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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา

ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4. ดร. อุษา จีนเจนกิจ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

5. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6. นางสาวสุดารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา

ที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

7. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

8. นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์

ผู้ชํานาญการ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

10. นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน์

ผู้ชํานาญการ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

11. นางสาวศุภมาส เจือกโว้น

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบภายในและขออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียน และได้เริ่มทํางาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง นางสาวสุดารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน
จึงขออนุญาตให้ นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา และนางสาวสุดารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบและอนุญาตการเข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.2 การรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน
โรงเรียนได้จดั ให้มีกิจกรรมรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน เป็นประจําทุกภาคเรียน
ซึ่งการรายงานประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
โดยได้เชิญคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการรายงานดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานสรุปพระราชดําริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์
ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้าฯ
เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.30-16.15 น. นัน้ ได้พระราชทานพระราชดําริในโอกาสดังกล่าว สรุปได้
ดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน : ช่วง 1-3 ปีแรกสัดส่วนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเป็นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย ในขณะที่ระยะหลังมีนักเรียนชายมากกว่า
นักเรียนหญิงในสัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นเรือ่ ย ๆ
2. การจัดการเรียนการสอน : โรงเรียนควรหาแนวทางจัดให้นกั เรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน /
ฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรรม ในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนนําความรูม้ าแก้ปัญหา
จากการได้สมั ผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานปฏิบัติการจริง
3. การให้บริการด้านวิชาการและบริหารจัดการ : โรงเรียนอาจนํารูปแบบในการบริการวิชาการของ
โรงเรียนไปช่วยโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดน โรงเรียนปริยัติธรรม/โรงเรียนสอนศาสนา หรือโรงเรียนด้อยโอกาส
โดยทําในลักษณะเชิงวิจัยหรือเพื่อการพัฒนา
4. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ด้านงานวิจยั : นักเรียนเก่าอาจจะมีส่วนช่วยด้านงานวิจยั ได้มาก และอาจประสานกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ช่วยเสริมด้านวิชาการของโรงเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ อาจประสานกับภาคอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการทํางานวิจัยของนักเรียนและครู
- ด้านการหาทุน : คณะกรรมการและโรงเรียนควรหาแนวทางในการจัดตัง้ มูลนิธิให้เป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นแหล่งทุนรองรับการดําเนินกิจการของโรงเรียน
5. การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF2019) : ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์
ประธานเปิดงาน TISF2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ภาคเช้า
6. การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ครัง้ ต่อไป : ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร
ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์
เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 7
พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครัง้ ที่ 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยสรุป
ข้อมูลการสอบคัดเลือกของนักเรียน และเหตุผลทีน่ ักเรียนสละสิทธิจ์ ากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน พร้อมทั้งได้
เสนอความเห็นชอบการปรับปรุงสัญญาการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงสัญญาการเป็นนักเรียน
ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทํากรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนแต่ละกล่อง
โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทํากรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนแต่ละกล่อง โดยได้ปรับ
สัดส่วนภาระงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มครูเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ทดลองกรอก
ภาระงานแบบใหม่คู่ขนานกับแบบเดิม
มติที่ประชุม
รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทํากรอบภาระงาน และประธานได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระที่ 3.3 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)
ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561) เห็นชอบหลักการให้โรงเรียน
ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 นั้น โรงเรียนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) แล้ว โดยจะขอใช้หลักสูตรดังกล่าว
กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และขออนุมัติใช้รายวิชาเลือกเสรีท่เี ปิดในหลักสูตรนี้ กับนักเรียนที่
ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 ด้วย
มติที่ประชุม
อนุมัตติ ามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560
ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 239 คน เป็นนักเรียนหญิง 79 คน และนักเรียน
ชาย 160 คน มีระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 และต่ําสุดเท่ากับ 2.72 โดยมีค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ผลการเรียนเท่ากับ 3.65
มติที่ประชุม
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 239 คน
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[5]
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด ได้รายงานผลการสอบบัญชีและการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สนิ ของโรงเรียน สําหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้รายงานผลการสอบบัญชีฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการ
สอบบัญชีฯ ดังกล่าวไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาผู้สอบบัญชีและประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการสอบบัญชีและประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีบริษัทเสนอราคาในการสอบบัญชีฯ 2 แห่ง คือ บริษัทสํานักงานสามสิบสีอ่ อดิตจํากัด และบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ
จํากัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2561 เห็นว่า การตรวจสอบ
ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มีคุณภาพใกล้เคียงกับบริษัทสํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด และเสนอราคา
ต่ํากว่าบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการจ้างบริษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด เป็นผูส้ อบบัญชีฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้โรงเรียนประสานบริษัทฯ
เปลี่ยนผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 4.4 กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนได้รายละเอียดเกีย่ วกับรายได้กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มติที่ประชุม
เนื่องจากมีบางประเด็นที่ตอ้ งการให้โรงเรียนเสนอข้อมูลเพิม่ จึงเสนอขอถอนระเบียบวาระนี้ออกจากวาระ
การประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการขอถอนระเบียบวาระออกจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ (วาระลับ)
โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นที่เกีย่ วกับการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่ม
พิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยเสนอเป็นวาระลับ
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[6]
ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและค่าตอบแทนของผู้อาํ นวยการ (วาระลับ)
โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและ
ค่าตอบแทนของผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในรอบการปฏิบัตงิ านตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560
ถึงเดือนกันยายน 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารลับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสที่ 1
โรงเรียนได้เสนอรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร
โรงเรียนได้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งได้ทดสอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
โดยใช้แบบทดสอบของ Cambridge English Placement Test Metrica ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสามารถจัดกลุ่ม
คะแนนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครัง้ ต่อไป
โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สาํ คัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.45 น.

นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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