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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 99/2/2558 

วันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2558 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

*   *   *   *   *   *   * 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารยประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. รองศาสตราจารยเอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. นางฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารยวิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

(ผูแทน รองศาสตราจารยศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 

7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง 

(ผูชวยศาสตราจารยขวัญ  อารยะธนิตกุล     ผูแทน) 

8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(นางสาวพจนีย  เจนพนัส    ผูแทน) 

9. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 

(นางออมใจ  ไทรเมฆ    ผูแทน) 

10. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหนง 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 

11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารยยุวดี  นาคะผดุงรัตน) 

 

 

รายนามกรรมการท่ีติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได 

1. ศาสตราจารยกิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ท่ีปรึกษา 

2. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

รายนามผูรวมประชุม 

1. นายชุมพล  เด็ดดวง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ 

2. นางปาริชาต  ปงสุวรรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นายเศวต  ภูภากรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4. นายชัยวัฒน  เชื้อม่ัง รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5. นางสาวสุดารัตน  ธีระกิตติวัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

6. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน รักษาการหัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวสุวพิชญ  คาฮ้ัว ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การเขาเฝาทูลละอองพระบาท  เปนการสวนพระองค 

 ตามท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการบริหารฯ  ผูบริหาร  ผูแทนครูและเจาหนาท่ีของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ  เขาเฝาทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เปนการสวนพระองค  เม่ือวันศุกรท่ี 13 มีนาคม 2558  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  เพ่ือถวายพระพร 

ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันท่ี 2 เมษายน 2558  และกราบบังคมทูลรายงาน 

ผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 นั้น   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานพระราชดําริอันเปนประโยชนตอโรงเรียนหลายประการ   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 98/1/2558 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดประชุมครั้งท่ี 98/1/2558  

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558 นั้น  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว  

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งท่ี 98/1/2558  

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2558  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2558 

 ตามท่ีโรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ปการศึกษา 2558 มาโดยตลอดนั้น  โรงเรียนไดดําเนินการเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการจัดงาน MWITS Science Fair 2015 

 ตามท่ีโรงเรียนไดจัดงาน MWITS Science Fair 2015 เม่ือวันท่ี 27-30 มกราคม 2558  

ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ นั้น  โรงเรียนไดสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. ผูเขารวมกิจกรรม MWITS Science Fair 2015  รวมท้ังสิ้น 2,573 คน 

2. กิจกรรมหลัก ประกอบดวย   

- การนําเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร จํานวน 128 โครงงาน   

- การบรรยายพิเศษในพิธีเปด ในหัวขอ “Chemistry and Global Sustainability”  

- กิจกรรม Teacher Session  เปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ Scientific Inquiry 

- กิจกรรม Student Session  เปนกิจกรรมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 รายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 : 

ไตรมาสท่ี 1 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 98/1/2558  วันท่ี 13 มกราคม 2558)  ไดตั้งขอสังเกต

เก่ียวกับวิธีการเขียนเพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึนนั้น  โรงเรียนไดดําเนินการแลว 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 

 โรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูนักเรียน ประจําปการศึกษา 2557 แลว  มีนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จะสําเร็จการศึกษา จํานวน 238 คน  ซ่ึงมีผลการเรียน  ชื่อโครงงาน  ผลการปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 แลว 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

มติท่ีประชุม 

 อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 (รุนท่ี 22)  

จํานวน 238 คน   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 93/2/2557 วันท่ี 19 มีนาคม 2557)  เห็นชอบใหโรงเรียน

จัดสงงบดุลและบัญชีทําการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  

เปนผูสอบบัญชีฯ ของโรงเรียน  ตรวจรับรองกอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน นั้น 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย นายพจน  อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ไดสงรายงาน

ผลการสอบบัญชีฯ ใหแกโรงเรียน และคณะอนุกรรมการกํากับการตรวจสอบและประเมินผล ไดพิจารณารายงาน

ดังกลาวแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงรายงานผลการสอบบัญชีฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปยัง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 การขออนุมัติจางผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ในการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558  มีบริษัทสอบบัญชีเสนอราคาในการสอบบัญชีฯ ใหแกโรงเรียน จํานวน 2 บริษัท 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบใหโรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินพิจารณาให บริษัท 

สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด ดําเนินการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 การสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ 

 การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะผูประเมินไดเสนอ 

(ราง) โครงการดังกลาว  พรอมขอบเขตการวิจัย  วิธีดําเนินการวิจัย  แผนการดําเนินงานและงบประมาณ แลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี  4.5 การเล่ือนเงินเดือนและการจายเงินเพ่ิมพิเศษใหแกครูและเจาหนาท่ี   

ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 63/1/2558  วันท่ี 3 มีนาคม 2558)  ไดพิจารณา 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานของโรงเรียน

ในชวงเดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2557  และเสนออัตราและหลักเกณฑในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและ

จายเงินเพ่ิมพิเศษฯ ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบใหเลื่อนเงินเดือนใหแกครูและเจาหนาท่ี ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกับการเลื่อนเงินเดือนประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ประจําครึ่งแรกของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการประเมินดังกลาวตอท่ีประชุมแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสท่ี 1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ฝายคลังและพัสดุไดจัดทํารายงานการเงินและการบัญชี  ประจําไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดตรวจสอบรายงานดังกลาวแลว   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ    

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 งวดเงินงบเงินอุดหนุน ครั้งท่ี 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนไดรับอนุมัติงวดเงินงบประมาณ งวดท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 แลว 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

  



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 99/2/2558  วันที่ 17 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 รายงานผลทางคดี : การถูกฟองในศาลปกครอง กรณีการวาจาง 

บริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย จํากัด  ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสํานักวิชาการ 

(อาคารทรงไทย) 

 จากการท่ีโรงเรียนไดถูกฟองคดีในศาลปกครองกลาง เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2554  ระหวางบริษัท 

ทรูสเกล อินทีเรีย จํากัด  ผูฟองคดี  กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน  ผูถูกฟองคดี  ในกรณีวาจาง 

บริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย จํากัด  ดําเนินการกอสรางและปรับปรุง สํานักงานวิชาการ (อาคารทรงไทย) นั้น  ขณะนี้  

คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 คายบําเพ็ญประโยชน  “คายอินฟนิต มอบความรูคูความดีไมมีส้ินสุด” 

 เนื่องในวโรกาสท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ  

60 พรรษา  ในวันท่ี 2 เมษายน 2558  โรงเรียนไดจัดทําคายบําเพ็ญประโยชน “คายอินฟนิต มอบความรู

คูความดีไมมีสิ้นสุด” จํานวน 60 คาย  เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกลาว   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี 100/3/2558  

ในวันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2558  เวลา 15.00 น. 

 

 

เลิกประชุมเวลา  16.50 น. 

 

 

 นางสาวสุวพิชญ  คาฮ้ัว ผูชวยศาสตราจารยยุวดี  นาคะผดุงรัตน 

 ผูบันทึกการประชุม ผูตรวจบันทึกการประชุม 


