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คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

คร้ังท่ี 126/4/2562 

วันองัคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ  

กรรมการโดยตําแหนง 

6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ดร. พีระ  รัตนวิจิตร     ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

7. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ  ลิมปจํานงค  

กรรมการโดยตําแหนง 

8. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวฒัน  เรืองเลิศปญญากุล   รักษาการ  

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีขอลาประชุม 

1. ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นางพัชราภรณ  เช่ียววัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4. ดร. อุษา  จีนเจนกิจ รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5. นายชิดเฉลมิ  คงประดิษฐ รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

6. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหนาฝายคลงัและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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8. นางสาวเกดสภุา  จันทนาววิฒัน เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

10. นางสาวศภุมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 15.30 น. 

 กอนเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระปกติ  ฝายเลขานุการไดขออนุญาตใหที่ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 125/5/2562 ในระเบียบวาระที่ 2 กอน เน่ืองจากเปนระเบียบ 

วาระลับ  โดยเปนการพิจารณาเฉพาะกรรมการ ซ่ึงไมรวมผูอํานวยการโรงเรียน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การลาออกจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและกรรมการชุดตาง ๆ :   

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร 

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร  ไดมีหนังสือ 

ขอลาออกจากตําแหนงคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและกรรมการชุดตาง ๆ เน่ืองจากไดรับการสรรหาคัดเลือก

เปนสมาชิกวฒุิสภา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 269 วรรคหน่ึง (1) (ค ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 โดยใหการลาออกมผีลกอนวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังเปนสมาชิก

วุฒิสภาหน่ึงวัน  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 125/3/2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  ซ่ึงเปน 

การประชุมกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาวาระลับ  โดยที่ประชุมไดรับรองมติภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแลว น้ัน   

ในการน้ี ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมตอที่ประชุมซ่ึงเปนเอกสารลับ 

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 125/3/2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  โดยไมมีขอแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 โรงเรียนไดรายงานสรุปความกาวหนาในการดําเนินการเก่ียวกับการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  ไดเห็นชอบผลการสรรหา

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และ

คาตอบแทนพ้ืนฐานและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เห็นชอบ น้ัน   

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป ไดรับทราบผลการสรรหาและ

เห็นชอบคาตอบแทนพ้ืนฐานและประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการในสญัญาจางผูอํานวยการโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณแลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และโรงเรียนจึงไดเสนอประธานกรรมการโรงเรียนลงนามคําสั่ง

แตงต้ังผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ซ่ึงมีผล ณ วนัที่ 1 พฤษภาคม 2562  และโรงเรียนจะมีหนังสือเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม. เพ่ือรับทราบตอไป  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 การแตงต้ังรักษาการรองผูอาํนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน  คร้ังที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ไดแตงต้ังผูปฎบิัติหนาที ่

ในตําแหนงบริหารของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เปนตนไปจนกวากระบวนการสรรหา

ผูอํานวยการจะแลวเสร็จ และคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  ไดเห็นชอบ 

ที่จะมอบอํานาจในการแตงต้ังรักษาการรองผูอํานวยการ และ/หรือผูชวยผูอํานวยการใหกับประธานกรรมการ  

ในกรณีที่ผูอํานวยการที่ไดรับแตงต้ังใหมเห็นวามคีวามจาํเปน ในระหวางที่อยูในกระบวนการสรรหาประธานกรรมการ

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ น้ัน  

 บัดน้ีการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณไดดําเนินการเรียบรอยแลว และยงัอยูในกระบวนการ

แตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวฒุฯิ  รองศาสตราจารย ดร. วิวฒัน  เรืองเลิศปญญากุล  ผูไดรับการ

แตงต้ังเปนผูอํานวยการ ไดเสนอประธานกรรมการพิจารณาแตงต้ังผูดํารงตําแหนงรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ 

และรักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลว โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 การจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 แจงความเห็นของ กพม. ในการประชุม 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เก่ียวกับการพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษ  
 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 3.5  การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562  

 โรงเรียนไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2562 เรียบรอยแลว 

และกําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562   สรุปจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 ปการศึกษา 2562  และเหตุผลในการสละสทิธิ/์ลาออกของนักเรียน  

 นอกจากน้ี ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนไดกําหนดจัดกิจกรรมคายปรับฐานใหแกนักเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562  โดยมกิีจกรรมละลายพฤติกรรม ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562  ซ่ึงเปนกิจกรรมน้ีที่จัดขึ้นเปนคร้ังที่ 2  หลังจากน้ัน เปนกิจกรรม 

เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 

 ในชวงปดภาคเรียนที่ผานมา โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม  สรางความเขาใจและใหความรู

แกครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรฯ  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  3.7 รายงานการเงินและการบัญช ีประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  ไดตรวจสอบรายงานการเงินและ

การบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่โรงเรียนเสนอแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.8 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ตามรายละเอียดในแบบ ปค.5  

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในฯ ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.9 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โรงเรียนไดสรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสีย่ง ประจําไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ตามเสนอ   

 

ระเบียบวาระท่ี 3.10 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2563 

 โรงเรียนไดกําหนดกรอบการดําเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศกึษา 2563  

และเสนอ (ราง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเขาเปนนักเรียนช้ันมั ธยมศึกษาปที่ 4 ปการศกึษา 2563   

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบกรอบการดําเนินงาน และ (ราง ประกาศฯ  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การสาํรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

 การประเมินผลองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดให “ระดับความสาํเร็จของ 

ผลการสาํรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ” เปนตัวช้ีวัดบังคับ  โดยการดําเนินงานประเด็นดังกลาว  โรงเรียน

ไดประสานใหคณะผูวิจยัแลว  โดยมีขอบเขตการประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสยี 

ทั้งจากคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหาร บุคลากร นักเรียนและผูปกครอง  โดยใชแบบสอบถามและการเยีย่มสาํรวจ 

รวมถึงการจัดกิจกรรมงานเสวนาและการประชุมกลุมยอย และมกีรอบการประเมิน 6 ดาน คือ (1 ดานผูเรียน  
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(2 ดานบุคลากรผูสอน (3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน (4 ดานการบริหารจัดการของโรงเรียน (5 ดาน

ผลกระทบตอสังคม และ (6 ดานเครือขายผูปกครอง  

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบหลักการที่เก่ียวกับกรอบการประเมิน  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5.1 รายงานการเงนิและการบัญช ีประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

 ที่ประชุมเห็นชอบใหบรรจุประเด็นดังกลาวเปนเร่ืองเพ่ือพิจารณา  ดังน้ันจึงขอบรรจุในเร่ืองสืบเน่ืองเสนอเพ่ือ

พิจารณาใหขอคิดเห็น 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคร้ังตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคร้ังตอไป โดยจะมีการประชุมรวมระหวาง

คณะกรรมการโรงเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน และบคุลากรของโรงเรียน ชวงเชา  ในวันอาทิตยที่ 

21 กรกฎาคม 2562 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 รับรองมติท่ีประชุม 

 หลังจากทีค่ณะกรรมการไดพิจารณาตามระเบียบวาระที่โรงเรียนเสนอแลว  ฝายเลขานุการไดเสนอ 

มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 เพ่ือพิจารณา

รับรอง และโรงเรียนจะไดนําไปดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

มติท่ีประชุม 

 รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.1 ในการประชุมคร้ังที่ 126/4/2562  

 

เลิกประชุมเวลา 18.20 น. 

 

 

นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


