
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่5  ครั้งที ่2/2556 

วันอาทิตย์ที่  3  มีนาคม  2556 
ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

******************* 
ผู้มาประชุม 
  1.  นายจรัญ    แก้วมล    ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ 
  2.  นายบรรเลง  ตัง้โภคานนท์  รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ       
  3.  นายอรัญ  พวงพันธ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
  4.  นายสมศักดิ์   ไชยเวช    รองประธานฝ่ายกิจกรรม  
  5.  นายศรีไว    จันทร์พร  า    รองประธานฝ่ายผู้ปกครอง 
  6.  นางกรรณิกา แก้วเมือง  เหรัญญิก 
  7.  นายบุญธรรม บัวระวงค์  ประชาสัมพันธ์ 
  8.  นายเจริญ  ค าปินใจ  ประธานฝ่ายเครือข่าย  
  9.  นายประมวล   เสียวสุข   กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
10.  นางวิไลลักษณ์ บูราณา   กรรมการฝ่ายกิจกรรม  
11.  นางพรรณี  ปันชัย   กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
12.  นายตะวัน  โพธิ   กรรมการฝ่ายเครือข่าย  
13.  นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์  กรรมการฝ่ายไอที  
14.  นายนรินทร์  ศรีธิการ   กรรมการฝ่ายปฏิคม  
15.  นายเศกศึก  ผ่องใส   กรรมการฝ่ายปฏิคม  
16.  นายอินชัย  จันทะกี   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
17.  นางสาวญาณี ท าบุญ   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก  
18.  นายสวง  บุญตัน   กรรมการฝ่ายเครือข่าย  
19.  นายปภังกร  อภิวุฒิคุณากร  เลขานุการ 
20.  นางสุนันท์  จันทร์สว่าง  เลขานุการฝ่ายเครือข่าย  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นายไพบูลย ์ วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (ติดราชการ) 
  2.  นายประสาน ใส่แปง   นายทะเบียน  (ลาป่วย) 
  3.  นายชวลิต  นุชนารถ  กรรมการฝ่ายปฏิคม (ติดราชการ) 
  4.  นายสาทร  พึ งพุ่มแก้ว  กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
  5.  นายพงษกร  ศรีมณี   กรรมการฝ่ายทะเบียน (ติดราชการ) 
  6.  นางมัณฑนา  เบ้าเรือน  กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 เมื อวันอาทิตย์ที   3  มีนาคม  2556  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเริ มประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   คุณจรัญ  แก้วมล  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน            
ที เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการชมรมฯ ทุกท่านที ให้ความร่วมมือเข้าร่วมงานวัน
วิชาการ  ระหว่างวันที  21-22 กุมภาพันธ์  2556  ที ผ่านมา 
 1.2  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์  
2556  (เอกสารประกอบ 1)  เนื องจากเจ้าหน้าที ที รับผิดชอบมีภารกิจ  จึงขอเลื อนการชี้แจงสถานะทาง 
การเงินในวาระการประชุมคร้ังต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที   1/2556  เมื อวันพฤหัสบดีที   7  กุมภาพันธ์  2556   
 แก้ไขระเบียบวาระที  3  ข้อ 3.3  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  ระบบรายงานการขาดเรียนของนักเรียน – นักศึกษา    
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที ชมรมฯ  ติดตามการเช็คข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาที ห้อง
วิชาการ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัติ  
 3.2  เครื องดื ม อาหารว่าง  ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที  18 พ.ค. 56  
แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย 
 จัดเตรียมเครื องดื ม  อาหารว่าง  ประมาณ 2,000 ชุดๆ ละ 23 บาท และจัดเตรียมอาหารกลางวัน
ส าหรับคณะกรรมการชมรมฯ เจ้าหน้าที และคณะครูอาจารย์  ใกล้ถึงวันงานจะแจ้งรายการอาหารให้ทราบ
อีกครั้ง 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.3  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
 ทุนการศึกษาต่อเนื องปี 2555 มีทั้งหมด 8 ทุน  
 ทุนการศึกษาต่อเนื องปี 2556 มีทั้งหมด 10 ทุน  มี 6 แผนกที ส่งรายชื อผู้ขอรับทุนมาแล้ว  
 ให้พิจารณาตามคุณสมบัติ  มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี โดยให้หัวหน้าแผนกวิชารับรอง  และ
ให้ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุนเดิมว่ายังมีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
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 3.4  โครงการประชุมนอกสถานที  ณ เขื อนแม่งัด  1  คืน  ช่วงปิดเทอม 
 โครงการประชุมนอกสถานที  ณ เขื อนแม่งัด  ระหว่างวันเสาร์ที  20 ถึงวันอาทิตย์ที  21 เมษายน 2556 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.5  การจัดท าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ านวยการ 
 มอบหมายให้  นางสาวญาณี  ท าบุญ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง  ค านวณโครงสร้างเหล็กที ใช้
จัดท าโครงสร้างของสวนแนวต้ัง 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.6  การจัดท าหนังสือรายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูฯ    
 จัดท าจ านวน  2,500 เล่ม  4 สี  24  หน้า  ราคาเล่มละ 30  บาท  ขอรายละเอียดผลงานของแต่ละ
แผนก  
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.7  ปัญหาที จอดรถ 
 ให้นักเรียนนักศึกษาใหม่  ลงทะเบียนค่าที จอดรถจักรยานยนต์เหมือนเดิม  และจัดแบ่งโซนการจอด
รถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.8  จัดท าแผนงานกิจกรรมของชมรมฯ  ประจ าปีการศึกษา  2556 
 จดบันทึกกิจกรรมของชมรมฯ ไว้ในปฏิทินกิจกรรมของแต่ละคน 
 มติที ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ  ประเทศมาเลเซีย  จ านวนเงิน  
100,000  บาท  (หนึ งแสนบาทถ้วน)  (เอกสารประกอบ 2) 
 เปลี ยนข้อความในหนังสือ  มอบหมายให้ประธานชมรมฯ  เป็นตัวแทนศึกษาดูงาน 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1  เงินค่าประกันสังคมเจ้าหน้าที ชมรมฯ 
 ปรับเปลี ยนการจ่ายเงิน  จ่ายคนละครึ งของค่าประกันสังคม 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 5.2  การใช้ใบเสร็จรับเงินที ถูกต้อง 
 ในการจ่ายเงินแต่ละคร้ัง  ให้ใช้ใบเสร็จทุกคร้ัง  ไม่อนุญาตให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน 
 มติที ประชุมรับทราบ   
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5.3  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 ฝากให้ชมรมฯ  ช่วยแต่งเพลงมาร์ทของวิทยาลัยฯ  
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 5.4  กิจกรรมการจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ 
 ที ประชุมเสนอให้จัดท าผ้าป่า  แจกซองในวันประชุมผู้ปกครอง 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป  
 
 นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันพุธที   15  พฤษภาคม  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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ครั้งที่  3/2556 

วันพุธที่  15  พฤษภาคม  2556 
ณ  ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

…………………………………………………. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.2  สนับสนุนนักศึกษาแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) ระดับชาติ  ระหว่างวันที   6-9 เมษายน 
2556  ณ  ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 2 ทีมๆ ละ 3,000  บาท  เป็นจ านวน
เงิน  6,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.3  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2556  
(เอกสารประกอบ 1-9) 
.................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2556  
 2.1  ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ         ไม่มีการแก้ไข        มีการแก้ไขดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  วันอาทิตย์ที   23  มิ.ย.  2556  
..........................................................................................................................................................................  
 3.2  ค าสั งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   
..........................................................................................................................................................................  
 3.3  การจัดท าหนังสือรายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จ านวน  
2,500  เล่มๆ ละ 30  บาท  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  75,000  บาท  (เจ็ดหมื นห้าพันบาทถ้วน) 
..........................................................................................................................................................................  
 3.4  การจัดท าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
  3.5  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
..........................................................................................................................................................................  
 



 
 3.6  กิจกรรมของชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จัดต้ังผ้าป่าสามัคคี  จัดหาทุนเพื อสนับสนุนกิจกรรม  
การเรียน-การสอนของ  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ทอดถวาย  ณ  วัดดับภัย  ในวันอาทิตย์
ที   2  มิถุนายน  2556 
..........................................................................................................................................................................  
  3.7  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
......................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา  
 4.1  การศึกษาดูงานของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิค อื นๆ 
..........................................................................................................................................................................  
 4.2  การติดตั้งหัวสเปรย์น้ าในโรงอาหาร 
.......................................................................................................................................................................... 

4.3  การจัดท า PowerPoint ที จะฉายในงานวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.2  
.......................................................................................................................................................................... 
 5.3   
.......................................................................................................................................................................... 
 5.4   
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
     เลิกประชุม  เวลา.............................น. 
 


