รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 114/5/2560
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ หองประชุม YT720 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อาคารโยธี กรุงเทพมหานคร
**********
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
ประธานกรรมการ
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการโดยตําแหนง
(นายภูมิรัตน ชุมแสง ผูแทน)
8. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กรรมการโดยตําแหนง
(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผูแทน)
9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง
(นางดวงสมร คลองสารา ผูแทน)
10. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง
(ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ผูแทน)
11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล)
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได
1. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการโดยตําแหนง
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายเศวต ภูภากรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง
นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
นางสาวสุดารัตน ธีระกิตติวัฒนา
นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ
นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน
นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
นางสาวศุภมาส เจือกโวน

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานเสนอตอที่ประชุม : การแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา-นุสรณ
ชุดปจจุบัน ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ตอไป ตามมาตรา 17 วรรคสาม แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ พ.ศ. 2543 จนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ฯ
ฉบับใหม นั้น โรงเรียนจึงขอความเห็นชอบใหเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ จํานวน
3 ทาน ไดแก ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ ดร. กฤษณพงศ กีรติกร และ
รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 113/4/2560
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 กรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบตั ิงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Action Plan)
ตามกรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดรับอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 113/4/2560
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 การปรับโครงสรางเงินเดือน
ในการปรับเจาหนาที่กลุมครูและกลุมปฏิบตั ิการเขาสูระบบโครงสรางเงินเดือนใหม โรงเรียนจะตอง
ดําเนินการดานงบประมาณใน 2 สวน คือ
1. การปรับโครงสรางเงินเดือนโดยใชหลักการคลืน่ กระทบฝง
2. การปรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่โรงเรียนสมทบใหในกลุม เจาหนาที่โครงสรางเดิม โดยการ
คํานวณงบประมาณที่จะใชในการปรับผลกระทบในสวนนี้ ขึ้นอยูกับหลักการในการเลื่อนเงินเดือน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3.3 การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ)
คณะอนุกรรมการสรรหารองผูอาํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดขยายเวลาการรับสมัคร
ไปอีก 1 เดือน คือตั้งแตวันที่ 1-30 กันยายน 2560 และปรับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จาก “มีประสบการณ
ดานการบริหารงานบุคคล” เปน “มีประสบการณดานการบริหาร” และคาดวาจะรายงานผลการสรรหาและ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ในการประชุมครั้งตอไป (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การกันเงินไวจายเหลื่อมป
การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ไดรับอนุมตั ิใหดําเนินงานหรือ
ทําสัญญาผูกพันแลว แตคาดวาจะไมสามารถเบิกจายไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงจําเปน
ตองขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกันเงินไวจายเหลื่อมป ดังนี้
1. รายการประเภทเพื่อการดําเนินการ จํานวน 30 รายการ
2. รายการประเภทเพื่อการลงทุน จํานวน 2 รายการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนสวัสดิการผูปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ พ.ศ. ....
ดวยโรงเรียนพิจารณาเห็นวาระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการกองทุนสวัสดิการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2545 ยังมีรายละเอียดสําคัญบางสวนที่ไมครบถวน จึงไดประสานกับนิติกรประจํากอง
กฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดลในประเด็นดังกลาว ซึ่งเสนอใหโรงเรียนยกเลิกระเบียบดังกลาว
และยกรางระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการฯ ขึ้นใหม
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ โดยใหโรงเรียนศึกษาระเบียบลักษณะนี้กบั องคกรที่มลี ักษณะคลายกัน แลวมาทบทวน
อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 4.3 กองทุนคารักษาพยาบาล
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีแนวคิดทีจ่ ะใหโรงเรียนจัดตัง้
กองทุนคารักษาพยาบาลเพื่อชวยลดภาระคารักษาพยาบาลของโรงเรียนที่จะมีสงู มากขึน้ ในอนาคตนั้น โรงเรียนจึง
เสนอแนวคิดที่จะขออนุมัตินําเงินงบประมาณเหลือจายดังกลาวมาจัดตั้งเปนกองทุนคารักษาพยาบาลใหแกเจาหนาที่
และลูกจางของโรงเรียนตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 78/4/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560) ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนคา
รักษาพยาบาล และโรงเรียนไดหารือกับนิติกรประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรางระเบียบโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนคารักษาพยาบาล พ.ศ. ... แลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ โดยใหโรงเรียนศึกษาระเบียบลักษณะนี้กบั องคกรที่มลี ักษณะคลายกัน แลวมาทบทวน
อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 78/4/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560) ไดเห็นชอบใหโรงเรียน
เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
และ (ราง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนไดเสนอแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ระยะยาว 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของชาติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดเสนอใหมีการระดมความคิดเพื่อหาแนวคิดประเด็นแผนยุทธศาสตรโรงเรียนกอนที่จะยกราง
ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดรายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูตรวจสอบภายในประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.7 การเลื่อนเงินเดือนและการจายเงินเพิ่มพิเศษใหแกครูและเจาหนาที่
ประจําครึ่งหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนมีครูและเจาหนาที่ที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและมี
อัตราเงินเดือนเต็มขั้นของตําแหนง จํานวน 126 คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เงินรางวัลผลการดําเนินงานขององคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีครู เจาหนาที่และลูกจางสัญญารายปที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาเงินรางวัล
การดําเนินงานขององคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 133 คน
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.9 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน
ดวยรายการคาใชจายตามขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน
พ.ศ. 2544 ซึ่งโรงเรียนปฏิบัติอยูในปจจุบัน มีบางรายการที่โรงเรียนไมเคยนํามาใช และบางสวนไมชัดเจนและ
ครอบคลุม จึงไดหารือกับนิติกรประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรับปรุงขอบังคับวาดวยคาใชจายของ
โรงเรียนดังกลาว
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.10 การประเมินผลองคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดรางตัวชี้วัด ในสวนของการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใชในการประเมินผลองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
ซึ่งมีจํานวน 11 ตัวชี้วัด ทั้งนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเชิญประธานกรรมการหรือผูแทนคณะกรรมการ
และผูอํานวยการโรงเรียน รวมประชุมเพื่อเจรจาตัวชี้วัดดังกลาว รวมกับคณะกรรมการเจรจาของ กพม.
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.11 การเพิ่มเติมรายวิชาในโครงการ สอวน. ในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พุทธศักราช 2560
โรงเรียนไดเสนอใหมีการเพิ่มเติมรายวิชาในโครงการ สอวน. เปนรายวิชาเลือกเสรีที่สามารถนําไป
เทียบเคียงกับรายวิชาบังคับที่กําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2560 ในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรได โดยนักเรียนที่เขารวมโครงการ สอวน. สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในโครงการ สอ
วน. ได 2 รูปแบบ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเสนอใหปรับที่วธิ ีการบริหารจัดการของโรงเรียนและครูผูสอน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 ความกาวหนาของ (ราง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เมื่อวัน 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนไดประสานไปยังเจาหนาที่ของสํานักงานกฤษฎีกา
ถึงความกาวหนาของ (ราง) พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ฉบับใหม และไดรับแจงวา
คาดวาจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 78/4/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560) ไดอนุมัติ
กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 204 อัตรา ซึ่งสอดคลองกับบัญชี
หมายเลข 1 ทายขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 สวัสดิการการพักอาศัยในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 78/4/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560) เห็นชอบใหโรงเรียน
เพิ่มเติมความในระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทนเจาหนาที่ พ.ศ. 2544 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 4 สวัสดิการและเงินชวยเหลือเจาหนาที่ของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.4 วุฒิการศึกษาของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ปจจุบัน โรงเรียนมีเจาหนาที่กลุมครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 23.29 หรือจํานวน
17 คน จากจํานวนเจาหนาที่กลุมครูทั้งหมด 73 คน และคาดวาภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนจะมี
เจาหนาที่กลุมครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 42.47 หรือ 31 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 สรุปการประชุมรวมฯ
จากการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ ผูแทน
ผูปกครองนักเรียน ผูแ ทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน ครูและเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2560 โรงเรียนไดจัดทํารายงานสรุปการเสวนา และขอคิดเห็นของผูเขารวมประชุมแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ไดเห็นชอบแผนดังกลาว
ในการประชุมครั้งที่ 111/2/2560 วันที่ 14 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.7 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสงรายงานสรุปผลการสํารวจฯ เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สาํ คัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ในรอบหนึ่งป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 19.00 น.
นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูบันทึกการประชุม

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
ผูตรวจบันทึกการประชุม

