
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่ 5  ครั้งที่ 5/2556 

วันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2556 
ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

******************* 
ผู้มาประชุม 
  1.  นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา  แทน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
  2.  นายจรัญ  แก้วมล   ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ  
  3.  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์  รองประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ 
  4.  นายสมศักดิ์   ไชยเวช    รองประธานชมรมฯฝ่ายกิจกรรม  
  5.  นางกรรณิกา แก้วเมือง  เหรัญญิก 
  6.  นายประสาน ใส่แปง   นายทะเบียน   
  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.  นางสาวญาณี ท าบุญ   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก  
17.  นายปภังกร  อภิวุฒิคุณากร  เลขานุการ   
18.  นางสุนันท์  จันทร์สว่าง  เลขานุการฝ่ายเครือข่าย  
19.  นายเพิ่มศักดิ์  เปานิล   ผู้ก่อต้ังชมรมฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
  1.  นายศรีไว    จันทร์พร่ า    รองประธานชมรมฯฝ่ายผู้ปกครอง  (ติดธุระ) 
  2.  นายชวลิต  นุชนารถ  กรรมการฝ่ายปฏิคม (ติดราชการ) 
  3.  นายหงส์ค า  อินใจ   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
  4.  นายพงษกร  ศรีมณี   กรรมการฝ่ายทะเบียน (ติดราชการ) 
  5.  นางมัณฑนา  เบ้าเรือน  กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
  6.  นายอินชัย  จันทะกี   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์(ติดราชการ) 
  7.  นายสวง  บุญตัน   กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดธุระ) 
  8.  นางสาวมนัสนันท์ อภิชัย   รองประธานฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ) 



เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน  2556  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเร่ิมประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   นายจรัญ  แก้วมล  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้   
 1.2  สนับสนุนค่าเช่าเก้าอ้ีและค่าแรงขนย้าย  ในวันปฐมนิเทศและวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษาใหม่   
  ค่าเช่าเก้าอี้  จ านวน  300  ตัว     เป็นเงิน  1,200 บาท   
  ค่าแรงขนย้าย  จ านวน  6  คน ๆ ละ  300  บาท   เป็นเงิน  1,800  บาท   
  เป็นเงินทั้งสิ้น                     3,000  บาท    
 1.3  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม 2556   
(เอกสารประกอบ 1-3) 
 1.4  นายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา  ในนามตัวแทน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ได้กล่าวขอ
อภัยแทนผู้อ านวยการฯ  ที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้  เนื่องจากท่านติดราชการด่วน  และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ที่สนับสนุนในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศและวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่ที่ผ่านมา  และท่านผู้อ านวยการฯ  ท่านฝากขอ
โทษที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมการประชุมของชมรมฯ   
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  4/2556  เมื่อวันพุธที่  15  พฤษภาคม  2556   
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ในวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  2556  
 ให้ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ฝากส่ง
ไปรษณีย์  และส่งตามแผนก  โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  10  มิถุนายน  2556 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.2  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เพิ่มเติม  (เอกสาร
ประกอบ 4) 
 แก้ไข     ข้อ 3.3  นายหงษ์ค า    อินใจ   กรรมการ 
 เพิ่มเติม  ข้อ 3.5  นางพรรณี    ปันชัย  กรรมการ 
 เพิ่มเติม  ข้อ 4.10 นางสาวมนัสนันท์   อภิชัย  กรรมการ 
 เพิ่มเติม  ข้อ 4.11 คณะกรรมการเครือข่าย    กรรมการ 
 เพิ่มเติม  ข้อ 4.12 นักเรียนทุนของชมรมฯ    กรรมการ 



 
 

 แก้ไข  ข้อ  6.1  นายหงษ์ค า     อินใจ  ประธานกรรมการ 
 แก้ไข  ข้อ  6.2  นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์ กรรมการ 
 เพิ่มเติม  สั่ง  ณ  วันที่  3  มิถุนายน  2556 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.3  การจัดท าหนังสือรายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงานของชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จ านวน  
2,500  เล่ม  ราคาเล่มละ 30  บาท  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  75,000  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ในที่ประชุมขอพิมพ์เพิ่มอีก  300  เล่ม  รวมเป็น  2,800  เล่ม  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  84,000  บาท  
(แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.4  การจัดท าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ านวยการ 
 ขอให้ทางชมรมท าหนังสือขออนุญาตติดตั้งสวนแนวต้ัง  ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ทราบ 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
  3.5  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 แจ้งคณะกรรมการชมรมฯ  ทุกคน  จัดหาผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลง  
 ประกาศลงเว็บของวิทยาลัยฯ 
 ตั้งแผนการด าเนินงาน  และค่าใช้จ่าย 
 มติที่ประชุมรับทราบ / เสนอที่ประชุมคร้ังต่อไป 
              3.6  กิจกรรมของชมรมผู้ปกครองและครูฯ  จัดตั้งผ้าป่าสามัคคี  จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม  
การเรียนการสอนของ  นักเรียน-นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ทอดถวาย  ณ  วัดดับภัย  ในวันอาทิตย์
ที่  2  มิถุนายน  2556 
 งดการด าเนินงาน  ขอคืนซองผ้าป่าจากทุกแผนกช่าง  และจ่ายค่าพิมพ์ซองทั้งหมด 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
              3.7  ทุนการศึกษาต่อเน่ือง 
 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะท าการมอบทุนการศึกษาในวันประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  วันที่  23  มิถุนายน  2556  โดยแจ้งนักเรียนทุนทุกคนทราบและขอใบรายงานผลการเรียน
ในภาคเรียนที่ผ่านมา  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนมาช่วยงานชมรมฯ  ด้วย 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.8  การศึกษาดูงานของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิค อื่นๆ 
 ขอให้ชมรมฯ  ท าหนังสือขออนุญาตใช้รถตู้ของวิทยาลัยฯ  2  คัน  พร้อมคนขับ  และท าหนังสือ  
ขออนุญาตศึกษาดูงานที่สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   
 งบประมาณในครั้งนี้  ต้องไม่เกิน 40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
 



 
 3.9  การติดตั้งหัวสเปรย์น้ าในโรงอาหาร 
 ขอให้ชมรมฯ  ท าหนังสือขออนุญาตติดต้ังหัวสเปรย์น้ าในโรงอาหารแจ้งผู้อ านวยการฯ ทราบ 
 มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ไชยเวช  เขียนแบบ  และเสนอค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  โดยมี
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เกิน  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ

3.10  การจัดท า PowerPoint ที่จะน าเสนอในงานวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 
 มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ไชยเวช  รับผิดชอบด าเนินการ  ความยาวไม่เกิน  15  นาที  
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  ทางวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์บริจาคทุนการศึกษา  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  ที่ตั้งใจเรียน  มี
ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนละ 2,500 บาท ในวันไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 
(เอกสารประกอบ  5) 
 ชมรมฯ  มอบให้จ านวน  1  ทุน  จ านวนเงิน  2,500  บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 4.2  ขอความสนับสนุนน้ าปานะและอาหารว่าง  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  
แผนกช่างก่อสร้าง  ณ  วัดศรีโสดา  ในวันที่ 15-16  มิถุนายน 2556  (เอกสารประกอบ 6) 
 ให้ตามจ านวนนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าค่าย  สนับสนุนน้ าปานะ  คนละ 15  บาท 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1  สคริปพิธีกร  วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  
 จัดท าสคริปพูดให้พิธีกร  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2556 
 มติที่ประชุมรับทราบ  
 5.2  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายในวันเสาร์ที่  22  มิถุนายน  2556  เวลา  13.00 น. 
 ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่าย    
 เตรียมเอกสารและอาหารว่างให้กับคณะกรรมการเครือข่ายในวันประชุม 
 มติที่ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 5.3  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วันที่  1  กรกฎาคม  2556   
 เรียนเชิญคณะกรรมการชมรมฯ  และคณะกรรมการเครือข่ายชมรมฯ  ทุกท่าน  เข้าร่วมงานวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   
  5.3.1  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จ านวน  77  รูป    
  5.3.2  ฉลองฐานองค์พระวิษณุกรรม 
  5.3.3  พิธีเปิดป้ายจ านวน  5  จุด 
 



 
  5.3.4  แห่พระ  วัดดับภัย 
  5.3.5  ทอดผ้าป่า 
  5.3.6  ร่วมรับประทานอาหาร 
 
 นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันเสารท์ี่  3  สิงหาคม  2556  เวลา  13.00 น.   ณ ห้องประชุม 
เวียงแก้ว 53   
 
 ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 
   ลงชื่อ................................................เลขานุการชมรมฯ 
                                                   (นายปภังกร    อภิวุฒิคุณากร) 
 
 
       ลงชื่อ.................................................รองประธานฝ่ายบริหาร 
           (นายบรรเลง    ตั้งโภคานนท์) 
 
 
   ลงชื่อ.................................................ประธานชมรมฯ 
        (นายจรัญ    แก้วมล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่  5  ครั้งที่  6/2556 

วันเสารท์ี่  10  สิงหาคม  2556 
ณ  ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

…………………………………………………. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.2  สนับสนุนน้ าเต้าหู้และปาท่องโก๋ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วันจันทร์ที่  
1  กรกฎาคม  2556   จ านวน  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.3  สนับสนุนอาหารว่าง  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่  จ านวน 9 แผนก 
คือ  แผนกก่อสร้าง  แผนกไฟฟ้า  แผนกเมคคาทรอนิกส์  แผนกช่างโลหะการ  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม  แผนกอิเล็กทรอนิกส์  แผนกช่างกลโรงงาน  แผนกช่างยนต์   
.................................................................................................................................................................... 
 1.4  สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของนักกีฬา  ไปร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  
ระหว่างวันที่  14-20  กรกฎาคม  2556  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่  จ านวน  88  คน  คนละ 300 บาท
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  26,400  บาท  (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.5  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2556  
(เอกสารประกอบ 1-5) 
.................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2556  
 2.1  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ         ไม่มีการแก้ไข        มีการแก้ไขดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1  สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2556  ในวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  2556 
....................................................................................................................................................................... 
 3.2  การจัดท าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
 



 
  3.3  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
....................................................................................................................................................................... 
 3.4  สรุปการศึกษาดูงานของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ที่สมาคมผู้ปกครอง
และครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  เมื่อวันที่  8-9  มิถุนายน  2556  
....................................................................................................................................................................... 
 3.5  การติดตั้งหัวสเปรย์น้ าในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
....................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา  
 4.1  วิทยาลัยฯ  ท าหนังสือแจ้งขออนุญาตใช้ห้องของชมรมฯ  เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์  คลินิกวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเป็นศูนย์ประสานงานคอยช่วยเหลือนักศึกษา  ที่มีผลการเรียนต่ าและช่วย
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  (เอกสารประกอบ  6) 
.......................................................................................................................................................................... 
              4.2  ขอสนับสนุนเงินรางวัลให้นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาคเหนือ  ที่
จังหวัดแพร่  ซึ่งผลการแข่งขัน  มีดังนี้  (เอกสารประกอบ 7) 
  4.2.1  ฟุตซอล (ชาย)   ชนะเลิศ 
  4.2.2  ฟุตบอล (ชาย)   รองชนะเลิศ อันดับ 1 
  4.2.3  วอลเลย์บอล (ชาย)   รองชนะเลิศ อันดับ 1 
  4.2.4  เซปัคตะกร้อ (ชาย)   รองชนะเลิศ อันดับ 1 
  4.2.5  หมากล้อม (ชาย)   ชนะเลิศ 
  4.2.6  หมากล้อม ทีมผสม (ชาย,หญิง)  รองชนะเลิศอันดับ 2 
.......................................................................................................................................................................... 
 4.3  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเบี้ยงเลี้ยงในการเดินทางของนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
อาชีวะเกมส์ระดับชาติ  คร้ังที่  8  บางแสนเกมส์  ณ  จังหวัดชลบุรี  จ านวนทั้งหมด  64  คน  ระหว่างวันที่  
18-26  สิงหาคม  2556  (เอกสารประกอบ 8) 
.......................................................................................................................................................................... 
 4.4  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ  วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2556  มีทั้งหมด 3  ท่าน  คือ   
  4.3.1 นายบรรเลง   ตั้งโภคานนท์   
  4.3.2  นายเพิ่มศักดิ์   เปานิล   
  4.3.3  นายสุพล    จริน
.......................................................................................................................................................................... 
 4.5  จัดท าหนังสือแสดงมุฑิตาจิต  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์ 
.......................................................................................................................................................................... 
 
  



 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.2  
.......................................................................................................................................................................... 
 5.3   
.......................................................................................................................................................................... 
 5.4   
.......................................................................................................................................................................... 
 
     เลิกประชุม  เวลา.............................น. 


