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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 87/2/2556 

วันพุธท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

*   *   *   *   *   *   * 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ดร. ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. ศาสตราจารย ดร. สุรพล  นิติไกรพจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นายสุมิต แสนกุลศิริศักดิ์     ผูแทน) 

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารย เรืออากาศเอกหญิง ดร. วณิชา  ชื่นกองแกว     ผูแทน) 

7. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ทวีศักดิ์  กออนันตกูล) 

8. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหนง 

(นางดวงสมร  คลองสารา     ผูแทน) 

9. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 

 

รายนามกรรมการท่ีไมสามารถเขาประชุมได 

1. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษา 

2. ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษา 

4. ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

รายนามผูรวมประชุม 

1. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นางวชิราวรรณ  บุนนาค ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

4. นางปาริชาติ  ปงสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

5. นายบรรจบ   วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

6. นางสาววาสนา  รัตนศรีทอง หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

7. นางจตุพร  ทองไทย ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา เจาหนาท่ีปฏิบัติการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น. 

 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  เขารับการดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ เปนวาระท่ีสอง ตั้งแตวันท่ี 17 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

 1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ 

เปนการสวนพระองค  ในวันท่ี 2 เมษายน 2556  เวลา 14.00 น.  ณ อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา   

พรอมท้ังพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูแทนคณะกรรมการบริหารฯ  ผูอํานวยการ  ผูแทนครู  และผูแทน

นักเรียนเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ วันท่ี 2 เมษายน 2556  โดยมีผูแทน

นักเรียนถวายพระพรชัยมงคลเปนภาษาตาง ๆ ดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาเยอรมัน  

ภาษาญี่ปุนและภาษาเวียดนาม 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 86/1/2556 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดประชุมครั้งท่ี 86/1/2556  

วันท่ี 9 มกราคม 2556 นั้น  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว 

มติท่ีประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 86/1/2556 วันท่ี 9 มกราคม 2556  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 ความกาวหนาดานคดแีพง กรณีมีผูทําละเมิดวางเพลิงเผาโรงเรียนเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2553 

  ตามท่ีโรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหมอาคารมหิดลวิทยานุสรณ 2 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2553 นั้น  

โรงเรียนไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนทางกฎหมายแลว 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 3.2 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

  คณะกรรมการบริหารฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

และไดเห็นชอบ (ราง) ขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ ภารกิจหนาท่ี การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือนและ

ประโยชนตอบแทนผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ  และ

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตามระเบียบท่ีเก่ียวของและปฏิบัติตาม

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดล- 

วิทยานุสรณ ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555 แลว   

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน  เปนผูไดรับคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ  ซ่ึงไดมีคําสั่งแตงตั้ง ลงวันท่ี 9 มกราคม 2556  และไดลงนามขอตกลงการปฏิบัติงานในตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแลว  เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556  มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแต

วันท่ี 17 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 3.3 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2556 

  โรงเรียนไดดําเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2556 

เรียบรอยแลว สรุปไดดังนี้ 

1. เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2555  ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก  มีนักเรียนเขาสอบจํานวน 

17,258 คน 

2. เม่ือวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ 2556 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง มีนักเรียนท่ีผานการ

คัดเลือกรอบแรกเขาสอบจํานวน 510 คน 

3. เม่ือวันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2556  จัดคาย Pre-MWITS สําหรับนักเรียนท่ีผานการ

คัดเลือกรอบแรกตามความสมัครใจ ใหเขาใจถึงอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และชีวิตความเปนอยูของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณซ่ึงเปนโรงเรียนประจํา   

4. เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556  ประกาศผลการคัดเลือก  เปนตัวจริงจํานวน 240 คน และ

ตัวสํารองจํานวน 269 คน   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 3.4 การจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 

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

ในหลักการใหโรงเรียนดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2552 

เพ่ือจัดทําเปนหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556  พรอมเสนอใหโรงเรียนอัญเชิญ 

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานในโอกาสวันข้ึนปใหม วันท่ี 1 มกราคม 2556 ไปเปน

แนวคิดในการปลูกฝงนักเรียน นั้น   

  โรงเรียนไดจัดทํา (ราง) หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 แลว   

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบ (ราง) หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2556 

วาระท่ี 3.5 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 86/1/2556  วันท่ี 9 มกราคม 2556) ไดเห็นชอบกรอบการ

ดําเนินการสรรหาประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธาน

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยเจาหนาท่ีและผูปกครอง พ.ศ. 2556  แลว  

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556   

  โรงเรียนจึงได (ราง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การเสนอชื่อประธานกรรมการ

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยเจาหนาท่ีและผูปกครอง  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนไดพิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการจํานวน 1 ทานและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 ทาน  เพ่ือโรงเรียนจะไดดําเนินการและจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตอไป 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 

  โรงเรียนไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูนักเรียน ประจําปการศึกษา 2555 เรียบรอยแลว 

จะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สําเร็จการศึกษาจํานวน 234 คน   เปนนักเรียนหญิงจํานวน 80 คน และ

นักเรียนชายจํานวน 154 คน  ซ่ึงมีผลการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม  



- ๕ - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

มติท่ีประชุม 

  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 จํานวน  

234 คน ตามเสนอ 

 

วาระท่ี 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  และการขออนุมัติจางผูสอบบัญชีและประเมินผล 

การใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 85/6/2555  วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555) เห็นชอบ

ใหโรงเรียนจัดสงงบดุลและบัญชีทําการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

ผูสอบบัญชีฯ ของโรงเรียน ตรวจรับรองกอนนําสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน นั้น  บริษัทไดสง รายงาน 

ผลการสอบบัญชีฯ ใหแกโรงเรียนแลว  ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณาผลการสอบ

บัญชีฯ แลว 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  และใหโรงเรียนสงรายงานผลการสอบบัญชีฯ ไปยังสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินได 

2. อนุมัติใหโรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการจางบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

วาระท่ี 4.3 รายงานการเงินและการบัญชี  ประจําไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  โรงเรียนไดจัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณาใหขอคิดเห็นแลว   

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ

เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลตามเสนอ 

 

วาระท่ี 4.4 การเล่ือนเงินเดือนใหแกครูและเจาหนาท่ี ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 52/1/2556 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556) ใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ 

พิจารณาหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนใหแกครูและเจาหนาท่ี  ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบใหครูและเจาหนาท่ีไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

วาระท่ี 4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน  ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556  

  คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 31/3/2547 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2547) เห็นชอบให

คณะกรรมการกํากับการตรวจสอบภายในเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน  สําหรับ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในฯ ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในฯ แลว  

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 

 

วาระท่ี 4.6 การบริหารความเส่ียง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  โรงเรียนไดดําเนินการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและรายงานคณะกรรมการบริหารฯ  

เพ่ือพิจารณาและใหขอคิดเห็นมาโดยตลอด  สําหรับการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

โรงเรียนไดวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ออกมาได 7 ประเด็น  

พรอมท้ังไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ในสวนแรก)  

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ 

ใหขอสังเกตเพ่ิมเติมและอนุญาตใหโรงเรียนพิจารณาปรับประเด็นความเสี่ยงท่ีคิดวาอยูนอกเหนือการควบคุม 

การดําเนินการของโรงเรียนและไมไดเปนความรับผิดชอบโดยตรงของโรงเรียน 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 5.1 ผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 

  โรงเรียนไดสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนและผลสําเร็จท่ีไดรับจากการ

ดําเนินงานของโรงเรียน  ในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  

ซ่ึงเปนขอมูลระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 เสร็จเรียบรอยแลว   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.2 การพิจารณาคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 

การปฏิบัติงานขององคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพ่ือใหโรงเรียนยืนยันคะแนนท่ีผาน 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองคการมหาชนหรือประธานกรรมการไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 87/2/2556  วันที่ 20 มีนาคม 2556 

21 กุมภาพันธ  และโรงเรียนไดสงหนังสือยืนยันคะแนนการประเมินดังกลาวท่ีผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารฯ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ   

 

วาระท่ี 5.3 การตรวจสอบประเมินผลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  ดวยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบประเมินผลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

โดยไดแจงผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามหนังสือสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน ท่ี ตผ 0015/0829 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งตอไป 

  โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งป   

มติท่ีประชุม 

  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งตอไป ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 

 

 

เลิกประชุมเวลา  17.20 น. 

 

 

 นางจตุพร  ทองไทย 

 ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 

 ผูตรวจบันทึกการประชุม 


