
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่ 5  ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธที่  15  พฤษภาคม  2556 
ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

******************* 
ผู้มาประชุม 
  1.  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์  รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ 
  2.  นายสมศักดิ์   ไชยเวช    รองประธานชมรมฯฝ่ายกิจกรรม  
  3.  นายศรีไว    จันทร์พร ่า    รองประธานชมรมฯฝ่ายผู้ปกครอง 
  4.  นางกรรณิกา แก้วเมือง  เหรัญญิก 
  5.  นายประมวล   เสียวสุข   กรรมการฝ่ายกิจกรรม 
  6.  นางวิไลลักษณ์ บูราณา   กรรมการฝ่ายกิจกรรม  
  7.  นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์  กรรมการฝ่ายไอที 
  8.  นางสาวมนัสนันท์ อภิชัย   รองประธานชมรมฯฝ่ายเครือข่าย  
  9.  นายนรินทร์  ศรีธิการ   กรรมการฝ่ายปฏิคม 
10.  นายบุญธรรม บัวระวงค์  ประชาสัมพันธ์   
 
ผู้ไม่มาประชุม   
  1.  นายจรัญ                    แก้วมล                             ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ(ติดราชการ)       
  2.   นายไพบูลย ์ วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อ่านวยการวิทยาลัยฯ (ติดราชการ)   
  3.  นายชวลิต  นุชนารถ  กรรมการฝ่ายปฏิคม (ติดราชการ) 
  4.  นายประสาน ใส่แปง   นายทะเบียน  (ติดธุระ) 
  5.  นายสาทร  พึ งพุ่มแก้ว  กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
  6.  นายพงษกร  ศรีมณี   กรรมการฝ่ายทะเบียน (ติดราชการ) 
  7.  นางมัณฑนา  เบ้าเรือน  กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
  8.  นายเจริญ  ค่าปินใจ  ประธานฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ)  
  9.  นางพรรณี  ปันชัย   กรรมการฝ่ายเลขานุการ (ติดราชการ) 
10.  นายตะวัน  โพธิ   กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
11.  นายเศกศึก  ผ่องใส   กรรมการฝ่ายปฏิคม  (ติดราชการ) 
12.  นายอินชัย  จันทะกี   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
13.  นางสาวญาณี ท่าบุญ   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก (ติดราชการ) 
14.  นายสวง  บุญตัน   กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
15.  นางสุนันท์  จันทร์สว่าง  เลขานุการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
16.  นายปภังกร  อภิวุฒิคุณากร  เลขานุการ  (ติดธุระ) 
 



 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 เมื อวันพุธที   15  พฤษภาคม  2556  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเริ มประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์  รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการทุกท่าน  ที เข้าร่วมประชุมในวันนี้  
 1.2   สนับสนุนนักศึกษาแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) ระดับชาติ  ระหว่างวันที   6 - 9 เมษายน 
2556  ณ  ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ่านวน 2 ทีมๆ ละ 3,000  บาท  เป็นจ่านวน
เงิน  6,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
 1.3  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2556  
(เอกสารประกอบ 1-9) 
  
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที   3/2556  เมื อวันเสาร์ที   20  เมษายน  2556   
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  การประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี  วันอาทิตย์ที   23  มิถุนายน  2556  
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.2  ค่าสั งแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน  ประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี   
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที ชมรมฯ  ร่างค่าสั งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงาน  ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ่าปี 2556 ให้ประธานชมรมฯลงนามแล้วแจ้งให้ผู้เกี ยวข้องรับทราบ 
 มติที ประชุมรับทราบ / แจ้งผู้เกี ยวข้องทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 3.3  การจัดท่าหนังสือรายงานกิจกรรมและผลการด่าเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จ่านวน  
2,500  เล่มๆ ละ 30  บาท  เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น  75,000  บาท  (เจ็ดหมื นห้าพันบาทถ้วน) 
 ดูตัวอย่างต้นฉบับ  และอนุมัติจัดท่า 
 มติที ประชุมรับทราบ / ดูความก้าวหน้าเล่มตัวอย่างในการประชุมครั้งต่อไป 
 3.4  การจัดท่าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ่านวยการ 
 ได้อนุมัติแล้วเมื อการประชุมนอกสถานที  
 มติที ประชุมรับทราบ 
 
 
 



 
  3.5  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 มอบหมายให้ประธานชมรมฯ  ติดตามและด่าเนินการ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 3.6  กิจกรรมของชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จัดต้ังผ้าป่าสามัคคี  จัดหาทุนเพื อสนับสนุนกิจกรรม  
การเรียน-การสอนของ  นักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ทอดถวาย  ณ  วัดดับภัย  ในวันอาทิตย์
ที   2  มิถุนายน  2556 
 ให้นิมนต์พระไว้เพื อรับผ้าป่า 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
  3.7  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
 ให้แจ้งแผนกวิชาที ยังไม่ได้ส่งรายชื อนักเรียนที ได้รับทุน  ให้ส่งรายชื อนักเรียนที ได้รับทุนด่วน 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  การศึกษาดูงานของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิค อื นๆ 
 มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ไชยเวช  รองประธานชมรมฯฝ่ายกิจกรรมเป็นผู้ประสานงานโครงการ
ศึกษาดูงานของชมรมฯ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 4.2  การติดตั้งหัวสเปรย์น้่าในโรงอาหาร 
 มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ไชยเวช รองประธานชมรมฯและคณะกรรมการทุกท่าน  หาข้อมูลเพื อ
น่ามาเสนอที ประชุมครั้งต่อไป 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 

4.3  การจัดท่า PowerPoint ที จะน่าเสนอผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาที เข้าร่วมประชุมในงานวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2556 
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที ชมรมฯ  จัดท่า 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1  แจ้งคณะกรรรมการชมรมฯทุกท่านมาช่วยงาน  “ระดมทรัพยากร”  ในวันเสาร์ที   18  
พฤษภาคม  2556  ตัง้แต่เวลา  07.00 น.  เป็นต้นไป 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



  
 นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันอาทิตย์ที   2  มิถุนายน  เวลา  10.00 น.   ณ ห้องประชุม 
เวียงแก้ว 53   
 
 ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
   ลงชื อ................................................เลขานุการชมรมฯ 
                                                   (นายปภังกร    อภิวุฒิคุณากร) 
 
 
       ลงชื อ.................................................รองประธานฝ่ายบริหาร 
           (นายบรรเลง    ตั้งโภคานนท์) 
 
 
   ลงชื อ.................................................ประธานชมรมฯ 
        (นายจรัญ    แก้วมล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ครั้งที่  5/2556 

วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2556 
ณ  ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

…………………………………………………. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/แนะน่าผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.2  สนับสนุนค่าเช่าเก้าอ้ีและค่าแรงขนย้ายของนักเรียน  นักศึกษา  ในวันปฐมนิเทศและวันประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่  ค่าเช่าเก้าอี้  จ่านวน  300  ตัว  เป็นเงิน  1,200 บาท  และค่าแรงขนย้าย
นักเรียน นักศึกษา  จ่านวน  6  คน ๆ ละ  300  บาท  เป็นเงิน  1,800  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000  บาท 
(สามพันบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.3  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนพฤษภาคม 2556  (เอกสาร
ประกอบ 1-3) 
.................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2556  
 2.1  ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ         ไม่มีการแก้ไข        มีการแก้ไขดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  การประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี  วันอาทิตย์ที   23  มิ.ย.  2556  
..........................................................................................................................................................................  
 3.2  ค่าสั งแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน  ประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2556  
..........................................................................................................................................................................  
 3.3  การจัดท่าหนังสือรายงานกิจกรรมและผลการด่าเนินงานชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จ่านวน  
2,500  เล่มๆ ละ 30  บาท  เป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น  75,000  บาท  (เจ็ดหมื นห้าพันบาทถ้วน) 
..........................................................................................................................................................................  
 3.4  การจัดท่าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ่านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
 
 



 
  3.5  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
              3.6  กิจกรรมของชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จัดตั้งผ้าป่าสามัคคี  จัดหาทุนเพื อสนับสนุนกิจกรรม  
การเรียนการสอนของ  นักเรียน-นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ทอดถวาย  ณ  วัดดับภัย  ในวันอาทิตย์
ที   2  มิถุนายน  2556 
 ………………………………………………………………………………………….............................. 
              3.7  ทุนการศึกษาต่อเนื อง 
......................................................................................................................................................................... 
 3.8  การศึกษาดูงานของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิค อื นๆ 
..........................................................................................................................................................................  
 3.9  การติดตั้งหัวสเปรย์น้่าในโรงอาหาร 
.......................................................................................................................................................................... 

3.10  การจัดท่า PowerPoint ที จะน่าเสนอในงานวันประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2556 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา  
 4.1  ขอความอนุเคราะห์บริจาคทุนการศึกษา  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ที ตั้งใจเรียน  มีความ
ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนละ 2,500 บาท ในวันไหว้ครูวันพฤหัสบดีที  13 มิถุนายน 2556 
(เอกสารประกอบ  4) 
.......................................................................................................................................................................... 
              4.2 ปัญหานักเรียนจอดรถข้างรั้ววิทยาลัยฯ 
.......................................................................................................................................................................... 
 4.3  ขอความสนับสนุนน้่าปานะและอาหารว่าง  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  
แผนกช่างก่อสร้าง  ณ  วัดศรีโสดา  ในวันที  15-16 มิ.ย. 56  (เอกสารประกอบ 5) 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.2  
.......................................................................................................................................................................... 
 5.3   
.......................................................................................................................................................................... 
 5.4   
.......................................................................................................................................................................... 
 
     เลิกประชุม  เวลา.............................น. 


