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ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์
ครั้งที่ 100/3/2558 

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 
ณ ห้องประชมุ ศาสตราจารย์ ดร. สปิปนนท์  เกตทุตั  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์

*   *   *   *   *   *   * 
 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

(ผู้แทน รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมริัตน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร) 
9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางสาวพจนีย์  เจนพนัส    ผู้แทน) 
10. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายทวีศักด์ิ  กออนันตกูล) 
11. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
12. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการทีต่ดิภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
1. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 
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รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายชัยวัฒน์  เช้ือมั่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
4. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
6. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวธวชินี  โรจนาวี ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ระเบยีบวาระที ่ 1.1 การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบรหิารฯ 
 การประชุมครั้งน้ี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เป็นครั้งแรก  และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล   
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้เข้าประชุมแทน รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร ์  
ภูมริัตน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งติดประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 1.2 การอบรมหลกัสตูร Leader for School ณ สาธารณรฐัสิงคโปร ์
 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนในการเข้าอบรมหลกัสูตร Leader for School จํานวน  
1 ทุน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ให้เข้าอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ณ National Institutte of Education  สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558  เป็นเวลา
ประมาณ 2 สปัดาห์ 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบและรูส้ึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกลา้ล้นกระหม่อม  พร้อมทั้งขอให้
ผู้อํานวยการโรงเรียนฯ รายงานผลการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 
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ระเบยีบวาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ  ครัง้ที่ 99/2/2558 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 99/2/2558  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 น้ัน  ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 99/2/2558  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบยีบวาระที ่ 4.1 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ  สมาคมผูป้กครองและครูฯ   

ผู้แทนผูป้กครองนักเรียนเกา่-นักเรียนปจัจุบนั  ผูแ้ทนนกัเรียนเก่า-นักเรียนปัจจุบนั  
ครูและเจ้าหนา้ที่  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  ครั้งที่ 14 (ประจาํป ีพ.ศ. 2558) 

 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ  สมาคมผูป้กครองและครูฯ  ผูแ้ทนผู้ปกครองนักเรียน
เก่า-นักเรียนปัจจุบัน  ผูแ้ทนนักเรียนเก่า-นักเรียนปัจจุบัน  ครแูละเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  ประจําปี พ.ศ. 2558  
เป็นการประชุมครั้งที่ 14   ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 
2558  และโรงเรียนได้ร่างกําหนดการประชุมฯ และประเด็นในการระดมความคิด 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ พร้อมทั้งได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับรูปแบบการจัดการประชุม  
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.2 โครงร่างรายงานประจําปี  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ในการจัดทํารายงานประจําปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โรงเรียนได้เสนอโครงร่างฯ โดยใช้ประเด็น
ของรายงานประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นหลักในการดําเนินการ 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนจัดทํารายงานประจําปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามโครงร่างฯ  
ที่เสนอ   
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.3 คณุสมบตัิในการสมัครสอบคดัเลือกเพื่อเข้าเปน็นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่4  

ของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  กรณศีกึษาแบบการจัดการศกึษาโดยครอบครัว 
(Home school)  และกรณศีกึษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 

 ด้วยโรงเรียนได้รับหนังสือสอบถามคุณสมบัติการสมัครสอบเข้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ กรณีศึกษาแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) พร้อมน้ี  โรงเรียนได้ขอ
หารือเพ่ิมเติมในกรณีมีผูท้ี่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  
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ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลอืกเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
มตทิีป่ระชุม 
 ที่ประชุมเสนอให้โรงเรียนหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.4, 4.5 และ 4.6  ผลการประเมินการปฏบิตังิาน  การพิจารณาคา่ตอบแทนรายเดือน 

และคา่ตอบแทนแปรผันตามผลการดาํเนนิงานของผู้อํานวยการ 
โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์ประจําครึ่งแรกของปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระลบั) 

 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในตําแหน่งผูอํ้านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี   
นาคะผดุงรัตน์)   กําหนดให้ผูอํ้านวยการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ  
ทราบทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  ได้รายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของ
ผู้อํานวยการต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
ระเบยีบวาระที ่ 5.1 รายงานผลการเขา้เรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 ปกีารศกึษา 2558 
 ตามท่ีโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แล้วน้ัน  
บัดน้ี โรงเรียนได้รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2558  มีนักเรยีนทั้งสิ้น 240 คน   
เป็นนักเรียนหญิง 80 คน  และนักเรียนชาย 160 คน   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.2 การตรวจเย่ียมโรงเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
 โรงเรียนได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจเย่ียมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ 
มอบนโยบาย  และโรงเรียนได้รับแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบรับการมาโรงเรียนและมอบ
นโยบาย  ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ 5.3 รายงานการเงนิและการบญัชี  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 2 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี   
ณ ไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.4 รายงานผลการดาํเนินการระบบควบคุมภายใน  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 :  

ไตรมาสที่ 2 
 คณะกรรมการดําเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
การควบคุมภายในแล้ว  โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  5.5 รายงานผลการดาํเนินการบริหารความเสีย่ง  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 :  

ไตรมาสที่ 2 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

รบัทราบ 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.6 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ  ประจาํปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 2 
 โรงเรียนได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบและได้รายงาน 
การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.7 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบคุคล ประจาํปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 2 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที ่64/2/2558  วันที่ 24 
เมษายน 2558) ได้เห็นชอบแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

ระเบยีบวาระที ่ 5.8 รายงานผลการดาํเนินงานดา้นภารกิจหลกัของโรงเรียน ประจําปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2558 : ไตรมาสที่ 2 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที ่2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ   
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.9 โครงการจัดสง่นักเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายไปศึกษาดูงานทีเ่ซิร์น ประจําป ี 

พ.ศ. 2558  และโครงการคดัเลอืกครูฟสิกิสเ์พื่อเขา้ร่วมค่ายฤดูร้อน Science 
Educational Program ประจําปี พ.ศ. 2558 

 ครูและนักเรียนของโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

1. นักเรียนจํานวน 2 คน และครูจํานวน 1 คน เข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจําปี พ.ศ. 2558 ณ สมาพันธรัฐสวิส   

2. ครูจํานวน 1 คน (จากจํานวนผู้แทนประเทศไทย 2 คน) เข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูฟิสิกส ์
เพ่ือเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Educational Program ประจําปี พ.ศ. 2558  ณ Lawrence Livermore 
National Laboratory  สหรฐัอเมริกา   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.10 รายงานผลการศกึษาต่อของนักเรียนทีส่ําเร็จการศกึษาในปกีารศกึษา 2557 
 โรงเรียนได้รวบรวมข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรยีนที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557   
ณ วันที่ 17 เมษายน 2558  สรุปได้ว่านักเรียนของโรงเรียนได้รับสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
จํานวน 298 สิทธ์ิ  ในจํานวนน้ี มีสิทธ์ิได้รบัทุนการศึกษา จํานวน 58 คน จาก 14 แหล่งทุน   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.11 (ร่าง) มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ของเจ้าหน้าที่โรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ์
 โรงเรียนจึงได้เสนอ (ร่าง) มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 64/2/2558  วันที ่24 เมษายน 
2558) แล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
 ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตว่า ควรจะระบุให้ชัดเจนว่า หัวหน้าสาขาวิชาต้องมีภาระงานสอนด้วย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

ระเบยีบวาระที ่ 5.12 (ร่าง) ระเบียบโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงนิ 
ประจําตาํแหน่งของเจ้าหนา้ที่และผูบ้รหิาร 

 โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย 
เงินประจําตําแหน่งของเจ้าหน้าที่และผู้บรหิาร  ทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  
(ครั้งที่ 64/2/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558) แล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.13 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และคะแนนผลการประเมินการปฏบิตังิาน

ตามคํารบัรองการปฏบิตังิานของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

 โรงเรียนได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัด นํ้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวช้ีวัดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.  แต่สํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้แจ้งยืนยันการให้คะแนนตามเดิม  พร้อมทั้ง ให้โรงเรียนยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ  ซึ่งโรงเรียนได้แจ้งยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ กลับไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.14 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assesment Report: SAR)   

ตามคํารบัรองการปฏบิตังิานของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน) 

 ตามท่ีโรงเรียนได้ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ัน  โรงเรียนได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 -31 มีนาคม 2558) เรียบร้อยแล้ว     
ซึ่งโรงเรียนจะได้นํารายงานการประเมินตนเองดังกล่าวแจ้งไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือทราบต่อไป 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี99/2/2558  วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

ระเบยีบวาระที ่ 5.15 การจัดทาํคู่มือสําหรบัประชาชน ตามพระราชบญัญตักิารอํานวยการความสะดวก 
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
มาตรา 7  ได้กําหนดให้หน่วยงานที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาตจัดทําคู่มอืสําหรับ
ประชาชน  และให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน  โรงเรยีนจึงพิจารณาเห็นว่า คู่มือสําหรับ
ประชาชนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของโรงเรียนที่ควรจะเผยแพร่ใหแ้ก่ประชาชน ได้แก่ (1) คูม่ือการรับสมัคร
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และ (2) คู่มือการขอ
เอกสารรับรองจากโรงเรียนเพ่ือประกอบการไปศึกษาต่อ 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบยีบวาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณค์รั้งต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหน่ึงปี  
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
 
เลกิประชุมเวลา  17.20 น. 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


