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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 93/2/2557  วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ์

ครั้งที ่93/2/๒๕๕๗ 
วันพธุที ่19 มีนาคม พ.ศ. 255๗ 

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
*   *   *   *   *   *   * 

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

(ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง แพทย์หญิงวณิชา  ชื่นกองแก้ว     ผู้แทน) 
9. ผู้อํานวยการสาํนักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิร)ิ 
10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นายกมล  รอดคล้าย  ผู้แทน) 
11. ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผู้แทน) 
12. ผู้อํานวยการสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง่ 

(นางดวงสมร  คล่องสารา    รักษาการผู้อํานวยการ) 
13. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
รายนามกรรมการที่ติดภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
1. นายกฤษณพงศ์   กีรติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 93/2/2557  วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายชัยวัฒน์  เช้ือม่ัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นายบรรจบ  วงศโ์กมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
7. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เร่ิมประชมุเวลา 13.30 น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
วาระที่ 1.1 สรุปพระราชดําริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกมุารี เป็นการส่วนพระองค์ 
  โรงเรียนได้สรุปพระราชดําริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เม่ือวันศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2557  เวลา 14.30 – 16.05 น.   
ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา   
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 1.2 การทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี  
  ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557  วันที่ 8 มกราคม 2557)  เสนอให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ท่ีมีต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เนื่องในวโรกาสทีท่รงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ในวันท่ี 2 เมษายน 
2558 นัน้  โรงเรียนได้จัดทาํโครงร่างของหนงัสือเฉลิมพระเกียรติฯ โดยน้อมนําพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงพระราชทานให้โรงเรียนในแต่ละครัง้ที่เข้าเฝ้าฯ  
หรือเสด็จพระราชดําเนินมาโรงเรียน และหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นีน้่าจะเปน็คู่มือท่ีสามารถนําไปขยายผลใช้
ต่อไปได้   
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 93/2/2557  วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

วาระที่ 1.3 ข้อมูลนกัเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  รุน่ที ่11 – 16  
  โรงเรียนได้เสนอข้อมูลของนักเรียนเก่าโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  รุ่นที่ 11 – 16  
ซ่ึงเปน็รุ่นท่ีจบการศึกษาในปีการศึกษา 2546 – 2551   
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 1.4 แนวคิดในการจัดทําหอจดหมายเหตุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
  โรงเรียนได้วางแผนท่ีจะปรับปรุงอาคารเรือนไทยเปน็หอจดหมายเหตุ  จึงได้เชิญผู้แทนจาก
บริษัทปโิก (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน  มานําเสนอแนวคิดในการจัดทําหอจดหมายเหตุ  โรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์ ต่อที่ประชุมเพ่ือนําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรบัปรุงและดําเนนิการ 
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบในหลกัการโดยใหโ้รงเรียนประสานกับบริษัทเพ่ือปรบัปรงุรปูแบบและแนวคิดในการ
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ   
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครัง้ที ่92/1/2557 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งท่ี ๙2/1/2557  
เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2557 นั้น  ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวและรายงาน 
การประชุมฉบบัเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 2 
มตทิี่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 92/1/2557 
เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2557  โดยมีข้อแก้ไขดังนี ้

- ให้ปรับรวมมติของวาระการประชุมท่ี 4.5, 4.6 และ 4.7 ไว้ด้วยกัน 
- แก้ไขมติท่ีประชุมวาระท่ี 6.2 จาก “รับทราบ” เปน็ “เหน็ชอบและมอบให้โรงเรียนดําเนนิการ

ตามเสนอ” 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันท่ี 8 มกราคม 2557)  เห็นชอบให้
โรงเรียนจ้างคณะวิจัยจากศนูย์วิจัยและบรกิารวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  เปน็ผูดํ้าเนินการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นัน้  ผู้ดําเนนิการสํารวจฯ ได้เสนอแนวประเด็นคําถาม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 93/2/2557  วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

สําหรับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก  และแบบสอบถามท่ีใช้ใน
การสํารวจความพึงพอใจในคณุภาพการใหบ้ริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557   
มตทิี่ประชุม 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วให้ข้อคดิเห็นว่า  หากลดจํานวนข้อคําถามลง  เลือกเฉพาะประเด็นหลัก ๆ
ท่ีสําคัญ  น่าจะทําให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า 
 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.1 การเล่ือนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิม่พิเศษ  ประจําครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน ประจําครึง่แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอนกุรรมการ
บริหารงานบุคคล (ครั้งที ่57/1/2557  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557) ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 
พิจารณาหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนให้แกค่รูและเจ้าหนา้ท่ี  ประจําครึง่แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบให้ครแูละเจ้าหน้าท่ีได้รับการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน ประจําครึง่แรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตามที่คณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  

2. มอบให้คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลือ่นเงนิเดือนของครู
และเจ้าหน้าท่ีท่ีบรรจุตามโครงสร้างเงนิเดือนใหม่ แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ 
 
วาระที่ 4.2 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที ่6 ปกีารศกึษา 2556 
  โรงเรียนได้ดําเนนิการประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจําปีการศกึษา 2556 เแล้ว  มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สําเร็จการศึกษาจํานวน 238 คน  เป็นนักเรียน
หญิงจํานวน 95 คน และนักเรียนชายจํานวน 143 คน  โดยมีรายละเอียดของผลการเรียนเฉลี่ยและผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนแต่ละคน  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 4.2 
และกําหนดจัดงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์  เพ่ือมอบประกาศนียบัตร ในวันท่ี 25 มีนาคม 2557 
มตทิี่ประชุม 
  1.  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษา 2556  
จํานวน 238 คน 
  2.  ต่อไปควรมีรายละเอียดในกรณีทีน่ักเรียนลาออกก่อนสําเร็จการศึกษาด้วย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 93/2/2557  วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

วาระที่ 4.3 การขออนมุัติจ้างผู้สอบบญัชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพยสิ์นของโรงเรียน   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  พระราชกฤษฎกีาจัดต้ังโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 36 วรรคสอง  
กําหนดว่า “ในทุกรอบปี ให้สํานักงานการตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการแต่งต้ังด้วย
ความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เปน็ผูส้อบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงนิและทรัพย์สนิ
ของโรงเรยีน  โดยแสดงความคิดเห็นเปน็ขอ้วิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกลา่วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและ
ได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบนัทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ”  
  ในการนี้  โรงเรียนจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด เป็นผูส้อบบญัชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรยีน ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ในวงเงนิ 150,000 บาท 
มตทิี่ประชุม  
  ให้โรงเรียนประสานกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือเปรียบเทียบวงเงนิในการจ้าง  แล้วเสนอ 
ท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 
วาระที่ 4.4 การเพิม่เจ้าหน้าทีก่ลุ่มครูที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก 
  เนื่องจากโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์เปน็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ  โรงเรียนจึงเห็นว่า
ควรจะมีครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างน้อยรอ้ยละ 40 (หรอื 40 คน)   โรงเรียนจึงเห็นควรให้มีการ
สนบัสนนุใหค้รไูปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ิมเติมโดยใช้เงินสะสมของโรงเรียนส่วนหนึง่และจากงบประมาณ
ของรัฐอีกส่วนหนึง่  คณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 57/1/2557  วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557)  
จึงเห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นดังกล่าว 
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบในหลกัการ  โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี ้

1. ควรเปรียบเทียบสัดส่วนของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับโรงเรียนใน
ต่างประเทศด้วย อาจเปรียบเทียบเป็นรายสาขา  ซ่ึงบางสาขาอาจไม่จําเปน็ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

2. ให้โรงเรียนประสานเพ่ือสรรหาทุนจากหนว่ยงานภายนอกด้วย 
3. อาจจะประสานกบัมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการ (พิเศษ)  การร่วมสอนและ

การวิจัย 
 
วาระที่ 4.5 การสร้างครูในอนาคต 
  ตามที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้วางแผนการสร้างครูในอนาคตโดยการให้ทุนแกน่ักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศและให้ทุนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีกําลงัศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพ่ือศึกษาต่อจนจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกเพ่ือบรรจแุต่งต้ังเปน็ครูของ
โรงเรียนนัน้  โรงเรียนจึงรายงานความก้าวหน้าของนักเรยีนท่ีได้รบัทนุของโรงเรียนจํานวน 2 คน และ 
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เสนอแนวคิดในการสร้างครูในอนาคตโดยการให้ทุนนักศึกษาเพ่ือมาบรรจุแต่งต้ังเปน็ครูของโรงเรียนหลังจาก
สําเร็จการศึกษาต่อที่ประชุม   
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบในหลกัการตามท่ีโรงเรียนเสนอ 
 
วาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา 6 เดือนแรก  ในการปฏิบัตหินา้ที่ตําแหน่ง 

รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์  (วาระลับ) 
  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 43/3/2549 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2549)  มีมติให้
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจัดให้มีการประเมินผลการปฏบิัติงานในช่วง 6 เดือนแรกของการปฏบิัติหน้าท่ี
ตําแหนง่รองผูอํ้านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 
  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 57/1/2557 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557) จึงให้
โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทั้งชุดยกเว้น
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน เปน็คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา 6 เดือนแรก  ในการปฏบิัติหน้าท่ี
ตําแหนง่รองผูอํ้านวยการฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 75/1/2554 วันท่ี 12 มกราคม 2554) ควบคูไ่ปกบัระบบการประเมิน 
การปฏบิัติงานตามเกณฑ์ภาระงาน แล้วนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา 6 เดือนแรก ในการปฏบิัติ
หน้าท่ีตําแหนง่รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  พร้อมทั้งเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การประเมินและ 
แบบประเมินผลการปฏบิัติงานฯ ควบคู่ไปกบัระบบการประเมินการปฏิบติังานตามเกณฑ์ภาระงาน 
 
วาระที่ 4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน ประจําคร่ึงแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 (วาระลับ) 
  คณะอนุกรรมการกํากับการตรวจสอบและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน (นางพรรณี  ล้ิมศิริวัฒน์) ประจําครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว  ดังรายละเอียด
ท่ีประธานอนุกรรมการตรวจสอบฯ (รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี) รายงานต่อทีป่ระชุม 
มตทิี่ประชุม 
  เห็นชอบตามทีค่ณะอนุกรรมการกํากับการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 
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วาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
วาระที่ 5.1 รายงานผลการสอบบัญชแีละประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สินของโรงเรียน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย นายพจน์  อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ได้รายงาน
ผลการสอบบญัชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรยีน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลได้พิจารณารายงานผลการสอบบัญชีฯ แล้ว สรปุได้ดังนี ้

(1) ผลการตรวจสอบงบการเงิน  เห็นว่างบการเงินของโรงเรียนแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2556  แสดงผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรับปนีี้สิน้สุดวันเดียวกัน  
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(2) ผลการประเมินการใช้จ่ายเงนิและทรัพย์สนิของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดทําแผน
งบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายจริงและการทบทวนแผนงบประมาณระหว่างป ี
เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานจรงิ การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนส่วนใหญ่
เปน็ไปตามแผน 

(3) ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  เห็นว่าโรงเรียนปฏิบัติงานเปน็ไปตามกระบวนการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มตทิี่ประชุม 
1. รับทราบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรพัย์สินของโรงเรียน  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. เห็นชอบให้โรงเรียนสง่รายงานผลการสอบบญัชีฯ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปยัง

สํานักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
วาระที่ 5.2 รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏบิัติงานของโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  แล้ว 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 5.3 คํารับรองการปฏิบัตงิานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งแบบคาํรับรองและเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว้  
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
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วาระที่ 5.4 การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ตามระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

  เม่ือวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557  สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้สง่คณะผูป้ระเมินจํานวน 3 คน  เข้ามาประเมินผลคุณภาพภายนอก 
รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 5.5 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทํารายงานการเงนิและการบัญชี ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว   
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
  
วาระที่ 5.6 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ณ ส้ินไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  แล้ว 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 5.7 ผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารทรพัยากรบุคคล ณ ส้ินไตรมาสที ่1   

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 57/1/2557 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2557)  
ได้เห็นชอบผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 และให้โรงเรียนเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบ 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 5.8 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับ “รางวัลบริการภาครฐัแห่งชาต ิประจําปี พ.ศ. 2556” 
  โรงเรียนได้เสนอผลงานด้านการบริการวิชาการ โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนห้อง
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง “การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือเข้ารับการพิจารณา
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
คร้ังที่ 93/2/2557  วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

รางวัล “การพัฒนาการบริการที่เปน็เลิศ” ผลปรากฏว่า โรงเรียนได้รับรางวัล “การพัฒนาการบริการที่เป็นเลศิ 
ระดับดีเด่น” ประจําปี พ.ศ. 2556 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
วาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์คร้ังต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึง่ปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 6.1 
มตทิี่ประชุม 
  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ คร้ังท่ี ๙4/3/๒๕๕๗   
ในวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา 15.00 น. 
 
เลิกประชุมเวลา  15.55 น. 
 
 นางจตุพร  ทองไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน ์
 ผู้บนัทึกการประชุม ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 


