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  รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
        คร้ังที่ 70 / 2 / 2564 

วันเสาร์ที่ 27  พฤศจิกายน  2564 เวลา13.00 – 14.30 น.  
ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

……………………………………………………. 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
     

1. รศ.ดร.วิวัฒน์    เรืองเลิศปัญญากุล   อุปนายก 
2. นางสาวสถาพร    วรรณธนวิจารณ ์   กรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์         ศิริชีพชัยยันต ์    กรรมการ 
4. นางจิตต์ลัดดา        ศักดาภิพาณิชย ์   กรรมการ 
5. นายเล็ก               ชัยชววฒุ ิ     กรรมการ 
6. นายสทุธิชัย           รัตน์ธนารกัษ์    กรรมการ 
7. นางทัศนีย์             เจือณรงค์ฤทธิ์    กรรมการ 
8. นางกิ่งกานต์          วิรุฬหะรัตน์    กรรมการ 
9. นางสาวยุพเยาว์      เตชสทิธิชยั    กรรมการ 
10. นายชูศักดิ์          แสงสินธุ ์     กรรมการ 
11. นายสรรพสทิธิ์     แย้มสระโส    กรรมการ 
12. นายปรัชญา        ไชยไธสง     กรรมการ      
13. นางผาณิต          คงสนธ ิ     กรรมการ      
14. นางวารินทร์        ธนยศพล     กรรมการ 
15. นางทพิวรรณ       อ าไพพิสุทธิ์สกุล   กรรมการ 
16. นางสาวสุชาวดี     บูรณสมภพ    กรรมการ 
17. นางปภากร         วงศ์ศิลปกุล    กรรมการ 
18. นางปราณี          ดิษรัฐกิจ     กรรมการ 
19. นายคมกริช        สุนทรา     กรรมการ 
20. นางสุภานนัท์      สุจริต     กรรมการ 
21. นางกรรณิกา       แก้วมะเริง    กรรมการและเหรัญญิก 
22. นางสาวพรทิพย์   พร้อมมูล     กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายบุญ   วนาสนิ     นายกสมาคม   ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
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วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

นายกสมาคม มอบหมายให้ อุปนายกสมาคม เป็นประธานในการประชุม โดยให้เลขานุการท าหน้าทีร่ายงานการ
ประชุม 

 
วาระที่    2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
               คร้ังที่ 69 / 1 / 2564  
                 วันศุกร์ที่  5 มีนาคม พ.ศ 2564 เวลา 16.00- 17.00 น. ห้องประชุม B และ Google Meet 
 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์      
ครั้งท่ี 69 / 1 / 2564  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระท่ี 3.1   การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์       
 ตามที่ได้มีการสรรหาผู้ปกครอง รุ่น 30 จ านวน 6 ท่านที่สามารถอุทิศเวลาให้กับโรงเรียนและมีความมุ่งมั่นใน
การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆอันน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 
ทดแทนกรรมการสมาคมฯ  ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนรุ่น 28 รายชื่อ ดังนี้ 

1. นางจิตต์ลัดดา        ศักดาภิพาณิชย์    กรรมการ 
2. นายเล็ก               ชัยชววฒุ ิ     กรรมการ 
3. นายสทุธิชัย           รัตน์ธนารกัษ์    กรรมการ 
4. นางทัศนีย์             เจือณรงค์ฤทธิ์    กรรมการ 
5. นางกิ่งกานต์          วิรุฬหะรัตน์    กรรมการ 
6. นางสาวยุพเยาว์      เตชสทิธิชยั    กรรมการ 

บัดนี ้ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการสมาคม ฯชุดนี้ด ารงต าแหน่งอยู่
ในวาระถึงวันที่ 22  กันยายน  2565   
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มติที่ประชุม  รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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วาระที่   3.2  ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 

วันที ่ กิจกรรม 

1 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียนท่ี 2 /2564 

29 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียน 

28 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 นักเรียนกลับบ้านช่วงปีใหม่ 

10 - 30 มกราคม 2565 กีฬาศรีตรังเกมส์ ครั้งท่ี 30 

22-23 มกราคม 2565 MWIT Science Fair 

16 มกราคม 2565 
16 กุมภาพันธ์ 2565 

สอบคัดเลือกนร.ม. 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก 
ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบแรก 

7-11 กุมภาพันธ์ 2565 สอบปลายภาค ม.6 

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 สอบปลายภาค ม.4 - 5 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
 
วาระที่ 3.3   การรับรองสถานะการเงิน บัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2564 

ผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ณ 22 พฤศจิกายน 2564 มีรายได้รวม160,062.02 บาท  ประกอบด้วย      
รายได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิก รายได้ดอกเบี้ยและอ่ืนๆ มีค่าใช้จ่าย รวม 66,515.00 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและอ่ืนๆ ท าให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 
93,547.02 บาท    

สถานะการเงิน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  มีสินทรัพย์รวม 9,440,750.71บาท  ประกอบด้วยเงินสด      
เงินฝากธนาคาร จ านวน 9,379,241.81 บาท และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนสุทธิ จ านวน 61,508.90 บาท หนี้สินรวม 
48,732.64 บาท เป็นเงินจากโครงการจัดท าเหรียญที่ ระลึกครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                                    
ทุนสะสมรวม 9,440,750.71 บาท ประกอบด้วย  ทุนสะสมยกมา ณ 11 ธันวาคม 2563  จ านวน 9,298,471.05 
บาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี 2564 จ านวน 93,547.02 บาท 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ การรับรองสถานะการเงิน บัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2564 
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วาระที่  4    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1   สรรหากรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ชุดใหม่ 

  ตามท่ีคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู ฯ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันท่ี 18  มกราคม 2563          
เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคม ฯ เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๓ 
แห่งข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยโครงสร้างของกรรมการชุดเก่า ประกอบด้วย 

1. กรรมการที่มาจากบุคลากรของโรงเรียนจ านวน  11  คน 
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วาระท่ี 3.4   ผลการด าเนินงานของร้านค้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

      ประจ าปี 2564      
ผลการด าเนินงานของร้านค้าสมาคมฯ ณ 19 พฤศจิกายน 2564 มีรายได้รวม 1,774,466.10 บาท                  

มาจากรายได้จากการขายสินค้า1,773,961.37 บาท และดอกเบี้ยรับ 504.73 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม1,972,119.13  
บาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 1,695,117.88 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 277,001.25 บาท  ท าให้มีรายได้
ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 197,653.03 บาท  
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    สถานะการเงิน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ร้านค้าสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มีสินทรัพย์รวม 1,818,045.80 
บาท ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร จ านวน 275,745.28 บาท และสินค้าคงเหลือ  1,482,377.04 บาท 
และ อุปกรณ์สุทธิ จ านวน 59,923.48 บาท 
     ทุนสะสมรวม 1,818,045.80 บาท ประกอบด้วยทุนสะสมยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2564 จ านวน 
2,015,698.83 บาท รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 197,653.03 บาท    
 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของร้านค้าสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ์ 
ประจ าปี2564    
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  การพิจารณากรณีเงินร้านค้าสมาคมฯสูญหาย 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีเหตุการณ์โจรกรรมเงินสด จ านวน 35,000 บาท ของสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเก็บไว้ในอาคารสถานที่ ณ ส านักงานของงานกิจการนักเรียนและ
ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ โดยผู้แทนของสมาคมและผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดล-วิทยานุสรณ์ไปบันทึก
ประจ าวันเกี่ยวกับคดี ณ สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนมีหนังสือแจ้งไปส านักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศกึ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้ชดใช้ค่าความเสียหายอันเกิดจากการโจรกรรมดังกล่าว 
           การนี้ ส านักงานรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึก (ตามหนังสือเรื่องการพิจารณาชดใช้
ค่าเสียหาย  หน้า 18-19) พิจารณา ว่า 

1. เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ให้ทราบถึงการมีอยู่ของเงินสดที่สูญหาย และมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้ดูแล
ทรัพย์สินเป็นกรณีพิศษ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปเดินตรวจบนอาคารได้ มีเพียงเดินตรวจตราโดยรอบอาคาร
เท่านั้น 

3. ตามข้อบังคับสมาคมฯ วางหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินสดของสมาคมไว้ชัดเจน โดยให้น าเงินสดฝากไว้กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือให้เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 5,000 บาท หากเกิน
กว่าจ านวนนี้ จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมฯ ทันที 

4. ขั้นตอนการจัดเก็บและรักษาเงิน ให้ผู้จัดการร้านน าเงินสดพร้อมใบน าส่งเงินประจ าวันเก็บในตู้เก็บเงิน 
และล็อคกุญแจตู้เก็บเงิน เพ่ือรอน าฝากเข้าบัญชีธนาคาร  แต่มิได้ด าเนินการให้ครบขั้นตอนวิธีการ    ถือ
เป็นเหตุเกิดจากบุคลากรของผู้ว่าจ้างเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวส านักงานรักษาความปลอดภัย   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ปฏิเสธการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย จ านวนเงิน 35,000 บาท เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนการจัดเก็บและรักษาเงิน ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการร้านค้าในการชดใช้เงินที่สูญหาย 
 
มติที่ประชุม   

กรรมการทุกท่านร่วมกันหาแนวทางในการชดใช้ค่าเสียหาย โดยกรรมการฝ่ายผู้ปกครองเสนอให้น าสินค้าคงเหลือ
ในคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (เครื่องแบบนักเรียนท่ีมีการเปลี่ยนรูปแบบ เช่น เสื้อพละ เสื้อหอพักชาย - หญิง และสมุด) 
ต้ังแต่ปี 2561 มาจัดจ าหน่ายในราคาพิเศษ ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2564  – 30 มกราคม 2565    เพื่อน ารายได้มา
ชดใช้ค่าเสียหาย จ านวนเงิน 35,000 บาท 
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| เอกสารประกอบการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 

 

 
วาระที่  5    เร่ืองอื่นๆ  
 ตามท่ี รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนท าให้มีการเปลี่ยนแปลง     
อุปนายก โดยต าแหน่งของสมาคมผู้ปกครองและคร ูฯ    การนีห้ากการสรรหาผู้อ านวยการคนใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อย 
สมาคมผู้ปกครองและครู ฯมอบหมายให้เลขานุการ ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่ออุปนายกสมาคม       
กับทางราชการต่อไป 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ คร้ังต่อไป 
 มอบหมายเลขานุการก าหนดวันและแจ้งให้กรรมการทราบ 
 
 
 

 นางสาวพรทิพย์  พร้อมมูล 
ผู้พิมพ์และบันทึกการประชุม 


