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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 104/1/2559  วันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 

รายงานการประชุม 
    คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

ครั้งที่ 104/1/2559 
วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 

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

 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ท่ีปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ  อารยะธนิตกุล    ผู้แทน) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล     ผูแ้ทน) 
10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางสาววิภาพร  นิธีปรีชานนท์    ผูแ้ทน) 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล) 
12. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
13. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
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รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายชัยวัฒน์  เช้ือมั่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
5. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
7. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ระเบยีบวาระที ่ 1.1 การเขา้เฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เปน็การส่วนพระองค ์
 โรงเรียนได้สรุปพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2558 แล้ว  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ครั้งต่อไป ในวันที่ 31 
มีนาคม 2559  เวลา 09.00 น.  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  และทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นประธานเปิด
งาน MWITS International Science Fair 2017  ในวันที่ 6 มกราคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ์
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ  ครัง้ที่ 103/6/2558 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 103/6/2558  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว 
มตทิีป่ระชุม 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 103/6/2558 วันที ่10 พฤศจิกายน 2558 โดยไม่มขี้อแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
ระเบยีบวาระที ่ 3.1 การรบัสมัครนกัเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่4 ปกีารศกึษา 2559 
 โรงเรียนได้ดําเนินการคัดเลือกรอบสองเมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558  ซึ่งจะประกาศผลในวันที ่
25 มกราคม 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ   
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ระเบยีบวาระที ่ 3.2 การดาํเนินการสรรหาประธานกรรมการ 

ในคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์
 ในการดําเนินการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
โรงเรียนได้เวียนหนังสือถึงกรรมการเพ่ือขอความเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับ
การเสนอช่ือให้เป็นประธานกรรมการบริหารฯ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการสรรหาฯ 
ขณะนี้อยู่ในขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบยีบวาระที ่ 4.1 กรอบวงเงนิงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการดําเนินงาน
ตามปกติและการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี  พ.ศ. 2559-2562  แล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบการจัดทําคําของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.2 การขยายผลโครงการพฒันาองคค์วามรูด้า้นการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน

มัธยมศกึษาในจังหวัดของโรงเรียนทีผ่า่นการอบรมจากโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์
 โรงเรียนมีแนวคิดที่จะจัด “โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายองค์ความรู้ 
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด”  โดยคัดเลอืกโรงเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที ่1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ
ตามความสมัครใจ  เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ในการขยายผลองค์ความรู้ด้านเน้ือหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ จากการเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวกับโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์  โดยแต่ละศูนย์จะเป็นผู้จัดอบรมให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในพ้ืนที่จังหวัดของตน  โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรม 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบ 
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ระเบยีบวาระที ่ 4.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทกุข ์
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 68/6/2558  วันที ่28 ธันวาคม 2558)  เห็นชอบ 
ให้โรงเรียนเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการบริหารฯ 
และมอบหมายให้ผู้อํานวยการดําเนินการเลือกกรรมการตามข้อ 56 (2) (3) และ (4) ตามข้อบังคับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.4 ขอปรบัเพิ่มอัตรากาํลงัเจ้าหน้าทีก่ลุ่มปฏบิตักิาร 
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 68/6/2558  วันที ่28 ธันวาคม 2558)  เห็นชอบให้
โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเพ่ิมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแม่ข่าย 
ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์  อีก 1 อัตรา  ด้วยเหตุน้ี ได้ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้บัญชีหมายเลข 1 แนบท้าย
ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.5 การกาํหนดระเบียบเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิตังิานระหว่างการทดลอง

ปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 68/6/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558)  เห็นชอบ 
ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาร่างระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการประเมินผล 
การปฏิบัติงานระหว่างการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีสญัญาจ้างคร้ังแรก   
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
ระเบยีบวาระที ่ 5.1 คํารบัรองการปฏบิตังิานของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  ประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารของโรงเรียน  ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองคก์ารมหาชน 
ในการจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  
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ระเบยีบวาระที ่ 5.2 การจัดงาน MWITS Science Fair 2016 
 ในปีการศึกษา 2558  โรงเรยีนกําหนดจัดงาน MWITS Science Fair 2016  ในวันที่ 27-28 
มกราคม 2559  กิจกรรมหลักของงาน ประกอบด้วย (1) การนําเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  
(2) กิจกรรม Teacher Session : Teaching Sharing Presentation  และ (3) กิจกรรม Student Session : 
Science Zone-Collaborative/Problem Solving 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.3 รายงานผลการดาํเนินการระบบควบคุมภายใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 :  

ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ณ ไตรมาสที ่1  ปีการศึกษา 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.4 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.5 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที ่1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.6 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบคุคล ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 104/1/2559  วันอังคารท่ี 12 มกราคม 2559 

ระเบยีบวาระที ่ 5.7 รายงานผลการดาํเนินงานดา้นภารกิจหลกัของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : 
ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบยีบวาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณค์รั้งต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสาํหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหน่ึงปี   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  
 
 
เลกิประชุมเวลา  16.50 น. 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


