไม่เกิน 60 วัน  จ านวน 2,000 – 2,500 เล่ม 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 5.2  การเป็นเจ้าภาพร่วมงานศพ บิดา , มารดา , สามี , ภรรยา และบุตร ของคณะกรรมการ              
บริหารชมรมฯ ทั้งที มีวาระและหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  ตลอดถึงบุคลากรอาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
 วางหลักเกณฑ์ในการร่วมท าบุญงานศพดังนี้ 
  5.2.1  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทั้งที มีวาระและหมดวาระการด ารงต าแหน่ง  ค่าพวง
หรีด  500  บาท , ค่าร่วมท าบุญ  1,000  บาท,  ค่าเจ้าภาพร่วม  1,000  บาท 
  5.2.2  ครูอาจารย์  บุคลากรในสถานศึกษา  ค่าพวงหรีด 500 บาท, ค่าร่วมท าบุญงานศพ 500  
บาท 
       5.2.3  นักเรียนนักศึกษา  ค่าพวงหรีด  300  บาท,  ค่าร่วมท าบุญงานศพ  500  บาท 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 5.3  ระบบรายงานการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 จัดท าหนังสือส่งให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  รับทราบ  และรายงานให้เจ้าหน้าที              
ฝ่ายวิชาการรับทราบด้วย  โดยใส่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ผู้สอนใน Website ระบบรายงานการขาดเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 5.4  จัดท าแผนงานกิจกรรมของชมรมฯ  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 ที ประชุมเห็นสมควรยกเรื องไปก่อน 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 5.5  ปัญหาที จอดรถ 
 นายอรัญ  พวงพันธุ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  ต้องการให้นักเรียนนักศึกษา  น ารถจักรยานยนต์
มาจอดในสถานที ที ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดไว้ให้  โดยขอลดการจ่ายค่าจอดรถจากเดิม  ภาคเรียนละ  300  บาท  
ลดเหลือภาคเรียนละ  250  บาท  โดยชมรมฯ  สมทบ 10% ที ได้รับ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอคร้ังต่อไป 
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 นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันอาทิตย์ที   3  มีนาคม  2556  เวลา  13.00 น.   ณ ห้องประชุม 
เวียงแก้ว 53   
 
 ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
   ลงชื อ................................................เลขานุการชมรมฯ 
                                                   (นายปภังกร    อภิวุฒิคุณากร) 
 
 
       ลงชื อ.................................................รองประธานฝ่ายบริหาร 
           (นายบรรเลง    ตั้งโภคานนท์) 
 
 
   ลงชื อ.................................................ประธานที ประชุม 
        (นายจรัญ    แก้วมล) 
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