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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 96/5/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ 10 กันยายน  2557 

ณ ห้องประชุมโลตัสสวีท 12  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ  
*   *   *   *   *   *   * 

 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายกฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยต าแหน่ง 

(ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง แพทย์หญิงวณิชา  ชื่นกองแก้ว     ผู้แทน) 
8. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ) 
9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางสาวพจนีย์  เจนพนัส    ผู้แทน) 
10. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล) 
11. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา    ผู้แทน) 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
1. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นายชุมพล  เด็จดวง นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ 
2. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
10. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.05 น. 
 
 เนื่องจากประธานกรรมการบริหารฯ (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ)  ติดภารกิจ
ส าคัญ ท าให้มาไม่ทันการเริ่มประชุม 
 ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารฯ ได้ประสานให้เชิญ ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ท าหน้าที่ประธานในการประชุมไปพลางก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า  ในฐานะประธานการประชุม  ได้แจ้งที่ประชุมถึงล าดับ
การพิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนที่ประธานกรรมการบริหารฯ (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  
พรหมบุญ) จะมาร่วมประชุม  คือ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระท่ี 5  
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
   
  1.2 ด้วยประกาศของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดให้นิติบุคคลหรือหน่วยงาน
ของรัฐเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557  
ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557  โรงเรียนจึงได้ท าหนังสือเวียนถึงกรรมการบริหารฯ แต่ละท่านเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่
จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ   แต่เมื่อโรงเรียนได้ทาบทามผู้ที่กรรมการบริหารฯ เสนอชื่อ
ปรากฏว่า บุคคลเหล่านั้นได้รับการทาบทามจากหน่วยงานอื่นเพ่ือจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติแล้ว   โรงเรียนจึงไม่ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 95/4/2557 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 95/4/2557  
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นั้น  ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 94/3/2557 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 ความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ 
 ค ารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้ก าหนดให้ 
“ระดับความส าเร็จของการใช้ผลส ารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการให้บริการ” เป็นตัวชี้วัดหนึ่งโดยจะต้อง
วิเคราะห์จากผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา   
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้รับทราบและเห็นชอบ
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แล้ว  โรงเรียนจึงไดเ้สนอ
รายงานผลปรับปรุงการให้บริการตามผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 การส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 ค ารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดให้ 
“ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ” เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง  โดยมีเงื่อนไขว่าโรงเรียนต้องจัดหาผู้ประเมิน
อิสระมาด าเนินการ และวิธีการ/แบบส ารวจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ   
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557 และครั้งที่ 93/2/2557 
วันที่ 19 มีนาคม 2557)  ได้เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งได้เห็นชอบแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจฯ แล้ว  
คณะผู้ด าเนินการได้ส ารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  และจัดท ารายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดใน 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 ตามท่ี “ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามค ารับรอง 
การปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และคณะกรรมการบริหารฯ  
(ครั้งที่ 92/1/2557  วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้เห็นชอบข้อเสนอการด าเนินงาน โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แล้วนั้น  ผู้ประเมินภายนอกได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 95/4/2557 วันที่ 19 กรกฎาคม 2557) ได้เห็นชอบให้
โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและ 
การประเมินเป็นรายบุคคล  รวมถึงการขอข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการบริหารฯ ด้วยนั้น 
 โรงเรียนได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  สรุปได้ว่า  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ย 3.73  และผลการการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย 3.47 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558 
 ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 95/4/2557 วันที ่19 กรกฎาคม 2557) ได้เห็นชอบใน
หลักการให้โรงเรียนประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ   
พร้อมทั้งได้เสนอประธานกรรมการบริหารฯ ลงนามและประกาศใช้แล้ว   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
โดยใช้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน  
4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2555-2558 เป็นแนวทางในการจัดท า เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
โดยได้ประมาณการงบส ารองทั่วไปให้อยู่ในกรอบประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณประจ าปี ตามมติของ 
คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 66/7/2552  วันที่ 9 กันยายน 2552) 
 พร้อมนี้ โรงเรียนได้ขออนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ 
ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ได้ไม่เกินราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดในวงเงิน 50,000 บาท  ดงันี้ (1) รหัส 02.00 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการเรียนการสอน  (2) รหัส 03.07 กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ  (3) รหัส 03.08 
กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงาน  (4) รหัส 07.00 กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  (5) รหัส 09.00 
กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (6) รหัส 20.00 กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และการบริการวิชาการ  
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานหรือ 
ท าสัญญาผูกพันไปแล้ว  แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 จ าเป็นต้อง 
ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี้ 

1. งบประมาณประเภทเพ่ือการด าเนินการ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ  
เช่น ค่าสาธารณูปโภค จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จ านวน 37 รายการ  

2. งบประมาณประเภทเพ่ือการลงทุน  ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ท าสัญญาจัดซื้อ 
จัดจ้างแล้ว  แต่ยังไม่ถึงก าหนดเวลาส่งงาน จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จ านวน 9 รายการ   
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2559 - 2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 ขณะนี้ โรงเรียนได้วางแผนที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2559 - 2562  จึงไดจ้ัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”  และระดมความคิด
เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ  พร้อมทั้งได้เสนอร่างวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับข้อความในวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้คิดรวมเทคโนโลยีด้วย  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจ าครึ่งหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 ในการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2557  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 60/4/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557) ได้พิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของโรงเรียน 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557  ไดเ้สนออัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและ
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 เงินรางวัลผลการด าเนินงานขององค์กร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการด าเนินงานขององค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 60/4/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557) ได้พิจารณาผลการประเมิน
ปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของโรงเรียนในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2557  ได้เสนออัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินรางวัลฯ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายเงินรางวัลผลการด าเนินงานขององค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ในวงเงินงบประมาณที่ไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติในการจ่ายเงินรางวัลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระลับ) 
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 31/3/2547 วันที่ 15 พฤษภาคม 2547) เห็นชอบให้
คณะกรรมการก ากับการตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าครึ่งหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าครึ่งแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามท่ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 กรอบอัตราก าลังบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 60/4/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557)  จึงได้อนุมัติ
กรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว  ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกรอบอัตราก าลังบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 เงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 โรงเรียนได้รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2557  ซึ่งมียอดคงเหลือเพียงพอส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 สรุปประเด็นประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ  สมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน  ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน   
ครูและเจ้าหน้าที่  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 13  

 ตามท่ีได้มีการประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน  ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน  ครูและเจ้าหน้าที่  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557  ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” นั้น  โรงเรียนได้เสนอเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ด้าน  
คือ ด้านบุคลิกภาพ  ด้านจิตสาธารณะและคุณธรรม  และด้านวิชาการ  และที่ประชุมได้สรุปแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทั้ง 3 ด้าน  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า  โรงเรียนควรปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 รายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 91/6/2556 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการบริหารฯ 
(ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
การควบคุมภายในแล้ว  โรงเรียนจึงไดเ้สนอรายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 –กันยายน 2557)  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้เห็นชอบประเด็น 
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 5 ประเด็น  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนได้พิจารณาผลจากการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยพิจารณาท้ังโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในแต่ละประเด็น 
ความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 90/5/2556 วันที่ 11 กันยายน 2556) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งในแผนปฏิบตัิงานดังกล่าวมีกิจกรรม
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
โรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของ
โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า  โรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่ที่ท าคู่ขนานไปกับนักเรียนเก่าท่ีมาช่วย
พัฒนาระบบด้วย  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้เห็นชอบแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเสนอ นั้น  โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 60/4/2557 
วันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ   
 
  



- ๙ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 96/5/2557  วันพุธที ่10 กนัยายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

 ค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารฯ  
ติดตามและให้ข้อคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นรายไตรมาสและประจ าปีงบประมาณ  
รวมถึงการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน  โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก
ของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานของโรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุมและวาระการประชุมที่ส าคัญส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี   
มติที่ประชุม 
 รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙7/6/๒๕๕๗   
ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.2 การจัดท าหอจดหมายเหตุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน ได้น าเสนอแนวคิดในการจัดท าหอจดหมายเหตุฯ ต่อที่ประชุม  
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทในการด าเนินการ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  18.30 น. 
 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


