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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 652 5 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั 

วนัเสาร์ที ่ 7  กนัยายน  พ.ศ. 2565 
ณ  หอประชุม  โรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลัย 

  
สมาชิกเขา้ร่วมประชุม  336  คน 
เปิดประชุมเวลา 08.05 น. 
 

 ทางโรงเรียนน าเสนอการแสดงทางดนตรี ความสามารถทางภาษาของนักเรียนและการแสดง 
ความขอบคุณผูป้กครองทุกฝ่ายในความมีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียน  

 อาจารยสุ์มิตรา พงศธร ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล มอบรางวลัพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณ
จากโรงเรียนและในโอกาสส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งแก่ คุณศกร ทวีสิน นายกสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั โดยซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร ผูจ้ดัการโรงเรียนเป็นผูม้อบโล่รางวลั 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน ประกาศรางวลัเกียรติคุณเซอร์เวยีมแก่ ดร.ปัญจพร 
เวชยนัตว์วิฒัน์  คุณปิยะ ลิมพลญาณ และคุณพรรณนภา วอ่งวไิลกุล โดยซิสเตอร์เพญ็ศรี ห่อเร ผูจ้ดัการโรงเรียน
เป็นผูม้อบโล่รางวลั 

  คุณศกร ทวสิีน  นายกสมาคมฯ กล่าวตอ้นรับสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมประชุม และเปิดประชุม  

 
ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 นายกสมาคมฯ ขอมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีการศึกษา 2561 (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีการศึกษา 2561  โดยไม่มีขอ้แกไ้ข 
 
ระเบียบวาระที่  2 เหรัญญกิรายงานการเงินของสมาคมฯ 
 คุณประกายดาว เขมะจนัตรี เหรัญญิกสมาคมฯ รายงานฐานะทางการเงินของสมาคมฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
30 เมษายน 2562 พร้อมทั้งแสดงงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ซ่ึงบริษทั ส านกังานพิพฒัน์และเพื่อน 
จ ากดั โดย คุณพาณีพร  องัอติชาติ ไดต้รวจสอบเรียบร้อยแลว้ 
มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ 
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ระเบียบวาระที่  3 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
 นายกสมาคมฯ เสนอให้คุณพาณีพร องัอติชาติ  จากบริษทั ส านักงานพิพฒัน์และเพื่อน จ ากดั เป็น 
ผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคมฯ ในปีงบประมาณถดัไป 
มติ ท่ีประชุมรับรองและเห็นชอบให้คุณพาณีพร  อังอติชาติ  เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ใน
ปีงบประมาณถดัไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในรอบปี 

(ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560  ถึงเดือนสิงหาคม  2565) 
 นายกสมาคมฯ ได้กล่าวน าเข้าสู่การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ตั้งแต่พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2562 ตามวตัถุประสงคข์อง
สมาคมฯ ดงัก าหนดในขอ้บงัคบัของสมาคมฯ ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ในหมู่ผู้ปกครองและครูอนัจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียน 

1.1 จดัการประชุมสังสรรคอ์ยา่งไม่เป็นทางการของกลุ่มรวมน ้ าใจมาแตร์ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มอาสามคั
รทุกกลุ่มและเครือข่ายผูป้กครองทุกชั้นเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และการส่ือสารใหเ้กิดกิจกรรมใหม่  

 1.2 จดัการแข่งขนักีฬาในช่ือว่า MD Samakkee Cup คร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 และ MD 
Samakkee Cup คร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะครูและ
ผูป้กครองเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์  

 1.3 จดักิจกรรม เดินวิ่งร่วมกบัสมาคมนกัเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ ท่ีใช้ช่ือ
กิจกรรมวา่ “MD Run 2018” ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2561 และ “MD Run 2019” ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 

  

วตัถุประสงค์ข้อที ่ 5  เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดในการให้การศึกษาอบรมนักเรียน เพ่ือให้มี
พฒันาการทุกด้านและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
 2.1 ร่วมประชุมเครือข่าย และกลุ่มต่างๆ เช่น เครือข่ายผูป้กครองระดบัอนุบาล ประถม และมธัยม 
เครือข่ายผูป้กครองคาทอลิก กลุ่มแม่อาสา อาสาจราจร เป็นตน้ เพื่อรับรู้และสนบัสนุนกิจกรรมร่วมกบัคุณครู 

 2.2 สนบัสนุนดา้นผลตอบแทนใหก้บัครูต่างชาติ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นการศึกษาภาษาต่างประเทศ 

3.2 สนบัสนุน  “โครงการจดัภูมิทศัน์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ ” โดยคณะกรรมการสมาคมฯ หลายท่านได ้
เขา้ร่วมในการประชุมร่วมกบัหลายฝ่ายในโครงการเพื่อรับทราบ เสนอความเห็น เพื่อพฒันาโรงเรียน และ 
ร่วมบริหารจดัการผลกระทบอนัอาจเกิดข้ึนจากโครงการในระยะก่อสร้าง รวมถึงจดัตั้งกรรมการฝ่ายจดัหาทุน 
เพื่อประสานให้เกิดการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง ในการพฒันาโรงเรียน และไดม้อบเงิน จ านวน 
10 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนโครงการฯ 
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 2.4 การสนบัสนุนการจดังานนิทรรศการประจ าปี เพื่อใหน้กัเรียนสามารถแสดงผลงาน การท ากิจกรรม 
และการฝึกฝนการน าเสนอต่างๆ ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561  

2.5 สนบัสนุนการฉลองพระคริสตสมภพ ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ดว้ยการเล้ียงอาหารนกัเรียน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียน 

 
วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพ่ือส่งเสริมและแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างสมาชิก  
 3.1 ร่วมประชุมดา้นวชิาการของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ ากบัคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการของ
โรงเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสนบัสนุนคุณภาพการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 3.2 ร่วมประชุมระหวา่งคณะครู รวมถึงนกัเรียนเก่า เพื่อร่วมสร้างและใส่ใจในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
การใชพ้ลงังานอยา่งมีคุณค่า ส่งต่อคุณค่าการรักษาส่ิงแวดลอ้มสู่นกัเรียน 
 3.3 เขา้ร่วมประชุมประชาคมหลงัสวนอยา่งต่อเน่ืองกบัสมาชิกผูป้ระกอบการจากอาคารต่างๆ บริเวณ
ถนนหลงัสวน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจาก สน.ลุมพินี และจากส านกังานเขตปทุมวนั เพื่อพฒันาดา้นการจราจร การ
พฒันาชุมชนรอบโรงเรียน 
 
วตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพ่ือด าเนินกจิการต่าง ๆ ตลอดจนการหาทุน เพ่ือส่งเสริมการศึกษา สันทนาการ และ
สวสัดิการแก่สมาชิก 
 4.1 ร่วมกบัทางโรงเรียนเชิญชวนผูป้กครองท่ีเป็นแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ใหบ้ริการตรวจสุขภาพ
นกัเรียนประจ าปี 
 4.2 ประสานงานในการฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ประจ าปี ใหก้บันกัเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน  

4.3 ร่วมกบัทางโรงเรียนจดัซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศไวใ้นแต่ละหอ้งเรียน เพื่อกรองอากาศและฝุ่ น PM2.5 
รวมถึงจดัใหแ้ละมีเจา้หนา้ท่ีมาแนะน าการใชเ้คร่ืองฟอกอากาศใหคุ้ณครู 
 4.4 สนบัสนุนงบประมาณส าหรับคุณครูเกษียณ ในปีถดั ๆ ไป 
 4.5 มอบเงินส าหรับกองทุนพนัดวงใจ จดัสวสัดิการใหก้บัคุณครูท่ีเกษียณในระยะยาว 
 4.6 จดักิจกรรมสนบัสนุนจดัเล้ียงอาหารเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน 
 4.7 จดักิจกรรมทศันศึกษาส าหรับคุณครูและเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียน ณ พระราชวงับางปะอิน จงัหวดั
พระศรีอยธุยา 
 

วตัถุประสงค์ข้อที ่5 เพ่ือร่วมมือประสานงานกบัองค์การรัฐบาล เอกชน สมาคม มูลนิธิ และบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

 5.1 ร่วมกบัโรงเรียนในการน าคณะแพทย ์ผูช่้วยงาน ร่วมกบัสมาชิกยวุกาชาดของโรงเรียนชั้นประถม 6 
ไปตรวจสุขภาพแก่นกัเรียนในโรงเรียนนอ้ง ท่ีอ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  
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 5.2 ใหก้ารสนบัสนุนในโครงการอาสาจราจรอยา่งต่อเน่ือง เพื่อผลสัมฤทธ์ิอยา่งต่อเน่ืองของการจดัการ
ดา้นจราจรโดยรอบโรงเรียน ในระยะยาว 

 5.3 ร่วมขอบคุณเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพื่อเป็นก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

 นอกจากกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของสมาคมฯ ยงัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีทางสมาคมฯ สนบัสนุนผ่าน
เครือข่ายผูป้กครองในระดบัชั้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

เครือข่ายผูป้กครองระดับชั้นอนุบาล ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานสุขอนามยั  กิจกรรม
Family Day  กิจกรรมแนะน าอาชีพ  กิจกรรมวนัเอกลกัษณ์ไทย  

เครือข่ายผูป้กครองระดบัประถมศึกษาให้การสนับสนุน ทั้งกิจกรรมคุณแม่อาสา Reading 
Room กิจกรรมทศันศึกษาป.3-6  กิจกรรมปฏิบติัศาสนกิจ  ผูป้กครองอาสาช่วยวดัสายตา ค่ายกลางวนัยุว
กาชาดป.5-6 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมหมากกระดานและคณิตคิดสนุก กิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ จดัการบรรยายความรู้แก่ผูป้กครองและนกัเรียน 

เครือข่ายผูป้กครองระดบัมธัยมให้การสนบัสนุน กิจกรรมทศันศึกษาพิพิธภณัฑ์ “พิพิธภณัฑ์
สะสมความสุข” ทศันศึกษาสถานประกอบการ (อาชีพสร้างสุข บุคคลสร้างแรงบนัดาลใจ” และกิจกรรม 
“เส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่การเรียนรู้” เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ และกิจกรรม
เสริมทกัษะชีวติ การบรรยาย ความรู้ บรรยายอาชีพ และกิจกรรมเตรียมพร้อมเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา  

เครือข่ายผูป้กครองคาทอลิก ร่วมสนบัสนุนและเขา้ร่วมในกิจกรรมทางศาสนาท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
  

คุณศกรกล่าวในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมผูป้กครองและครูฯ ขอขอบพระคุณคณะซิสเตอร์ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน คุณครู และผูป้กครองนกัเรียนทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือกบัสมาคมฯ ในทุกกิจกรรม ท าให้
สมาคมฯ ไดท้  าประโยชน์ใหก้บัโรงเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

-  
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การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลยั ในวาระ 2565 – 2564 
 

คุณครูทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน กล่าวถึง ข้อบังคับสมาคมฯในการเลือกตั้ง
กรรมการสมาคมชุดใหม่ โดยมีคุณครูภทัรสุดา ยุทธคราม และคุณครูวิชญาพร วโรจนานุลกัษณ์ เป็นผูด้  าเนิน
รายการเลือกตั้ง และทีมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนการเลือกตั้ง  

ในส่วนของกรรมการคุณครูไดมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนครูเรียบร้อยแลว้  ซ่ึงผูแ้ทนครูท่ีไดรั้บเลือก มี 7 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1. คุณครูพรวภิา เหาตะวานิช 
2. คุณครูกนกวรรณ ไทยรัตน์ 
3. คุณครูวศิิษฐศกัด์ิ กนัทริกา 
4. คุณครูภทัรสุดา ยทุธคราม 
5. คุณครูเขมจิรา ธญัธนกิจ 
6. คุณครูปัญจพร สิริสุชีพ 
7. คุณครูพิมพภ์ทัร์ เพง็พิศ 

 
ส าหรับกรรมการผูป้กครอง มีผูส้มคัร จ านวน 19 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. นายธนตัถ ์  สิงหสุวชิ 
2. นางสาวประกายดาว เขมะจนัตรี 
3. นายนิติ  กิจทวสิีนพูน 
4. ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา 
5. นายนรินทร์  สมชาติ 
6. นายปิติ  อนนตพนัธ์ 
7. นายธีริทธ์ิ  นิธิชวนิ 
8. นายเสริญ  นรพลัลภ 
9. นายหลุยส์  บุญสินสุข 
10. นางอโณทยั  นนทธ์นาวฒิุ 
11. นายธนภทัร์  ศิลากอง 
12. ทค.อดิพล  โพอุดม 
13. นายณภพภชัร รัชชานนทก์ุล 
14. นายชวลิน  รอดสวสัด์ิ 
15. นางปัทมวดี  ถวลิเวชกุล 
16. พ.ต.ท.นพ.วสันต ์ ซุนเฟ่ือง 
17. นายวฑูิรย ์  อภิสิทธ์ิภูวกุล 
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18. นางศุภรัตน์  มงคลเกษม (สละสิทธ์ิ) 
19. นายสิทธา  ธนารักษ ์ 
 
ผลการเลือกตั้งผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด 12 ท่าน เขา้ร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมผูป้กครองและครูฯ ใน

วาระ 2562 – 2564 ไดแ้ก่ 
1. นางสาวประกายดาว เขมะจนัตรี 
2. นายธีริทธ์ิ  นิธิชวนิ 
3. นายธนตัถ ์  สิงหสุวชิ 
4. นายปิติ  อนนตพนัธ์ 
5. นายหลุยส์  บุญสินสุข 
6. นายณภพภทัร รัชชานนทก์ุล 
7. ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา 
8. นางอโณทยั  นนทธ์นาวฒิุ 
9. พ.ต.ท.นพ.วสันต ์ ซุนเฟ่ือง 
10. นายนิติ  กิจทวสิีนพูน 
11. นายนรินทร์  สมชาติ 
12. นางปัทมวดี  ถวลิเวชกุล 

 
ปิดประชุมเวลา  10.56  น. 
 
 
 

)นางสาวตวษิา  เชาวฉ์ลาด(  
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม   

 
 
 
 
         (นายอภิชาติ   เจริญพิวฒัพงษ)์ 
                        เลขานุการ 

     สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
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