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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 86/1/2556  วันที ่9 มกราคม 2556 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 86/1/2556 
วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
*   *   *   *   *   *   * 

 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 
1. ดร. โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ ์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายสุมิต แสนกุลศิริศักดิ์     ผู้แทน) 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยต าแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. จิตรกมล  ธนศักดิ์     ผู้แทน) 
9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ดร. เบญจลักษณ์  น้ าฟ้า     ผู้แทน) 
10. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ดร. อ้อมใจ  ไทรเมฆ     ผู้แทน) 
11. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม     ผู้แทน) 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน์) 
 
รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 86/1/2556  วันที ่9 มกราคม 2556 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางปาริชาติ  ปังสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นายบรรจบ   วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 85/6/2555 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 85/6/2555   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นั้น  ฝ่ายเลขานุการไดเ้สนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 
มติที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 85/6/2555   
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555    
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 ความก้าวหน้าด้านคดีแพ่ง กรณีมีผู้ท าละเมิดวางเพลิงเผาโรงเรียนเม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2553 
  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นั้น  
โรงเรียนได้ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 86/1/2556  วันที ่9 มกราคม 2556 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ส าหรับการด าเนินงานตามปกติและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558  และได้จัดท า
รายละเอียดเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบให้โรงเรียนจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 
วาระท่ี 4.2 การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 
  โรงเรียนได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552  ซึ่งใช้กับ
นักเรียนตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2552 เพื่อจัดท าเป็นหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556  
โดยใช้แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จาก (1) การประชุมระดมความคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ครู  
ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนนักเรียนเก่าและผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน  (2) หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในอารยประเทศที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาเยาวชนเพื่อก้าวสู่
ความเป็นผู้น าทางวิชาการและผู้น าทางสังคม  (3) แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีพ้ืนฐานความรู้ที่ดีทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
และพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์  และมีความคิดริเริ่ม  ความคิดสร้างสรรค์  รู้จักบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ  
ให้เกิดประโยชน์ 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
พุทธศักราช 2552  เพ่ือจัดท าเป็นหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556  พร้อมได้เสนอให้
โรงเรียนอัญเชิญพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 
2556  ไปเป็นแนวคิดในการปลูกฝังนักเรียน  
 
วาระท่ี 4.3 การควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ในการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในของโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ชุด ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายใน  (2) 
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  และ (3) คณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ขณะนี้  คณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานการด าเนินการระบบการควบคุม
ภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว  
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการด าเนินการระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 86/1/2556  วันที ่9 มกราคม 2556 

วาระท่ี 4.4 การครบวาระการด ารงต าแหน่งของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

  ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 3 พ.ศ. 2552 – 2556) จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556  
โรงเรียนจึงเสนอกรอบการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  และร่างระเบียบ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. 2556 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
ความเหมาะสมของกรอบการด าเนินงานฯ และ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว เพื่อโรงเรียนจะได้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลโรงเรียนฯ พิจารณาลงนาม 
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบกรอบการด าเนินการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2. เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อ
ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปกครอง พ.ศ. 2556  ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาลงนาม 
 
วาระท่ี 4.5, 4.6 และ 4.7   ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และ

ค่าตอบแทนแปรผันตามผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

  บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี   
นาคะผดุงรัตน์) ก าหนดให้ผู้อ านวยการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ
ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ได้รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน) และค่าตอบแทนแปรผัน
ตามผลการบริหารงานของผู้อ านวยการ (ค่าตอบแทนผันแปร) ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ และค่าตอบแทนรายเดือนและ
ค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารงานตามที่คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ 
  จากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเข้าเฝ้าฯ ครั้งต่อไป  
ในวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.  



- ๕ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 86/1/2556  วันที ่9 มกราคม 2556 

  ต่อมา โรงเรียนได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของกองงานในพระองค์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 2 เมษายน 
2556 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.2 การส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ในการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  โรงเรียนจึงได้ว่าจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย (อดีตผู้อ านวยการ
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 83/4/2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555)  และขณะนี้ได้
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจดังกล่าว และจัดท ารายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว   
มติที่ประชุม 
  รับทราบ   
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุม และวาระการประชุมที่ส าคัญส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 6.1 
มติที่ประชุม 
  รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 
 
เลิกประชุมเวลา  17.25 น. 
 
 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


