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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

(ส ำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน) 
รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
ครั้งท่ี 101/4/2558 

วันเสำร์ท่ี 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุม ศำสตรำจำรย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

*   *   *   *   *   *   * 
 
รำยนำมกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม 
1. นายโกศล  เพ็ชรส์ุวรรณ์ ที่ปรกึษา 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ์ ที่ปรกึษา 
3. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร) 
8. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิร)ิ 
9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางสาวพจนีย์  เจนพนัส    ผู้แทน) 
10. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล) 
11. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รำยนำมกรรมกำรท่ีติดภำรกิจไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รำยนำมผู้ร่วมประชุม 
1. นายชุมพล  เด็ดดวง นักวิเคราะหง์บประมาณช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ 
2. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายชัยวัฒน์  เช้ือมั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพสัดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิาร  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลำ 10.15 น. 
 
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 ประธานกรรมการบรหิารฯ (รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ) ได้แจ้งทีป่ระชุม ว่า
โรงเรียนได้จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผู้แทนผูป้กครองนักเรียน 
เก่า-ปัจจุบัน  คร-ูเจ้าหน้าที่ และผู้แทนนกัเรียนเก่า-ปัจจบุัน  ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558   
โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมระดมความคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  คู่ขนานไปกับการประชุม
คณะกรรมการบรหิารฯ  และภาคบ่ายจะเป็นการสรปุผลการระดมความคิด  จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมรบัฟัง
และให้ข้อคิดเห็น 
มติท่ีประชุม  
 รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ  ครั้งท่ี 100/3/2558 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 100/3/2558  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2558 นั้น  ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว  พร้อมทั้งได้จัดท า
รายงานการประชุมฉบบัเผยแพรท่างเว็บไซต์ของโรงเรียน   
มติท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
ระเบียบวำระที่ 3.1 คุณสมบัติในกำรสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

ของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  กรณีศึกษำแบบกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว 
(Home School)  และกรณีศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) 

ระเบียบวำระที่ 4.1 กำรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2559 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ (ครัง้ที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558)   
ได้เสนอใหโ้รงเรียนศึกษาประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) และการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ว่าจะมีคุณสมบัติทีจ่ะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือไม่ นั้น  โรงเรียนไดด้ าเนินการเกี่ยวกบัประเด็นดังกล่าวแล้ว  พร้อมทัง้ 
ได้ร่างประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2559  แล้ว 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมเสนอให้โรงเรียนเพิ่มเติมรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
เรื่องการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  
 
ระเบียบวำระที่ 3.2 มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำท่ี 
 ตามที่ คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนฯ (ครั้งที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558)  
ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกบัรายละเอียดมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ของหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าฝ่ายว่า  
ไม่ควรที่จะเหมือนกันทกุอย่าง  โดยหัวหน้าสาขาวิชาควรระบุให้ชัดเจนว่า ต้องมีภาระงานสอนด้วย นั้น 
 โรงเรียนได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารฯ  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ครั้งที่ 65/3/2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558)  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
ระเบียบวำระที่ 4.2 กำรสรรหำรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
 ด้วยนางปาริชาต  ปังสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ จะเกษียณอายุการปฎิบัตงิานในวันที่ 30  
กันยายน 2558  โรงเรียนจึงได้วางแผนที่จะสรรหารองผู้อ านวยการคนใหม่เพื่อทดแทน  พรอ้มทัง้ได้เสนอ  
(ร่าง) แนวปฏิบัติในการสรรหารองผู้อ านวยการฯ  โดยได้ปรบัปรงุจากแนวปฏิบัติในการสรรหารองผู้อ านวยการฯ 
ที่ผ่านมา  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการสรรหารองผู้อ านวยการจ านวน 1 ต าแหน่ง  ตามแนวปฏิบัติ 
ในการสรรหารองผู้อ านวยการฯ ตามเสนอ 
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ระเบียบวำระที่ 4.3 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
 ด้วยคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลชุดปจัจบุัน  จะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในวันที่ 15 
กันยายน 2558  โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาการแต่งตั้งประธานอนกุรรมการ และ
อนุกรรมการ ตามอ านาจข้อ 5 (1) และ (3) แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2552  พร้อมทั้งมอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการสรรหาผู้แทนเจ้าหน้าที่เป็น
อนุกรรมการจ านวน 2 คน ตามอ านาจข้อ 5 (5) แห่งข้อบงัคับดังกล่าว 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลและให้โรงเรียนด าเนินการสรรหา 
ผู้แทนเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการได้ตามเสนอ 
 
ระเบียบวำระที่ 4.4 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล 
 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดปจัจบุัน  เป็นประธานอนุกรรมการ  จะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาการแตง่ตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดใหม ่
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
 
ระเบียบวำระที่ 4.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนจึงได้เสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ทั้งการประเมินภาพรวมและรายบุคคล  ซึ่งเป็นแบบประเมนิที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารฯ 
(ครั้งที่ 82/3/2555  วันที่ 13 พฤษภาคม 2555)  และใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรหิารฯ  
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  พร้อมทั้งขออนญุาตน าส่งแบบประเมินฯ  และขอข้อมลูเกี่ยวกบักจิกรรม 
เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ   
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
ระเบียบวำระที่ 5.1 สรุปนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์  พพิัฒนาศัย) และคณะ  ได้ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 – 11.45 น.  พร้อมทัง้ได้มอบ 
นโยบายให้แก่โรงเรียน   
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

ระเบียบวำระที่ 5.2 กำรจ่ำยเงินเพ่ิมพิเศษ  ส ำหรับบุคคลท่ีจะมำปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นโปรแกรมเมอร์ 
 คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล (ครั้งที่ 64/2/2558  วันที่ 24 เมษายน 2558)  จึงเห็นชอบ
ให้โรงเรียนจ่ายเงินเพิ่มพเิศษให้แก่ผูท้ี่จะมาปฏิบัตหิน้าทีเ่ป็นโปรแกรมเมอร์ของโรงเรียน ในอัตรา 3,000 บาท 
ต่อเดือน   โดยที่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะต้องได้รบัค่าตอบแทนไม่เกิน 31,200 บาทต่อเดือน  รวมทั้งให้
ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกบัเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตหิน้าทีเ่ปน็โปรแกรมเมอร์ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ 5.3 รำยงำนกำรเงินและกำรบัญชี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 : ไตรมำสท่ี 3 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี  
ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แล้ว 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ พร้อมให้ข้อสงัเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณที่เบิกจ่ายครั้งเดียวและมีช่วงเวลาการใช้จ่าย
ที่แน่นอน   
 
ระเบียบวำระที่ 5.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรระบบควบคุมภำยใน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 :  

ไตรมำสท่ี 3 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ พร้อมให้ข้อสงัเกตว่า ควรมีการประเมินคุณภาพสือ่อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ในวงกว้าง
ต่อไป 
 
ระเบียบวำระที่  5.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 :  

ไตรมำสท่ี 3 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

รับทรำบ 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ 5.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ  ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2558 : ไตรมำสท่ี 3 
 โรงเรียนได้รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

ระเบียบวำระที่ 5.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2558 : ไตรมำสท่ี 3 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 65/3/2558  วันที่ 15 มิถุนายน 
2558) ได้เห็นชอบแล้ว 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบียบวำระที่ 5.8 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักของโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2558 : ไตรมำสท่ี 3 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบียบวำระที่ 5.9 กำรเขำ้ร่วมโครงกำรโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องไทย-อเมริกัน  เพ่ือผลักดันควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์และคณิตศำสตร์  
 โรงเรียนได้รบัหนงัสอืจากอธิบดีกรมอเมรกิาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนพจิารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย-อเมริกัน กบัโรงเรียน 
Thomas Jefferson High School of Science and Technology ของสหรัฐอเมริกา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลักดันกระบวนทัศน์ STEM ของประเทศไทย  ซึ่งโรงเรียนได้ท าหนังสือตอบรบัการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ 5.10 รำยละเอียดหลักสูตร International Baccalaureate (IB) 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 100/3/2558  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558)  มอบหมายให้
โรงเรียนหาข้อมลูเพิม่เติมเกี่ยวกบัหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เพื่อพจิารณาทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนนั้น  โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร IB พร้อมทัง้ได้เปรียบเทียบ
กับหลักสูตรของโรงเรียนด้วยแล้ว   
มติท่ีประชุม 
 รับทราบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวำระที่ 6.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ครั้งต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่ าคัญส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารฯ ในรอบหนึง่ปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 
มติท่ีประชุม 
 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ ครัง้ต่อไป คือ ครั้งที่ 102/5/2558  
ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.  
 
 
เลิกประชุมเวลำ  12.20 น. 
 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทกึการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


