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เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์
ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)
ผู้บริหารโรงเรียน (นายประดิษฐ นวลจันทร รองผู้อํานวยการ นางวชิราวรรณ บุนนาค และนางปาริชาต
ปังสุวรรณ ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ) ได้นํานักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัย
Innsbruck สาธารณรัฐออสเตรีย (นางสาวปัถยา เพิ่มน้ําทิพย์) และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชน
จีน (นายตุลยวัต อังคะนาวิน) พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 82/3/2555
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ 82/3/2555
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้
ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นั้น
โรงเรียนได้ดําเนินตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 83/4/2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

-๓วาระที่ 3.2 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 82/3/2555 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) ได้ให้
โรงเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการทดสอบในการคัดเลือกนักเรียน ประจําปี
การศึกษา 2556 นั้น โรงเรียนได้ดําเนินการแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอ (ร่าง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจําปีการศึกษา 2556
วาระที่ 3.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 82/3/2555 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) ได้เห็นชอบ
(ร่าง) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งการประเมินภาพรวมของ
คณะกรรมการและการประเมินเป็นรายบุคคล ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 แล้ว โรงเรียนจึงขออนุญาตนําส่งแบบประเมินตนเองฯ ดังกล่าวถึงคณะกรรมการทุกท่าน
เพื่อพิจารณาดําเนินการ พร้อมทั้งขออนุญาตนําสรุปผลการประเมินตนเองฯ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ
ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามข้อกําหนดของคํารับรองการปฏิบัติงานฯ
มติทปี่ ระชุม
อนุญาต
วาระที่ 3.4 การบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 82/3/2555 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) ได้เห็นด้วย
ในหลักการที่โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น โรงเรียนได้
ดําเนินการแล้ว
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โรงเรียนได้จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เสนอให้คณะอนุกรรมการกํากับการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้ว
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการกํากับการตรวจสอบและประเมินผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 83/4/2555 วันที่ 14 กรกฏาคม 2555

-๔วาระที่ 4.2 การปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ปัจจุบัน โรงเรียนได้ขยายการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยของครู เจ้าหน้าที่และ
นักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานกิจการนักเรียนและ
งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึง่ เป็นภารกิจที่เพิ่มขึ้นมากและจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการและติดตามอย่างใกล้ชดิ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 48/3/2555 วันที่ 25 มิถุนายน 2555) จึงให้โรงเรียนเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ตาม (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2555
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2555
วาระที่ 4.3 การปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าทีข่ องส่วนงาน
ปัจจุบันงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านพื้นฐานวิศวกรรมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี ประกอบกับขณะนี้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงได้เสนอ
ขอปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานโดยให้ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และให้งานด้านพื้นฐานวิศวกรรมไปอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์ และเปลี่ยนชื่อ “สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี” เป็น “สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์” และ “ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ฝ่ายวิทยบริการ”
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบให้โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
วาระที่ 4.4 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คํารับรองของการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ได้กําหนดให้ “ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน” เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
โดยโรงเรียนสามารถว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดําเนินการได้และวิธีการสํารวจหรือแบบสอบถามจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ด้วย ซึ่งโรงเรียนได้ว่าจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์
วงษ์อยู่น้อย (อดีตผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ให้เป็น
ผู้ดําเนินการ และผู้ดําเนินการได้เสนอ (ร่าง) แบบสอบถามความพึงพอใจ ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ
พิจารณาด้วยแล้ว
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบแบบสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 83/4/2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555

-๕วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
วาระที่ 5.1 การจ่ายเงินเพิม่ พิเศษการครองชีพชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 48/3/2555 วันที่ 25 มิถุนายน 2555)
ได้เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนสามารถดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพ
ชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราวให้เต็มจํานวน 15,000 บาท
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 5.2 รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตามที่โรงเรียนได้ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น ขณะนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งรายงานการประเมินผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครัง้ ต่อไป
โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี
มติทปี่ ระชุม
รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 12 กันยายน 2555
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นางจตุพร ทองไทย
ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 83/4/2555 วันที่ 14 กรกฏาคม 2555

