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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 88/3/2556  

วันท่ี 8 พฤษภาคม 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. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ดร. ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. ศาสตราจารย ดร. สุรพล  นิติไกรพจน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นายวรวิทย จําปรัตน) 

10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารย นายแพทย ดร. รัชตะ รัชตะนาวิน) 

11. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล   ผูแทน) 

12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 

13. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(นางสาวพจนีย  เจนพนัส  ผูแทน) 

14. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

รายนามผูรวมประชุม 

1. นางพรรณี  ลิ้มศิริวัฒน ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. นายประดิษฐ  นวลจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

3. นางปาริชาติ  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 15.05 น. 

 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ไมมี 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 87/2/2556 

  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ไดประชุมครั้งท่ี 87/2/2556  

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2556 นั้น  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว 

มติท่ีประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 87/2/2556  เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 

2556  โดยมีขอแกไขรายงานผูเขารวมประชุม ขอ 6 จาก “ศาสตราจารย เรืออากาศเอก ดร. วณิชา   

ชื่นกองแกว” แกไขเปน “ศาสตราจารย เรืออากาศเอกหญิง ดร. วณิชา  ชื่นกองแกว”      

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 3.1 วงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

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

คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น  เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556  สํานักงบประมาณแจงวาได

ปรับลดงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลง 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

วาระท่ี 3.2 การควบคุมภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 86/1/2556  วันท่ี 9 มกราคม 2556) ไดเห็นชอบ

แผนปฏิบัติงานการดําเนินการระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ไปแลวนั้น   คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนไดรายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายในและโรงเรียนไดจัดทํารายงานสรุปแลว 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ  

 

วาระท่ี 3.3 การบริหารความเส่ียง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ตามท่ี คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งท่ี 87/2/2556  วันท่ี 20 มีนาคม 2556) ไดเห็นชอบใน

หลักการเก่ียวกับประเด็นความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และใหขอเสนอแนะในการปรับประเด็น

ความเสี่ยงท่ีคิดวาอยูนอกเหนือการควบคุมการดําเนินการของโรงเรียนและไมไดเปนความรับผิดชอบโดยตรงของ

โรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนดําเนินการปรับปรุงและ

เพ่ิมเติมประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 แลว  พรอมกันนี้ โรงเรียนไดจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงท้ัง 6 ประเด็นดังกลาว ตลอดจนเกณฑการประเมินความเสี่ยงและเกณฑการพิจารณาระดับความเสี่ยง  

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเสนอใหโรงเรียนกําหนด

ประเด็นความเสี่ยงใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนในคราวตอไป และเสนอแนะใหใชรูปแบบการนําเสนอแบบ Bowtie  

ในการนําเสนอประเด็นความเสี่ยงของโรงเรียน 

2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการ

บริหารฯ มีขอเสนอแนะใหวางแผนการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี  ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

  ฝายคลังและพัสดุไดจัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ประจําไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556  และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณารายงานดังกลาวแลว  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ โดยใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการฝากเงินออมทรัพยของโรงเรียน โดยอาจมี

การวางแผนและปรับยอดการฝากเงินประเภทออมทรัพยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

วาระท่ี 4.2 ความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการใหบริการ 

  คํารับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   

ไดกําหนดให “ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการใหบริการ” เปนตัวชี้วัดหนึ่ง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

  โรงเรียนจึงไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวไดเสนอแนวทางการปรับปรุง

โดยการจัดทําโครงการฝกอบรมเรื่อง “การบริการสูความเปนเลิศ” แกเจาหนาท่ีกลุมปฏิบัติการทุกคนเพ่ือใหมีความรู

เก่ียวกับแนวทางการใหบริการ และการสรางบริการท่ีประทับใจตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ตลอดจนมีความรูใน

การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติในการปฏิบัติงานบริการท่ีดี  

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบการจัดทําโครงการฝกอบรมเรื่อง “การบริการสูความเปนเลิศ 

 

วาระท่ี 4.3 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนไดวาจาง รองศาสตราจารย ดร. สมสรรญก  วงษอยูนอย   

(อดีตผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  เปนผูดําเนินการ  

ซ่ึงผูดําเนินการไดเสนอรายละเอียดเก่ียวับขอเสนอในการดําเนินงานและ (ราง) แบบสอบถามความพึงพอใจฯ แลว 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบในหลักการในแบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดล- 

วิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

วาระท่ี 4.4 การปรับโครงสรางของฝายกิจการหอพักและฝายวิชาการ 

  ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ีของสวนงาน 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 กําหนดให “งานแนะแนวใหคําปรึกษา” และ “กิจกรรมนักเรียนเกา”  เปนสวนงานของ

ฝายวิชาการ   โรงเรียนเห็นวา  หากนํา “งานแนะแนวใหคําปรึกษา” และ “กิจกรรมนักเรียนเกา” ท่ีอยูใน 

ความรับผิดชอบของฝายวิชาการมาผนวกใหเปนงานในความรับผิดชอบของฝายกิจการหอพัก  จะทําใหเจาหนาท่ี

ของฝายกิจการหอพักและงานแนะแนวใหคําปรึกษาสามารถทํางานรวมกันอยางใกลชิด  และประสานกับครูท่ี

ปรึกษาประจําชั้นและผูปกครองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ใชฐานขอมูลของนักเรียนรวมกัน  ซ่ึงจะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการดูแลนักเรียนอยางครบวงจร  

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 53/2/2556  วันท่ี 24 เมษายน 2556)   

มีมติใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบใหยาย “งานแนะแนวใหคําปรึกษา”  

และ “กิจกรรมนักเรียนเกา” ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของฝายวิชาการ  ใหไปอยูในความรับผิดชอบของ 

ฝายกิจการหอพัก  และเปลี่ยนชื่อ “ฝายกิจการหอพัก” เปน “ฝายกิจการนักเรียน” และขอปรับปรุงบัญชี

หมายเลข 2 แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ี 

ของสวนงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 เฉพาะโครงสรางของฝายกิจการหอพักและฝายวิชาการ     
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบใหยาย “งานแนะแนวใหคําปรึกษา” และ “กิจกรรมนักเรียนเกา” ซ่ึงอยูใน 

ความรับผิดชอบของฝายวิชาการ  ใหไปอยูในความรับผิดชอบของฝายกิจการหอพัก  และเปลี่ยนชื่อ  

“ฝายกิจการหอพัก” เปน “ฝายกิจการนักเรียน” 

2. เห็นชอบปรับปรุงบัญชีหมายเลข 2 แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ีของสวนงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 เฉพาะโครงสรางของ 

ฝายกิจการหอพักและฝายวิชาการ     

 

วาระท่ี 4.5 การสรรหารองผูอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

  อัตรากําลังเจาหนาท่ีของโรงเรียนตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายขอบังคับโรงเรียนมหิดล- 

วิทยานุสรณ  วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2555  กําหนดใหมีรองผูอํานวยการจํานวน 3 คน  

ขณะนี้  โรงเรียนมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ  จํานวน 1 คน คือ นายประดิษฐ  นวลจันทร  ซ่ึงจะ

เกษียณอายุการปฏิบัติงานในวันท่ี 30 กันยายน 2556 

  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งท่ี 53/2/2556  วันท่ี 24 เมษายน 2556)  มีมติให

โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบใหดําเนินการสรรหารองผูอํานวยการ  จํานวน  

2 ตําแหนง โดยโรงเรียนไดเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา รวมท้ัง (ราง) กรอบระยะเวลาในการสรรหา 

รองผูอํานวยการฯ และแนวปฏิบัติในการสรรหารองผูอํานวยการฯ  โดยไดปรับปรุงจากแนวปฏิบัติในการสรรหา

รองผูอํานวยการฯ ท่ีผานมา 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบใหโรงเรียนดําเนินการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

จํานวน ๒ ตําแหนง   

  2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

         3. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตามท่ีโรงเรียนเสนอ 

 

วาระท่ี 4.6 การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  

ผูแทนผูปกครองนักเรียนเกา  ผูแทนผูปกครองนักเรียนปจจุบัน  ผูแทนนักเรียนเกา  ผูแทน

นักเรียนปจจุบัน  ผูแทนครูและเจาหนาท่ี  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งท่ี 12 (ประจําป 

พ.ศ. 2556) 

  คณะกรรมการบริหารฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารฯ  

คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  ผูแทนผูปกครองนักเรียนเกา  ผูแทนผูปกครองนักเรียนปจจุบัน   

ผูแทนนักเรียนเกา  ผูแทนนักเรียนปจจุบัน  ผูแทนครูและเจาหนาท่ี  เปนประจําทุกป 

  สําหรับการประชุมประจําป พ.ศ 2556  เปนการประชุมครั้งท่ี 12  คณะกรรมการบริหารฯ  

ไดเห็นชอบใหมีการประชุมในวันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2556  ซ่ึงโรงเรียนไดกําหนดกรอบการประชุมในหัวขอ 

“การปลูกฝงความเปนนักวิจัย นักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกนักเรียนโรงเรียนมหิดล-
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

วิทยานุสรณ”  เพ่ือนําแนวคิดท่ีไดรับมาเปนขอมูลประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหแกนักเรียน 

ตามหลักสูตรของโรงเรียนตอไป  พรอมนี้  โรงเรียนได (ราง) กําหนดการประชุมรวมฯ มาดวยแลว 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบกําหนดการจัดประชุมรวมฯ  และท่ีประชุมไดเสนอหัวขอในการประชุม คือ “บทบาท

ของผูปกครองรวมกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค” 

 

วาระท่ี  4.7, 4.8 และ 4.9 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  การพิจารณาคาตอบแทนรายเดือน  และ

คาตอบแทนแปรผันตามผลการดําเนินงานของผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

  บันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (นางยุวดี  

นาคะผดุงรัตน) กําหนดใหผูอํานวยการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหารฯ ทราบ 

ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนหรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ไดรายงานผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ พรอมท้ังเสนอคาตอบแทนรายเดือน (คาตอบแทนพ้ืนฐาน) และคาตอบแทนแปรผัน

ตามผลการบริหารงานของผูอํานวยการ (คาตอบแทนแปรผัน) ตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และคาตอบแทนรายเดือน 

และคาตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

วาระท่ี 5.1 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน) 

  ตามท่ีโรงเรียนไดรวมกับสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 นั้น  ขณะนี้ โรงเรียนไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) เรียบรอยแลว  

ซ่ึงโรงเรียนไดนํารายงานการประเมินตนเองดังกลาวแจงสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือทราบตอไป 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบ 

 

วาระท่ี 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 50/5/2555 วันท่ี 10 ตุลาคม 

2555)  ไดเห็นชอบในหลักการในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558  และเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุมครั้งท่ี 53/2/2556  วันท่ี 24 เมษายน 2556  นอกจากนี้  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 88/3/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

ในการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ณ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  โรงเรียนไดเสนอ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอคิดเห็นตอ

การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลในประเด็นหลัก ๆ  

มติท่ีประชุม 

  รับทราบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2556  และการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ณ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งตอไป 

  โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมท่ีสําคัญสําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 6.1 

มติท่ีประชุม 

  รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งตอไป (ครั้งท่ี 89/4/2556)  

ในวันเสารท่ี 6 กรกฎาคม 2556 

 

เลิกประชุมเวลา  18.00 น. 

 

 นางสาวกันทลัส  ทองบุญมา 

 ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน 

 ผูตรวจบันทึกการประชุม 


