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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 84/5/2555  วันท่ี 12 กันยายน  2555 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์

ครั้งที่ 84/5/2555 
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 

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

 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสชุาดา  กีระนันทน ์ ประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรนิทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นติิไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายวรวิทย์  จําปีรัตน์) 
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. จิตรกมล  ธนศักด์ิ     ผู้แทน) 
8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางสาวพจนีย์  เจนพนัส     ผูแ้ทน) 
9. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. อ้อมใจ  ไทรเมฆ     ผูแ้ทน) 
10. สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม     ผู้แทน) 
11. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 84/5/2555  วันท่ี 12 กันยายน  2555 

 
รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิม้ศิริวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นายบรรจบ   วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
7. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวกันทลัส ทองบุญมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
วาระที ่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ไม่ม ี
 
วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ  ครัง้ที่ 83/4/2555 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 83/4/2555   
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที ่ 3.1 ความกา้วหนา้ดา้นคดีความ  อันเนื่องมาจากเหตุเพลงิไหม ้
  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น  
โรงเรียนได้ดําเนินตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 84/5/2555  วันท่ี 12 กันยายน  2555 

วาระที ่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์   
ตามคํารบัรองการปฏบิตังิานของโรงเรียน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕  วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)  ได้เห็นชอบ
ให้โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งการประเมินในภาพรวมและการประเมินเป็น
รายบุคคล  รวมถึงการขอข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละทา่นด้วยนั้น 
  โรงเรียนได้ดําเนินการเรียบร้อยแลว้  ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านได้กรุณาส่งคืนแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ดังกล่าว พร้อมอนุเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถแลว้   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และอนุญาตให้นําเสนอสาํนักงาน ก.พ.ร. ได้ 
 
วาระที ่ ๓.3 ความกา้วหนา้ในการสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียน (วาระลบั) 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 83/4/2555  วันที่ 14 กรกฎาคม 2555) ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  นั้น  
  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทํา (ร่าง) ข้อกาํหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน 
กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ โรงเรียนจะต้องเสนอข้อกําหนดดังกล่าว  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับทราบ  
ก่อนดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการฯ ต่อไป 
มตทิีป่ระชุม 
   เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบติั ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นําไปดําเนินการต่อไป 
 
วาระที ่ 4.1 แผนปฏบิตัิงานและกรอบงบประมาณรายรบัรายจา่ย  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
  โรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 255๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย  ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2555-2558  เป็นบรรทัดฐาน
ในการจัดทํา   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 84/5/2555  วันท่ี 12 กันยายน  2555 

วาระที ่ 4.2 การกนัเงนิไวจ้่ายเหลื่อมป ี
  ในการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕  โรงเรียนมกิีจกรรมที่ได้รบัอนุมัติให้ดําเนินงาน 
หรือทําสัญญาผูกพันไปแล้ว  แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555  จําเป็นต้อง
ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  จํานวน 46 รายการ   

1. งบประมาณประเภทเพื่อการดําเนินการ  ซึง่ได้รับอนมุัติให้ดําเนินงานแล้วแต่ยังไม่แลว้
เสร็จ  รวมถึงคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕  แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ 
เช่น ค่าสาธารณูปโภค  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  จํานวน 40 รายการ   

2. งบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน  ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ทําสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาส่งงาน  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 6 รายการ   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบให้โรงเรียนกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 46 รายการ 
 
วาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระที ่ 5.1 ผลการดําเนนิงานของโรงเรยีน  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
  โรงเรียนได้สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงานของโรงเรียน  ประจําครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
เป็นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 สิงหาคม 2555   

2. ผลการดําเนินงานของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เป็นการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2555   

มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามเสนอ 
 
วาระที ่ 5.2 การสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  โรงเรียนได้รายงานการจัดกิจกรรมสนับสนนุทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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วาระที ่ 5.3 สรปุการดําเนนิงานโครงการส่งเสริมและพฒันาอัจฉริยภาพดา้นคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  สําหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

  โรงเรียนได้รายงานการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งดําเนินการร่วมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.)   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์ครัง้ต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 6.1 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
 
 
เลกิประชุมเวลา  17.45 น. 
 
 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


