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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 80/1/2555  วันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์

ครั้งที่ 80/1/2555 
วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

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

 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสชุาดา  กีระนันทน์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรนิทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นติิไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  สุขธนะ     ผูแ้ทน) 
6. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายวรวิทย์  จําปีรัตน์) 
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายปัญญา  แก้วกียูร     ผูแ้ทน) 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล) 
9. สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน) 
10. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 80/1/2555  วันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิม้ศิริวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
6. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวสุภา  นิลพงษ์ ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวอรอุษา  จันทคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวกันทลัส ทองบุญมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
 
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
วาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 1.1 ประธานกรรมการบริหารฯ (ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสชุาดา  กีระนันทน์)  ได้แนะนํา
กรรมการโดยตําแหน่งที่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งใหม่ และเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เป็นครั้งแรก ดังนี้ 
  (1)  นายวรวิทย์   จําปีรัตน์     ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
  (2)  รองศาสตราจารย์  แพทย์หญิงเยาวลักษณ์   สุขธนะ     รองอธิการบดีฝา่ยการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์  นายแพทย์รชัตะ  รัชตะนาวิน) 
  (3)  นายปัญญา  แก้วกียูร     ที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร. ชินภัทร  ภูมิรตัน) 
 

มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
 1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหาร  และผูแ้ทนคร-ูเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วน-
พระองค์  เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2554  เวลา 15.00 – 17.30 น.  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจติรลดา  และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดําริเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียน   
มตทิีป่ระชุม  
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 80/1/2555  วันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์ 
ครั้งที่ 79/5/2554 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ 79/5/2554 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2554 นั้น  ฝา่ยเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับรองรายงานการประชุมฯ 
 
วาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที ่ 3.1 ความกา้วหนา้ดา้นคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลงิไหม ้
  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นั้น  
โรงเรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มตปิระชุม 
  รับทราบ  
 
วาระที ่ 3.2 ความกา้วหนา้ดา้นการซ่อมแซมอาคารและการจดัหาครภุณัฑ์  อันเนื่องมาจากเหตเุพลิงไหม ้
  จากเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553  โรงเรียนได้รับ
งบประมาณจากรายการใช้เงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็และได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมอาคารและจัดหาครภัุณฑ์แล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 3.3 ความกา้วหนา้ในการรบัสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4  ปกีารศกึษา 2555 
  เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในหลายภาคส่วนของประเทศ  ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ไปสอบของนักเรียน  รวมทั้งโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นสนามสอบคัดเลือกรอบแรกในส่วนภูมิภาคให้แก่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจยังไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสูส่ภาพปกติได้ทัน  โรงเรียน 
จึงได้ประกาศเลื่อนกําหนดการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก   

มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 3.4 แผนการปฏบิตัิงานและกรอบงบประมาณรายรบัรายจา่ย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 79/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554) ได้เห็นชอบ
กรอบวงเงินที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยในระหว่างรอการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้โรงเรียนดําเนินงานโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ครั้งท่ี 80/1/2555  วันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน นั้น  คณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  มีมติใหท้กุกระทรวงปรับลดกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้ังไว้  ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้โรงเรียนปรับลดวงเงินงบประมาณฯ ในรายการกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก   
และคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติใหป้รับลดงบประมาณฯ ในรายการครุภัณฑ์ ทีดิ่น และสิ่งก่อสร้าง   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ  
 
วาระที ่ 3.5 (ร่าง) แผนปฏบิตังิานสีป่ี (พ.ศ. 2555-2558) โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 79/5/2554  วันที่ 14 กันยายน 2554)   
มีมติให้โรงเรียนปรับตัวช้ีวัดและเป้าหมายบางข้อของแผนปฏิบัติงานฯ นั้น  โรงเรียนได้ดําเนินการและ 
ได้ปรับให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วย   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบแผนปฏิบัติงานสี่ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
วาระที ่ 3.6 ความคบืหนา้ในการถกูฟ้องคดีในศาลปกครองกลาง  กรณีการว่าจา้งบรษิทัเพือ่ดําเนินการ

ก่อสร้างและปรบัปรุงสํานกัวิชาการ (อาคารทรงไทย) 
  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 79/5/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554) ได้รบัทราบ 
การถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง กรณีการว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสํานักวิชาการ 
(อาคารทรงไทย) นั้น  โรงเรียนได้มดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
วาระที ่ 4.1 รายงานการเงนิและบญัชี  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
  โรงเรียนได้จัดทํางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียนและรายงานการเงิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้ว  จึงเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ พิจารณาเห็นชอบ (1) รายงานการเงินและการบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (2) รายงานผล
การตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และ (3) เห็นชอบให้โรงเรียน
จัดส่งงบดุลและบัญชีทําการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ให้บริษทัสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  ผู้สอบบัญชีฯ 
ตรวจรับรองก่อนนําส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบ 
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วาระที ่ 4.2 เงินสวัสดกิารช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย 
  จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โรงเรียนสํารวจพบว่ามีครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสัญญารายปี
ของโรงเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จํานวน 69 คน    
โรงเรียนจึงขอความเห็นชอบให้โอนเงินจากรายได้สะสมของโรงเรียนมาเป็นรายได้กองทุนสวัสดิการผูป้ฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียน
ที่ประสบอุทกภัย โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผูป้ฏิบัติงาน
โรงเรียน พ.ศ. 2545  ข้อ 7  
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบ 
 
วาระที ่ 4.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการอทุธรณแ์ละร้องทกุข ์
  ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์  ที่ 6/2552  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552  ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2554   โรงเรียนจึงเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์  
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบ 
 
วาระที ่ 4.4 แผนการบรหิารความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ด้วย สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามคํารับรองขององค์การมหาชน  มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   สําหรับการกําหนด 
ความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้จัดทําเสร็จเรียบร้อยและดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ประจําไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554) แล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555  โดยเสนอให้มกีารปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลมุด้านต่าง ๆ ในการดําเนินงานสําหรับ 
ไตรมาสต่อไป 
 
วาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระที ่ 5.1 การถึงแกก่รรมของนายสุนทร  พรจําเรญิ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์
  ด้วย นายสุนทร  พรจําเริญ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ถึงแก่กรรม 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  จากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต  ซึง่โรงเรียนได้จ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่เป็นค่าทําศพตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. 2544  ข้อ 60 แล้ว 
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มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
 
วาระที ่ 5.2 การแต่งตัง้ผู้ชว่ยผู้อํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์
  ด้วยขณะนี้ โรงเรียนมีรองผู้อํานวยการฯ เพียง 1 คน  โรงเรียนจึงได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ผู้อํานวยการจํานวน 2 คน  เพื่อให้การดําเนินงานและการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
  
วาระที ่ 5.3 รายงานการดาํเนนิการปอ้งกันความเสียหายจากเหตกุารณ์อทุกภัย  และการดาํเนินงาน 

เพื่อรองรบัการจัดการเรียนการสอนประจาํภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2554 
  จากเหตุการณ์อุทกภัย  จากที่โรงเรียนได้ประสบเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา  โรงเรียนได้
ดําเนินการป้องกันความเสียหายและวางแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนประจําภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศกึษา 2554  แล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.4 การจดัสรรทุนการศกึษาใหแ้กบ่คุลากรของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์
  ในปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสํานักงาน ก.พ. จัดสรรทนุ จํานวน 5 ทนุ  โดยเป็นประเภทพัฒนาครูของโรงเรียน จํานวน 4 ทุน และ
ประเภทบุคคลทั่วไป จํานวน 1 ทุน   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.5 (ร่าง) ตัวชี้วัด คํารบัรองผลการปฏบิตังิาน ฯ (ก.พ.ร.) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โรงเรียนโดย ประธานกรรมการบริหารฯ  ผู้อํานวยการโรงเรียน 
และรองผู้อํานวยการโรงเรียน  ได้ร่วมเจรจาตัวช้ีวัดกับคณะกรรมการเจรจาตัวช้ีวัด  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554  
โรงเรียนจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรับทราบ (ร่าง) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)  
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ  
 
  



- ๗ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 80/1/2555  วันพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

วาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณค์รั้งต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
เลกิประชุมเวลา  17.50 น. 
 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้ตรวจบันทึกการประชมุ 


