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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 89/4/2556  วันเสารที่ 6 กรกฎาคม 2556 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 89/4/2556  

วันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2556 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

*   *   *   *   *   *   * 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษา 

2. ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษา 

4. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ประธานกรรมการ 

5. ศาสตราจารย ดร. สุรพล  นิติไกรพจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารย เรืออากาศเอกหญิง ดร. วณิชา  ชื่นกองแกว   ผูแทน) 

7. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นายวรวิทย จําปรัตน) 

8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. เบญจลักษณ  น้ําฟา  ผูแทน) 

9. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล   ผูแทน) 

10. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหนง 

(นางดวงสมร  คลองสารา   ผูแทน) 

11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 

 

 

รายนามกรรมการติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ดร. ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2. ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

  

http://www.bb.go.th/BBhome/popupundermg.asp?id=A&n=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&d=1007000000000
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 89/4/2556  วันเสารที่ 6 กรกฎาคม 2556 

รายนามผูรวมประชุม 

1. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นางปาริชาต  ปงสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4. นายบรรจบ   วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

6. นางจตุพร  ทองไทย ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 

 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ประธานกรรมการฯ แจงวาการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งนี้จะเปนครั้งสุดทายของ

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เนื่องจากจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 27 กรกฎาคม 

2556 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 88/3/2556 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดประชุมครั้งท่ี 88/3/2556  

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 นั้น  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว 

มติท่ีประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 88/3/2556  

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ตามท่ีประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556  และเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556  รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โดยเจาหนาท่ีและผูปกครอง พ.ศ. 2556 แลวนั้น   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

  โรงเรียนไดดําเนินการตามระเบียบดังกลาวและไดเสนอบัญชีรายชื่อประธานและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ ตามท่ีเจาหนาท่ีและผูปกครองเสนอ  ผานทางรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

(นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช)  ซ่ึงเปนรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะรัฐมนตรีตอไป 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ   

 

วาระท่ี 3.2 การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ) 

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 88/3/2556  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556)  เห็นชอบให 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกลาว 

ไดดําเนินการตามแนวปฏิบัติและกรอบระยะเวลาในการดําเนินการสรรหาฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริหารฯ และไดรายงานผลการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบใหโรงเรียนแตงตั้ง นางปาริชาต  ปงสุวรรณ  เปนรองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดล- 

วิทยานุสรณ  ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการเสนอ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2557 

  ในการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2557  โรงเรียนไดเสนอ 

(ราง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   

ปการศึกษา 2557  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  องคการมหาชน แลว  โดยในการดําเนินการคัดเลือกรอบแรก  

โรงเรียนไดดําเนินการใหกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค) และโครงการสนับสนุน

การจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน  โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ดวย   

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบ (ราง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเปน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ปการศึกษา 2557  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  องคการมหาชน   

 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 5.1 ผลการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 

  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสามารถผาน

การคัดเลือกเพ่ือรับทุนไปศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในตางประเทศจํานวน 22 คน  และผานการคัดเลือกเพ่ือรับ

ทุนศึกษาตอในประเทศจํานวน 24 คน  นอกจากนี้ ไดผานการคัดเลือกเขาศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 89/4/2556  วันเสารที่ 6 กรกฎาคม 2556 

บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) จํานวน 

154 คน    

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  และใหขอสังเกตเพ่ิมเติมวา จากรายละเอียดของการไปศึกษาตอตางประเทศของ

นักเรียนจะเห็นไดวาสวนใหญนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศในสาขาวิทยาศาสตร  ซ่ึงทําใหเชื่อไดวานักเรียนของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไมไดปฏิเสธท่ีจะเรียนคณะวิทยาศาสตร  แตอาจจะปฏิเสธท่ีจะเรียนคณะวิทยาศาสตร

ในประเทศ 

 

วาระท่ี 5.2 การเขาเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2556 

  โรงเรียนไดสรุปจํานวนการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

เปรียบเทียบตั้งแตปการศึกษา 2554 ถึงปการศึกษา 2556  เปนดังนี้   
 

  ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 

  ผาน 

รอบแรก 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

เขาเรียน 

ม.4 

ผาน 

รอบแรก 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

เขาเรียน 

ม.4 

ผาน 

รอบแรก 
ตัวจริง ตัวสํารอง 

เขาเรียน 

ม.4 

นร.ที่จบจาก 

รร. ใน กทม. 

ชาย 200 98 97 71 202 104 91 85 167 96 69 70 

หญิง 120 53 67 53 118 47 70 54 126 50 76 45 

รวม 320 151 164 124 320 151 161 139 293 146 145 115 

จํานวน รร.ใน กทม. 36 20 32 28 32 22 29 23 31 19 27 25 

นร.ที่จบจาก 

รร. ในภูมิภาค 

ชาย 136 68 65 73 121 58 62 65 147 63 81 83 

หญิง 78 25 52 43 62 33 28 36 76 31 43 41 

รวม 214 93 117 116 183 91 90 101 223 94 124 124 

จํานวน รร.ในภูมิภาค 73 41 52 48 66 45 45 45 74 47 55 48 

รวม 

ชาย 336 166 162 144 323 162 153 150 314 159 150 153 

หญิง 198 78 119 96 180 80 98 90 202 81 119 86 

รวม 534 244 281 240 503 242 251 240 516 240 269 239 

จํานวน รร.ท้ังหมด 109 61 84 76 98 67 74 68 105 66 82 73 

 เรียกถึงตัวสํารองลําดับที่ 137 เรียกถึงตัวสํารองลําดับที่ 111 เรียกถึงตัวสํารองลําดับที่ 143 

 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.3 การช้ีแจงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 86/1/2556  วันท่ี 9 มกราคม 2556)  ไดเห็นชอบ 

คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  และคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 88/3/2556 วันท่ี  

8 พฤษภาคม 2556)  ไดรับทราบการปรับลดขอเสนอวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

ตามท่ีสํานักงบประมาณแจงแลวนั้น  ขณะนี้  โรงเรียนไดเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

◊ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556  ชีแ้จงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สภาผูแทนราษฎร 

◊ วันท่ี 26 มิถุนายน 2556  ชีแ้จงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วุฒิสภา 

◊ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2556  ชีแ้จงตอ คณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษา ในคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.4 การควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ในการดําเนินการควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีวัตถุประสงคเพ่ือใหโรงเรียน

ดําเนินงานในทุกสาขาวิชาและทุกฝายอยางมีประสิทธิผล 

  โรงเรียนไดศึกษามาตรการควบคุมภายในตาม “แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินผลการควบคุมภายใน” ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  โดยไดดําเนินการดังนี้  

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการควบคุมภายในของโรงเรียน 3 ชุด  ประกอบดวย  

(1) คณะกรรมการดําเนินการระบบควบคุมภายใน  (2) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  และ  

(3) คณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. จัดประชุมคณะกรรมการแตละชุดเพ่ือทําความเขาใจในวัตถุประสงคและแนวคิด/แนว

ทางการดําเนินการในการควบคุมภายใน 

3. ใหแตละสาขาวิชา/ฝายติดตามการทํางานในหนวยงานของตน  ตลอดจนทําความเขาใจ

กิจกรรมควบคุมภายในกับุคลากรในสาขาวิชา/ฝาย และทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน แลวรายงานตอโรงเรียน 

4. คณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจัดทํารายงานผลการประเมิน

องคประกอบการควบคุมภายในเสนอตอโรงเรียน  และนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือใหขอเสนอแนะ  

5. จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมิน

องคประกอบการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

  สําหรับการดําเนินการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  คณะกรรมการ 

บริหารฯ (ครั้งท่ี 86/1/2556  วันท่ี 9 มกราคม 2556) ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติงานดําเนินการระบบควบคุม

ภายในของโรงเรียนแลว  และในการประชุมครั้งท่ี 88/3/2556  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2556  ไดรับทราบ

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แลว 

  



- ๖ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 89/4/2556  วันเสารที่ 6 กรกฎาคม 2556 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.5 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ณ ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 88/3/2556  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556)  ไดเห็นชอบ

ประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 แลวนัน้   

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาว  

และไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานแลว  โรงเรียนจึงเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  

ณ ไตรมาสท่ี 3  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.6 รายงานการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ไตรมาสท่ี 3  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 85/6/2555  วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555)  ไดเห็นชอบ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซ่ึงแบงเปน 2 ระบบยอย  ไดแก 

(1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

และ (2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการระบบงานบุคคลโรงเรียนมหิดล- 

วิทยานุสรณ 

  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนไดรายงานความกาวหนา 

ในการดําเนินงานโครงการดังกลาวแลว  โรงเรียนจึงเสนอรายงานการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสท่ี 3  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 88/3/2556  วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556)   

รับทราบการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 53/2/2556 วันท่ี 24 เมษายน 2556) เสนอนั้น 

  โรงเรียนจึงเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสท่ี 3  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 



- ๗ - 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

วาระท่ี 5.8 สรุปการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปจจุบัน 

  ดวยคณะกรรมการบริหารฯ ชุดปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 27 กรกฎาคม 

2556  ซ่ึงมีผลใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปจจุบันพนวาระดวย  โรงเรียนไดจัดทํารายงาน 

สรุปการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปจจุบัน  ซ่ึงเปนผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 16 

กันยายน 2554  ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 แลว 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ   

 

วาระท่ี 5.9 สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณชุดปจจุบัน 

  ดวยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณชุดปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง

ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนไดสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ  ซ่ึงเปนผลการ

ปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552  ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 แลว  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  

 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งตอไป 

  โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 6.1 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 

 นางจตุพร  ทองไทย 

 ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 

 ผูตรวจบันทึกการประชุม 


