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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ .  2561 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ ์

คร้ังที่ 117/2/2561 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชมุ ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต 
โรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ ์

 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. ศักรนิทร ์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ์ดร. คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5. รองศาสตราจารย ์ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวนิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย ์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยตาํแหน่ง 

8. ผูอ้ํานวยการสาํนักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ ์ จําปีรัตน ์    ผู้แทน) 

กรรมการโดยตาํแหน่ง 

9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(นางสาวอุษณีย ์ ธโนศวรรย ์    ผู้แทน) 

กรรมการโดยตาํแหน่ง 

10. ผูอ้ํานวยการสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผู้แทน) 

กรรมการโดยตาํแหน่ง 

11. ผูอ้ํานวยการสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 

กรรมการโดยตาํแหน่ง 

12. ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ์

(รองศาสตราจารย ์ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. ฉันทวิทย ์ สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ .  2561 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย ์ รองผูอ้ํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

2. นางพัชราภรณ ์ เชี่ยววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์

3. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ ์ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

4. ดร. อุษา  จีนเจนกิจ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

5. นายชิดเฉลมิ  คงประดิษฐ ์ ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

6. นางสาวสดุารัตน ์ ธีระกิตติวัฒนา ที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์

7. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ หัวหน้าฝ่ายคลงัและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

8. นางสาวสุวพชิญ ์ ค้าฮัว้ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

9. นางสาวศรญัญา  วรรณธนวิจารณ ์ ผูช้ํานาญการ ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

10. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ์ ผูช้ํานาญการ ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

11. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในและขออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม 
 โรงเรียนได้แตง่ตั้งให้ นางพัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา  เป็นผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียน และไดเ้ริ่มทํางาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มนีาคม 2561  พร้อมท้ังได้แต่งตัง้ นางสาวสดุารัตน ์ ธรีะกิตติวัฒนา  เป็นท่ีปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน   

 จึงขออนุญาตให ้นางพัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา และนางสาวสดุารัตน ์ ธรีะกิตติวัฒนา เข้ารว่มประชุม 

มติที่ประชุม 
 รับทราบและอนุญาตการเข้าร่วมประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้จดัให้มีกิจกรรมรายงานสรุปผลการดําเนนิงานของโรงเรยีน เป็นประจําทุกภาคเรียน   

ซึ่งการรายงานประจําภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.  

โดยไดเ้ชญิคณะกรรมการบรหิาร และผูแ้ทนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการรายงานดงักล่าว 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ .  2561 

ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานสรุปพระราชดําริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค ์
 ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ เข้าเฝ้าฯ 

 เป็นการส่วนพระองค ์ เพ่ือกราบบังคมทูลรายงานผลการดาํเนินงานของโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2560  เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.30-16.15 น. นัน้  ได้พระราชทานพระราชดาํริในโอกาสดงักล่าว สรุปได้

ดังนี้ 

1. การสรรหาและคัดเลือกนักเรยีน : ช่วง 1-3 ปีแรกสดัส่วนนักเรยีนท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าเรยีน

โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณจ์ะเป็นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรยีนชาย  ในขณะที่ระยะหลังมีนักเรียนชายมากกว่า

นักเรยีนหญิงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ 

2. การจัดการเรียนการสอน : โรงเรยีนควรหาแนวทางจัดใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสไปศึกษาดูงาน /  

ฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรรม ในช่วงวันหยุดหรือชว่งปิดภาคเรยีน  เพ่ือฝึกใหน้ักเรียนนําความรูม้าแกปั้ญหา

จากการได้สมัผัสและเรยีนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานปฏิบัติการจรงิ 

3. การให้บริการด้านวิชาการและบริหารจัดการ : โรงเรยีนอาจนํารูปแบบในการบริการวิชาการของ
โรงเรียนไปช่วยโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน  โรงเรยีนปริยัติธรรม/โรงเรียนสอนศาสนา  หรือโรงเรยีนด้อยโอกาส  

โดยทําในลักษณะเชิงวจิัยหรือเพ่ือการพัฒนา 

4. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ 

- ด้านงานวิจยั : นักเรยีนเก่าอาจจะมีส่วนช่วยด้านงานวิจัยไดม้าก และอาจประสานกับ

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ช่วยเสริมด้านวิชาการของโรงเรียนมากขึ้น  นอกจากนี ้อาจประสานกับภาคอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับการทํางานวิจัยของนกัเรียนและคร ู

- ด้านการหาทุน : คณะกรรมการและโรงเรยีนควรหาแนวทางในการจัดตัง้มลูนิธิให้เป็นรูปธรรม

เพ่ือเป็นแหลง่ทุนรองรับการดาํเนินกิจการของโรงเรยีน 

5. การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF2019) : ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์

ประธานเปิดงาน TISF2019 ณ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  ภาคเช้า 

6. การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ครัง้ตอ่ไป : ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์ ผู้บริหาร   

ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์  เขา้เฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค ์  

เพ่ือกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ในวันพุธที่ 7 

พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ ครัง้ท่ี 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 

มกราคม 2561 นัน้  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดงักล่าว   

มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ .  2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  โดยสรุป

ข้อมูลการสอบคัดเลือกของนักเรียน และเหตุผลที่นักเรียนสละสิทธิจ์ากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน  พร้อมท้ังได้

เสนอความเห็นชอบการปรับปรุงสญัญาการเป็นนักเรยีนของโรงเรยีน 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการปรับปรุงสญัญาการเป็นนักเรยีน 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทํากรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนแต่ละกล่อง 
 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจดัทํากรอบภาระงานของช่วงเงนิเดือนแตล่ะกล่อง โดยไดป้รบั

สัดส่วนภาระงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มครเูพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาระงานปัจจบัุน  พร้อมท้ังได้ให้เจ้าหน้าที่ทดลองกรอก

ภาระงานแบบใหม่คู่ขนานกับแบบเดิม 

มติที่ประชุม 
 รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทํากรอบภาระงาน และประธานได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล   

 
ระเบียบวาระที่ 3.3 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พทุธศักราช 2560  

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 116/1/2561  วันที่ 9 มกราคม 2561) เห็นชอบหลักการให้โรงเรียน

ปรับปรุงหลักสตูรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์พุทธศักราช 2560 นัน้  โรงเรยีนได้ดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตร

โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) แล้ว โดยจะขอใชห้ลักสูตรดังกล่าว

กับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปกีารศึกษา 2561 และขออนุมัติใช้รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดในหลักสตูรนี้ กับนักเรียนที่

ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์พุทธศักราช 2560 ด้วย 

มติที่ประชุม 
 อนุมัตติามเสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
 ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรยีนสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 239 คน  เป็นนักเรียนหญงิ 79 คน และนักเรียน

ชาย 160 คน  มีระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 และต่ําสุดเท่ากับ 2.72  โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

ผลการเรยีนเทา่กับ 3.65 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติการสําเรจ็การศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  จํานวน 239 คน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ .  2561 

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดติ จํากัด ได้รายงานผลการสอบบัญชีและการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 

และทรัพยส์นิของโรงเรยีน สําหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแลว้  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้รายงานผลการสอบบัญชีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และให้โรงเรยีนจัดส่งรายงานผลการ

สอบบัญชีฯ ดังกล่าวไปยังสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาผู้สอบบญัชแีละประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในการสอบบัญชีและประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิของโรงเรยีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

มีบริษัทเสนอราคาในการสอบบัญชีฯ 2 แห่ง คือ บริษัทสํานักงานสามสิบสีอ่อดิตจํากัด และบรษัิทสอบบัญชีธรรมนิติ

จํากัด  

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชมุเมือ่วันที่ 7 มนีาคม 2561 เหน็ว่า การตรวจสอบ

ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนติ ิจํากัด มีคุณภาพใกล้เคียงกับบรษัิทสํานักงานสามสิบสี่ออดติ จํากัด และเสนอราคา 

ต่ํากว่าบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ในการจ้างบริษัทสอบบัญชี

ธรรมนิต ิจํากัด เป็นผูส้อบบัญชีฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และมอบหมายให้โรงเรียนประสานบริษัทฯ 

เปลี่ยนผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญช ี

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
 โรงเรียนได้รายละเอียดเกีย่วกับรายได้กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ 

มติที่ประชุม 
 เนื่องจากมีบางประเด็นที่ตอ้งการให้โรงเรยีนเสนอข้อมูลเพิ่ม จึงเสนอขอถอนระเบียบวาระนี้ออกจากวาระ

การประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการขอถอนระเบียบวาระออกจากการประชุม   

 
ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพเิศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ (วาระลับ) 
 โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในประเดน็ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่ม

พิเศษให้แก่ครแูละเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561  โดยเสนอเป็นวาระลับ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 117/2/2561  วันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ .  2561 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัตงิานและค่าตอบแทนของผู้อํานวยการ  (วาระลับ) 
 โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในประเดน็ที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตงิานและ

ค่าตอบแทนของผูอ้ํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ ในรอบการปฏิบัตงิานตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560  

ถึงเดือนกันยายน 2560  ดังรายละเอียดในเอกสารลับ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่  5.1  รายงานการเงนิและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานการเงินและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 โรงเรียนได้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร  ซึ่งได้ทดสอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 

โดยใช้แบบทดสอบของ Cambridge English Placement Test Metrica  ซึ่งผลการทดสอบดงักล่าวสามารถจัดกลุม่

คะแนนโดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คร้ังต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สาํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 17.45 น. 
 

 

นางสาวสุวพชิญ ์ ค้าฮัว้ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


