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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 108/5/2559 

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

*   *   *   *   *   *   * 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ดร. ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยต าแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์     ผู้แทน) 

7. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล     ผู้แทน) 

8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายการุณ  สกุลประดิษฐ์) 

9. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล) 

10. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 

11. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 

3. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 

4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

รายนามผู้ร่วมประชุม 

1. ดร. พิเชฎร์  จับจิตต์ ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

3. นายชัยวัฒน์  เชือ้มั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

4. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

5. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

6. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

7. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

8. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

9. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานกรรมการบริหารขอลาประชุม 

 ผู้ศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน  

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์)  จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีฉันทานุมัติให้ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าที่

ประธานในการประชุมคร้ังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  

มงคลนาวิน  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  คร้ังที่ 107/4/2559 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชมุดังกลา่ว   

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 107/4/2559  วันที่ 23 กรกฎาคม 2559  เห็นชอบกรอบ

ระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการฯ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการฯ นั้น  

 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการฯ ได้เสนอ (1) (ร่าง) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจ 

หน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

(2) (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เร่ืองการรับสมัครบุคคลเพือ่รับการคัดเลือกเขา้ด ารงต าแหนง่

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ (3) (ร่าง) ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา

องค์การ  ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ตามค ารับรอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามที่กรรมการ

แต่ละท่านให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการหรือ 

ท าสัญญาผูกพันแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงจ าเป็นต้อง  

ขออนุมัติเพื่อกันเงินไว้จา่ยเหลื่อมปี  ได้แก่  รายการประเภทเพื่อการด าเนินการ จ านวน 29 รายการ  และ

รายการประเภทเพื่อการลงทุน จ านวน 12 รายการ   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

มติที่ประชุม 

 รับทราบรายงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหนา้ที่   

ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ) 

 ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที ่ประจ าคร่ึงหลังของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีครูและเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา จ านวน 120 คน   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ   

  



- 5 - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เงินรางวัลผลการด าเนินงานขององค์กร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ) 

 ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการด าเนินงานขององค์กร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีครู เจ้าหน้าที่ 

และลูกจ้างสัญญารายปี มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เงินรางวัลฯ จ านวน 124 คน   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจ าคร่ึงหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กพม. ดูแลองค์การมหาชนแทนส านักงาน ก.พ.ร. 

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติให้คณะกรรมการพัฒนาและสง่เสริมองค์การมหาชน 

(กพม.) รับผิดชอบการก ากับดูแลและกลั่นกรองเร่ืองขององค์การมหาชนทัง้จัดตัง้ตามพระราชบัญญัติองค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีจ านวน 39 แห่ง แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)  โดยมอบให้ กพม. ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2559  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 กรอบอัตราก าลังบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 72/4/2559  วันที่ 29 สิงหาคม 2559  ได้อนุมัติกรอบ

อัตราก าลังบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียน ส าหรับการท าสัญญาจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 72/4/2559  วันที่ 29 สิงหาคม 2559  ได้เห็นชอบให้

โรงเรียนปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียน  ในการท าสัญญาจ้างคร้ังใหมข่องปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  โดยค านึงถึงอัตราการเลื่อนเงินเดือนของครูและเจ้าหนา้ที่ของโรงเรียนและอัตราเงนิเฟ้อ   

รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ แต่ละคน 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานดา้นภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559  และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 108/5/2559  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 5.7 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้แกค่รูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 305 คน ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ครั้งต่อไป 

 โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุมและวาระการประชุมที่ส าคัญส าหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 

 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังต่อไป คือ คร้ังที่ 109/6/2559 

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เวลา 15.00 น.   

 

เลิกประชุมเวลา  17.30 น. 

 

 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 

 ผู้บันทึกการประชมุ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


