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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 103/6/2558 

วันอังคารท่ี 10พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

*   *   *   *   *   *   * 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษา 

2. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เชิญโชค  ศรขวัญ    ผูแทน) 

9. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล     ผูแทน) 

10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. วิภาพร  นิธีปรีชานนท    ผูแทน) 

11. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ออมใจ  ไทรเมฆ     ผูแทน) 

12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 

13. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

รายนามผูรวมประชุม 

1. นายเศวต  ภูภากรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. นายชัยวัฒน  เชื้อม่ัง รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4. นางสาววฤณ  ปมปาสาร ผูอํานวยการสวนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 4   

   สํานักงบประมาณ 

5. นางสาวสุดารัตน  ธีระกิตติวัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

6. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวสุวพิชญ  คาฮ้ัว ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เปนการสวนพระองค 

 จากการเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนการสวนพระองค  เม่ือวันท่ี 

13 มีนาคม 2558  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ เปนการสวนพระองคครั้งตอไป ในวันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  เพ่ือกราบบังคมทูลรายงานผลการ

ดําเนินงาน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 102/5/2558 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดประชุมครั้งท่ี 102/5/2558  

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558 นั้น  ฝายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว  

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 102/5/ 2558 วันท่ี 15 กันยายน 2558 โดยไมมีขอแกไข 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 101/4/2558  วันท่ี 11 กรกฎาคม 2558)  เห็นชอบการรับ

สมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 นั้น  โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครและ

ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 แผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 102/5/2558 วันท่ี 15 กันยายน 2558) ใหความเห็นชอบ

ในหลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  โดยใหโรงเรียน

ปรับแกตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ดวยนั้น  โรงเรียนไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใหเพ่ิมตัวชี้วัดใน

การพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมท้ังใหขอคิดเห็นแลว   

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ และไดตั้งขอสังเกตบางประเด็น สําหรับคาใชจายบุคลากรซ่ึงมากกวารอยละ 30 ของ

งบประมาณเพ่ือการดําเนินการ  ซ่ึงกรรมการบางทานไดใหขอคิดเห็นวา เนื่องจากโรงเรียนเปนสถานศึกษา

คาใชจายบุคลากรยอมมากกวารอยละ 30 แนนอน เหมือนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ และเนื่องจากบุคลากรเปน

องคประกอบสําคัญท่ีสุดท ี่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จได  จึงอาจจะตองมีการเจรจากับ ก.พ.ร. วาควรจะมี

ขอจํากัดพิเศษสําหรับหนวยงานท่ีมีลักษณะเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

 

ระเบียบวาระท่ี  4.2 แผนการตรวจสอบภายใน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 ผูตรวจสอบภายในของโรงเรียนไดเสนอ (ราง) แผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณาในเบื้องตนแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 

ไดรางแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แลว 

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558    

2. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 แผนบริหารความเส่ียง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 102/5/2558  วันท่ี 15 กันยายน 2558)  ไดเห็นชอบ 

ประเด็นความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   ในการนี้  โรงเรียนจึงเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559   

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ  โดยใหปรับระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของประเด็นความเสี่ยงท่ี 4 จากระดับต่ํา (L) เปน

ระดับสูง (H) 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  โรงเรียนไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนจะดําเนินการบริหารจัดการสารสนเทศใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  แลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ  พรอมเสนอใหโรงเรียนหาท่ีปรึกษาเพ่ือชวยศึกษาและใหความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ป พ.ศ. 2559-2562  และแผนบริหารทรัพยากร

บุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 67/5/2558  วันท่ี 25 กันยายน 2558)  ไดเห็นชอบ

ใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ป  พ.ศ. 2559-2562  

และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรอมไดตั้งขอสังเกต

เพ่ิมเติมซ่ึงโรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงตามขอสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ แลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 การพนจากตําแหนงของประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ 

 ดวยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543  มาตรา 15 (2) กําหนดให 

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ  

ดวยเหตุนี้ทําให รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ประธานกรรมการ  พนจากตําแหนงประธาน

กรรมการ ในวันท่ี 27 มีนาคม 2559  

 โรงเรียนจึงขอความเห็นชอบใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาใหความเห็นชอบ

ใหโรงเรียนดําเนินการสรรหาประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใชระเบียบโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ โดยเจาหนาท่ีและผูปกครอง พ.ศ. 2556  ตามกรอบการดําเนินการงานท่ีโรงเรียนเสนอ โดยท่ี

ประธานกรรมการบริหารฯ คนใหมจะเขารับตําแหนงในวันท่ี 27 มีนาคม 2559 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8, 4.9 และ 4.10  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  การพิจารณาคาตอบแทนรายเดือน 

และคาตอบแทนแปรผันตามผลการดําเนินงานของผูอํานวยการ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระลับ) 

 บันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (นางยุวดี   

นาคะผดุงรัตน)   กําหนดใหผูอํานวยการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหารฯ ทราบ

ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  ไดรายงานผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ  พรอมท้ังเสนอคาตอบแทนรายเดือนและคาตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของ

ผูอํานวยการตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11 การแตงตั้งผูแทนเจาหนาท่ีเปนอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย  ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปนอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล  เนื่องจากไดรับการแตงตั้งเปนรองผูอํานวยการโรงเรียน  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

จึงใหโรงเรียนเลือกตั้งเจาหนาท่ีของโรงเรียนจํานวน 1 คน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ  ใหพิจารณา

แตงตั้งเปนอนุกรรมการในฐานะผูแทนท่ีมาจากการเสนอชื่อของเจาหนาท่ี  ซ่ึงโรงเรียนไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบให นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย  พนจากอนุกรรมการ และแตงตั้งให นางสาวสถาพร   

วรรณธนวิจารณ  เปนอนุกรรมการ ในฐานะเปนผูแทนเจาหนาท่ีท่ีมาจากการเสนอชื่อของเจาหนาท่ี 



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 37/5/2558  วันท่ี 25 กันยายน 2558)  จึงเห็นชอบ 

ใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาแบบประเมินและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ในตําแหนงรองผูอํานวยการ   

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ตามท่ีโรงเรียนไดรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร.  จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น  โรงเรียนไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เรียบรอยแลว    

 สําหรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

อยูระหวางการประสานกันระหวางโรงเรียนกับสํานักงาน ก.พ.ร.  คาดวาจะมีการเจรจาความเหมาะสม 

ของตัวชี้วัด  น้ําหนัก  คาเปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 

การปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2558   

มติท่ีประชุม  

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเย่ียมโรงเรียน 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ)  ในฐานะรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดตอบรับท่ีจะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2558  

เวลา 09.30 น.   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การบริหารงบประมาณตามมาตราการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 

 โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการใชงบประมาณรายจายในลักษณะงบลงทุน  ซ่ึงเปนไปตามท่ี

สํานักงบประมาณไดกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 102/5/2558  วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 6.1 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี 104/1/2559 

ในวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น.  

 

 

เลิกประชุมเวลา  17.30 น. 

 

 

 นางสาวสุวพิชญ  คาฮ้ัว ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 

 ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 


