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ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครัง้ ที่ 83/4/2555
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ 83/4/2555
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้
ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น
โรงเรียนได้ดําเนินตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
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-๓วาระที่ 3.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบ
ให้โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งการประเมินในภาพรวมและการประเมินเป็น
รายบุคคล รวมถึงการขอข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละท่านด้วยนั้น
โรงเรียนได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านได้กรุณาส่งคืนแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ดังกล่าว พร้อมอนุเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้ว
มติทปี่ ระชุม
รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และอนุญาตให้นําเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ได้
วาระที่ ๓.3 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียน (วาระลับ)
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 83/4/2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นั้น
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทํา (ร่าง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน
กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ โรงเรียนจะต้องเสนอข้อกําหนดดังกล่าว
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับทราบ
ก่อนดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการฯ ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นําไปดําเนินการต่อไป
วาระที่ 4.1 แผนปฏิบตั ิงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โรงเรียนได้จัดทําแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 255๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2555-2558 เป็นบรรทัดฐาน
ในการจัดทํา
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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-๔วาระที่ 4.2 การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี
ในการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕ โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รบั อนุมัติให้ดําเนินงาน
หรือทําสัญญาผูกพันไปแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 จําเป็นต้อง
ขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 46 รายการ
1. งบประมาณประเภทเพื่อการดําเนินการ ซึง่ ได้รับอนุมัติให้ดําเนินงานแล้วแต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕ แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ
เช่น ค่าสาธารณูปโภค จึงจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 40 รายการ
2. งบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ทําสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาส่งงาน จึงจําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 6 รายการ
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบให้โรงเรียนกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จํานวน 46 รายการ
วาระที่ 5
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
วาระที่ 5.1 ผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โรงเรียนได้สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 สิงหาคม 2555
2. ผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2555
มติทปี่ ระชุม
รับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ
วาระที่ 5.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนได้รายงานการจัดกิจกรรมสนับสนุนทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
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-๕วาระที่ 5.3 สรุปการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โรงเรียนได้รายงานการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งดําเนินการร่วมกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครัง้ ต่อไป
โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 6.1
มติทปี่ ระชุม
รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

เลิกประชุมเวลา 17.45 น.

นางจตุพร ทองไทย
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 84/5/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555

