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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 113/4/2560
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จังหวัดนครปฐม
**********
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
ประธานกรรมการ
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
5. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. ดร. ฉันวิทย สุชาตานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการโดยตําแหนง
(รองศาสตราจารย นายแพทยปรีชา สุนทรานันท ผูแทน)
10. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการโดยตําแหนง
(นางพนิดา ไพศาลยกิจ ผูแทน)
11. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กรรมการโดยตําแหนง
(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผูแทน)
12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง
(ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร)
13. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง
(ดร. ณรงค ศิริเลิศวรกุล)
14. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล)
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายเศวต ภูภากรณ
2. นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง
3. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
4. นางสาวสุดารัตน ธีระกิตติวัฒนา
5. นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ
6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
7. นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
8. นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
10. นางสาวศุภมาส เจือกโวน

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ฝายเลขานุการไดแจงรายละเอียดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน ครูและเจาหนาที่ ครั้งที่ 16 ซึ่งเปนการ
หารือเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียนในอนาคต
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 112/3/2560 เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งไดจัดทํารายงานการประชุม
ฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนไดดําเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยเจาหนาที่และผูปกครอง
พ.ศ. 2556 และไดบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากเจาหนาที่ของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนเพื่อแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลว
แมวาการแตงตั้งคณะกรรมการตามบัญชีรายชื่อดังกลาวจะสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 แตองคประกอบของคณะกรรมการที่มีขาราชการ/พนักงานของรัฐในสัดสวนที่เกินกึง่
หนึ่งนั้นขัดกับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนฯ จึงไดทําเรื่อง
หารือไปยังสํานักงานกฤษฎีกาในเบื้องตน และคณะกรรมการกฤษฎีกาจะประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 (ราง) ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการมอบอํานาจ
โรงเรียนไดหารือกับนิติกรประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการยกรางขอบังคับวาดวยการ
มอบอํานาจ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ครั้งที่ 112/3/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
ไดเห็นชอบในหลักการ พรอมทั้งไดปรับแกไขตามคําแนะนําของนิติกรแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 (ราง) ขอกําหนดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยตราสัญลักษณประจํา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. .....
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 42 บัญญัตวิ า “โรงเรียนอาจ
กําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของโรงเรียนหรือสวนงานในโรงเรียนได โดยทําเปนขอกําหนดและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โรงเรียนจึงหารือกับนิตกิ รประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล และไดราง
ขอกําหนดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยตราสัญลักษณประจําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามที่นิติกรให
คําแนะนํา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไดนําประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถึงกลยุทธหลักในการดําเนินงานของโรงเรียนที่กาํ หนดไวในแผนปฏิบัตงิ าน 4 ปของโรงเรียน
เปนบรรทัดฐานในการดําเนินการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 การจายเงินประจําตําแหนง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 77/3/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560) เห็นชอบใหโรงเรียน
เสนอรางประกาศเกี่ยวกับการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่กลุม ครู เสนอคณะกรรมการบริหารฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ)
โรงเรียนจึงวางแผนที่จะสรรหารองผูอํานวยการคนใหมเพื่อทดแทนรองผูอาํ นวยการที่จะเกษียณอายุ
การปฏิบัติงาน และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 77/3/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560) ไดมีมติให
โรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหารองผูอํานวยการดังกลาว โดยจัดทําหลักเกณฑสรรหาและคัดเลือกบุคคลเปน
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และเสนอแผนการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การประเมินองคการมหาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ไดพิจารณาขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การทบทวนความจําเปนในการมีอยูขององคการ
มหาชน ตามรายงานการประเมินผลองคการมหาชนที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ มีมติใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
คงเปนองคการมหาชนตอไป เนื่องจากมีภารกิจใหบริการสาธารณะตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542 มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวตั ถุประสงคจัดตัง้ มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคลอง
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และเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และมีธรรมาภิบาลตามที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยไมใหมีการเพิ่ม
อัตรากําลังขึ้นอีก
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพจิ ารณารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาส
ที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
มีประเด็นในการควบคุมภายใน 3 ประเด็น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลงานการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงจํานวน 6 ประเด็น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลการดําเนินงานเพิม่ เติมจากไตรมาสที่ 2 จํานวน 3 ระบบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

[6]
ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 72/4/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560) พิจารณาแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.7 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่ าํ คัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึ่งป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูบันทึกการประชุม

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
ผูตรวจบันทึกการประชุม

