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รายงานการประชมุ 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

คร้ังท่ี 127/5/2562 

วันเสารท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุม  โรงแรม สยามคิมปนสก้ี (Siam Kempinski Hotel  กรุงเทพมหานคร 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1.  ดร. ประสาร  ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยวุดี  นาคะผดุงรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3.  ดร. สัมพันธ  ศลิปนาฎ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4.  ศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ  ลขิสิทธิ์วฒันกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5.  ศาสตราจารย นายแพทยสุรเดช  หงสอิง กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ  

กรรมการโดยแหนง 

7.  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ  จาํปรัตน     ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

8.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(นายภูริวรรษ  คําอายกาวิน     ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

9.  ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ  ลิมปจํานงค  

กรรมการโดยตําแหนง 

10.  ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวฒัน  เรืองเลิศปญญากุล  

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีขอลาประขุม 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผูเขารวมประชุม 

1.  นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2.  นางสาวธวชินี  โรจนาว ี หัวหนาฝายวิชาการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (เฉพาะระเบียบวาระที ่3.1) 

3.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4.  นางสาวศภุมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 กอนเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระปกติ  ประธานกรรมการไดกลาวตอนรับกรรมการและผูเขารวมประชุม 

เน่ืองจากเปนการประชุมคร้ังแรกของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดน้ี  และขอใหทุกคนแนะนําตัวตอ 

ที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  ไดมีมติแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานประชุมคร้ังท่ี 126/4/2562 

 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดประชุมคร้ังที่ 126/4/2562 เมื่อวันที ่14 พฤษภาคม 2562 และ

หลังจากประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้น  ที่ประชุมไดรับรองมติในระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองการคัดเลือกนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศกึษา 2563  พรอมน้ี โรงเรียนไดเสนอรายงานประชุมคร้ังดังกลาวตอทีป่ระชุมเพ่ือรับทราบ   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2563 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 126/4/2562  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ไดเห็นชอบกรอบการ

ดําเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 ปการศึกษา 2563 และ (ราง ประกาศโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ เร่ืองการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 (รอบแรก โรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ แลวน้ัน  
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 เมื่อโรงเรียนไดประสานกับโปรแกรมเมอรเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดในการสมคัร พบวาสามารถเพ่ิมเติมชอง

ทางการสมัครไดโดยการอัปโหลดหลักฐานการสมัครผานทางเว็บไซตรับสมัคร นอกเหนือจากการสงหลักฐานการสมคัร

ทางไปรษณียดังเชนที่เคยปฏิบัติมา  ดังน้ัน โรงเรียนจึงไดเสนอปรับปรุง “วิธีการและรายละเอียดการสมคัร” 

มติท่ีประชุม  

 เห็นชอบหลักการในการปรับปรุง “วิธีการและรายละเอียดการสมัคร” ตามที่โรงเรียนเสนอ  โดยขอใหปรับ

รายละเอียดเพ่ิมเติม กอนเสนอประธานกรรมการลงนามในประกาศฯ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  4.1 การแตงต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 พระราชกฤษฎกีาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  

มาตรา 21 กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการได  

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมมีติใหเรียนเชิญอดีตประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คือ ดร. กฤษณพงศ   

กีรติกร และรองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ  เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

 ที่ผานมาคณะกรรมการบริหารไดอาศยัอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียน

มหิดลวทิยานุสรณ พ.ศ. 2543 แตงต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล 

และคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ซ่ึงคณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกลาวไดครบวาระพรอมกับคณะกรรมการ

โรงเรียนชุดที่ผานมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแตงต้ัง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

มติท่ีประชุม 

1. มอบหมายใหกรรมการโรงเรียนและเสนอผูทรงคุณวุฒิทาํหนาที่ในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดังน้ี 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ที่ประชุมมีมติใหแตงต้ัง นายอนุวฒัน  จงยินดี  เปนประธานกรรมการ ตามเสนอ 

(2) มอบหมายให  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  เปนกรรมการ ที่มาจากคณะกรรมการ

โรงเรียน 

1.2 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : มอบหมายให ดร. สัมพันธ  ศิลปนาฎ  เปนประธานอนุกรรมการ 

และศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ  ลขิสิทธิ์วฒันกุล  เปนอนุกรรมการ ที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน   

ในสวนของอนุกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิน้ัน ใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเสนอ

คณะกรรมการโรงเรียนตอไป 
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2. เห็นชอบใหโรงเรียนดําเนินการในสวนที่เก่ียวของและเสนอประธานกรรมการพิจารณาแตงต้ังตอไป 

3. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเสนอผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงต้ังเปนประธานกรรมการ

อุทธรณและรองทุกข 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ตามที่รองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ ไดสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามผูอํานวยการ ต้ังแตวันที่ 1 

ธันวาคม 2561 และไดรับการแตงต้ังใหรักษาการในตําแหนงตอไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จน้ัน  

การสรรหาผูอํานวยการเสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนจึงเสนอหลักเกณฑ 

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปนรองผูอํานวยการที่เคยปฏบิติัเมื่อ พ.ศ. 2560 เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบการสรรหา 

รองผูอํานวยการ จํานวน 3 อัตรา ซ่ึงเปนไปตามกรอบอัตราตามโครงสรางของโรงเรียน 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในสวนที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน และผูทรงคุณวุฒิ  

เปนคณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ  และใหผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  

2. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการฯ พิจารณาหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการ

สรรหา  ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการสรรหารองผูอํานวยการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 การขยายเวลาศึกษาตอของเจาหนาท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ 

 ตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทนเจาหนาที่ พ.ศ. 2561  

ขอ 30 วรรคสาม กําหนดวา “ในกรณีที่มคีวามจาํเปน คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาศึกษาออกไปอีก 

โดยไดรับเงินเดือนและหรือทุนการศึกษาระหวางลา  ซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลาตามหลกัสูตรที่ไดรบัอนุญาตไวกอนแลว 

จะตองไมเกินระยะเวลา ดังตอไปน้ี  ... (2 ระดับปรญิญาเอก ใหไดรับเงินเดือนและหรือทุนการศึกษาไดไมเกิน 4 ป ... 

การปฏิบัตินอกเหนือจากน้ีใหเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป” 

 ขณะน้ี มีเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตใหลาศกึษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ขอขยายระยะเวลาในการลาศึกษาตอ จํานวน 5 คน  และโดยที่ยังอยูในขั้นตอนของการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล  ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนจึงขออนุมัติหลักการ 

ในการขยายระยะเวลาในการลาศึกษาตอใหแกเจาหนาที่กลุมดังกลาวทีม่คีวามจาํเปน เปนระยะเวลา 3 เดือนไปพลางกอน 

จนกวาจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกคร้ัง  

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบตามเสนอ  โดยใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบ

แทนเจาหนาที่ พ.ศ. 2561  
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การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  ครั้งท่ี 128/6/2562 

วันเสารท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 การประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 การประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีจํานวน 5 องคประกอบการประเมิน โดยในแตละองคประกอบมีประเด็น

การประเมินรวมทั้งสิ้น 13 ประเด็น  นอกจากน้ี  การประเมินดังกลาวไดกําหนดใหมีการประเมิน “ระดับการพัฒนา 

ดานการกํากับดูแลกิจการ” ซ่ึงเปนการประเมินบทบาทและการปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

องคการมหาชน ดวย 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณคร้ังตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอระเบียบวาระพิจารณาหลักในการประชุมแตละคร้ังในรอบหน่ึงป และเสนอชวงเวลา 

ในการประชุมแตละคร้ัง   

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบกําหนดการประชุมรวมฯ คร้ังที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 128/6/2562   

ในวันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2562 

2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 129/7/2562 ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562  

เวลา 15.00 น.  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 

 

 

นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว 

ผูบันทึกและจัดทาํรายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


