
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่5  ครั้งที ่10/2555 
วันพฤหัสบดีที่  27  ธันวาคม  2555 

ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53   
******************* 

ผู้มาประชุม 
  1.  นายจรัญ    แก้วมล    ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ 
  2.  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์  รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ   
  3.  นายสมศักดิ์   ไชยเวช    รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
  4.  นายศรีไว    จันทร์พร ่า    รองประธานฝ่ายผู้ปกครอง 
  5. นางกรรณิกา  แก้วเมือง  เหรัญญิก 
  6.  นายประสาน ใส่แปง   นายทะเบียน 
  7.  นายบุญธรรม บัวระวงค์  ประชาสัมพันธ์ 
  8.  นายประมวล   เสียวสุข   กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
  9.  นางวิไลลักษณ์ บูราณา   กรรมการฝ่ายกิจกรรม  
10.  นางพรรณี  ปันชัย   กรรมการฝ่ายเลขานุการ 
11.  นายอินชัย  จันทะกี   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
12.  นายสาทร  พึ งพุ่มแก้ว  กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
13.  นายสวง  บุญตัน   กรรมการฝ่ายเครือข่าย  
14.  นายปภังกร  อภิวุฒิคุณากร  เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายไพบูลย ์ วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อ่านวยการวิทยาลัยฯ (ติดราชการ) 
  2.  นายชวลิต  นุชนารถ  กรรมการฝ่ายปฏิคม (ติดราชการ) 
  3.  นายเจริญ  ค่าปินใจ  ประธานฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ) 
  4.  นายเศกศึก  ผ่องใส   กรรมการฝ่ายปฏิคม  (ติดราชการ) 
  5.  นางสาวญาณี ท่าบุญ   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก (ติดราชการ) 
  6.  นายพงษกร  ศรีมณี   กรรมการฝ่ายทะเบียน (ติดราชการ) 
  7.  นายตะวัน  โพธิ   กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ) 
  9.  นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์  กรรมการฝ่ายไอที (ติดราชการ) 
10.  นายนรินทร์  ศรีธิการ   กรรมการฝ่ายปฏิคม (ติดราชการ) 
11.  นางสุนันท์  จันทร์สว่าง  เลขานุการฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ) 
12.  นางสาวมนัสนันท์ อภิชัย   รองประธานฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ) 
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เร่ิมประชุมเวลา  16.00 น. 
 เมื อวันพฤหัสบดีที   27  ธันวาคม  2555  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเริ มประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   คุณจรัญ  แก้วมล  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านที เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้   
 1.2  สนับสนุนเงินนักเรียนนักศึกษาที เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานในระดับ
ภาคเหนือ  ระหว่างวันที   11-15  ธันวาคม  2555  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  จ่านวน  70  คนๆ ละ 
500 บาท เป็นเงินจ่านวน  35,000  บาท  (สามหมื นห้าพันบาทถ้วน)  และสนับสนุนค่าชุดนักร้องจ่านวน 2 
คนๆ ละ 1,500  บาท  เป็นเงินจ่านวน  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน)  รวมทั้งสิ้น  38,000  บาท  (สามหมื น
แปดพันบาทถ้วน) (เอกสารประกอบ 4) 
 1.3  ค่าพาหนะเดินทางร่วมแข่งขันทักษะฯ  ของคณะกรรมการชมรมฯ  จ่านวน  4,000  บาท 
(สี พันบาทถ้วน)  จ่านวน  4  คน 
 1.4  สนับสนุนของขวัญเพื อจับรางวัลให้กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เนื องในโอกาสงานเลี้ยงส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (เอกสารประกอบ 5)  ซึ งของรางวัลมีทั้งหมด  3  ชิ้น  คือ  ไมโครเวฟ  หม้ออบไฟฟ้า  
และเครื องท่าน้่าอุ่น 
 1.5  ค่ากระเช้าของขวัญปีใหม่คณะผู้บริหารและหัวหน้าแผนก  10  แผนก  จ่านวน  8,000  บาท  
(แปดพันบาทถ้วน) 
 1.6  สนับสนุนน่้าเต้าหู้ปาท่องโก๋  งานวิ งมินิมาราธอน  ในวันเสาร์ที   8  ธันวาคม  2555  จ่านวน  
3,800  บาท  (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 1.7  ค่าอาหารว่างและเครื องดื มในการประชุมประจ่าเดือนพฤศจิกายน  2555  จ่านวน  300  บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) 
 1.8  ใบอนุโมทนาบุญท่าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดสองยอด  ต่าบลแม่ศึก  อ่าเภอแม่แจ่ม  จังหวัด
เชียงใหม่  จ่านวน  10,000  บาท  (หนึ งหมื นบาทถ้วน) 
 1.9  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนพฤศจิกายน  2555                            
(เอกสารประกอบ 1-3) 
 1.10 ส่งมอบอัฒจันทร์  จ่านวน  2  ตัว  จ่านวนเงิน  65,000  บาท  (หกหมื นห้าพันบาทถ้วน) 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที   9/2555  เมื อวันเสาร์ที   17  พฤศจิกายน  2555   
  2.1.1  แก้ไขข้อ  3.1  อัฒจันทร์  จ่านวน  2  ตัว  ราคา  65,000  บาท 
  2.1.2  แก้ไขข้อ  5.7  นักเรียนขาดเรียนทั้งห้อง 
  2.1.3  แก้ไข  วันประชุมคร้ังต่อไป  วันศุกร์ที   28  ธันวาคม  2555 
 



3 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1   สติ๊กเกอร์ป้ายจราจรห้ามจอดติดบริเวณรอบวิทยาลัยฯ   สนับสนุนโดยชมรมผู้ปกครองฯ 
 ติดตามและเร่งการติดป้ายจราจรห้ามจอด 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.2  ความคืบหน้าของการระดมทรัพยากร 
 มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที ช่าระการระดมทรัพยากร 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.3  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 2 ปี 
 ปีการศึกษา  2555  มีนักเรียนทุนจ่านวน  8  คน  ภาคเรียนละ 2,500  บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ปีการศึกษา  2556  ชมรมท่าหนังสือแจ้งแต่ละแผนกวิชาเพื อขอรายชื อนักเรียนทุนจ่านวน 10 แผนก 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ่าปี 2556  จากนักศึกษา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ในวันที   11  มกราคม  2556   
 มติที ประชุมเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนการจัดงานวันเด็กแผนกละ  1,000  บาท  
(หนึ งพันบาทถ้วน) 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 4.2  ศึกษาดูงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประชาติ  จังหวัดอยุธยา  วันที   28  มกราคม 2556  
 ศึกษาดูงานที   วิทยาลัยการอาชีพพานทอง  จังหวัดชลบุรี  เกี ยวกับการสอนฐานวิทยาศาสตร์ และ
ศึกษาดูงาน  จังหวัดอยุธยาและระยอง 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.1  การจัดท่าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ่านวยการ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 5.2  เชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองกวาว วันที  2 – 3 มี.ค 56  สัญลักษณ์ประจ่าจังหวัดเชียงใหม่ 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 5.3  ประชุมผู้ปกครองวันที   27  พ.ค.  56  แยกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 5.4  วันที   14-15  ก.พ.  56  วิทยาลัยฯ  ได้จัดงานวิชาการขึ้นภายในวิทยาลัย 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 
 
 



 
 
 นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันพฤหัสบดีที   27  ธันวาคม  2555  เวลา  15.00 น.   ณ ห้องประชุม 
เวียงแก้ว 53  พร้อมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                                            
 
 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

ลงชื อ................................................เลขานุการชมรมฯ 
                                                    (นายปภังกร    อภิวุฒิคุณากร) 

 

       ลงชื อ.................................................รองประธานฝ่ายบริหาร 
               (นายบรรเลง    ตั้งโภคานนท์) 

 

   ลงชื อ.................................................ประธานที ประชุม 
          (นายจรัญ    แก้วมล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  คร้ังที่  11/2555 
วันพฤหัสบดทีี่  7  กุมภาพันธ์  2556   

ณ  หอ้งประชุมเวียงแก้ว 53 
…………………………………………………. 

 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/แนะน่าผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.2  ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน  (เทศกาลปีใหม่  2556)  ใน
ระหว่างวันที   27  ธันวาคม  2555 –  วันที   2  มกราคม  2556  จ่านวน  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.3  มอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียน  นักศึกษาที ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค  โดย
ชนะเลิศในอันดับที   1, 2 และ 3  จ่านวน  24  คน  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,100  (เก้าพันหนึ งร้อยบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.4  ร่วมสมทบทุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ่าปี 2556  ทั้งหมด 5  แผนกๆ ละ 1,000  บาท  
(หนึ งพันบาทถ้วน)  ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  ได้แก่  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนกไฟฟ้า  แผนกอิเล็กทรอนิกส์  แผนกช่างกลโรงงาน  และแผนกก่อสร้าง 
.................................................................................................................................................................... 
 1.5  ร่วมสนับสนุนค่าอาหารส่าหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกซ้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  
จ่านวน  26  คน  เป็นเงินทั้งสิ้น  13,000  บาท  (หนึ งหมื นสามพันบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.6  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนพฤศจิกายน  2555                            
(เอกสารประกอบ 1-3) 
.................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 9/2555  
ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ    ไม่มีการแก้ไข             มีการแก้ไขดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1   สติ๊กเกอร์ป้ายจราจรห้ามจอดติดบริเวณรอบวิทยาลัยฯ   สนับสนุนโดยชมรมผู้ปกครองฯ
......................................................................................................................................................................... 



 
 3.2  ความคืบหน้าของการระดมทรัพยากร 
......................................................................................................................................................................... 
 3.3  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
......................................................................................................................................................................... 
 3.4  ศึกษาดูงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  วันที  11-15 ก.พ 56 
....................................................................................................................................................................... 
 3.5  การจัดท่าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ่านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
 3.4  เชิญร่วมงานวันวิชาการ  วันที   21 – 22  กุมภาพันธ์  2556  ณ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
....................................................................................................................................................................... 
 3.5  ประชุมผู้ปกครองวันที   27  พ.ค.  56  แยกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา  
 4.1  ขอสนับสนุนชุดกีฬาทีมฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ราคาชุดละ  400  บาท  จ่านวน  40  
ชุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  16,000  บาท  (หนึ งหมื นหกพันบาทถ้วน)  (เอกสารประกอบ 4) 
..........................................................................................................................................................................  
 4.2  ค่าตอบแทนผู้จัดท่าเวปไซส์ของชมรมฯ
.......................................................................................................................................................................... 
 4.3  วันอาทิตย์ที   3  มีนาคม  2556  การรับใบประกาศของนักเรียน นักศึกษา 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.1  การจัดท่าหนังสือรายการกิจกรรมและผลด่าเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูฯ
..........................................................................................................................................................................  
 5.2  การจัดท่าหนังสือมุฑิตาจิต
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