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คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 126/4/2562
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
2. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
3. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ รักษาการ
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. พีระ รัตนวิจิตร ผูแทน
7. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค
8. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น เรืองเลิศปญญากุล รักษาการ
รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม
1. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
4. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา
2. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
4. ดร. อุษา จีนเจนกิจ
5. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
7. นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง

ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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8. นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวฒ
ั น
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
10. นางสาวศุภมาส เจือกโวน

เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
กอนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระปกติ ฝายเลขานุการไดขออนุญาตใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/5/2562 ในระเบียบวาระที่ 2 กอน เนื่องจากเปนระเบียบ
วาระลับ โดยเปนการพิจารณาเฉพาะกรรมการ ซึ่งไมรวมผูอํานวยการโรงเรียน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การลาออกจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและกรรมการชุดตาง ๆ :
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ไดมีหนังสือ
ขอลาออกจากตําแหนงคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและกรรมการชุดตาง ๆ เนื่องจากไดรับการสรรหาคัดเลือก
เปนสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 269 วรรคหนึ่ง (1) (ค ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยใหการลาออกมีผลกอนวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาหนึ่งวัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งเปน
การประชุมกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาวาระลับ โดยที่ประชุมไดรับรองมติภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแลว นั้น
ในการนี้ ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมตอที่ประชุมซึ่งเปนเอกสารลับ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนไดรายงานสรุปความกาวหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ไดเห็นชอบผลการสรรหา
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และ
คาตอบแทนพื้นฐานและประโยชนตอบแทนอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบ นั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ไดรับทราบผลการสรรหาและ
เห็นชอบคาตอบแทนพื้นฐานและประโยชนตอบแทนอื่นของผูอ ํานวยการในสัญญาจางผูอาํ นวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณแลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และโรงเรียนจึงไดเสนอประธานกรรมการโรงเรียนลงนามคําสั่ง
แตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งมีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และโรงเรียนจะมีหนังสือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม. เพื่อรับทราบตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.3 การแตงตั้งรักษาการรองผูอาํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไดแตงตั้งผูปฎิบัติหนาที่
ในตําแหนงบริหารของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เปนตนไปจนกวากระบวนการสรรหา
ผูอํานวยการจะแลวเสร็จ และคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ไดเห็นชอบ
ที่จะมอบอํานาจในการแตงตั้งรักษาการรองผูอํานวยการ และ/หรือผูชวยผูอํานวยการใหกับประธานกรรมการ
ในกรณีที่ผูอํานวยการที่ไดรับแตงตั้งใหมเห็นวามีความจําเปน ในระหวางที่อยูในกระบวนการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ นั้น
บัดนี้การสรรหาผูอาํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนินการเรียบรอยแลว และยังอยูใ นกระบวนการ
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท รงคุณวุฒฯิ รองศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น เรืองเลิศปญญากุล ผูไดรับการ
แตงตั้งเปนผูอํานวยการ ไดเสนอประธานกรรมการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ
และรักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.4 การจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 แจงความเห็นของ กพม. ในการประชุม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เกีย่ วกับการพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 เรียบรอยแลว
และกําหนดเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สรุปจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ปการศึกษา 2562 และเหตุผลในการสละสิทธิ/์ ลาออกของนักเรียน
นอกจากนี้ ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนไดกําหนดจัดกิจกรรมคายปรับฐานใหแกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นเปนครั้งที่ 2 หลังจากนั้น เปนกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.6 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
ในชวงปดภาคเรียนที่ผา นมา โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอม สรางความเขาใจและใหความรู
แกครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ไดตรวจสอบรายงานการเงินและ
การบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่โรงเรียนเสนอแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามรายละเอียดในแบบ ปค.5
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในฯ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.9 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนไดสรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสีย่ ง ประจําไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 3.10 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนไดกําหนดกรอบการดําเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
และเสนอ (ราง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาเปนนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563
มติที่ประชุม
เห็นชอบกรอบการดําเนินงาน และ (ราง ประกาศฯ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ
การประเมินผลองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดให “ระดับความสําเร็จของ
ผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ” เปนตัวชี้วัดบังคับ โดยการดําเนินงานประเด็นดังกลาว โรงเรียน
ไดประสานใหคณะผูวิจยั แลว โดยมีขอบเขตการประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูม ีสวนไดสวนเสีย
ทั้งจากคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหาร บุคลากร นักเรียนและผูปกครอง โดยใชแบบสอบถามและการเยีย่ มสํารวจ
รวมถึงการจัดกิจกรรมงานเสวนาและการประชุมกลุมยอย และมีกรอบการประเมิน 6 ดาน คือ (1 ดานผูเรียน

[6]
(2 ดานบุคลากรผูสอน (3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน (4 ดานการบริหารจัดการของโรงเรียน (5 ดาน
ผลกระทบตอสังคม และ (6 ดานเครือขายผูป กครอง
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักการที่เกี่ยวกับกรอบการประเมิน
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

5
5.1
5.2
5.3
5.4

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
รายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ประจําไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ที่ประชุมเห็นชอบใหบรรจุประเด็นดังกลาวเปนเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนั้นจึงขอบรรจุในเรื่องสืบเนื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาใหขอคิดเห็น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งตอไป โดยจะมีการประชุมรวมระหวาง
คณะกรรมการโรงเรียน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน และบุคลากรของโรงเรียน ชวงเชา ในวันอาทิตยที่
21 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6.2 รับรองมติที่ประชุม
หลังจากทีค่ ณะกรรมการไดพิจารณาตามระเบียบวาระที่โรงเรียนเสนอแลว ฝายเลขานุการไดเสนอ
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณา
รับรอง และโรงเรียนจะไดนําไปดําเนินการในสวนที่เกีย่ วของตอไป
มติที่ประชุม
รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.1 ในการประชุมครั้งที่ 126/4/2562
เลิกประชุมเวลา 18.20 น.

นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

