
- ๑ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที ่14 พฤษภาคม 2557 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 94/3/๒๕๕๗ 
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 255๗ 

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

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

(รองศาสตราจารย์จิตรกมล  ธนศักดิ์     ผู้แทน) 
10. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ) 
11. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล) 
12. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยต าแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา    ผู้แทน) 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ท่ีปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน) 
6. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 93/2/2557 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 93/2/2557  
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นั้น  ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 
มติที่ประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 
93/2/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557  โดยไมม่ีข้อแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี 3.1 การเลื่อนเงินเดือนประจ าครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของครูและเจ้าหน้าที่ 

ที่ได้รับเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่ 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 93/2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557)  ได้มอบให้
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มครูที่ได้รับเงินเดือน
ตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่ หรือบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554  และการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ปฏิบัติการที่ได้รับเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่ หรือบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555  แล้วเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบนั้น  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 58/2/2557 วันที่ 23 เมษายน 
2557) ได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที ่14 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 3.2 การขออนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 93/2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557) ได้เสนอให้
โรงเรียนเจรจาต่อรองราคากับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด พร้อมทั้งหาข้อมูลบริษัทสอบบัญชีรายอื่นเพ่ือ
เปรียบเทียบ นั้น   โรงเรียนได้ด าเนินการแล้ว  
มติทีป่ระชุม 
  อนุมัติให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการจ้างบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
 
วาระท่ี 3.3 การสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของโรงเรียน 
  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 93/2/2557  วันที่ 19 มีนาคม 2557) เห็นชอบใน
หลักการให้โรงเรียนด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพ่ือทดแทนคนปัจจุบันซึ่งจะเกษียณอายุ 
การปฏิบัติงาน นั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและท าหนังสือเวียนขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารฯ เกี่ยวกับผลการสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแล้ว  เนื่องจาก ระเบียบโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2550 ข้อ 6 ก าหนดว่า “การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการและผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เมื่อ
คณะกรรมการเห็นชอบแล้วจึงแต่งตั้งต่อไป”   
มติที่ประชุม 
  รับทราบและเห็นชอบ 
 
วาระท่ี 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา 6 เดือนแรก ในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของ นางปาริชาต  ปังสุวรรณ (วาระลับ) 
  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 93/2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2557) เห็นชอบให้
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทั้งชุดยกเว้นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานช่วงเวลา 6 เดือนแรกในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ควบคู่ไปกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ภาระงาน นั้น  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานช่วง 6 เดือน
แรกในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของ นางปาริชาต  ปังสุวรรณ แล้ว 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา 6 เดือนแรกในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฯ 
ของ นางปาริชาต  ปังสุวรรณ  ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 การประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ   

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-นักเรียนปัจจุบัน  ผู้แทนนักเรียนเก่า-นักเรียนปัจจุบัน   
ครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 13  (ประจ าปี พ.ศ. 2557) 

  คณะกรรมการบริหารฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า - ปัจจุบัน  ผู้แทนนักเรียนเก่า - ปัจจุบัน  ครูและ
เจ้าหน้าที่ เป็นประจ าทุกปี   ส าหรับการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2557  เป็นการประชุมครั้งที่ 13  ได้ก าหนด 
ให้มีการประชุมในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557  โรงเรียนจึงเสนอก าหนดกรอบการประชุม 
มติที่ประชุม 
  รับทราบก าหนดการจัดประชุมร่วมฯ  และที่ประชุมได้เสนอหัวข้อในการประชุม คือ  
“การพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (English Summer Camp) 
  โรงเรียนได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Summer Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2557  ที่มีคะแนนสอบ MWITS-TEP เทียบเท่าคะแนน TOEFL ต่ ากว่า 501 ซึ่งมีจ านวน 24 คน  
โดยได้ประสานกับ ASEAN University และสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด าเนินการจัดค่ายเป็นเวลา 
2 สัปดาห์ หรือ 70 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 6 – 16 พฤษภาคม 2557  มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา
ควบคู่กับครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 12 คน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเรียนในต่างประเทศมากท่ีสุด  กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นนี้จะเน้นการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน  ในบริบทด้านวิชาการ 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.2 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  โรงเรียนมีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะเริ่มน าร่องในปีการศึกษา 
2557  จ านวน 2 ห้องเรียน  โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในระดับสูง 
และมีความสนใจจ านวน 48 คน  และได้จัดเตรียมตารางสอนและครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการใข้ภาษาอังกฤษส าหรับจัดการเรียนการสอน  
มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที ่14 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 5.3 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 
  โรงเรียนได้ท าความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนร่วมกัน  โดยเริ่มเมื่อปีการศึกษา 2556 ได้แก่ 

- Thomas Jefferson High School for Science and Technology  สหรัฐอเมริกา   
ได้ร่วมมือกันท าโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ในหัวข้อ “Analyzing HR Diagram to Find the Age of 
an Open Cluster Employing New Method of Doing Researches”  โดยนักเรียนของโรงเรียนที่ร่วมท า
โครงงานนี้เป็นนักเรียนกลุ่ม สอวน. ดาราศาสตร์ และนักเรียนของโรงเรียนได้เริ่มเก็บข้อมูลแล้ว 

- Nation Junior College (NJC) สาธารณรัฐสิงคโปร์  ได้ร่วมมือกันท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 โครงงาน ได้แก่ (1) An equivalence relation on {0, 1, 2}*  (2) Find the simple form of 
polynomial such that coefficient could generate one less degree of polynomial that all have 

roots over    when   is prime และ (3)  Broadcast domination and multipacking ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการด าเนินการท าโครงงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนร่วมกัน 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
 
วาระท่ี 5.4 โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจ าปี พ.ศ. 2557 
  ด้วยโรงเรียนได้ส่งใบสมัครของครูจ านวน 1 คน และนักเรียนจ านวน 6 คน เพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น (High School Visit 
Program at CERN) ประจ าปี พ.ศ. 2557  ณ สมาพันธรัฐสวิส  ระหว่างวันที่  1-7 มิถุนายน 2557   
ซึ่งโครงการฯ ได้คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อแด่  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว  ปรากฏว่า   
ครูและนักเรียนของโรงเรียนอีกจ านวน 4 คน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ  
 
วาระท่ี 5.5 การบันทึกพฤติกรรมนักเรียนประจ า ผ่านระบบ online 
  ด้วยโรงเรียนมีนโยบายให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมและดูแลนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพกายและใจ  ด้านครอบครัว  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในด้าน
พฤติกรรมและการพัฒนาการของนักเรียนและหาแนวทางส่งเสริมหรือช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  ดังนั้น โรงเรียนจึง
ได้จัดท าแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนผ่านระบบ online   
มติที่ประชุม 
  รับทราบ  โดยขอให้โรงเรียนทบทวนให้เกิดความชัดเจนถึงผลที่จะตาม  โดยพยายามเน้น
คุณลักษณะเชิงบวกของนักเรียน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 5.6 การจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 
  โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่  
6-10 พฤษภาคม 2557  สรุปผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในภาพรวม  เป็นดังนี้  
รางวัลเหรียญทอง จ านวน 7 รางวัล  รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 10 รางวัล   รางวัลเหรยีญทองแดง จ านวน  
15 รางวัล  รางวัลเกียรติคุณประกาศ จ านวน 26 รางวัล  รางวัลชมเชย จ านวน 41 รางวัล  และรางวัลพิเศษ 
จ านวน 10 รางวัล ซึ่งประกอบด้วย  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด  รางวัลคะแนน 
ภาคปฏิบัติการสูงสุด  รางวัลคะแนนพิเศษในการแก้ปัญหาโจทย์ (Best Solution)  รางวัลคะแนนสูงสุดของ 
ศูนย์ สวอน. แต่ละภูมิภาค รวม 5 ภูมิภาค และรางวัลส าหรับนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนขยายผลที่ได้รับรางวัล  
ซึ่งมีจ านวน 3 คน  ส่วนผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รายงานในวาระท่ี 5.7 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.7 ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  

ประจ าปี พ.ศ. 2557 
  นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557  สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ของนักเรียน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ดังนี้ 
 

สาขา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เกียรติคุณประกาศ 

ชีววิทยา (1) 5 1   
ดาราศาสตร์ 2 2 2 1 

เคมี 3 4 1  
คอมพิวเตอร์ 3 2 1  

ฟิสิกส์ 2 2 2  
คณิตศาสตร์  4 2  

หมายเหต ุ (1)  สาขาชีววิทยา นายอริญชย์  วงศ์พร้อมมูล ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนรวมสูงสุด 
   นายสุทธภิัทร  หวังผลพัฒนศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด 
 (2) สาขาดาราศาสตร์ นายณวรรต  สวัสดิ์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนนรวมสูงสุด คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด  
    และเป็นผู้แทนประเทศไทย 
   นายกันตก์วี  ศรียุทธศักดิ ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นผู้แทนประเทศไทย 
   นางสาวมนต์ชาดา  สุขหร่อง ได้รับรางวัลเหรียญเงินและนักดาราศาสตร์หญิงยอดเยี่ยม 
 (3) สาขาเคมี นายภัคพล  ปรัชญาธรรมกร ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นผู้แทนประเทศไทย 
 (4) สาขาคอมพวิเตอร์ นายปิ่นพงศ์  สขุแกว้ ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนรวมสูงสุด 
   นายปภพ  เรืองเดช ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที ่14 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 5.8 รายงานการเงินและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : สิ้นไตรมาสที่ 2  
  ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดท ารายงานการเงินและการบัญชี ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาแล้ว   
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.9 รายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  :  

สิ้นไตรมาสที่ 2 
  คณะกรรมการด าเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดท ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน แล้ว  โรงเรียนจึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินการระบบควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.10 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : สิ้นไตรมาสที่ 2  
  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้เห็นชอบประเด็น 
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 5 ประเด็น ซึ่งโรงเรียนได้สรุปรายงานผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  แล้ว  
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 : สิ้นไตรมาสที่ 2 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๐/๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) ได้เห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงในแผนปฏิบัติงาน
ดังกล่าวมีกิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบอยู่ด้วยนั้น  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการด าเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว 
มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 

วาระท่ี 5.12 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 : สิ้นไตรมาสที่ 2 

  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 92/1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2557) ได้เห็นชอบ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น  โรงเรียนได้
เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว  
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.13 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : 

สิ้นไตรมาสที่ 2 
  ค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารฯ  
มีอ านาจในการติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการด าเนินงานด้าน
ภารกิจหลักของโรงเรียน  โรงเรียนได้เสนอผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.14 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) 
  ตามท่ีโรงเรียนได้ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 นั้น  ขณะนี้ โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งโรงเรียน
ได้น ารายงานการประเมินตนเองดังกล่าวแจ้งส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบต่อไป 
มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5.15 การปรับปรุงส านักวิชาการ (อาคารทรงไทย) 
  ตามท่ีโรงเรียนได้รายงานผลทางคดีกับบริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย จ ากัด ในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงส านักงานวิชาการ (อาคารทรงไทย)  และผลการหารือกับศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์   
กรณีท่ีพบการรั่วซึมบริเวณหลังคาของอาคารว่า  ให้โรงเรียนถ่ายภาพก่อนและหลังการซ่อมแซม และท าหนังสือ
แจ้งศาลปกครองเพ่ือทราบนั้น  ขณะนี้  โรงเรียนได้หารือวิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิกที่ปรึกษาของโรงเรียน  
ได้แนวทางในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส านักงานวิชาการ (อาคารทรงไทย)   
  



- ๙ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งที่ 94/3/2557  วันที ่14 พฤษภาคม 2557 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
วาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอก าหนดการประชุมและวาระการประชุมที่ส าคัญส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี   
มติที่ประชุม 
  รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙5/4/๒๕๕๗   
ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา 15.00 น. 
 
 
เลิกประชุมเวลา  17.15 น. 
 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


