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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 102/5/2558  วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2558 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

ครั้งที่ 102/5/2558 
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชมุ ศาสตราจารย์ ดร. สปิปนนท์  เกตทุตั  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์
*   *   *   *   *   *   * 

 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์  ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ  อารยะธนิตกุล    ผู้แทน) 
6. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล     ผูแ้ทน) 
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางสาวพจนีย์  เจนพนัส    ผู้แทน) 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. อ้อมใจ  ไทรเมฆ     ผูแ้ทน) 
9. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน) 
10. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
 
รายนามกรรมการทีต่ดิภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
1. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ ที่ปรึกษา 
3. นางฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นายชุมพล  เด็ดดวง นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ 
2. นางปาริชาต  ปังสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นายเศวต  ภูภากรณ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
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4. นายชัยวัฒน์  เช้ือมั่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
6. นายบรรจบ  วงศ์โกมลเชษฐ ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
8. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
10. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.23 น. 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ  ครัง้ที่ 101/4/2558 
 ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ครั้งที่ 101/4/2558 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 แล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 101/4/ 2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
ระเบยีบวาระที ่ 3.1 การสรรหารองผู้อํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์(วาระลบั) 
 คณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อํานวยการ ได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นรองผู้อํานวยการเรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบผลการคัดเลือกรองผู้อํานวยการ  ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อํานวยการเสนอ 
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ระเบยีบวาระที ่ 3.2 การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการบริหารงานบคุคล 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558) เห็นชอบให้
โรงเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการช ุดเดิมเป็นอนุกรรมการ  พร้อมทั้งให้โรงเรียนดําเนินการเลือกต้ัง
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นอนุกรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 น้ัน  โรงเรียนได้ดําเนินการเรียบร้อยแลว้ 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  มีวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 16 
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3.3 การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 101/4/2558  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558)  เห็นชอบให้  
ประสานเชิญบุคคลภายนอกเป็นอนุกรรมการ น้ัน  โรงเรียนได้ประสานแล้วและบุคคลภายนอกยินดีรับเชิญที่จะ
เป็นอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  มีวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3.4 การประเมินผลการปฏบิตังิานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 101/4/2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558)  เห็นชอบให้
โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทั้งการประเมินในภาพรวม
และรายบุคคล รวมท้ังการขอข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการบริหารฯ น้ัน  โรงเรียนได้
ดําเนินการแล้ว  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ในภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคล   
ได้คะแนนเฉล่ีย 3.73 และ 3.56 จากคะแนนเต็ม 4  ตามลําดับ 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3.5 การสํารวจความพึงพอใจ 
 คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 99/2/2558  วันที ่17 มีนาคม 2558)  เห็นชอบในหลักการให้
โรงเรียนประสานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  เป็นผูดํ้าเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บรกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ซึ่งขณะน้ี ผู้ดําเนินการสํารวจฯ ได้รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจฯ แล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  และขอให้โรงเรียนพยายามปรับปรุงในประเด็นที่สามารถทําได้ 
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ระเบยีบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบยีบวาระที ่ 4.1 (ร่าง) แผนปฏบิตังิาน 4 ปี พ.ศ. 2559-2562  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์
 โรงเรียนได้จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 ซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์และร่วมแสดง
ความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังน้ี 

(1) ควรปรับตัวช้ีวัดให้มีความท้าทายมากขึ้น 
(2) ให้โรงเรียนประสานกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพ่ือขอคําปรึกษา

ด้าน Total Quality Management (TQM) และศูนย์จิตปัญญา  มหาวิทยาลัยมหิดล  เก่ียวกับ 
Soft Skill 

 
ระเบยีบวาระที ่ 4.2 แผนปฏบิตัิงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
 โรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 แล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.3 การกนัเงนิไว้จ่ายเหลื่อมป ี
 ในการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนมกิีจกรรมที่ได้รบัอนุมัติให้ดําเนินงานหรือ 
ทําสัญญาผูกพันไปแล้ว  แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558  จึงจําเป็นต้อง
ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  โดยแบ่งเป็น งบประมาณประเภทเพ่ือการดําเนินการ 
จํานวน 30 รายการ และงบประมาณประเภทเพ่ือการลงทุน จํานวน 2 รายการ   
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบให้โรงเรียนกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.4 เงินกองทนุสวัสดิการผูป้ฏบิตัิงานของโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์
 ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2558  โรงเรียนมีเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ์ คงเหลอืเพียงพอสําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของเงิน 
กองทุนฯ  ที่ผา่นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงไมจ่ําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินจากเงินรายได้สะสมของ
โรงเรียนมาเป็นรายได้กองทุนสวัสดิการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบและเห็นชอบให้โรงเรียนนําเงินกองทุนฯ คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาใช้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ระเบยีบวาระที ่ 4.5 (ร่าง) ตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏบิตังิานตามคาํรบัรองการปฏบิตังิาน  
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนได้จัดทํา (ร่าง) ตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แล้ว  ซึง่โรงเรียนจะต้องนําส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนตุลาคม 2558 
มตทิีป่ระชุม 
 ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมดังน้ี 

(1) ตัวช้ีวัด “คะแนนเฉล่ียความสามารถการสอบวัดความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ SAT” 
ค่านํ้าหนักสูงมาก ควรจะเจรจาปรับลด เพราะต่างชาติก็ไม่ได้ให้ความสําคญัมากเท่าไรนัก 

(2) อาจลองหาตัวช้ีวัดอ่ืนมาทดแทนตัวช้ีวัดที่เก่ียวกับเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระดับนานาชาติ  เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่เป้าหมายที่แทจ้ริงของโรงเรียน 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.6 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  และประเดน็ 

ความเสี่ยง ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
 โรงเรียนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยพิจารณาทั้ง
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในแต่ละประเด็นความเสี่ยง  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  
จะเห็นว่า มีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็นที่มีผลการบริหารความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับ LH กล่าวคือโอกาส 
ที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก  แต่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบสูงต่อโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเห็นว่า 
ยังต้องคงประเด็นความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็นไว้เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 นอกจากน้ี  โรงเรียนยังพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงเก่ียวกับกฎระเบียบของราชการท่ีข้อบังคับของโรงเรียน 
ให้นํามาปรับใช้โดยอนุโลม  บางครั้งโรงเรียนอาจพลาดจากการติดตามซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในระดับตํ่าแต่ 
เกิดผลกระทบระดับสูง (LH) โรงเรียนจึงนํามากําหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ความเสียหายจากการพลาด 
การติดตามกฎระเบียบของราชการท่ีโรงเรียนนํามาปรับใช้โดยอนุโลม   
 

มตทิีป่ระชุม 
1. รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 ประเด็นที่โรงเรียนเสนอ  

พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งในกลุม่บริหาร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 102/5/2558  วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2558 

ระเบยีบวาระที ่ 4.7 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิม่พเิศษใหแ้ก่ครแูละเจ้าหน้าที่  ประจําครึ่งหลงั
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (วาระลบั) 

 ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 66/4/2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558)  โรงเรียนได้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558  พรอ้มน้ี โรงเรียนได้สรุปผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิ
จากการดําเนินงานของโรงเรียนในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2558 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.8 เงินรางวัลผลการดาํเนินงานขององค์กร  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการดําเนินงานขององค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 66/4/2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558) ได้พิจารณาผลการประเมนิ
ปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการดําเนินงานและผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานของโรงเรียนในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558  ได้เสนอหลักเกณฑ์และอัตราในการพิจารณาเงินรางวัลฯ 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4.9 การประเมินผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  

ประจําครึ่งหลงัของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วาระลบั) 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ประจาํครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจําครึ่งหลังของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ตามท่ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
ระเบยีบวาระที ่ 5.1 กรอบอัตรากําลังบคุลากร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 66/4/2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558) ได้อนุมัติกรอบ
อัตรากําลังบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 102/5/2558  วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2558 

ระเบยีบวาระที ่ 5.2 การปรบัเงนิเดือนใหแ้กล่กูจ้างสญัญารายปขีองโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 66/4/2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558) ได้เห็นชอบให้
ปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสญัญารายปีของโรงเรียนสําหรับการต่ออายุสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยคํานึงถึงคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.3 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 แล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.4 รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบคุคล ประจาํปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้เสนอผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 66/4/2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558)  
ได้เห็นชอบแล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5.5 รายงานผลการดาํเนินงานดา้นภารกิจหลกัของโรงเรียน ประจําปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2558 
 โรงเรียนได้สรุปผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนอาจลองประสานกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกับที่ องค์การ NASA มาบรรยายที่โรงเรียน 
 
  



- ๘ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 102/5/2558  วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2558 

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบยีบวาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณค์รั้งต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหน่ึงปี  
มตทิีป่ระชุม 
 รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 103/6/2558  
ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.  
 
เลกิประชุมเวลา  17.30 น. 
 
 
 นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮ้ัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


