
-29- 
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เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมครั้งที่ 130/8/2562 (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์) 

 
pooh  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 130/8/2562 

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องสุรวิน  Siam Kempinski Hotel Bangkok 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ) 

กรรมการโดยแหน่ง 

9.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ์  จ าปีรัตน์     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

10.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(นายพิเชฎษ์  จับจิตต์    ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ขอลาประขุม 

1.  ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

2.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

3.  นายนพรัตน์  ทวีลาภ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ 

4.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

6.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

7.  นายภาณุพงศ์  ไม้สนธ์ิ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

8.  นางสาวเกดสุภา  จันทนานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

9.  นางโฉมยงค์  คงประดิษฐ ์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

10.  นางมะลินี  รักษมณ ี เจ้าหน้าที่ช านาญการ งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

11.  นายล้ิม  ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

12.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1.1  แนะน ารองผู้อ านวยการโรงเรียน และขออนุญาตให้ผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

 ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อ านวยการฯ ได้ด าเนินการสรรหารองผู้อ านวยการ และคณะกรรมการ

โรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 129/7/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบผลการสรรหา นั้น   

 ผู้อ านวยการได้ด าเนินการและแต่งต้ังรองผู้อ านวยการโรงเรียนท้ัง 3 ต าแหน่ง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ในการน้ี จึงขออนุญาตให้แนะน ารองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 คน ได้แก่   

(1) นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

(2) นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

(3) นายนพรัตน์  ทวีลาภ  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ 

 อนึ่ง เนื่องจากการนัดหมายประชุมครั้งนี้ มีประเด็นหลักเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดในการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ผู้อ านวยการจึงขออนุญาตให้หัวหน้างานและ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและรับมอบนโยบายไปด าเนินการ 

มติที่ประชุม 

1. รับทราบการแต่งต้ังรองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2. อนุญาตให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 1.2 การแต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 ประธานกรรมการโรงเรียน (ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) ได้เสนอขอความเห็นชอบท่ีประชุมในการแต่งต้ังให้ 

นายอนุวัฒน์  จงยินดี  ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน  เพิ่มอีก 1 คน 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน 

 

ระเบียบวาระที่ 2 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 129/7/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562  เห็นชอบ 

กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และให้โรงเรียนเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น 

 โรงเรียนได้เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายละเอียดกรอบงบประมาณ

รายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลเกี่ยวกับงบลงทุนในส่วนของโครงการจัดหาซอฟต์แวร์

วางแผนทรัพยากรองค์กร และรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนท่ีเป็นงบด าเนินการ และงบลงทุน 

รายการครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน  ส าหรับงบลงทุนรายการ 

“โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร” และรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เห็นชอบในหลักการ โดยมี

เงื่อนไขในการด าเนินงาน 

 

ระเบียบวาระที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 129/7/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562 ได้รับทราบผล

การบังคับใช้โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียนตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 

120/5/2561 วันท่ี 11 กันยายน 2561 โดยให้การปรับโครงสร้างของสายวิชาการมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2561 และสายสนับสนุนมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 นั้น   

 โรงเรียนได้เสนอแผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน เพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียนตามเสนอ  

 

  



-32- 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 131/9/2562 
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 4 การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อพิจารณาก่อน

เสนอส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบภาพรวมของข้อเสนอตัวชี้วัดในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมท้ังให้

ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้โรงเรียนน าเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร.  

 

ระเบียบวาระที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 129/7/2562 วันท่ี 10 กันยายน 2562 มีมติให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและผู้อ านวยการ  เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้อ านวยการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา) เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์  เชี่ยววัฒน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 การประชุมครั้งต่อไป 

 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 

 

 

นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
  

 


