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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 81/2/2555  วันพุธท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์

ครั้งที่ 81/2/2555 
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

ณ ห้องบษุราคัม  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ กรุงเทพมหานคร 
*   *   *   *   *   *   * 

 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิสชุาดา  กีระนันทน์ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรนิทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นติิไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางสาวจรรยา  อยู่โปร่ง     ผู้แทน) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผูแ้ทน) 
10. สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 
11. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 81/2/2555  วันพุธท่ี 21 มีนาคม 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. นางสาวศุภมาศ  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวกันทลัส ทองบุญมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.15 น. 
 
วาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 1.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารฯ  ผู้บริหาร  ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวาย
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2554 เมือ่วันที่ 1 มีนาคม 2555  และในวโรกาส
ดังกล่าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานกรรมการบริหารฯ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ 
ผู้อํานวยการ ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนครู เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2555   และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดําริเพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
 1.2 เมื่อวันที่ 8 มนีาคม 2555  ประธานกรรมการบริหารฯ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่าง  
อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการ 
ฝ่ายบริหารที่มใิช่ส่วนราชการ  ประธานองค์การมหาชน  และผู้บริหารสํานักงาน ก.พ.ร.  ซึ่งจัดโดยสํานักงาน 
ก.พ.ร.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนกับกระทรวง - 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และผลการ
ประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 81/2/2555  วันพุธท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ  ครัง้ที่ 80/1/2555 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 80/1/2555   
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 80/1/2555  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2555    
 
วาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที ่ 3.1 ความกา้วหนา้ดา้นคดีความ  อันเนื่องมาจากเหตุเพลงิไหม ้
  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นั้น  
โรงเรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มตปิระชุม 
  รับทราบ  
 
วาระที ่ 3.2 ความกา้วหนา้ในการคดัเลอืกนกัเรียนเขา้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 ปกีารศกึษา 2555 
  โรงเรียนได้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกนกัเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2555  เรียบร้อยแล้ว  และโรงเรียนได้กําหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวในวันที่ 31 
มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 3.3 เงินสวัสดกิารช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 80/1/2555  วันที่ 11 มกราคม 2555) ได้เห็นชอบ 
ให้โรงเรียนใช้เงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญารายปขีองโรงเรียน 
ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนั้น  โรงเรียนได้กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญารายปีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 81/2/2555  วันพุธท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศกึษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 ปกีารศกึษา 2554 
  ในปีการศึกษา 2554  มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 241 คน  
โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ดังกล่าว  พร้อมทั้งได้ขอความเห็นชอบให้โรงเรียนจัดทําประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยโรงเรียนและ
ใช้สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักฐานประกอบในการศึกษาต่อต่างประเทศด้วย  
มตทิีป่ระชุม 

1. อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554   
จํานวน 241 คน   

2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดทําประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยโรงเรียนและ 
ใช้สัญลักษณ์ของโรงเรียน   
 
วาระที ่ 4.2 รายงานการเงนิและการบญัชี  ประจําไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  โรงเรียนได้จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี  ประจําไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และ
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
  
วาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระที ่ 5.1 กรอบวงเงนิงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556 
  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้กําหนดให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทํารายละเอยีดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผดิชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
ส่งสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงให้โรงเรียนจัดทํา
รายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 13 มนีาคม 
2555   โรงเรยีนจึงได้จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 เวียนให้คณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบและใหข้้อคิดเห็นต่อ 
การดําเนินการดังกล่าว เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขและเสนอรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 81/2/2555  วันพุธท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 5.2 ผลการดําเนนิงานของโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์  ประจําครึ่งแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  (ข้อมูลระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555) 

  การดําเนินงานในครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2554  ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555)  โรงเรียนได้ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้บรรล ุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนและสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน จนเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
เป็นที่ประจักษ์  พร้อมทั้งได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.3 การศกึษาต่อของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 6  รุ่นปกีารศกึษา 2554 
  ณ วันที่ 15 มนีาคม 2555  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2554   
มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ แล้ว จํานวน 238 คน ในจํานวนนี้ เป็นนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศจํานวน 20 คน (ได้รับทุน 19 คน และทุนส่วนตัว 1 คน)  และเป็นนักเรยีนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ จํานวน 218 คน   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.4 การเปน็เจา้ภาพจดัการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปกิระดบัชาติ  ครัง้ที่ 9 
  โรงเรียนได้รับเกียรติจากมูลนธิิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)   
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2555   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.5 คํารบัรองการปฏบิตังิาน  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555   
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ (ครั้งที่ 80/1/2555  วันที ่11 มกราคม 2555) ได้
เห็นชอบ (ร่าง) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานให้มีการลงนามคํารับรองดังกล่าว  
ระหว่าง (๑) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ และ (๒) ประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนฯ กับผู้อํานวยการโรงเรียนฯ นั้น  โรงเรียนได้ประสานให้มีการลงนามดังกล่าวแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
  



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 81/2/2555  วันพุธท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณค์รั้งต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป  ในวันที ่16 พฤษภาคม  2555  
เวลา 15.00 น. 
 
เลกิประชุมเวลา  17.50 น. 
 
 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


