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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

ครั้งที่ 120/5/2561 

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สปิปนนท  เกตุทัต 

โรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวนิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

(นางสุกัญญา  งามบรรจง     ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

8. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย ดร. ชูกจิ  ลมิปจํานงค  

กรรมการโดยตําแหนง 

10. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลศิปญญากุล  

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม 

1. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. ฉันทวทิย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

4. อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

 

 

 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ 

2. นางพัชราภรณ  เชี่ยววัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

3. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

4. ดร. อุษา  จนีเจนกจิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

5. นายชดิเฉลมิ  คงประดษิฐ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

6. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

7. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาววิัฒน เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏิบัตกิาร ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 1.1 รางวัลองคการมหาชนดีเดน ป พ.ศ. 2560 

 เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2561  ประธานกรรมการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน  

ไดเขารับรางวัลองคการมหาชน ประจําป พ.ศ. 2560 ในฐานะที่โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณไดรับคัดเลอืกใหไดรับ

รางวลัองคการมหาชนดเีดน ปะจาํป พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2561   

ตามขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาองคการมหาชน 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 1.2 การจัดงาน “วันมหดิลวทิยานุสรณ” 

 ดวยวันที่ 28 สงิหาคม 2533 เปนวันที่มีการลงนามในโครงการความรวมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศกึษา 

ระหวางศาสตราจารย ดร. ณัฐ  ภมรประวตั ิอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหดิล และ ดร. โกวทิ  วรพพิัฒน  อธิบดี 

กรมสามัญศกึษา ในสมัยนัน้  ซ่ึงนับเปนจุดเร่ิมตนของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  โรงเรียนจึงกําหนดให 

วันที่ 28 สงิหาคมของทุกป เปน “วันมหดิลวทิยานุสรณ”  

 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561  โรงเรียนไดจัดงาน “วันมหดิลวทิยานุสรณ” ซ่ึงเปนวันครบรอบ 28 ป   

โดยไดนมินตพระเทพศาสนาภิบาล เจาอาวาสวัดไรขงิ และเชญิผูบริหารและครูในอดตีและปจจุบัน รวมถึง 

นักเรียนเกาของโรงเรียนมารวมงาน โดยไดประกอบพิธีสงฆและเลี้ยงพระเพล   

 พรอมนี้ ผูอํานวยการโรงเรียน (รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลศิปญญากุล ไดมอบของที่ระลกึ

ของการจัดงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทาน 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ไดประชุมคร้ังที่ 119/4/2561   

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นัน้  ฝายเลขานกุารไดเสนอรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

มตทิี่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561  เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2561   

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบียบวาระที ่ 3.1 ความกาวหนา (ราง พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ   

   (ฉบับที่ ..  พ.ศ. ... 

 ตามที่โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการยกรางพระราชกฤฎีกาจัดตัง้โรงเรียนมหดิล- 

วทิยานุสรณ (ฉบับที่ .... พ.ศ. ... มาโดยตลอดนัน้  ขณะนี้โรงเรียนไดสงหนังสอืถงึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพื่อยืนยัน (ราง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 13 พจิารณาแลว   

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 3.2 การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา 

   องคการ ตามคํารับรองการปฎบัิติงานของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ประจําป 

   งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของการกํากับดูแลกจิการและการพัฒนาองคการของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้งคณะ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70   

2. ผลการประเมินตนเองเปนรายบุคคล ไดคะแนนเฉลี่ย 3.59 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่ 3.3 แผนการดําเนนิางานและกรอบงบประมาณรายรบัรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (คร้ังที่ 119/4/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบวงเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนัน้  

 ตอมา คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดนิ สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศกึษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ไดรับมอบหมาย

ในคณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานติิ

บัญญัตแิหงชาตไิดปรับลดงบประมาณของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนนิงานของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว

โรงเรียนจงึขออนุมัติใชเงินสะสมของโรงเรียนสมทบเขาเปนรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทากับจํานวน

งบประมาณทีถู่กปรับลด 

 นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 รายการที่โรงเรียนดําเนนิการไมทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  คอืการจัดซ้ือ

ระบบปองกันการบุกรุกโจมตี (ทดแทนของเดมิ  และการปรับปรุงหองควบคุมเคร่ืองแมขาย อีกทัง้ รถยนตสวนกลาง
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ของโรงเรียน จํานวน 1 คัน จะหมดสญัญาเชา ในวันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนจงึขออนุมัติใชเงินสะสมของ

โรงเรียน เพื่อดําเนนิการทัง้ 3 รายการดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบใหโรงเรียนใชเงินสะสมของโรงเรียนสมทบเปนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 เพิ่มเตมิตามรายการที่โรงเรียนเสนอ 

2. เห็นชอบแผนการดําเนนิงานของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ระเบียบวาระที ่ 3.4 การรับสมัครนักเรยีนเขาเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2562  

 โรงเรียนไดดําเนนิการรับสมัครเรียบรอยแลว มีจํานวนผูสมัครทัง้หมด 22,232 คน  ขณะนี้ อยูระหวางการ

ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบ  

มตทิี่ประชุม  

รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 3.5 หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ พุทธศักราช 2562  

ตามที่ คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ไดเห็นชอบ

ใหโรงเรียนดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนัน้  

โรงเรียนจงึไดเสนอโครงสรางหลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการจบการศกึษาระดับมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย ของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  

สําหรับกจิกรรมพัฒนาผูเรียนและกจิกรรมเสริมหลักสูตร จะจัดไมนอยกวา 360 ชั่วโมงตลอด 3 ป

การศกึษา เพือ่สงเสริมนักเรียนใหเตบิโตทุก ๆ ดาน โดยเนนการบูรณาการกจิกรรมพัฒนาผูเรียนและกจิกรรมเสริม

หลักสูตรเขากับการเรียนการสอนรายวชิาตาง ๆ   

การจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พุทธศักราช 2562 ทัง้สวนของการเรียนการสอน 

กจิกรรมพัฒนาผูเรียนและกจิกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากมุงเนนการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนดวยเนื้อหาสาระ

ที่เขมขน ตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้นแลว ยังมุงเนนการเสริมสรางใหนักเรียนมี

คุณลักษณะพเิศษของนกัเรียนโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณดวย   

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบในหลักการ โดยที่หลักสูตรฯ ของโรงเรียนควรสะทอนแนวคดิทีเ่ปนเอกลักษณของโรงเรียน

วทิยาศาสตร   

 

ระเบียบวาระที ่ 3.6 การปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรยีน  

ตามที่ คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 119/4/2561 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2561   

ไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียน และใหโรงเรียนสามารถใชชื่อ“คณะกรรมการ

ดําเนนิการ” แทน “คณะกรรมการประจําโรงเรียน” เปนการชั่วคราวกอนขอบังคับจะแลวเสร็จ นัน้  

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมคร้ังที่ 84/4/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561   

ไดเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอแนวคดิในการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการแตละสวนงานของโรงเรียน   
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

โดยการจัดรวมสาขาวชิาหรือฝายที่มีจํานวนเจาหนาที่นอยเขามารวมกลุมกัน  โดยคํานึงถงึความสอดคลอง 

และความสัมพันธกันของลักษณะเนื้องาน  เพื่อเปนการลดตนทุนทางการบริหาร  เพิ่มความคลองตัวและ

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานและการบริหารจัดการ ทัง้ในสวนของสายวชิาการ และสายสนับสนุน ดังนี้ 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียนตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบียบวาระที ่ 4.1 การกันเงินไวจายเหลื่อมป 

 ในการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โรงเรียนมีกจิกรรมที่ไดรับอนุมัตใิหดําเนนิการหรือทํา

สัญญาผูกพันแลว แตคาดวาจะไมสามารถเบกิจายไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงจําเปนตองขออนุมัตคิณะ

กรรมการบริหาร เพื่อกันเงินไวจายเหลื่อมป ดังนี้ 

1. รายจายประเภทเพื่อการดําเนนิการ จํานวน 21 รายการ  

2. รายจายประเภทเพื่อการลงทุน  จํานวน 10 รายการ 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบการกันเงินไวจายเหลื่อมป ในรายจายแตละประเภทตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที ่ 4.2 หลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายวชิาการ 

ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  และ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมคร้ังที่ 83/3/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักเกณฑในการเขาสูตําแหนงของเจาหนาที่สายวชิาการ  โดยใหโรงเรียนทบทวนหลักเกณฑของผลงานที่จะ

ใชในการพจิารณาเลื่อนตําแหนงและจายเงินประจําตําแหนง นัน้   

โรงเรียนนยิามผลงานวชิาการที่จะนํามาเสนอเพือ่พจิารณาการเลื่อนตําแหนงหรือจายเงินประจํา

ตําแหนงวา จะตองเปนผลงานที่สอดคลองกับพันธกจิของโรงเรียน  อันไดแก ผลงานที่นักเรียนมีสวนรวมหรือเปน

ผลงานที่สงเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน การใหบริการทางวชิาการ  การเปนโรงเรียนตนแบบ   

มตทิี่ประชุม 

1. เห็นชอบใหโรงเรียนสื่อสารหลักการเบื้องตนใหบุคลากรของโรงรียนไดเตรียมตัวตามขอมูลทีเ่สนอได 

2. ใหโรงเรียนพจิารณาเรียบเรียงเจตนารมณของการจายเงินประจําตําแหนงใหชัดเจน โดยที่ผลงานควร

สอดคลองกับภารกจิของโรงเรียน เพื่อใชในการสื่อสารกบับุคลากรของโรงเรียนตามขอ 1 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที ่ 4.3 หลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาที่สายสนับสนุน 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมคร้ังที่ 83/3/2561  วันที่ 14 มิถุนายน 2561  

เห็นชอบใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณาหลักเกณฑ  ผลงานในการพจิารณาขอเลื่อนตําแหนง

ของเจาหนาที่สายสนับสนุน  โดยใหสอดคลองกับภารกจิของโรงเรียนและเปนไปในทศิทางเดยีวกันกับสายวชิาการ   

พรอมทั้งการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายสนับสนุน   

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายสนับสนุน  โดยให

เรียบเรียงความในระเบยีบใหสอดคลองกับการเลื่อนตําแหนงของเจาหนาที่สายวชิาการ 

 

ระเบียบวาระที ่ 4.4 แนวทางการปรับปรุงระเบียบโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและ

ประโยชนตอบแทนเจาหนาที่ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 โรงเรียนไดดําเนนิการปรับปรุงระเบยีบตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับขอบังคับโรงเรียนมหดิล- 

วทิยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561  โดยรวบรวมระเบยีบที่แกไขเพิ่มเตมิทัง้หมดไวดวยกัน แลว

จัดเปนหมวดหมู  รวมถงึปรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่ปรากฎในระเบยีบวาดวยสวัสดกิารฯ ใหไปอยู

ในขอบังคับวาดวยคาใชจายของโรงเรียน  และนําระเบยีบตาง ๆ ของขาราชการมาใชโดยอนุโลม   

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงระเบยีบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยสวัสดกิารและประโยชนตอบแทน

เจาหนาที่ พ.ศ. 2561  

 

ระเบียบวาระที ่ 4.5 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและบัญชี  

   พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ  

   วาดวยคาใชจายของโรงเรยีน พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

ดวยขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณวาดวยการเงินและบัญช ีพ.ศ. 2543 และขอบังคับโรงเรียน

มหดิลวทิยานุสรณวาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2543 ไดมีการปรับปรุงมาแลวหลายคร้ังและใชมาเปนเวลานาน 

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงกับสภาพการณปจจุบัน และลดความซํ้าซอนการปฏิบัติงาน  

จงึเห็นควรยกรางขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการเงินและบัญช ีพ.ศ. 2561 และขอบังคับโรงเรียน

มหดิลวทิยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2561  จงึขอยกเลกิขอบังคับฯ และที่แกไขเพิ่มเตมิทัง้หมด 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที ่ 4.6 แนวทางการจัดทําแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 84/4/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561  เห็นชอบ 

ใหโรงเรียนเสนอแนวทางการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ่ึงสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป  โรงเรียนจะกาวไปสูการเปน Science Education Hub ระดับนานาชาต ิ  

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบแนวทางในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4.7 การประเมินผลการปฏบัิติงานของผูตรวจสอบภายใน (วาระลับ  

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในแลว  จงึขออนุญาตใหประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลรายงานผลการประเมินดังกลาว 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4.8 การข้ึนเงินเดือนและการจายเงินเพิ่มพเิศษใหแกเจาหนาที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  

พ.ศ. 2561 (วาระลับ  

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  โรงเรียนมีบุคลากรทัง้สิ้น 154 คน  จําแนกเปนเจาหนาที่ 136 คน ลูกจาง

สัญญารายป 13 คน  ลูกจางชาวตางประเทศ 5 คน  มีเจาหนาที่ที่มีสทิธิไดรับการพจิารณาขึ้นเงินเดอืนและมีอัตรา

เงินเดอืนเต็มขัน้ของตําแหนง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จํานวน 120 คน 

ทัง้นี้ ในการพจิารณาขึ้นเงินเดอืน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  โรงเรียนใชผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ตามภาระงานในชวงเดอืนมกราคมถงึเดอืนมิถุนายน 2561  

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 
 

ระเบียบวาระที ่ 4.9 รายวชิาเลอืกเสรี 

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 117/2/2561 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2561 ไดอนุมัตใิหเปด

รายวชิาเลอืกเสรีเพิ่มเตมิจํานวน 10 รายวชิา ในหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2561 พรอมทั้งใหสามารถใชไดกับนักเรียนที่ใชหลักสูตรฯ พุทธศักราช 2560 ดวยนัน้  

 ในการนี้ โรงเรียนขอเปดรายวชิาเลอืกเสรี จํานวน 2 รายวชิา ไดแก (1 ปรัชญาชวีติจากนยิายจนี  

(2 พื้นฐานแบบจําลองและการจําลองแบบทางคณิตศาสตร  

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบใหโรงเรียนเปดรายวชิาเลอืกเสรี จํานวน 2 วชิา ตามเสนอ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 5.1 กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมคร้ังที่ 84/4/2561 เม่ือวันที่ 9 สงิหาคม 2561   

ไดอนุมัตกิรอบอัตรากาํลังบุคลากรโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน 204 อัตรา 

เทากับปงบประมาณที่ผานมา 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 5.2 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรยีน ณ ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนขอเสนอรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4  ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 5.3 การประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ตามคําสั่งหัวหนา 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพ  

ในการปฏบัิตริาชการ 

 การประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สํานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาและ

สงเสริมองคการมหาชน (กพม. ไดรายงานผลการประเมิน องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ตอคณะรัฐมนตรีในการประชมุเม่ือวันที่ 31 สงิหาคม 2561  คัดเลอืกให โรงเรียนมหดิล

วทิยานุสรณ เปนองคการมหาชนดเีดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 การประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  อยูระหวางการรวบรวม สรุปผลการประเมินตนเอง  

เสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561   

 การประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.  

ในการประชุมเม่ือวันที่ 2 สงิหาคม 2561 ไดเห็นชอบแนวทางการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยใหใชตัวชี้วัดและคาเปาหมายในการประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ในสวนที่เปนการประเมินองคการมหาชน  หากองคการมหาชนใดประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดหรือคา

เปาหมาย ขอใหสงคําขอพรอมรายละเอียดประกอบที่ครบถวนสมบูรณไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่ 28 กนัยายน 

2561  เพื่อเสนอ อ.กพม. พจิารณา และเขาชี้แจงเหตุผลเปนรายกรณีตอไป 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ    

ครั้งที่ 12 1/6/2561  วันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที ่ 5.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบรกิาร 

 โรงเรียนไดรายงานผลการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 5.5 สรุปกจิกรรม MWIT Week 

 โรงเรียนไดรายงานสรุปผลการจัดงานเปดบานมหดิลวทิยานุสรณ ประจําปการศกึษา 2561 (MWIT Open 

House 2018  ระหวางวันที่ 24-25 สงิหาคม 2561 และการจัดงานวนัมหดิลวทิยานุสรณ ในวันที่ 28 สงิหาคม 2561 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที ่ 5.6 สรุปการประชุมรวมฯ 

 โรงเรียนไดรายงานผลการจัดประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง

และครูฯ ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียนเกา และเจาหนาที่ของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ คร้ังที่ 17  

เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระที ่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 6.1 

มตทิี่ประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชุมคร้ังตอไป ในวันที่ 13 พฤศจกิายน 2561 

  

 

เลกิประชุมเวลา 18.20 น. 

  

นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย ดร.ววิัฒน  เรืองเลศิปญญากุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


