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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 109/6/2559 

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

*   *   *   *   *   *   * 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 

3. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 

4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 

5. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยต าแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์     ผู้แทน) 

9. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางพนิดา  ไพศาลยกิจ     ผู้แทน) 

10. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล) 

11. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน) 

12. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 

2. ดร. ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

รายนามผู้ร่วมประชุม 

1. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2. นายชัยวัฒน์  เชือ้มั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

4. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

5. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

6. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

7. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

9. นางสาวศุภมาส  เจอืกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.20 น. 

 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระปกติ  รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน  ประธาน

กรรมการบริหาร  ได้น าคณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายอาลัยและนอ้มร าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธบิดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 90 วินาที 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  คร้ังที่ 108/5/2559 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดงักล่าว  พร้อมทั้งได้จัดท ารายงาน

การประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน   

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 คณะกรรมการบริหารเห็นชอบในหลักการส าหรับ (1) ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัต ิภารกิจหนา้ที่ 

การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2) ประกาศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เร่ืองการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ (3) ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน  

มหิดลวิทยานุสรณ์  พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการได้เห็นชอบข้อก าหนดเกี่ยวกบัคุณสมบัต ิ

ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

แล้ว 

 ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียน ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร  ได้รายงาน

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

 โรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  โดยได้ก าหนดสอบคัดเลือก

รอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  และประกาศผลในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

ส าหรับการสอบคัดเลือกรอบสองก าหนดสอบในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ

ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 3.3 การส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บรกิาร 

 คณะกรรมการบริหาร (คร้ังที่ 107/4/2559 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ได้เห็นชอบวิธีการ/

แบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งด าเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย และคณะ   

 บัดนี ้ผู้ประเมินภายนอกได้เสนอสรุปผลการส ารวจและประเมินความพงึพอใจในคณุภาพ  

การให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 

 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556  

เป็นหลักสูตรฯ ฉบับพุทธศักราช 2560  เพื่อให้เหมาะสมกับบรบิททางวิชาการ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม

ที่เปลี่ยนไป รวมถึงทิศทางของสังคมโลกในอนาคต  โดยได้ด าเนินการตามแนวคิดที่ไดรั้บจาก (1) การประชุม

ระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน  (2) หลักสูตร

และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในต่างประเทศ  (3) การปฏิรูปการศึกษาของ

รัฐบาล  (4) แนวคิดด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ (5) แนวคิดในการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล

ประเทศไทย 4.0   

 ทั้งนี ้ โรงเรียนได้วางแผนเร่ิมใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 กับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบหลักการในการจัดท าหลกัสูตรโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ พุทธศักราช 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการเงินและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนได้จัดท างบดุลและบัญชที าการของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พจิารณาตรวจสอบแล้ว   

มติที่ประชุม 

1. รับทราบ 

2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีท าการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้บริษัท ส านักงาน

สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จา่ยเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ตรวจรับรองก่อนน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนได้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งผ่านการพิจารณา

เบือ้งต้นจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแล้ว   

มติที่ประชุม 

 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พร้อมทั้ง

ได้ร่างแผนการปฏิบัติในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม 

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. อนุมัติแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 การบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนได้วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดของประเด็นความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็น  

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เห็นว่า โรงเรียนจ าเป็นต้องคงประเด็นความเสีย่งดังกลา่วไว้ส าหรับการบริหาร

ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 นอกจากนี ้โรงเรียนได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ขึน้ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย 

มติที่ประชุม 

 อนุมัติประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การบริหารจัดการสารสนเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนได้เสนอโครงการในการบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตงิาน 4 ปีของโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที่ 4.7, 4.8 และ 4.9  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน 

และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการโรงเรียน  

มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการได้รายงานผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและคา่ตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของ

ผู้อ านวยการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และมอบให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนได้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัตงิาน โรงเรียนมหิดล- 

วิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส านักงาน ป.ป.ท.)  โดยการด าเนินงานของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2559 ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานตอ้งเข้ารับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

รวมทั้งยังก าหนดให้เป็นตัวชีวั้ดตามค ารับรองการปฏิบัตงิานด้วย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 109/6/2559  วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 จากการประเมินดังกล่าว  โรงเรียนได้รับผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 92.04  ซึ่งถือว่ามี

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับสงูมาก  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ความก้าวหน้าในการจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 (TISF2017) 

 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดงาน TISF 2017 ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมงาน : มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานจ านวน 236 คน จาก 47 โรงเรียน (18 ประเทศ)   

ซึ่งเป็นโรงเรียนจากต่างประเทศจ านวน 28 โรงเรียน และโรงเรียนในประเทศ (ไม่รวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 

19 โรงเรียน 

2. กิจกรรมหลักของาน TISF2017 ประกอบด้วย  (1) การบรรยายพิเศษโดย นายเฉลิมพล  

ปุณโณทก  ผู้สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ  (2) การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์หนา้พระที่นัง่จ านวน  

2 โครงงาน  (3) การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  (4) กิจกรรม Teacher 

Sharing Session  และ (5) กิจกรรม Student Session : Science Activity และ  Science Zone 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  พร้อมให้ข้อสังเกตว่า จากรายชื่อโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมงาน  ส่วนใหญ่

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของแต่ละประเทศ  ท าให้เห็นได้ว่า โรงเรียนในประเทศเหล่านั้น ยอมรับแล้วว่า 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชัน้น าด้วยเช่นกนั  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ครั้งต่อไป 

 โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุมและวาระการประชุมที่ส าคัญส าหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 

 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังต่อไป คือ คร้ังที่ 110/1/2560 

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  เวลา 15.00 น.   

 

เลิกประชุมเวลา  17.30 น. 

 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 

 ผู้บันทึกการประชมุ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


