
- ๑ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เว็บไซต์)   
ครั้งท่ี 82/3/2555  วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์

ครั้งที่ 82/3/2555 
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องประชมุ ศาสตราจารย์ ดร. สปิปนนท์  เกตทุตั  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์
*   *   *   *   *   *   * 

 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสชุาดา  กีระนันทน์ ประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายวรวิทย์  จําปีรัตน์) 
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. เบญจลักษณ์   น้ําฟ้า     ผูแ้ทน) 
7. สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 
8. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรนิทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นติิไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เว็บไซต์)   
ครั้งท่ี 82/3/2555  วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิม้ศิริวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
6. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวอรอุษา  จันทคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวกันทลัส ทองบุญมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
วาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 
วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ ครั้งที่ 81/2/2555 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 81/2/2555   
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที ่ 3.1 ความกา้วหนา้ดา้นคดีความ  อันเนื่องมาจากเหตุเพลงิไหม ้
  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นั้น  
โรงเรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เว็บไซต์)   
ครั้งท่ี 82/3/2555  วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 3.2 รายงานผลการสอบบญัชแีละประเมินผลการใช้จา่ยเงินและทรพัยส์ินของโรงเรียน   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  และการขออนุมัติจ้างผู้สอบบญัชแีละประเมนิผล 
การใช้จ่ายเงนิและทรพัย์สนิของโรงเรียน ประจําปี พ.ศ. 2555 

  บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด  ผู้สอบบญัชีและประเมนิผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
โรงเรียน ประจําปี พ.ศ. 2554  ได้จัดส่งรายงานผลการสอบบัญชีฯ ใหแ้ก่โรงเรียนแลว้   พร้อมนี้ โรงเรียนเห็นว่า 
บริษัทฯ ได้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงขออนุมัติว่าจ้าง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สนิของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มตทิีป่ระชุม 

1. เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และเห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ 

2. อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามท่ีเสนอมาและใหโ้รงเรียนเสนอขอความเห็นชอบ
ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
วาระที ่ 3.3 ข้อเสนอวงเงนิงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ตามท่ี คณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 81/2/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555) ได้เห็นชอบคําขอ
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปแล้วนั้น  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555  กระทรวงศึกษาธิการ
ได้แจ้งข้อเสนองบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้รับการพิจารณาจากสํานักงบประมาณว่า   
ได้มีการปรับลดค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 3.4 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ครั้งที่ 80/1/2555  วันที่ 11 มกราคม 
2555)  ได้เหน็ชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
โดยเสนอให้มกีารปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงสําหรับการดําเนินงานในไตรมาสต่อไป  โรงเรียนจึงได้ปรับปรุง
ประเด็นความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจําไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
  ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการที่โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เว็บไซต์)   
ครั้งท่ี 82/3/2555  วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
วาระที ่ 4.1 รายงานการเงนิและการบญัชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  โรงเรียนได้จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี  ประจําไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
และผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 
วาระที ่ 4.2 การรบัสมัครนกัเรียนเข้าเรียนชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่4 ปกีารศกึษา 2556  
  ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้ 
จัดทํากรอบการดําเนินงานและร่างประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2556  แล้ว   
 

มตทิีป่ระชุม 
  ที่ประชุมเสนอให้โรงเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจาณาเรื่องการทดสอบ 
ในการคัดเลือกนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2556 
 
วาระที ่ 4.3 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน  คณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง 

และครูฯ  ผูแ้ทนผูป้กครองนักเรียนเก่า  ผู้แทนผูป้กครองนักเรียนปัจจุบนั  ผูแ้ทนนกัเรียนเกา่   
ผู้แทนนักเรียนปัจจบุนั  ผูแ้ทนครูและเจ้าหน้าที่  โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์  ครั้งที่ 11 
(ประจําปี พ.ศ. 2555) 

  คณะกรรมการบริหารฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผูแ้ทนผูป้กครองนักเรียนเก่า  ผู้แทนผู้ปกครอง
นักเรียนปัจจุบัน  ผูแ้ทนนักเรยีนเก่า  ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน  ผูแ้ทนครแูละเจ้าหน้าที่   เป็นประจําทุกปี  โดยในปี 
พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 11)  คณะกรรมการบรหิารฯ ได้เห็นชอบให้มีการประชุมในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555   
โรงเรียนจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาหัวข้อที่จะระดมความคิด 
มตทิีป่ระชุม 
  ที่ประชุมเห็นว่า ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2558  
จึงเสนอให้ระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือนักเรียนในประชาคมอาเซียน  
เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทของนักเรียนและโรงเรียนที่มีต่อประเทศ โดยจะต้องเกริ่นนํา
และใหค้วามรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนเริ่มระดมความคิด 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เว็บไซต์)   
ครั้งท่ี 82/3/2555  วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 4.4 การประเมินผลการปฏบิตังิานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิงานของโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ์   
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

  มิติที่ 4  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จะมีตัวช้ีวัดร่วมของทุกองค์การมหาชนคือ “ระดับการพัฒนา
ด้านการกํากับดูแลกิจการ” ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชนในการส่งเสริมใหม้กีารกํากับดูแล
ที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ประเด็น
การประเมินผลความสําเร็จของตัวช้ีวัดดังกล่าวมี 2 ประเด็น คือ (1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน  และ (2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  พร้อมนี ้ โรงเรียนได้ร่างแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ 
และการประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา แล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และการประเมินเป็นรายบุคคล 
 
วาระที ่ 4.5 โครงร่างรายงานประจําปี  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
  พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 37 กําหนดให้โรงเรียน
จัดทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรี  โดยให้กล่าวถึงผลงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  คําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  ตลอดจนโครงการและ 
แผนที่จะจัดทําในภายหน้า  พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอโครงร่างรายงานประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบให้โรงเรียนโครงร่างจัดทํารายงานประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 
วาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระที ่ 5.1 รายงานการประเมินองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน  

พ.ศ. 2542 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทํารายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542  เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตร ีในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  กระทรวงศึกษาธิการเห็น
ว่าเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกํากับ  จึงส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวมายังโรงเรียนเพื่อทราบ   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ  
  



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เว็บไซต์)   
ครั้งท่ี 82/3/2555  วันพุธท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 5.2 การปรบัตัวชีวั้ดผลการปฏบิตังิานตามคาํรบัรองการปฏบิตังิานของโรงเรียนมหดิล- 
วิทยานสุรณ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

  ด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งขอแก้ไขเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัตงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.3 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคํารบัรอง 

การปฏบิตังิานของโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ์  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555   
(รอบ 6 เดือน) 

  ตามท่ีโรงเรียนได้ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 นัน้  ขณะนี้ โรงเรียนได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) เรียบร้อยแล้ว   
ซึ่งโรงเรียนจะนําแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบต่อไป 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในการรายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน   
ไม่จําเป็นต้องรวมค่าคะแนนที่ได้  เพราะยังไม่ใช่คะแนนของผลการประเมินในภาพรวมทั้งปี    
 
วาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณค์รั้งต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสาํหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป  ในวันเสารท์ี่ 14 กรกฎาคม 
2555   
 
เลกิประชุมเวลา  17.15 น. 
 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บันทึกการประชุม 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


