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การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 129/7/2562 
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังท่ี 128/6/2562 

วันอาทิตย์ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวุดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5. ดร. สัมพันธ์  ศลิปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลขิสิทธิ์วฒันกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7. ศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8. อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ)

กรรมการโดยแหน่ง 

9. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

(นางเยาวลักษณ์  จ าปีรัตน์     ผู้แทน)

กรรมการโดยต าแหน่ง 

10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษจ์ินดา     ผู้แทน)

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปจิ านงค์)

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวฒัน์  เรืองเลิศปญัญากุล)

กรรมการและเลขานุการ 

รายนามกรรมการท่ีขอลาประขุม 

1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวสวุพิชญ์  คา้ฮั้ว หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

3.  นางสาวศภุมาส  เจอืกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

4.  นางพัชราภรณ์  เช่ียววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

(เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2)  

5.  นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหน้าฝา่ยคลงัและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

(เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2)  

6.  นางสาวธวชินี  โรจนาวี หัวหน้าฝา่ยวิชาการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

(เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.5 และ 3.6) 

7.  นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย ์ เจ้าหน้าที่เช่ียวชาญ ฝา่ยวิทยบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.7 และ 3.8) 

8.  นางสาวจิรนันท์  เกรียงธีรศักด์ิ เจ้าหน้าที่ช านาญการ ฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(เฉพาะระเบียบวาระที่ 5.2)  

 

เร่ิมประชุมเวลา 15.45 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คร้ังที่ 127/5/2562 เมื่อวันที่ 22 

มิถุนายน 2562  

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มถินุายน 2562  ได้มีมติให้แต่งต้ัง นายอนุวัฒน์   

จงยินดี  อดีตผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการ และมอบหมาย

ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นกรรมการที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน  โดยให้ นายอนุวัฒน์  จงยินดี  
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เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการอีก 1-3 คน น้ัน  นายอนุวัฒน์ฯ ได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการ

เพิ่มเติม 2 คน ได้แก่ พลอากาศตรี นายแพทย์สืบสุข ศิริธร  และนางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มถินุายน 2562  ได้มอบหมายให้ ดร. สัมพันธ์   

ศิลปนาฎ เป็นประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นอนุกรรมการที่มา

จากคณะกรรมการโรงเรียน น้ัน 

 โรงเรียนได้ด าเนินการเลือกต้ังเจ้าหน้าที่ 2 คน เป็นอนุกรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (5) แล้ว ได้แก่ นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย์  และนายเด่ียว ใจบุญ 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  และใหค้ณะอนุกรรมการด าเนินการในส่วนที่เป็น

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลที่เป็นบคุคลภายนอก 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 การเสนอชื่อประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มถินุายน 2562  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลพิจารณาเสอนช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ น้ัน   

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 89/3/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  

ส าหรับกรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ข้อ 56 (2) และ (3)  

โรงเรียนจะด าเนินการต่อไป 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน 

เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

2. เมื่อได้ กรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ข้อ 56 

(2) และ (3) แล้ว ให้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการตามข้อ 56 (4)  แล้วเสนอประธานกรรมการลงนาม

แต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 การสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มถินุายน 2562  ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลในส่วนที่มาจากคณะกรรมการโรเงรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อ านวยการ  

และให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และ

แนวทางในการด าเนินการสรรหา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหารองผู้อ านวยการ น้ัน 

 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาข้อก าหนดในการสรรหารอง

ผู้อ านวยการ แล้ว พร้อมทั้งได้ก าหนดกรอบการด าเนินการสรรหา 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบกรอบการด าเนินการสรรหารรองผู้อ านวยการฯ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ และมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณารายละเอียดและข้อมูลที่จ าเป็นอีกคร้ังก่อนด าเนินการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.5 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 

 ตามที่โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 มา

โดยตลอด  และคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 124/2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรน้ีกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 น้ัน 

 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและใหค้วามรู้แก่ครูผู้สอบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 

ของหลักสูตร ตลอดจนได้จัดท าเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบการด าเนินงานของโรงเรียน  

 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 การส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

 ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

กรอบการประเมินแล้วน้ัน  คณะผู้วิจัยได้เสนอแบบส ารวจความพึงพอใจแล้ว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.7 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสท่ี 3 

 คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามระบบควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได้สรุปรายงานผลการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 3.8 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสท่ี 3 

 คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามการบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ได้สรุปรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสีย่ง  ณ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 : ไตรมาสท่ี 3 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที ่3  ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 89/3/2562  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.10 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :  

ไตรมาสท่ี 3 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานการเงินและการบัญช ีณ ไตรมาสท่ี 3 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ฝ่ายคลังและพัสดุ ได้จัดท ารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซ่ึงผู้ตรวจ

สอบภายใน (นางพัชราภรณ์  เช่ียววฒันา) ได้สรุปผลการตรวจสอบภายในแลว้ 

 เน่ืองจากอยู่ระหว่างการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจึงขออนุญาตเสนอตรงที่คณะกรรมการโรงเรียน  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  

และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิม่เติมฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบ  

2. ในคร้ังต่อไป ขอให้เชิญประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรงเรียนด้วย 
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การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 129/7/2562 
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การสรรหาผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี  

พ.ศ. 2562  ข้อ 5 ก าหนดใหห้น่วยรับตรวจเสนอช่ือผู้สอบบญัชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งต้ังให้เป็นผูส้อบบญัชี  

ต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนเร่ิมต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อใหส้ านักงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี 

 ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกลา่ว  โรงเรียนจึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหา

ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพยส์ินของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ

โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 การจัดกิจกรรม MWIT Week  

 ด้วยโรงเรียนได้ก าหนดให้วันที่ 28 สิงหาคมของทุกป ี เป็นวันมหิดลวิทยานุสรณ์  ซ่ึงเป็นวันที่มีการลงนาม

ความร่วมมือระหว่างอธิบดีกรมสามญัศกึษา และอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดลเพื่อก่อต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น  

ประกอบกับในช่วงเวลาดังกลา่ว เป็นช่วงการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ดังน้ัน เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในช่วงดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม MWIT Open House  และก าหนดให้เป็นสัปดาห์มหิดล

วิทยานุสรณ์ MWIT Week  และในปี พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดช่วงเวลาไว้ดังน้ี 

  วันที่ 25-26 สิงหาคม 2562  เป็นกิจกรรม MWIT Open House 2019  

  วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรม MWIT Day 2019  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคร้ังต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ก าหนดการประชุมคร้ังต่อไป  ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. 

  

เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 

 

นางสาวสวุพิชญ์  คา้ฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. ววิัฒน์  เรืองเลิศปัญญากลุ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




