
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ชุดที่5  ครั้งที ่9/2555 
วันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน  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.  นายตะวัน  โพธิ   กรรมการฝ่ายเครือข่าย 
12.  นางมัณฑนา  เบ้าเรือน  กรรมการฝ่ายเครือข่าย  
13.  นายจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิตย์  กรรมการฝ่ายไอที  
14.  นายนรินทร์  ศรีธิการ   กรรมการฝ่ายปฏิคม 
15.  นายอินชัย  จันทะกี   กรรมการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
16.  นายปภังกร  อภิวุฒิคุณากร  เลขานุการ 
17.  นางสุนันท์  จันทร์สว่าง  เลขานุการฝ่ายเครือข่าย 
18.  นางสาวมนัสนันท์ อภชิัย   รองประธานฝ่ายเครือข่าย 
 
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.  นายสวง  บุญตัน   กรรมการฝ่ายเครือข่าย (ติดราชการ) 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื อวันเสาร์ที   17  พฤศจิกายน  2555  ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 53  โดยเริ มประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1   คุณจรัญ  แก้วมล  ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านที เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้   
 1.2  ค่าอาหารว่างและเครื องดื มในการประชุมประจ่าเดือนตุลาคม  2555  จ่านวนเงิน  250 บาท 
 1.3  เหรัญญิกชี้แจงสถานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ่าเดือนตุลาคม  2555                            
(เอกสารประกอบ 1-3) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรอง  
 2.1   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที   8/2555  เมื อวันอาทิตย์ที   14  ตุลาคม  2555   
  2.1.1  แก้ไขข้อ  4.3  สนับสนุนน่้าเต้าหู้ ป่าท่องโก๋ จ่านวน  3,800  บาท 
  2.1.2  แก้ไขข้อ  4.4  ป้ายห้ามจอด แบบมาตรฐานป้ายจราจร จ่านวน 22 ป้าย 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  จัดท่าอัฒจันทร์ จัดวางตามสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ่านวน 2 ตัว 
 จัดท่าอัฒจันทร์จ่านวน  2  ตัว  ในราคา  65,000  บาท (หกหมื นห้าพันบาทถ้วน)  ภายในวันวันที   30 
พฤศจิกายน  2555 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.2   การจัดซื้อรถมินิบัส 
 เห็นสมควรระงับโครงการจัดซื้อรถมินิบัสไว้ก่อน 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 3.3  จัดซื้อเครื องกรองน้่า  พร้อมติดตั้งประจ่าแต่ละแผนก จ่านวน  11  เครื อง   ราคาเครื องละ  2,470.-  
บาท  (สองพันสี ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน  27,170.-  บาท  (สองหมื นเจ็ดพันหนึ งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
(เอกสารประกอบ  4) 
 การติดตั้งเครื องกรองน้่าผิดหลักวัตถุประสงค์ของชมรมฯ  ท่าหนังสือให้ปฏิคมขอย้ายการติดตั้ง
เครื องกรองน้่า 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ  
 3.4  จัดท่าป้ายห้ามจอด  ติดต้ังบริเวณด้านข้างและด้านหน้าวิทยาลัยฯ  จ่านวน  22  แผ่น   
 แก้ไข  โดยเพิ มข้อความลงในป้ายห้ามจอด  สนับสนุนโดยชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอให้พิจารณา 
 4.1  จัดซื้อจอฉายภาพโปรเจคเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้า  ใช้ติดตั้งภายในห้องประชุมเวียงแก้ว 53 
 ชมรมฯ  มีจอฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบแขวนแล้ว  จึงไม่มีความจ่าเป็นที จะต้องจัดซื้อจอฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ใหม่ 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 4.2  จัดท่าการ์ด  ส.ค.ส  ปีใหม่ 
 ให้คณะกรรมการชมรมฯ  รับการ์ดไปคนละ  10  ใบ  และชมรมฯ  จัดท่าหนังสือชี้แจงการจ่าหน่าย
การ์ด ส.ค.ส. ปีใหม่ ให้แต่ละแผนกวิชารับทราบ  โดยให้  20%  จากยอดจ่าหน่ายการ์ด  
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 4.3  การจัดท่าแผนการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณการเงินของชมรมฯ 
 รายงานแผนงบประมาณการใช้จ่ายเงินชมรมฯ  แสดงรายงานแผนการใช้เงินแต่ละสัดส่วนของ
ชมรมฯ   
 มติที ประชุมรับทราบ 
 4.4  ประสานงานในการบริจาครถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ที ใช้แล้ว  ให้ทางวิทยาลัยฯ เพื อใช้ใน    
การเรียนการสอนของนักเรียน – นักศึกษา 
 รถยนต์บรรทุกที จะจ่าหน่ายออกของส่านักงานอุทกวิทยา  ซึ งชมรมฯ เห็นว่ามีความส่าคัญในการ
เรียนการสอนของอาจารย์  จึงมีความต้องการที จะน่ารถยนตด์ังกล่าวมาให้วิทยาลัยฯ  ได้ใช้ประโยชน์ 
 มติที ประชุมรับทราบ / เสนอที ประชุมคร้ังต่อไป 
 4.5  ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  ต่าบลหนองละลอก  อ่าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
 เห็นสมควรใช้เวลาในการศึกษาดูงานจ่านวน  3 วัน 2 คืน  ภายในระหว่างวันที   9-19  ธนัวาคม  
2555  ในช่วงวันหยุดกีฬาแห่งชาติ 
 4.6  ซ่อมคอมพิวเตอรข์องชมรมฯ 
 เพิ มรายละเอียดหมายเลขครุภัณฑ์  และจ่าหน่ายให้  อชท. 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่นๆ  
 5.1  เพิ มเงินค่าน้่าเต้าหู้  ปาท่องโก๋จากเดิมเป็น  3,800  บาท  (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 5.2  เชิญชวนคณะกรรมการชมรมฯ  ร่วมงานวิ งมินิมาราธอน  ในวันเสาร์ที   8  ธันวาคม  2555  
เวลา  05.30  น.  สวมเสื้อโปโลสีน้่าเงิน 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 5.3  จัดซื้อของขวัญสวัสดีปีใหม่  2556  มอบให้แก่  ผู้อ่านวยการ,  รองผู้อ่านวยการ  4  ฝ่าย,  
หัวหน้าแผนกวิชา  10  แผนก 
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
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 5.4  จัดตั้งกฐินสามัคคี  โดยน่าไปถวายที วัดสองยอด  ต.แม่ศึก  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  ในวันเสาร์ที   
24  พฤศจิกายน  2555  ชมรมฯ  ร่วมท่าบุญจ่านวน  10,000  บาท  (หนึ งหมื นบาทถ้วน)  พิมพ์ซองจ่านวน  
500  ซอง  และเชิญชวนคณะกรรมการชมรมฯ  ร่วมท่าบุญ   
 มติที ประชุมรับทราบ / อนุมัต ิ
 5.5  วันที   11-15  ธันวาคม  2555  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาชีพพื้นฐาน  ระดับภาคเหนือ  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 5.6  วันที   17-19  ธันวาคม  2555  เข้าค่ายลูกเสือ  ที แม่ออน  สันก่าแพง 
 มติที ประชุมรับทราบ 
 5.7  นักเรียนขาดเรียนยกห้อง  ท่าให้นักเรียนติด  ขร. เยอะมาก  อาจารย์ผู้สอนได้ท่าการมอบหมาย
งานให้เด็กและมีการเทสก่อนการสอบ  ซึ งนักเรียนมีปัญหาในการเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 
 มติที ประชุมรับทราบ  
 
 นัดประชุมคร้ังต่อไปในวันศุกร์ที   28  ธันวาคม  2555  เวลา  15.00 น.   ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว 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  10/2555 
วันพฤหัสบดทีี่  27  ธันวาคม  2555 

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

 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม/แนะน่าผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
 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) 
.................................................................................................................................................................... 
 1.4  สนับสนุนของขวัญเพื อจับรางวัลให้กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เนื องในโอกาสงานเลี้ยงส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (เอกสารประกอบ 5) 
.................................................................................................................................................................... 
 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 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 9/2555  
ที ประชุมรับรองรายงานการประชุม ฯ    ไม่มีการแก้ไข             มีการแก้ไขดังนี้ 
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