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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 85/6/2555  วันท่ี 14 พฤศจิกายน  2555 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์
ครั้งที่ 85/6/2555 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ณ ห้องประชมุ ศาสตราจารย์ ดร. สปิปนนท์  เกตทุตั  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์

*   *   *   *   *   *   * 
 
รายนามกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
1. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษา 
3. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสชุาดา  กีระนันทน์ ประธานกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรนิทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นติิไกรพจน์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นายวรวิทย์  จําปีรัตน์) 
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหน่ง 

(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. จิตรกมล  ธนศักด์ิ     ผู้แทน) 
10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. เบญจลักษณ์  น้ําฟ้า     ผู้แทน) 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ กรรมการโดยตําแหน่ง 

(ดร. ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล) 
12. สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหน่ง 

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน) 
13. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์) 
 
รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
  



- ๒ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ครั้งท่ี 85/6/2555  วันท่ี 14 พฤศจิกายน  2555 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
1. นางพรรณี  ลิม้ศิริวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
3. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
4. นายบรรจบ   วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
5. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
6. นางจตุพร  ทองไทย ผู้ชํานาญการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
7. นางสาวอรอุษา  จันทคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
8. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
9. นางสาวกันทลัส ทองบุญมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 
 
วาระที ่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ไม่ม ี
 
วาระที ่ 2 รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ  ครัง้ที่ 84/5/2555 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้ประชุมครั้งที่ 84/5/2555   
วันที่ 12 กันยายน 2555 นัน้  ฝ่ายเลขานกุารได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 84/5/2555   
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555    
 
วาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
วาระที ่ 3.1 ความกา้วหนา้ดา้นคดีความ  อันเนื่องมาจากเหตุเพลงิไหม ้
  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น  
โรงเรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว  
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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วาระที ่ 3.2 แผนปฏบิตัิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 84/5/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555)  ได้เห็นชอบ 
กรอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น  โรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติงานการใช้
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบรายละเอียดแผนปฏิบัติงานการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 
วาระที ่ 4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
วาระที ่ 4.1 รายงานการเงนิและบญัชี  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕๐ 
กําหนดให้งานบัญชีและการเงินรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงินดังนี้ “(๓) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ   
ให้จัดทํางบดุลและบัญชีทําการส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี” 
  ฝ่ายคลังและพสัดุ ได้จัดทํางบดุลและบัญชทีําการของโรงเรียน  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕5  และรายงานการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และประธานอนุกรรมการกํากับการ
ตรวจสอบและประเมินผล (ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์)  ได้รายงานผลการตรวจสอบแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 

1. เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทาํการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555  ตรวจรับรองก่อนนําส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
 
วาระที ่ 4.2 การดาํเนินงานระบบควบคมุภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  โรงเรียนได้เสนอการดําเนินงานระบบควบคุมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบวาระการประชุม  และได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการระบบควบคุมภายใน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา / ฝ่าย เป็นกรรมการ  เพื่อดําเนินการและจัดทํารายงานสรุปเสนอโรงเรียนต่อ   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรบัทราบ
การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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วาระที ่ 4.3 รายงานผลการบรหิารงานบคุคล  ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ในการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โรงเรียน 
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อคิด 
ในการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล  ในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ (รายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 4.3) 

1. กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. การปรับปรุงข้อบังคบัฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
3. การปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของโรงเรียน 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตําแหน่งของครูและเจ้าหน้าทีข่องโรงเรียน 
5. การลาศึกษาต่อของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
6. การสํารวจเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร 
7. การปรับอัตราเงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา 
8. การปรับฐานเงินเดือนให้แก่เจา้หน้าที่กลุ่มปฏิบัติการและลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียน 

มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบในประเด็นที่ 1-6 สาํหรับประเด็นที่ 7-8 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 4.4 และ 4.5 
 
วาระที ่ 4.4 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตามท่ีโรงเรียนได้ว่าจ้างให้ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  ซึ่งใช้งานได้
ในระดับหนึ่ง  ดังที่โรงเรียนเคยรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ แล้วนั้น   
  โรงเรียนได้แต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นเพื่อดําเนินการศึกษา
รูปแบบมาตรฐานของระบบสารสนเทศที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการงานในองค์กร  พร้อมทั้ง ได้จดัทําโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี คือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  สําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จะแบ่งเป็น 2 
โครงการย่อย คือ (1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบวิชาการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์  และ (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบงานบุคคล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
มตทิีป่ระชุม 
  เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามเสนอ 
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วาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระที ่ 5.1 ความคบืหนา้ในการถกูฟ้องคดีในศาลปกครองกลาง  กรณีการว่าจา้ง บรษิทั ทรูสเกล 

อินทีเรยี จํากดั  ดาํเนินการก่อสร้างและปรบัปรุงสํานกัวิชาการ (อาคารทรงไทย) 
  ตามท่ีโรงเรียนถูกฟ้องคดีในศาลปกครองกลาง ตามคดีหมายเลขดําที่ 1359/2554 ระหว่าง 
บริษัท ทรสูเกล อินทีเรีย จํากัด  ผู้ฟ้องคดี  กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดี   
ในกรณีการว่าจ้าง บริษัท ทรสูเกล อินทีเรีย จํากัด (ผู้ฟ้องคดี) ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสํานักวิชาการ (อาคาร 
ทรงไทย) ซึ่งโรงเรียนได้รายงานความคืบหน้าของคดีมาโดยตลอดนั้น  โรงเรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามคํารบัรองการปฏบิตัิงาน  โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ์  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
  ตามท่ีโรงเรียนได้ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 นัน้  ขณะนี้ โรงเรียนได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 5.2 ซึ่งโรงเรียนจะได้นํารายงานการประเมิน
ตนเองดังกล่าวแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบต่อไป 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ  
 
วาระที ่ 5.3 คํารบัรองการปฏบิตังิานของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ในการเจรจาเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  เมือ่วันที่ 27 กันยายน 2555  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งข้อสรุปความเห็น 
จากการเจรจาฯ ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมที่ 5.3 
  พร้อมนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งแบบคํารับรองการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบคํารับรอง
การปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพือ่ให้โรงเรียน
ดําเนินการลงนามคํารับรองฯ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่กํากับดูแลลงนาม
ร่วมกับประธานกรรมการบรหิารฯ  และระหว่างประธานกรรมการฯ กับผู้อํานวยการโรงเรียน   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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วาระที ่ 5.4 การจา่ยคา่ตอบแทนการเลกิจ้างใหแ้ก่ผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง 
  โรงเรียนได้รับแจ้งจาก สํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 
ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลกูจ้างองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  เพื่อให้
พิจารณาจัดทําหรือปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
การเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2544  ได้
กําหนดการจ่ายและไม่จ่ายคา่ชดเชยแก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้างไว้ในระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2544 และระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนลูกจ้าง พ.ศ. 2544 แล้ว  โดยให้ความหมายของ “การเลกิจ้าง” ว่า 
“การที่โรงเรียนไม่ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายเงินเดือนให้  ไม่ว่าเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง
หรือเหตุเกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่ได้ทํางานและไม่ได้รับ
เงินเดือนเพราะเหตุที่โรงเรียนไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได้” ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการ
เลิกจ้าง ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การมหาชน  ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
 
วาระที ่ 5.5 กิจกรรมของโรงเรียน ระหว่างเดือนกนัยายน – พฤศจิกายน  2555 
  กิจกรรมของโรงเรียนในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2555  โรงเรยีนได้ดําเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

1. การระดมความคิดของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจําภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศกึษา 2555  เมือ่วันที่ 28-30 กันยายน 2555 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

3. การจัดอบรม สอวน. ค่าย 1 ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2555   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบกิจกรรมของโรงเรียน  ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 
 
วาระที ่ 5.6 โครงการพฒันาความรูท้างวชิาการดา้นคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สําหรบัครูระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายที่จดัการเรียนการสอนนกัเรยีนห้องเรียนวทิยาศาสตร ์
  โรงเรียนได้จัดทําโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียน 
การสอนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใหม้ีคุณภาพ สามารถยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
เทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันนําของประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทีป่ระสงค์ให้คนไทยและการศกึษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยการจัดอบรม/
สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการให้แก่ครจูากโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.  
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ในหัวข้อทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจยากหรอืควรเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์  โดยจัดสรรงบประมาณผ่านโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการอบรม  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานเรียบร้อยแลว้ 
  โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ปี คือต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยในแต่ละปีจะจัดกิจกรรมใหแ้ก่ครูผูส้อนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมที่มี
ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรของภาคเรียนที่ 1  กําหนดจัดกิจกรรมประมาณเดือนเมษายน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1)  
และครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมทีม่ีขอบข่ายเนื้อหลักสูตรของภาคเรียนที่ 2  กําหนดจัดกิจกรรมประมาณเดือนกันยายน  
(ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2)  ในปีแรกของการดาํเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) จะเน้นการอบรมในเนื้อหา
ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จะดําเนินการในปีถัดไป   
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ  
วาระที ่ 5.7 โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณไ์ด้รบัใบประกาศเกียรติคณุในโครงการวทิยาศาสตรส์ู่ความเปน็เลิศ 
  คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา   
ได้จัดทําโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเปน็เลิศ” ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลศิจากประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ  
 
วาระที ่ 5.8 การเจรจาความร่วมมือในโครงการ “โรงเรยีน: ความร่วมมือแหง่อนาคต” (School: 

Partners for the Future) (PASCH) 
  ด้วยโรงเรียนได้รับการประสานจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเกอเธ่ (Goethe 
Institute) ประเทศไทย  เพือ่เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต” (School: 
Partners for the Future) (PASCH)  และได้มีการเจรจาความรว่มมือในการดําเนินงานโครงการ “โรงเรียน: 
ความร่วมมือแห่งอนาคต” (School: Partners for the Future) (PASCH)  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบ 
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วาระที ่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
วาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์ครัง้ต่อไป 
  โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 6.1 
มตทิีป่ระชุม 
  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 9 มกราคม 2556 
 
เลกิประชุมเวลา  18.30 น. 
 
 นางจตุพร  ทองไทย 
 ผู้บันทึกการประชุม 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ 
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


