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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

(สําหรับเผยแพรทางเว็บไซต) 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี ๙๑/๖/๒๕๕๖  

วันพุธท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

*   *   *   *   *   *   * 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

(๑) ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

(๒) ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

(๓) รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 

(๔) ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๕) รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๖) รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๗) ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(๘) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารย นายแพทย ดร. รัชตะ  รัชตะนาวิน) 

(๙) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ) 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกรรมการโดยตําแหนง 

(นางสาวพจนีย  เจนพนัส  ผูแทน) 

(๑๑) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ออมใจ  ไทรเมฆ     ผูแทน) 

(๑๒) ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีกรรมการโดยตําแหนง 

(นางดวงสมร  คลองสารา   ผูแทน) 

(๑๓) ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 

 

 

รายนามกรรมการติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

(๑). ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

รายนามผูรวมประชุม 

(๑) นายชุมพล  เด็ดดวง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ  สํานักงบประมาณ 

(๒) นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๓) นางปาริชาต  ปงสุวรรณ รองผูอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๔) นายประดิษฐ  นวลจันทร ท่ีปรึกษาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๕) นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๖) นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๗) นางจตุพร  ทองไทย ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๘) นางสาวอรอุษา  จันทคร เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๙) นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(๑๐) นางสาวธวชินี  โรจนาว ี เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายวิชาการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น. 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ประธานกรรมการบริหารฯ ไดแจงท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  สํานกังาน 

ก.พ.ร. ไดเชิญประธานกรรมการบริหารฯ และผูบริหารของโรงเรียนรวมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก 

คาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดประชุมครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖  

เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว 

มติท่ีประชุม 

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖ และแกไขมติท่ี

ประชุมวาระท่ี ๔.๘  จาก “เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีไมใชเจาหนาท่ีของโรงเรียน 

เปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ”   เปน  “เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลท่ีไมใชเจาหนาท่ีของโรงเรียนและผูอํานวยการเปนคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูอํานวยการ” 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี ๓.๑ รายงานผลทางคดี: การวางเพลิงอาคารมหิดลวิทยานุสรณ ๒ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ตามท่ีโรงเรียนไดประสบเหตุเพลิงไหมอาคารมหิดลวิทยานุสรณ ๒ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  

โรงเรียนไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนทางกฎหมายแลว  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี ๓.๒ รายงานผลทางคดี: การถูกฟองในศาลปกครอง กรณีการวาจางบริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย 

จํากัด  ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสํานักวิชาการ (อาคารทรงไทย) 

  กรณีการวาจาง บริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย จํากัด  ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสํานักงาน

วิชาการ (อาคารทรงไทย) บริษัทไดรองขออํานาจศาลปกครองใหพิจารณาคืนเงินคาปรับจากการสงงานลาชา  

และระงับการยึดเงินประกันผลงาน  ศาลไดมีคําพิพากษาใหโรงเรียนลดเบี้ยปรับลงและไมตองคืนเงินประกัน

ผลงาน ซ่ึงโรงเรียนเห็นวาเปนการปรับตามสัญญา จึงขอใหสํานักงานคดีปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุดอุทธรณ 

เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  

 

วาระท่ี ๓.๓ การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๔๗ 

  โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

เรียบรอยแลว  มีนักเรียนสนใจสมัครท้ังสิ้น ๑๙,๐๑๐ คน  จําแนกเปน (๑) นักเรียนท่ีสมัครสอบโรงเรียนมหิดล-

วิทยานุสรณ จํานวน ๑๕,๑๑๖ คน  (๒) นักเรียนท่ีสมัครสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน ๘,๖๐๑ คน  

และ (๓) นักเรียนท่ีสมัครสอบโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จํานวน ๕,๒๑๑ คน   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ   

 

วาระท่ี ๓.๔ การเล่ือนเงินเดือน ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖  วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) เห็นชอบให

เลื่อนเงินเดือนใหแกครูและเจาหนาท่ี ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใชหลักเกณฑเดียวกับ

การเลื่อนเงินเดือน ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  โรงเรียนไดดําเนินการเลื่อนเงินเดือนใหแก

ครูและเจาหนาท่ี และจายเงินเพ่ิมพิเศษใหแกผูท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ัน ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แลว 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

วาระท่ี ๓.๕ เงินรางวัลผลการดําเนินงานขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖)  ไดเห็นชอบให

ใชหลักเกณฑในการพิจารณาเงินรางวัลผลการดําเนินงานขององคกร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เชนเดียวกับการพิจารณาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คือ แบงผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลฯ เปน ๓ กลุมตามคะแนน

ประเมิน และแบงเงินรางวัลเปน ๒ สวน  
 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบใหจายเงินรางวัลผลการดําเนินงานขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

วาระท่ี ๓.๖ การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ) 

  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) เห็นชอบให

แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีมิใชเจาหนาท่ีของโรงเรียนเปนคณะอนุกรรมการสรรหา                      

รองผูอํานวยการโรงเรียน โดยมีผูอํานวยการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ นั้น  คณะอนุกรรมการสรรหาฯ               

โรงเรียนไดดําเนินการและรายงานผลการสรรหารองผูอํานวยการฯ 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบให นายเศวต ภูภากรณและ นายชัยวัฒน เชื้อม่ัง ผูผานการสรรหาเปน                         

รองผูอํานวยการโรงเรียนตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑ รายงานการเงินและการบัญชี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

และแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  โรงเรียนไดจัดทํางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียนและรายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณาใหขอคิดเห็นแลว จึงเสนอคณะกรรมการ 

บริหารฯ พิจารณาเห็นชอบ (๑) รายงานการเงินและการบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) รายงานผล 

การตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (๓) เห็นชอบใหโรงเรียน 

จัดสงงบดุลและบัญชีทําการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ผูสอบบัญชีฯ  

ตรวจรับรองกอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พรอมนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

ขอความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามท่ี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 

3. เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงงบดุลและบัญชีทําการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ให บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  ผูสอบบัญชี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

4. เห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 
 

วาระท่ี ๔.๒ รายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

และประเด็นความเส่ียงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๘๘/๓/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ไดเห็นชอบ 

ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวนั้น คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงของโรงเรียนไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาว และไดจัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานแลว โรงเรียนจึงเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และโรงเรียน

เสนอประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นชอบใน

หลักการสําหรับประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหขอคิดเห็น  
 

วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

และแผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๘๖/๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๖) ไดเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม

ภายในของโรงเรียนไดรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในและโรงเรียนได 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  และเสนอขอความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  และเห็นชอบแผนปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วาระท่ี ๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๘๘/๓/๒๕๕๖  วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  รับทราบ 

การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารงาน

บุคคล (ครั้งท่ี ๕๓/๒/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖) เสนอ  โรงเรียนไดสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

วาระท่ี ๔.๕ รายงานการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๘๕/๖/๒๕๕๕  วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)  ไดเห็นชอบ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ซ่ึงแบงเปน ๒ ระบบยอย  ไดแก 

(๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบวิชาการ และ (๒) การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบงานบุคคล โรงเรียนไดรายงานการดําเนินงานตามโครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบ โดยใหดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

 

วาระท่ี ๔.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี ๕๕/๔/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) ไดอาศัย

อํานาจตามขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มอบหมายใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เปนประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกข  และขอความ

เห็นชอบใหโรงเรียนใชหลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตามขอ ๕๖ (๒) (๓) และ (๔) ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี ๒๐/๒/๒๕๔๙ วันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙) กําหนด 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ 
 

วาระท่ี ๔.๗ รายงานประจําป ๒๕๕๖ 

  ในการจัดทํารายงานประจําป ๒๕๕๖  คณะทํางานในการจัดทํารายงานประจําปฯ ไดเสนอ 

โครงรางรายงานประจําป ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี ๔.๗ 

 

 

มติท่ีประชุม 

  ท่ีประชุมไดใหทํารายงานประจําปโดยเปรียบเทียบขอมูลกับปท่ีผานมา สะทอนการดําเนินงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร และควรมีขอมูลการติดตามผลงานนักเรียนเการวมท้ังบทบาทของโรงเรียนในการ

ชวยเหลือสังคม 

 

 

 

 



- ๗ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

วาระท่ี ๔.๘ การปรับปรุงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕   

  โรงเรียนไดใชขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕  มาไดระยะหนึ่งแลว จึงขอปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสมกับคาครองชีพ สภาวการณปจจุบัน และ

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  (ครั้งท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และจากหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค๐๔๐๖.๔/ว.๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ

จากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ําป ๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม   

  เห็นชอบ 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี ๕.๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี ๙๐/๕/๒๕๕๖  วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) ไดเห็นชอบให 

รองศาสตราจารยเอกชัย  ลีลารัศมี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

เปนประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และผูตรวจสอบภายในของโรงเรียนเปนเลขานุการ  โดยให

เชิญผูทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกเปนกรรมการ และใหเชิญ ศาสตราจารยสุรพล  นิติไกรพจน  เปนท่ีปรึกษาของ

คณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงประธานกรรมการบริหารฯ ลงนามแตงตั้งเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๕.๒ คณะกรรมการกําหนดแนวทางขับเคล่ือนการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ดวยโรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียน เพ่ือ

รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พ.ศ. ๒๕๔๓  โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากทุกแขนง

มารวมเปนคณะกรรมการ  และไดเชิญ ศาสตราจารยยงยุทธ  ยุทธวงศ  รองศาสตราจารยเอกชัย ลีลารัศมี  และ

นางฉันทวิทย  สุชาตานนท  เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ดวย  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๕.๓ ผลการดําเนินงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  โรงเรียนไดเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

วาระท่ี ๕.๔ ความสําเร็จของการใชผลสํารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการใหบริการ 

  คํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

กําหนดให “ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการใหบริการ” เปนตัวชี้วัดการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

โดยจะตองวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของปท่ีผานมา นํามากําหนดแนวทางในการ

ปรับปรุงงานตามผลการสํารวจ  โรงเรียนจึงขอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจในการ

ใหบริการตามโครงการฝกอบรมเรื่อง “การบริการสูความเปนเลิศ”  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ   

 

วาระท่ี ๕.๕ การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  คํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

ไดกําหนดให “รอยละความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครองท่ีมีตองานบริการของโรงเรียน”  เปนตัวชี้วัดหนึ่ง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  โรงเรียนไดวาจาง รองศาสตราจารย ดร. สมสรรญก วงษอยูนอย  

เปนผูสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

ผูดําเนินการสํารวจไดนําเสนอรายงานสรุป 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี ๕.๖ รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามท่ีโรงเรียนไดรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น โรงเรียนไดจดัทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว  

ซ่ึงโรงเรียนจะไดนํารายงานการประเมินตนเองดังกลาวแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือทราบตอไป 

  สําหรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  สํานักงาน ก.พ.ร. 

ไดเชิญประธานกรรมการบริหารฯ และผูบริหารของโรงเรียนรวมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก  

คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวนัท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  และใหโรงเรียนหาขอมูลงานวิจัยของแพทยเพ่ือนํามาเจรจากับ ก.พ.ร. ในปถัดไปวา 

การเรียนแพทยก็สามารถท่ีจะเปนนักวิจัยไดเชนกัน  

 

 



- ๙ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ ๙1/6/๒๕๕6  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งตอไป 

  โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งป  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ กําหนดการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

 

 

 นางจตุพร  ทองไทย 

 ผูบันทึกการประชุม 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 

 ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 


