
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่ 5  ครั้งที่ 6/2556 

วันเสาร์ที่ 10  สิงหาคม  2556 
ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53 

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

 



 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 เมื อวันเสาร์ที   10  สิงหาคม  2556  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเริ มประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   นายจรัญ  แก้วมล  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านที เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้   
 1.2  สนับสนุนน่้าเต้าหู้และปาท่องโก๋ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วันจันทร์ที   
1  กรกฎาคม  2556   เป็นเงิน จ่านวน  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 1.3  สนับสนุนอาหารว่าง  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่  จ่านวน 9 แผนก 
คือ  แผนกก่อสร้าง  แผนกไฟฟ้า  แผนกแมคคาทรอนิกส์  แผนกช่างโลหะการ  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนกเทคนิคสถาปัตยกรรม  แผนกอิเล็กทรอนิกส์  แผนกช่างกลโรงงาน  แผนกช่างยนต์   
 1.4  สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของนักกีฬา  ไปร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  
ระหว่างวันที   14-20  กรกฎาคม  2556  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่  จ่านวน  88  คน  คนละ 300 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้นจ่านวน  26,400  บาท  (สองหมื นหกพันสี ร้อยบาทถ้วน) 
 1.5  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2556  
(เอกสารประกอบ 1-5) 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที   5/2556  เมื อวันอาทิตย์ที   2  มิถุนายน  2556   
 ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี  2556  ในวันอาทิตย์ที   23  มิถุนายน  2556 
 ติดตามแบบสอบถามเพื อประเมินผลการด่าเนินงาน 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 3.2  การจัดท่าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ่านวยการ 
 โครงสร้างสวนแนวต้ัง  กว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร  จ่านวน 2 ชุด  ติดตั้งตามจุดที   ผอ. อนุญาต 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
  3.3  เพลงมารท์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 ชมรมฯ และนายเชิดชัย  ร่วมติดกันติดตาม 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
  
 



 
 
 3.4  สรุปการศึกษาดูงานของชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ที สมาคมผู้ปกครอง
และครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  เมื อวันที   8-9  มิถุนายน  2556  
 มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ไชยเวช  จัดท่าภาพสรุปใส่  VCD ไว้ 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 3.5  การติดตั้งหัวสเปรย์น้่าในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 ยกเลิกโครงการ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  วิทยาลัยฯ  ท่าหนังสือแจ้งขออนุญาตใช้ห้องของชมรมฯ  เพื อจัดต้ังเป็นศูนย์  คลินิกวิชาการเพื อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเป็นศูนย์ประสานงานคอยช่วยเหลือนักศึกษา  ที มีผลการเรียนต ่าและช่วย
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา  (เอกสารประกอบ  6) 
 ใช้ห้องเก็บเอกสารของชมรมฯ  ให้ฝ่ายวิชาการ  ด่าเนินการ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
              4.2  ขอสนับสนุนเงินรางวัลให้นักกีฬาที ชนะการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาคเหนือ  ที 
จังหวัดแพร่  ซึ งผลการแข่งขัน  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 
 มอบเงินรางวัลการแข่งขันตามมติของชมรมฯ  คือ 
ระดับภาค  ประเภททีม 
- ชนะเลิศ                                            3,000  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1                       2,000  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2                       1,000 บาท 

ระดับประเทศ  ประเภททีม 
- ชนะเลิศ                                            5,000  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1                       3,000  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2                       2,000 บาท 

ระดับภาค  ประเภทเดี่ยว 
- ชนะเลิศ                                               500  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1                          300  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2                          200 บาท 

ระดับประเทศ  ประเภทเดี่ยว 
- ชนะเลิศ                                             1,000  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1                          500  บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2                           300 บาท 

 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
 



 
 
 4.3  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอาชีวะ
เกมส์ระดับชาติ  คร้ังที   8  บางแสนเกมส์  ณ  จังหวัดชลบุรี  จ่านวนทั้งหมด  64  คน  ระหว่างวันที   18-26  
สิงหาคม  2556  (เอกสารประกอบ 8) 
 มติที ประชุมเห็นสมควรมอบให้  จ่านวน 64 x 500 = 32,000  บาท  (สามหมื นสองพันบาทถ้วน) 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 4.4  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ  วันศุกร์ที   27  กันยายน  2556  จ่านวน 4  ท่าน  คือ   
  4.4.1  นายบรรเลง   ตั้งโภคานนท์   
  4.4.2  นายเพิ มศักดิ์   เปานิล   
  4.4.3  นายสุพล    จริน  
  4.4.4  นางสายสมร ทนันไชย 
 งดช่อดอกไม้,  ชมรมฯ  จอง 2 โต๊ะ  ,ยังไม่ทราบโรงแรมสถานที จัดเลี้ยงงานเกษียณ 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 4.5  จัดท่าหนังสือแสดงมุฑิตาจิต  นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท์ 
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นผู้จัดท่าหนังสือแสดงมุฑิตาจิต 
 มติที ประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ 
 5.1  นายเจริญ  ค่าปินใจ  ประธานคณะกรรมการเครือข่าย  ขอลาออกจากต่าแหน่ง 
เนื องจากมีภารหน้าที งานในส่วนที ต้องรับผิดชอบมาก  จึงไม่สามารถเข้าร่วมท่างานของชมรมฯ  ได้ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 5.2  ฝ่ายบริหารขอรับเงินชมรมไปบริหารเอง  80%  ให้ชมรมด่าเนินการ 20% 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันศุกร์ที   27  กันยายน  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.................................................ประธานชมรมฯ 
        (นายจรัญ    แก้วมล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่  5  ครั้งที่  7/2556 

วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2556 
ณ  ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  เวลา  13.00 น. 

…………………………………………………. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/แนะน่าผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................... 
 1.2  สนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬาที ชนะการแข่งขันในกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาคเหนือ   
จังหวัดแพร่  ดังนี้   
  1.2.1  ฟุตซอล  (ชาย)  ชนะเลิศอันดับ 1  3,000  บาท 
  1.2.2  ฟุตบอล  (ชาย)  รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000  บาท 
  1.2.3  วอลเลย์บอล  (ชาย)   รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000  บาท 
  1.2.4  เซปัคตะกร้อ  (ชาย) รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000  บาท 
  1.2.5  หมากล้อม  (ชาย)  ชนะเลิศอันดับ 1  1,000  บาท (2คน) 
  1.2.6  หมากล้อม ทีมผสม  รองชนะเลิศอันดับ 2    200  บาท (1คน) 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   10,200  บาท  (หนึ งหมื นสองร้อยบาทถ้วน) 
........................................................................................................................................................................... 
 1.3  สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางของนักกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ   
คร้ังที   8  บางแสนเกมส์  ณ  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที   18-26  สิงหาคม  2556  จ่านวน  32,000  บาท  
(สามหมื นสองพันบาทถ้วน) 
.......................................................................................................................................................................... 
 1.4  สนับสนุนนักกีฬาหมากรุก  แผนกวิชาช่างยนต์  เพื อร่วมแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยระดับชาติ    
ณ บริษัท  ปตท.  ส่านักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที   30-31  สิงหาคม  และ  1 กันยายน  2556    
จ่านวน  2,000  บาท   (สองพันบาทถ้วน) 
........................................................................................................................................................................... 
 1.5  สนับสนุนอาหารกลางวันในวันแข่งขันกีฬา  Sport  Day  จ่านวน  11,600  บาท  (หนึ งหมื นหนึ ง
พนัหกร้อยบาทถ้วน)  และเจ้าหน้าที รักษาความสงบ  จ่านวน 4 นาย  เป็นเงิน  2,400  บาท (สองพันสี ร้อย
บาทถ้วน)  ในวันพฤหัสบดีที   26  กันยายน  2556   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,000  (หนึ งหมื นสี พันบาทถ้วน) 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 
 1.6  สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์  Robot  Soccer  Junior  2013  ชิงถ้วย
พระราชทาน  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ระหว่างวันที   10-15  กันยนยน  
2556  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์  
จ่านวน  2  ทีม  นักศึกษาจ่านวน  10  คน  ทีมละ  3,000  บาท  รวมเป็นเงิน  6,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
........................................................................................................................................................................... 
 1.7  รายการแสดงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนกรกฎาคม  2556   
(เอกสารประกอบ 1-3) 
.......................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2556  วันเสาร์ท่ี 10  สิงหาคม  2556 
 2.1  ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ         ไม่มีการแก้ไข        มีการแก้ไขดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
  
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1  การจัดท่าสวนแนวตั้ง  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และหน้าตึกอ่านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
  3.2  เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
....................................................................................................................................................................... 
 3.3  สรุปผลการศึกษาดูงาน  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
....................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา  
 4.1  ขอสนับสนุนเงินรางวัลนักกีฬา  ที ชนะการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ  ที จังหวัดชลบุรี 
ผลการแข่งขัน  ดังนี้  (เอกสารประกอบ 4) 
  4.1.1  เซปัคตะกร้อ  (ทีมเดี ยวชาย)  รองชนะเลิศอันดับ 1 
  4.1.2  เซปัคตะกร้อ  (ทีมชุดชาย)  รองชนะเลิศอันดับ 2 
  4.1.3  หมากล้อม (ทีมชุดชาย)  รองชนะเลิศอันดับ 1 
.......................................................................................................................................................................... 
             
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.1  การบริการพร้ินงานให้กับนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัย 
.......................................................................................................................................................................... 
 5.2  การเพิ มทุนการศึกษาต่อเนื อง 
.......................................................................................................................................................................... 



 
 5.3  แต่งตั้งกรรมการชมรมฯ เพิ มเติม 
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