
- ๑ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 90/5/2556 วันที่ 11 กันยายน 2556 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ์

ครั้งที ่90/5/2556  
วันพธุที ่11 กันยายน 2556 

ณ ห้องกมลฤดี  โรงแรมเดอะสุโกศล กรงุเทพมหานคร 
*   *   *   *   *   *   * 

 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. รองศาสตราจารย์ศักรนิทร์  ภมิูรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. นางฉนัทวิทย์  สุชาตานนท ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง่ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ  รัชตะนาวิน) 
8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นางสาวพจนย์ี  เจนพนัส  ผู้แทน) 
9. ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นายทวีศักด์ิ  กออนนัตกูล) 
10. ผู้อํานวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นางดวงสมร  คล่องสารา   ผู้แทน) 
11. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. นายกฤษณพงศ์  กีรติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนนัทน ์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสาํนักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง่ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
6. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ์ ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวอรอุษา  จันทคร เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
10. นางสาวกันทลสั  ทองบุญมา เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เร่ิมประชมุเวลา 10.10 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ในคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน

มหิดลวิทยานสุรณ์ 
  คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 28 กรกฎาคม 2556   
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ป ี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี   

เป็นการส่วนพระองค์ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้คณะกรรมการบริหารฯ  ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้แทนครแูละเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เปน็การส่วนพระองค์  เพ่ือกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556  ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2556  เวลา 15.00 น.  
ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านเข้าเฝ้าฯ ในวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกล่าว   
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 

วาระที่ 1.3 การเชิญผูท้รงคุณวุฒิเป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  ประธานกรรมการได้แจ้งทีป่ระชุมว่า  ได้หารือกับผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านเปน็ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้แก่   
(1) นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์  (2) นายกฤษณพงศ์  กีรติกร  และ (3) ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา   
กีระนนัทน ์
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 1.4 แนวคิดในการพฒันาโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ระยะที ่3 
  ประธานกรรมการได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ระยะท่ี 3 ให้ท่ีประชุม
พิจารณา  จํานวน 7 ประเด็น   
มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วได้ให้ขอ้เสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ  
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครัง้ที ่89/4/2556 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งท่ี 89/4/2556  
เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นัน้  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 
มตทิี่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 89/4/2556   
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 การประกาศรับสมัครนกัเรียนเข้าเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที ่4 ปกีารศกึษา 2557 
  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 89/4/2556  วันท่ี 6 กรกฎาคม 2556) ได้เห็นชอบ  
(ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคดัเลือกนักเรียนเข้าเปน็นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน แล้ว  โดยในการดําเนนิการคัดเลือกรอบแรก  
โรงเรียนได้ดําเนนิการให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  และโครงการสนับสนนุ
การจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ด้วย   
  อนึ่ง เนื่องจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กําหนดการ
ทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปกีารศึกษา 2556  
เปน็วันเสาร์ท่ี 1 และวันอาทติย์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2556  ซ่ึงตรงกบัการสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ์  ทําให้โรงเรียนอาจจะต้องเลื่อนการสอบคัดเลือกรอบสอง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556 

มตทิี่ประชุม 
1. รับทราบการดําเนนิการรบัสมัครนักเรียนเขา้เป็นนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2557  
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกําหนดวันสอบคัดเลือกรอบสองได้  หากสถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กําหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ท่ี 1 และวันอาทิตย์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2557 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 กรอบอัตรากําลัง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ข้อบังคบัโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 ข้อ 16 กําหนด
ว่า “ให้ผู้อํานวยการจัดทําแผนอัตรากําลังบคุลากรท้ังเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ทีป่รึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐที่มาช่วยงานโรงเรียนเปน็การช่ัวคราวตามที่จําเป็นและเหมาะสมเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนสิน้ปงีบประมาณแต่ละปี”   
  เนื่องจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลได้ครบวาระการดํารงตําแหนง่  และอยู่ระหว่าง 
การเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง  โรงเรียนจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
อนุมัติกรอบอตัรากําลังบคุลากร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557   
มตทิี่ประชุม 
  อนุมัติกรอบอตัรากําลังบคุลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557   
 
วาระที่ 4.2 แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  โรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการดําเนนิงานที่กําหนดไว้
ในแผนปฏบิัติงาน 4 ปี โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2555 – 2558  เป็นบรรทัดฐานในการจัดทํา 
มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
2. เห็นชอบให้โรงเรียนใช้เงนิรายได้สะสมของโรงเรียน สมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557   
3. อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนสามารถจ่ายเงนิในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นต้องซ้ือ

อุปกรณ์ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ได้ไม่เกินราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดในวงเงนิ 50,000 บาท ดังนี้  
(1) รหัส 02.00 กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน  (2) รหัส 03.07 กิจกรรมโอลิมปิก
วิชาการ  (3) รหัส 03.08  กิจกรรมส่งเสริมการทําโครงงาน (4) รหัส 07.00 กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ  (5) รหัส 09.00 กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  (6) รหัส 20.00 
กิจกรรมสนบัสนนุห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืนสังกดั สพฐ. และการบริการ
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วิชาการ  สําหรับการซ้ือพัสดุเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมสนบัสนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและ
โรงเรียนอ่ืนสังกัด สพฐ. ให้อยู่ในดุลพินจิของผู้อํานวยการตามความจําเปน็เปน็กรณี ๆ ไป 

4. กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้ 
ไม่ทันในวันท่ี 1 ตุลาคม 2556  เห็นชอบให้โรงเรียนใช้วงเงนิงบประมาณเท่าท่ีเคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อนได ้
 
วาระที่ 4.3 การกนัเงินไว้จ่ายเหลื่อมป ี
  ในการดําเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนนิงานหรือ
ทําสัญญาผูกพันไปแล้ว  แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556  จําเปน็ต้องขอ
อนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี ้

1. งบประมาณประเภทเพ่ือการดําเนินการ  ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ดําเนนิงานแล้วแต่ยังไม่แลว้เสร็จ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนีจ้ากผู้ประกอบการ เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงนิไว้จ่ายเหลื่อมปี  จํานวน 37 รายการ   

2. งบประมาณประเภทเพ่ือการลงทุน  ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้างหรือได้ทําสัญญาจัดซ้ือ
จัดจ้างแล้ว  แต่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาส่งงาน จึงจําเปน็ต้องขออนุมัติกันเงนิไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 3 รายการ   
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบให้โรงเรียนกนัเงนิไว้จ่ายเหลื่อมปีในรายการงบประมาณ  ประเภทเพ่ือการดําเนนิการ 
จํานวน 37 รายการ  และประเภทเพ่ือการลงทุน จํานวน 3 รายการ 
 
วาระที่ 4.4 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
  ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ได้ครบวาระการดํารงตําแหนง่เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556  จึงส่งผลถึงการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลชุดใหม่   
มตทิี่ประชุม 

1. เสนอให้  ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานอนุกรรมการ 
2. เสนอให้ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เปน็อนุกรรมการ 
3. ให้โรงเรียนเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร์  และ  

นายสัมพันธ์  ศิลปนาฏ  ซ่ึงเปน็ผูท้รงคุณวุฒิด้านการบรหิารงานบุคคลที่เปน็บุคคลภายนอก  เป็นอนุกรรมการ 
4. รับทราบผลการเลือกต้ังผูแ้ทนเจ้าหน้าท่ีจํานวน 2 คน คอื นางสาวอุษา จีนเจนกิจ   

ครูชํานาญการ สาขาวิชาเคมี  และนายบัวหลวง  ฝ้ายเย่ือ  ครูวิชาการ  สาขาวิชาชีววิทยา  ซ่ึงผู้แทนเจ้าหน้าท่ี
ของโรงเรียนท่ีมาจากการเลือกต้ัง  เป็นอนุกรรมการ 
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วาระที่ 4.5 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
  ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ได้ครบวาระการดํารงตําแหนง่เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556  จึงส่งผลถึงการพ้นจากตําแหนง่ของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดใหม่ 
มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมได้เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
เปน็ประธานอนุกรรมการ  และให้ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนเปน็เลขานุการ  โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
โรงเรียนประสานกับ รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี  เกี่ยวกับบคุคลภายนอกที่จะเชิญมาเป็น
คณะอนุกรรมการชุดนี้   พร้อมนี้ ได้เสนอให้โรงเรียนเชิญ ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์ เปน็ทีป่รกึษาของ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย 
 
วาระที่ 4.6 ข้อหารือในการเล่ือนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลผลการดําเนินงานขององค์กรใหแ้ก ่

ครูและเจ้าหนา้ที่ของโรงเรียน 
  ในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนและการจ่ายเงนิรางวัลผลการดําเนินงานขององค์กรในแต่ละ
ปีงบประมาณ  โรงเรียนมีขัน้ตอนในการนําเสนอรายละเอียดเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. ช่วงเวลาในการนําเสนอรายละเอียดการพิจารณาการเลื่อนเงนิเดือนและการจ่ายเงนิรางวัล
ผลการดําเนนิงานขององค์กร 
 ในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนให้แก่ครูและเจ้าหน้าท่ีและการจ่ายเงินรางวัลผลการ
ดําเนินงานขององค์กรใหแ้กค่รูและเจ้าหนา้ที่ของโรงเรียนแต่ละคร้ัง จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ภาระงาน  โดยโรงเรียนจะนําเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดกรอบและ
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงนิเดือนและการจ่ายเงนิรางวัลฯ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ   ทั้งนี้การเลื่อนเงนิเดือน ประจําครึ่งหลงัของปงีบประมาณ และการจ่ายเงนิรางวัลฯ จะเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
ในการประชุมเดือนกนัยายน  เพ่ือให้ทันจ่ายในเดือนตุลาคม 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงนิเดือนและการจ่ายเงนิรางวัลผลการดําเนินงานของ
องค์กรท่ีผ่านมา 
  2.1 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงนิเดือน 
   ต้ังแต่ครึง่แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริหารฯ มีมติเกี่ยวกับ
การเลื่อนเงนิเดือนใหแ้ก่ครแูละเจ้าหน้าที่ โดยแบง่เปน็ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 เป็นร้อยละของเงนิเดือนของ 
แต่ละคน  และส่วนท่ี 2 เปน็ส่วนท่ีเหลือโดยนํางบประมาณท่ีได้รับในส่วนนี้มาถัวเฉล่ียให้ได้รับเท่ากันทุกคน แล้ว
ปรบัด้วยค่าน้ําหนักแปรผนัตรงกับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน  โดยให้ครูที่ได้รับเงนิเดือนตาม 
โครงสร้างใหม่  ให้ได้รับการเลื่อนเงนิเดือนในอัตราร้อยละ 2.5 โดยแบง่เปน็ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ร้อยละ 0.75 
และส่วนที่ 2 ร้อยละ 1.75 (ต้ังแต่ครึง่แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
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  2.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผลการดําเนนิงานขององค์กร 
   ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้จ่ายเงินรางวัลฯ ดังนี ้
   ก. แบ่งผู้มีสิทธิได้รับเงนิรางวัลฯ ออกเป็น 3 กลุ่มตามคะแนนประเมนิ  คือ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ท่ีมีคะแนนประเมิน <ค่าเฉลี่ย -0.5SD   
กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีมีคะแนนประเมินอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ย +0.5SD  
กลุ่มท่ี 3 ผู้ท่ีมีคะแนนประเมิน >ค่าเฉลี่ย +0.5SD  

   ข. แบ่งเงนิรางวัลฯ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ให้ทุกคนได้รบัเงินรางวัลฯ ในสัดส่วนร้อยละ  60 ของเงินรางวัลฯ  

ในแต่ละกลุ่ม ตามฐานเงนิเดือน แล้วถ่วงน้าํหนักด้วยคะแนนประเมิน 
ส่วนท่ี 2 นําเงนิงบประมาณท่ีได้รับในสัดส่วนร้อยละ 40 ของเงินรางวัลฯ  

ในแต่ละกลุ่ม มาถัวเฉลี่ยให้ทุกคนในกลุ่มได้รับเท่ากนั แล้วถ่วงน้ําหนกั
ด้วยคะแนนประเมิน 

มตทิี่ประชุม 
1. เห็นชอบให้เลือ่นเงนิเดือนครูและเจ้าหน้าที่ ประจําครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้

หลักเกณฑ์เดียวกับการเลื่อนเงนิเดือน ประจําครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการดําเนินงานขององค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

ท่ีประชุมใหโ้รงเรียนจัดทํารายละเอียดเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาก่อน เสนอท่ีประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
วาระที่ 4.7 การสรรหารองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์(วาระลับ) 
  ด้วยนายประดิษฐ นวลจันทร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จะเกษียณอายุ 
การปฏบิัติงาน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556  ทําให้โรงเรียนมีรองผู้อํานวยการเพียง 1 คน คือ นางปารชิาต   
ปังสุวรรณ  ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเปน็รองผู้อํานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 
88/3/2556 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556) ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อํานวยการเสนอ  โรงเรียนจึง
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบให้มีการสรรหารองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
มิตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเปน็
คณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
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วาระที่ 4.8 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของผูอ้ํานวยการ (วาระลับ) 
  ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ได้ครบวาระการดํารงตําแหนง่เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556  จึงส่งผลถึงการพ้นจากตําแหนง่ของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ด้วย  โรงเรียนจึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการชุดใหม่ 
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและ
ผู้อํานวยการเปน็คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของผู้อํานวยการ  
 
วาระที่ 4.9 เงินกองทนุสวัสดิการผู้ปฏิบติังานโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
  โรงเรียนได้จัดทําสรุปรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏบิัติงานโรงเรียน  ซ่ึงเปน็
รายงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาและขอความเห็นชอบนาํเงินกองทุน
สวัสดิการฯ ท่ีคงเหลือ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556  มาเปน็เงนิกองทนุสวัสดิการผู้ปฏบิัติงานโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบ 
 
วาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
วาระที่ 5.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) และการมอบอํานาจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ นายจาตุรนต์  ฉายแสง  ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งต้ังรฐัมนตรี  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2556  และนายเสริมศักด์ิ  พงษ์พานิช  ดํารงตําแหนง่รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งต้ังรฐัมนตรี  ลงวันท่ี 27 
ตุลาคม 2555 นัน้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้มอบนโยบายในการ
บริหารงาน “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซ่ึงมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด 
วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และทักษะที่จําเปน็สําหรับศตวรรษที่ 21 ภายใน 
ปี 2558  และเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2556  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)  
ได้มอบอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏบิัติราชการ หรือการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั  หรือคําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี  ให้รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักด์ิ   
พงษ์พานิช) สัง่และปฏิบัติราชการแทน  ในการบริหารราชการเก่ียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ  และหากมีโอกาสให้โรงเรียนเชิญมาเย่ียมชมโรงเรียนด้วย 
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วาระที่ 5.2 รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณช์ดุที่ผ่านมา 
  ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ์ชุดที่ผ่านมา  ได้ครบวาระการดํารงตําแหนง่เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 นัน้  โรงเรียนได้จัดทํา
รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ ในช่วงการดํารงตําแหนง่ระหว่างวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2552  ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556   
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 5.3 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที ่3 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทํารายงานการเงนิและการบัญชี  ประจําไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ดําเนนิการตรวจสอบแล้ว  สรุปได้
ดังนี ้

1. ผลการตรวจสอบงบการเงิน 
   งบการเงนิสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2556  งบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงนิ และงบกระแสเงนิสดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 พบว่า  โรงเรียนจัดทําโดยแสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริง
และเหมาะสมตามที่ควร  ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  เอกสารการเงนิได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้รับผิดชอบ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจและนําไปบนัทกึบัญชีครบถ้วน  การเก็บรักษาเงินการเบิกจ่ายเงินฝาก
ธนาคารเปน็ไปตามข้อบังคับ  จากการทดสอบรายการรบัเงนิรายการจ่ายเงินไม่พบข้อผดิพลาดที่เปน็สาระสําคัญ  
มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงนิฝากธนาคารเปน็ประจําทุกเดือน  การจัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไปตามระเบียบขอ้บังคบัท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ผลการตรวจสอบการดําเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ผลการดําเนนิงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
ในภาพรวมเปน็ไปตามเป้าหมายทั้งแผนงานและแผนเงนิของงบประมาณท้ังปี  ดังนี้  (1) ผลการดําเนนิงานของ 
แต่ละกจิกรรมเปน็ไปตามแผน  การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการดําเนินการมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันคิดเปน็
ร้อยละ 62.14 ของงบประมาณที่ได้รับ (หรือร้อยละ 86.68 ของงบประมาณถึงสิน้ไตรมาสท่ี 3)   (2) ผลการ
ดําเนินงานในการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานที่ได้ดําเนินการครบถ้วนทุกรายการตามแผน ยกเว้น
รายการจัดหาครุภัณฑส์ําหรับห้องปฏบิัติการสรีรวิทยาของพืช เนื่องจากต้องรอการปรับปรงุห้องปฏบิัติการให้แล้ว
เสร็จก่อน  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนท้ังที่เบิกจ่ายแล้วและกอ่หนี้ผูกพันคิดเปน็ร้อยละ 85.35 ของงบประมาณที่
ได้รับ  (3) การเบิกจ่ายงบสํารองทั่วไป มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันคดิเป็นร้อยละ 13.70 ของงบประมาณที่
ได้รับ 

3. ผลการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการ 
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดําเนนิการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันไปแล้วร้อยละ 2.99 ของงบประมาณที่
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ได้รับในส่วนนี้ สําหรับการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและครูผูจ้ดักิจกรรมค่าย การจัดอบรม
ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  การเดินทางไปสงัเกตการณ์จัดกิจกรรมค่าย สนับสนนุการดําเนนิงานของหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการจัดนทิรรศการนําเสนอโคงงาน   
    สําหรับงบประมาณท่ีเหลือจะเปน็ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการดําเนนิงานของรุ่นท่ี 4 
รุ่นท่ี 5 และรุน่ท่ี 6  ซ่ึงจะดําเนนิการในไตรมาสที่ 4  

(2) กิจกรรมสนบัสนนุห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนได้
ดําเนินการเบิกจ่ายและก่อหนีผู้กพันไปแล้วรอ้ยละ 90.56 ของงบประมาณท่ีได้รับในส่วนนี้  สําหรับเปน็
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนรุน่ท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) และนักเรียนรุน่ท่ี 4 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556) 
และค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามการดําเนินงานของโครงการ 

(3) กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรบั
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.  โรงเรียนได้
ดําเนินการเบิกจ่ายและก่อหนีผู้กพันไปแล้วรอ้ยละ 64.27 ของงบประมาณท่ีได้รับในส่วนนี้  สําหรับการจัดอบรม
ความรู้ทางวิชาการสําหรับครทูี่สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เม่ือเดือนมีนาคม 
2556  และการสนบัสนนุการจัดซ้ืออุปกรณ์ปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์    
    สําหรับงบประมาณท่ีเหลือจะเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการสําหรับ
ครูท่ีสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในเดอืนสงิหาคม 2556  และการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  ซ่ึงจะดําเนนิการในไตรมาสที่ 4 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
วาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ครัง้ต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึง่ปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 6.1 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา  17.45 น. 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บนัทึกการประชุม 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน ์
 ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 


