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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 98/1/2558  วันอังคารที ่13 มกราคม 2558 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ครั้งที่ 98/1/2558 

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ     ผู้แทน) 
8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

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

(นางอ้อมใจ  ไทรเมฆ    ผู้แทน) 
10. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน) 
11. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
1. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 98/1/2558  วันอังคารที ่13 มกราคม 2558 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นายชัยพร  เส็งดอนไพร นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ  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. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 แนะน าผู้แทนกรรมการโดยต าแหน่ง และการลาประชุมของกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหารฯ ได้แนะน า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ  รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษาและรองอธิการบดีวิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
กรรมการโดยต าแหน่ง ซึ่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก  พร้อมทั้งแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และนายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  กรรมการโดยต าแหน่ง  
ขอลาประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  เป็นการส่วนพระองค์ 
 ตามท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารฯ ผู้อ านวยการ  ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าเฝ้าทูลละออง-
พระบาท เป็นการส่วนพระองค์  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา นั้น   
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชด าริอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหลายประการ   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 98/1/2558  วันอังคารที ่13 มกราคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 97/6/2557 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 97/6/2557  
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นั้น  ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว   
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 97/6/2557 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ ได้เห็นชอบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2558  และได้รับทราบจ านวนผู้มีสิทธิสอบแล้วนั้น  ขณะนี้  โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือก 
รอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  ซึ่งจะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก 
ในวันที่ 14 มกราคม 2558  และก าหนดการสอบคัดเลือกรอบสองในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 
มกราคม 2558 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อให้แก่ครูของโรงเรียนและบุคคลภายนอก 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 93/2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557) ได้เห็นชอบ 
ให้โรงเรียนสนับสนุนให้ครูของโรงเรียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติมและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย  ประวัติศาสตร์  สังคมศึกษา  
ภาษาฝรั่งเศส  และภาษาอังกฤษ  เพ่ือศึกษาระดับปริญญาโท  แล้วกลับมาบรรจุเป็นครูของโรงเรียน   
โดยใช้เงินสะสมของโรงเรียน นั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   
โดยพิจารณาจากการด าเนินงานตามปกติและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
เพ่ือจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้โรงเรียนจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ในวงเงินที่เสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 98/1/2558  วันอังคารที ่13 มกราคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 4.2, 4.3 และ 4.4  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน 
และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (วาระลับ) 

 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี   
นาคะผดุงรัตน์)   ก าหนดให้ผู้อ านวยการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ  
ทราบทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  ได้รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน) และค่าตอบแทนแปรผัน
ตามผลการบริหารของผู้อ านวยการ (ค่าตอบแทนแปรผัน) ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างสัญญารายปี 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  ให้ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและมี
เงินเดือนหรือ ค่าจ้างรายเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท  ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
2,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท)  แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือนแล้วจะต้องไม่เกินเดือนละ 
13,285 บาท (จากเดิม 12,285 บาท)  และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557   
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 62/6/2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557) ได้เห็นชอบ 
ให้โรงเรียนจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนตามหลักการที่เป็น 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 :  

ไตรมาสที่ 1 
 คณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
การควบคุมภายในแล้ว  โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการเขียน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 98/1/2558  วันอังคารที ่13 มกราคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนได้จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนไดเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการคิด Recruitment Plan  โดยอาจเชิญ 
ผู้ที่เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้วเข้ามาสอน  อาจจะเป็นแบบบางส่วนของเวลา หรือเต็มเวลา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนไดเ้สนอผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 แล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน   
อาจเชิญภาคเอกชนมาพูดกับนักเรียนและน าปัญหาที่เกิดข้ึนจริงมาให้นักเรียนคิด 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 98/1/2558  วันอังคารที ่13 มกราคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 การจัดงาน MWITS Science Fair 2015 
 โรงเรียนได้ก าหนดจัดงาน MWITS Science Fair 2015  ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2558  
โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ 430 คน (ผู้บริหาร 28 คน  ครู 52 คน และนักเรียน 350)  จาก 35 โรงเรียน  
12 ประเทศ  ซึ่งเป็นโรงเรียนในต่างประเทศ 15 โรงเรียน  และโรงเรียนในประเทศ 20 โรงเรียน (รวมโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์)  มีจ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มาน าเสนอทั้งสิ้น 128 โครงงาน  นอกจากนี้  โรงเรียน 
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 คน  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 ค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
 ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  โดยประธานกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารของโรงเรียนไปร่วมเจรจากับคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557   
และขณะนี้ โรงเรียนได้ประสานให้มีการลงนามในค ารับรองการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบค ารับรอง 
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เรียบร้อยแล้ว 
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 99/2/2558   
ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558  เวลา 15.00 น. 
 
 
เลิกประชุมเวลา  16.50 น. 
 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


