-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 123/1/2562
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
4. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
6. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
8. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ จําปรัตน ผูแทน
9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค
10. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม
1. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 124/2/2562 วั น ที่ 13 มี น า คม พ.ศ. 2562

-2รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
2. นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา
3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
4. ดร. อุษา จีนเจนกิจ
5. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
7. นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
8. นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
10. นางสาวศุภมาส เจือกโวน

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
โรงเรียนไดเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 121/6/2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 122/7/2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 121 โดยไมมีขอแกไข
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 122 โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาเกี่ยวกับประกาศคระกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ พ.ศ. 2561 กลาวคือ ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2561 เรื่องการแกไขเพิ่ม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดเชิญผูแทนหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย กลุมสถาบันอุดมศึกษา องคการมหาชน และกองทุน
เขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นและขอมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมในการกําหนด
ตําแหนงเจาพนักงานของรัฐใหมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มติที่ประชุม
รับทราบ

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 124/2/2562 วั น ที่ 13 มี น า คม พ.ศ. 2562

-3ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ใหโรงเรียนปรับแกระเบียบ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใหเพิ่มเติมวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติ นั้น โรงเรียนไดดําเนินการแลว
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ราง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ...
2. หากไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 หรือภายใน 90 วัน
นับแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาในการดําเนินการไดอีก 60 วันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กลาวคือภายในวันที่ 21 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3.3 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไดรับทราบการลาออก
จากตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ของรองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
พรอมไดแตงตั้งใหคณะผูบริหารชุดปจจุบันปฏิบัติหนาที่ในฐานะรักษาการ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561
เปนตนไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จ นั้น โรงเรียนจึงไดเสนอ (ราง ระเบียบโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ (ราง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ....
2. ในการกําหนดภารกิจของผูอํานวยการ เพื่อประกอบการสรรหานั้น ใหเพิ่มการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคแหงพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และการพัฒนาองคกรใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนดวย
3. หากไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 หรือภายใน 90 วัน
นับแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาในการดําเนินการไดอีก 60 วันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กลาวคือภายในวันที่ 29 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3.4 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
ตามที่โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มาโดยตลอดนั้น แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอไปคือ การประชุมเพือ่ เตรียมความพรอมในการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองตรงตามเปาประสงคของหลักสูตร
การออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผล
มติที่ประชุม
รับทราบ

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 124/2/2562 วั น ที่ 13 มี น า คม พ.ศ. 2562

-4ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนไดดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 (รอบแรก
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และไดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีนักเรียน
ผานการคัดเลือกรอบแรกทั้งสิ้น 516 คน กําหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง วันเสารที่ 26 และวันอาทิตยที่ 27
มกราคม 2562 และประกาศผลการสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.6 กองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รับทราบรายรับ-รายจาย
เงินกองทุนสวัสดิการผูปฎิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
พรอมกันนี้ คณะกรรมการกองทุนไดเห็นชอบรายงานการสอบบัญชีและการเงินของกองทุนตามที่ผูตรวจสอบภายใน
(นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา ร ายงานวามีความถูกตองครบถวน และโรงเรียนไดรับทราบรายงานผลการประเมินการ
ดําเนินงานของกองทุนแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ และรับทราบรายงานผลการสอบบัญชีกองทุนฯ
ระเบียบวาระที่ 3.7 ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
โรงเรียนไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ 2 หนวยงาน ดังนี้
- วันที่ 4 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
- วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.8 การประเมินผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง (วาระลับ
ระเบียบวาระที่ 3.9 คาตอบแทนพื้นฐานของผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบวงเงินคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนไดวิเคราะหความจําเปนในการใชงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดสงคําขอเบื้องตน
ไปยังสํานักงบประมาณภายในเดือนมกราคม 2562
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 124/2/2562 วั น ที่ 13 มี น า คม พ.ศ. 2562

-5ระเบียบวาระที่ 4.2 (ราง ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาเบี้ยประชุม
ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2561 ขอ 19 กําหนดวา
“คาเบี้ยประชุมใชจายตามหลักเกณฑและอัตราที่โรงเรียนกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
โรงเรียนจึงไดรางประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาเบี้ยประชุม ขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการประเมินผลองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ กําหนดให “การสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน” เปนตัวชี้วัดบังคับ โดยมีตวั ชี้วัดยอย 2 ตัวชี้วัด
คือ (1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน และ (2 รอยละการชี้แจงประเด็น
ขาวที่ทันตอสถานการณ
โรงเรียนไดเสนอแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตอคณะกรรมการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 1
ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 121/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดเห็นชอบแผนปฎิบตั ิงาน
ระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนั้น โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุม
ภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบ ปค.5 ดังที่ไดเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 1
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดสรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
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-6ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานการจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019)
โรงเรียนดําเนินการจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 ระหวางวันที่ 8-11 มกราคม 2562
ภายใต Theme: Sufficient Economy for Sustainable Future มีผูเขารวมงานทั้งสิ้น 331 คน จาก 65 โรงเรียน
จาก 18 ประเทศ กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบดวย
1. การนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนทั้งสิ้น 84
โครงงาน
2. กิจกรรม Science Zone ซึง่ ไดรับความอนุเคราะหจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ในการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรม Science Activities
4. กิจกรรมศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรม Principal and Teacher Sharing Session
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562:
ไตรมาสที่ 1
โรงเรียนไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
ในรอบหนึ่งป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 6.1
มติที่ประชุม
รับทราบกําหนดการประชุมครั้งตอไป ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.
นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว และนางสาวศุภมาส เจือกโวน
ผูบันทึกรายงานการประชุม
รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
ผูตรวจรายงานการประชุม
การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
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