
-1- 

 

 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 124/2 /2562   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ.  2562  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ 

ครั้งที่ 123/1/2562 

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สปิปนนท  เกตุทัต 

โรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวนิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ดร. ฉันทวทิย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี  

กรรมการโดยตําแหนง 

8. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ  จําปรัตน    ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย ดร. ชูกจิ  ลมิปจํานงค  

กรรมการโดยตําแหนง 

10. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลศิปญญากุล  

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม 

1. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กรรมการโดยตําแหนง 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 124/2 /2562   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ.  2562  

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ 

2. นางพัชราภรณ  เชี่ยววัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

3. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

4. ดร. อุษา  จนีเจนกจิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

5. นายชดิเฉลมิ  คงประดษิฐ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

6. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

7. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาววิัฒน เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏิบัตกิาร ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

  โรงเรียนไดเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ คร้ังที่ 121/6/2561  

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2561  และรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ คร้ังที่ 122/7/2561  

วันที่ 26 พฤศจกิายน 2561  

มตทิี่ประชุม 

1. รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 121  โดยไมมีขอแกไข  

2. รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 122  โดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบียบวาระที ่ 3.1  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิพ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับประกาศคระกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาต ิพ.ศ. 2561 กลาวคอื ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ ที่ 21/2561  เร่ืองการแกไขเพิ่ม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2562  

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเชญิผูแทนหนวยงาน ซ่ึงประกอบดวย กลุมสถาบันอุดมศกึษา  องคการมหาชน และกองทุน  

เขารวมประชุมและแสดงความคดิเห็นและขอมูลประกอบการพจิารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมในการกําหนด

ตําแหนงเจาพนักงานของรัฐใหมีหนาที่ย่ืนบัญชทีรัพยสนิและหนี้สนิตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 124/2 /2562   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ.  2562  

ระเบียบวาระที ่ 3.2 การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 

   ในคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจกิายน 2561 ใหโรงเรียนปรับแกระเบยีบ

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวธีิการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ โดยใหเพิ่มเตมิวิธีการเดมิที่เคยปฏิบัติ นัน้  โรงเรียนไดดําเนนิการแลว  

มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ราง ระเบยีบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. ...  

2. หากไมสามารถดําเนนิการแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562  หรือภายใน 90 วัน 

นับแตวันที่ 23 พฤศจกิายน 2562  เห็นชอบใหขยายระยะเวลาในการดําเนนิการไดอีก 60 วันตามมตคิณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กลาวคอืภายในวันที่ 21 เมษายน 2562 

 

ระเบียบวาระที ่ 3.3  การสรรหาผูอํานวยการโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 122/7/2561  วันที่ 26 พฤศจกิายน 2561  ไดรับทราบการลาออก

จากตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ ของรองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลิศปญญากุล   

พรอมไดแตงตั้งใหคณะผูบริหารชุดปจจุบันปฏิบัตหินาที่ในฐานะรักษาการ  โดยมีผลตัง้แตวันที่ 1 ธันวาคม 2561  

เปนตนไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จ นัน้  โรงเรียนจึงไดเสนอ (ราง ระเบยีบโรงเรียน  

มหดิลวทิยานสุรณ วาดวยหลักเกณฑและวธีิการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ราง ระเบยีบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. .... 

2. ในการกําหนดภารกจิของผูอํานวยการ  เพื่อประกอบการสรรหานัน้  ใหเพิ่มการดําเนนิการตาม

วัตถุประสงคแหงพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  และการพัฒนาองคกรใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนดวย 

3. หากไมสามารถดําเนนิการแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562  หรือภายใน 90 วัน 

นับแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562  เห็นชอบใหขยายระยะเวลาในการดําเนนิการไดอีก 60 วันตามมตคิณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กลาวคอืภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 

 

ระเบียบวาระที ่ 3.4 หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ พุทธศักราช 2562 

 ตามที่โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มาโดยตลอดนัน้  แผนการดําเนนิงาน

ขัน้ตอไปคอื การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองตรงตามเปาประสงคของหลักสูตร  

การออกแบบและวางแผนกจิกรรมการเรียนการสอน สื่อ กจิกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผล 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

  



-4- 

 

 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 124/2 /2562   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ.  2562  

ระเบียบวาระที ่ 3.5  การคัดเลอืกนักเรยีนเขาเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2562  

 โรงเรียนไดดําเนนิการสอบคัดเลอืกนักเรียนเขาเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2562 (รอบแรก 

เม่ือวันที่ 18 พฤศจกิายน 2561 และไดประกาศผลการสอบคัดเลอืกรอบแรกเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีนักเรียน

ผานการคัดเลอืกรอบแรกทั้งสิ้น 516 คน กําหนดการสอบคัดเลอืกรอบสอง วันเสารที่ 26 และวันอาทติยที่ 27 

มกราคม 2562 และประกาศผลการสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562  

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  3.6  กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัตงิานโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ 

 คณะกรรมการ ในการประชุมคร้ังที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจกิายน 2561 รับทราบรายรับ-รายจาย

เงินกองทุนสวัสดกิารผูปฎิบัตงิานโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่30 กันยายน 2561  

พรอมกันนี้ คณะกรรมการกองทุนไดเห็นชอบรายงานการสอบบัญชแีละการเงินของกองทุนตามที่ผูตรวจสอบภายใน  

(นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา ร ายงานวามีความถูกตองครบถวน และโรงเรียนไดรับทราบรายงานผลการประเมินการ

ดําเนนิงานของกองทุนแลว 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ และรับทราบรายงานผลการสอบบัญชกีองทุนฯ 

 

ระเบียบวาระที ่ 3.7  ความรวมมือทางวชิาการกับหนวยงานภายนอก 

 โรงเรียนไดลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวชิาการกับ 2 หนวยงาน ดังนี้ 

- วันที่ 4 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ ระหวาง

มหาวทิยาลัยมหดิล กับ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

- วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พธีิลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือทางวชิาการ ระหวางคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน กับ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  3.8  การประเมินผูอํานวยการและผูบรหิารระดับสูง (วาระลับ  

ระเบียบวาระที ่ 3.9  คาตอบแทนพื้นฐานของผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ (วาระลับ  

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบียบวาระที ่ 4.1  กรอบวงเงินคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 โรงเรียนไดวเิคราะหความจําเปนในการใชงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดสงคําขอเบื้องตน

ไปยังสํานักงบประมาณภายในเดอืนมกราคม 2562 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 124/2 /2562   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ.  2562  

ระเบียบวาระที ่ 4.2  (ราง ประกาศโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ เรื่อง หลกัเกณฑและอัตราคาเบ้ียประชุม  

 ขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2561 ขอ 19 กําหนดวา  

“คาเบี้ยประชุมใชจายตามหลักเกณฑและอัตราที่โรงเรียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

 โรงเรียนจงึไดรางประกาศโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาเบี้ยประชมุ ขึ้น 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4.3  แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในการประเมินผลองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ 5/2559 เร่ืองมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ กําหนดให “การสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน” เปนตัวชี้วัดบังคับ โดยมีตวัชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด 

คอื (1 รอยละการดําเนนิการตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน และ (2 รอยละการชี้แจงประเด็น

ขาวที่ทันตอสถานการณ 

 โรงเรียนไดเสนอแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ตอคณะกรรมการ 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 5.1  รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 1 

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (คร้ังที่ 121/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดเห็นชอบแผนปฎิบตังิาน

ระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนั้น โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานระบบควบคุม

ภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบ ปค.5 ดังที่ไดเสนอในที่ประชุม 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 5.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณไดสรุปรายงานผลการดําเนนิการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 124/2 /2562   วันที่  13 มีนาคม พ.ศ.  2562  

ระเบียบวาระที ่ 5.3 รายงานการจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) 

 โรงเรียนดําเนนิการจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 ระหวางวันที่ 8-11 มกราคม 2562 

ภายใต Theme: Sufficient Economy for Sustainable Future  มีผูเขารวมงานทัง้สิ้น 331 คน จาก 65 โรงเรียน  

จาก 18 ประเทศ  กจิกรรมหลักภายในงาน ประกอบดวย  

1. การนําเสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวนทั้งสิ้น 84 

โครงงาน  

2. กจิกรรม Science Zone  ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจาก คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต

กําแพงแสน  ในการจัดกจิกรรม 

3. กจิกรรม Science Activities  

4. กจิกรรมศกึษาดูงานดานศลิปวัฒนธรรม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. กจิกรรม Principal and Teacher Sharing Session  

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่ 5.4 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรยีน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562:  

   ไตรมาสที่ 1 

  โรงเรียนไดจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการฯ  

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสาํหรับการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 

ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระการประชุมที่ 6.1 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชุมคร้ังตอไป ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 

 

 

เลกิประชุมเวลา 18.45 น. 

 

 นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ และนางสาวศุภมาส  เจอืกโวน 

 ผูบันทกึรายงานการประชุม  

  

 รองศาสตราจารย ดร.ววิัฒน เรืองเลศิปญญากุล 

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


