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 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
 ณ หอประชมุพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา  อินฺทปญฺโ ) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
 

……………………………………………………. 
 
 

ประธานการประชุม  นายบุญ  วนาสิน  นายกสมาคม  
          มอบหมายให้รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล อุปนายกสมาคม ด าเนินการประชุม    
 
วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          แนะน าคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ที่ประชุมทราบ (ด ารงต าแหน่ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 – 26 พฤษภาคม 2565)  

1. นายบุญ   วนาสิน   นายกสมาคม  
2. รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล อุปนายก 
3. นางสาวสถาพร   วรรณธนวิจารณ์  กรรมการ  
4. นางสาวศิริรัตน์   ศิริชีพชัยยันต์  กรรมการ 
5. พลเรือโทเชษฐา   ใจเป่ียม   กรรมการ 
6. นางทิพาพร   เตมัยสมิธิ  กรรมการ 
7. นายศุภสิทธิ์  สิมะอารีย์  กรรมการ 
8. นางอุษณีย์   พฤกษ์กานนท์  กรรมการ 
9. นางดารณี   กิจธรรมรัตน ์  กรรมการ 
10. นางธิดา    จักรวาลวิบูลย ์  กรรมการ 
11. นายชูศักดิ์   แสงสินธุ ์  กรรมการ 
12. นายสรรพสิทธ์ิ   แย้มสระโส  กรรมการ 
13. นายปรัชญา   ไชยไธสง   กรรมการ 
14. นางผาณิต   คงสนธ ิ   กรรมการ 
15. นางสาววารินทร์   ธนยศพล  กรรมการ 
16. นางทิพวรรณ   อ าไพพิสุทธิ์สกุล  กรรมการ 
17. นางสาวสุชาวดี   บูรณสมภพ  กรรมการ 
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18. นางปภากร   วงศ์ศิลปกุล  กรรมการ 
19. นางปราณี   ดิษรัฐกิจ   กรรมการ 
20. นายคมกริช   สุนทรา   กรรมการ 
21. นางสุภานันท์   สุจริต   กรรมการ 
22. นางกรรณิกา   แก้วมะเริง  กรรมการและเหรัญญิก 
23. นางสาวพรทิพย์   พร้อมมูล  กรรมการและเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ผ่านช่องทาง Google Meet 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
          เลขานุการ ขอเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 วันจันทร์ที ่ 20 พฤษภาคม 2562           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระที่ 2 หน้า  3 – 7  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  วันจันทรท์ี่ 20 พฤษภาคม 2562  
โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
วาระที่ 3  แถลงผลการด าเนินงานของสมาคมฯ  
          ในรอบปีที ่ผ่านมา สมาคมฯได้ด าเนินการในเรื ่องต่าง ๆที ่สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้ 
    1. กิจกรรมของโรงเรียนฯ ที่สมาคมผู้ปกครองฯ และผู้ปกครอง ให้การสนับสนุน 
        วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองและครู อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรมและ
สวัสดิภาพของนักเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์
กับโรงเรียน  โดยที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่สมาคมผู้ปกครอง ฯ และผู้ปกครองเครือข่าย ให้การสนับสนุน ดังนี้ 
  1.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 
2562 เป็นการประชุมต้อนรับปีการศึกษาใหม่ เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  และเป็นการ
ประชุมสามัญใหญ่ประจ าปีของสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันประชุมดังกล่าว มี
การจัดกิจกรรม “ปักจุดหมุดรัก” โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ปกครองเครือข่าย อ านวยความสะดวกในการปัก
จุดชั้นปีให้กับนักเรียน 
            1.2 การประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคม ฯ 
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า ผู้แทน
ผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบันและครูเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์  ที่ 21 
กรกฎาคม 2562  ในหัวข้อเรื่อง “MWIT ในทศวรรษต่อไป” โดยประธานกรรมการบริหาร ฯ ผู้แทนคณะกรรมการ
บริหาร ฯ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียนเก่า  

1.3 กิจกรรมการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล ณ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมศาลายา
พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562  ให้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
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เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับนักเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยขออนุมัติงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมจากสมาคมผู้ปกครองและครู  

1.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีนโยบายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นเป็นประจ าทุกปี    
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกทั้งการฝึกให้รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม     
ที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งในปีนี้จัดกิจกรรมศรีตรังเกมส์ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562  ณ สนามโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์   ในส่วนของการจัดอาหารเลี้ยงนักเรียนในวันดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองเป็นประจ าทุกปี    
โดยเครือข่ายผู้ปกครองได้มีการประชุมเพื่อแบ่งระดับชั้นในการดูแลเรื่องอาหารคาว หวาน ผลไม้ น ้าดื่ม ครบทั้ง 3 มื้อ  

 1.5 งานปีใหม่นักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม  2563 เป็นการส่งมอบความสุขในเทศกาล    
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงและอาหารมากมายซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ปกครองสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญจับฉลาก    
  2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของสมาคมฯ    
             ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานของสมาคมฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
   3. การประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
       ในระหว่างปีมีการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  1 ครั้ง  

◊ ครั้งที่ 67 / 2 / 2562  วันอาทิตย์ที่ 27  ตุลาคม  2562 
มติที่ประชุม 
  รับทราบผลการด าเนินงานของสมาคมฯ 

รายการ     จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 326,772.00 

(1)   ค่าใช้จ่ายสนับสนุนประชุมเชิงปฏิบัติการ - 

(2)  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 314,887.00 

(3)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ    - 

(4) ค่าโทรศัพท์ 7,800.00 
(5) ค่าใช้จ่ายอื่น 4,085.00 

2.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 238,997.33 

(1)   ค่ารับรอง ค่าพิธีการและของขวัญ  86.823.75 

(2)  ค่าช่วยงานศพ          66,000.00 

(3)  เงินบริจาคการกุศล       25,000.00 

(4) ค่าใช้จ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ - 

(5)  ค่าดอกไม้และกระเช้าผลไม้ร่วมงาน      21,795.00 

(6)  ค่าเสื่อมราคา       34,378.58 

(7)  ค่าบริการวิชาชีพ          5,000.00 
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วาระที่ 4  การรับรองสถานะการเงิน บัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2562 
  ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เลขที่ 5366 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562 (วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562) 
นั้น  บัดนี้ นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีของสมาคม เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดัง
เอกสารงบการเงินในเอกสารประกอบวาระที่ 4 หน้า 10 - 18 
มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบการรายงานบัญชีรายรับ – จ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2562 
 
   วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
     5.1  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อ 26 ก าหนดให้การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีจะต้องมีวาระแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562  โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้แต่งตั้งนางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 
5366 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562  รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 
ธันวาคม 2562   
ประเด็นที่เสนอ  
 1. ขอความเห็นชอบให้นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5366 เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562  รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563  
 2. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงิน 5,000 บาท 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5366 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ
สมาคมฯ ประจ าปี 2562  รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563  และพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
 
วาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ  ถ้ามี 
 -ไม่มีเรื่องอื่นเสนอ  - 

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

         นางสาวพรทิพย์  พร้อมมูล 

           ผู้จดบันทึกการประชุม 


