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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 97/6/2557  วันอังคารที ่28 ตุลาคม 2557 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ครั้งที่ 97/6/๒๕๕๗ 

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม  2557 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

*   *   *   *   *   *   * 
 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยต าแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์ น.สพ. จิตรกมล  ธนศักดิ์     ผู้แทน) 
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางสาวพจนีย์  เจนพนัส    ผู้แทน) 
7. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางอ้อมใจ  ไทรเมฆ    ผู้แทน) 
8. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
1. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 97/6/2557  วันอังคารที ่28 ตุลาคม 2557 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นายชุมพล  เด็ดดวง นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ 
2. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวจิรนันท์  เกรียงธีระศักดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.05 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 การลาออกจากต าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร  ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งที่
ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ ต่อประธานกรรมการบริหารฯ  เนื่องจากได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร) 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร) และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557   พร้อมทั้งได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารของโรงเรียนด้วย 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

เป็นการส่วนพระองค์   
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานประจ าภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.00 น.      
มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 97/6/2557  วันอังคารที ่28 ตุลาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 96/5/2557 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 96/5/2557  
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 นั้น  ฝ่ายเลขานุการไดเ้สนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 96/5/2557 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558 
 โรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  แล้ว   
ทั้งนี ้ โรงเรียนได้ก าหนดสอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  และประกาศผลการสอบ
คัดเลือกรอบแรกในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ส าหรับการสอบคัดเลือกรอบสองก าหนดในวันเสาร์ที่ 24  
และวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสองในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 การส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 96/5/2557  วันที่ 10 กันยายน 2557)  ได้รับทราบ 
ผลการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 นั้น  การส ารวจดังกล่าว  คณะผู้ส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานของโรงเรียนไว้ 
หลายประเด็น  ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงแล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 96/5/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557) ได้รับทราบ 
ผลการประเมินตามโครงการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ซึ่งเป็นการประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นั้น  ซ่ึงโรงเรียนได้
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 97/6/2557  วันอังคารที ่28 ตุลาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  แล้ว อีกทั้งยังได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานระบบรักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียนด้วย 
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
2. รับทราบผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และให้โรงเรียน 

น าข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
3. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีท าการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ผู้สอบ

บัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตรวจรับรอง
ก่อนน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนได้เสนอร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแล้ว 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 แผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้เสนอร่างแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4 แผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 โรงเรียนได้เสนอร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยได้วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนเพ่ือก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 97/6/2557  วันอังคารที ่28 ตุลาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้เสนอร่างแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
โดยโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการสารสนเทศ จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม   
ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ  
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้เสนอร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยใช้ 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางในการด าเนินการ   
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.7 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย   

การให้ออกจากงานและการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
 โรงเรียนไดเ้สนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วย
วินัยและการรักษาวินัย การให้ออกจากงาน และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง   
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนจัดท าระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษา
วินัย การให้ออกจากงาน และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง  โดยให้ปรับแก้วรรคตอนในการเขียนความให้
ชัดเจน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตามที่โรงเรียนได้ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น  ขณะนี้ โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งโรงเรียนจะได้น ารายงานการประเมินตนเองดังกล่าวแจ้งส านักงาน ก.พ.ร.  
เพ่ือทราบต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
  



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 97/6/2557  วันอังคารที ่28 ตุลาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบที่สาม  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนแล้ว   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558  และวาระการ
ประชุมที่ส าคัญ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  
มติที่ประชุม 
 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 98/1/2558   
ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558  เวลา 15.00 น. 
 
 
เลิกประชุมเวลา  16.55 น. 
 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


