-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 120/5/2561
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสุกัญญา งามบรรจง ผูแทน
8. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ผูแทน
9. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค
10. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม
1. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
2. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท
3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
2. นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561
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นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
ดร. อุษา จีนเจนกิจ
นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน
นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
นางสาวศุภมาส เจือกโวน

ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 รางวัลองคการมหาชนดีเดน ป พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประธานกรรมการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
ไดเขารับรางวัลองคการมหาชน ประจําป พ.ศ. 2560 ในฐานะทีโ่ รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับคัดเลือกใหไดรบั
รางวัลองคการมหาชนดีเดน ปะจําป พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ตามขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาองคการมหาชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ”
ดวยวันที่ 28 สิงหาคม 2533 เปนวันที่มีการลงนามในโครงการความรวมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ระหวางศาสตราจารย ดร. ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. โกวิท วรพิพัฒน อธิบดี
กรมสามัญศึกษา ในสมัยนั้น ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนจึงกําหนดให
วันที่ 28 สิงหาคมของทุกป เปน “วันมหิดลวิทยานุสรณ”
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนไดจัดงาน “วันมหิดลวิทยานุสรณ” ซึ่งเปนวันครบรอบ 28 ป
โดยไดนิมนตพระเทพศาสนาภิบาล เจาอาวาสวัดไรขิง และเชิญผูบริหารและครูในอดีตและปจจุบัน รวมถึง
นักเรียนเกาของโรงเรียนมารวมงาน โดยไดประกอบพิธีสงฆและเลี้ยงพระเพล
พรอมนี้ ผูอํานวยการโรงเรียน (รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล ไดมอบของที่ระลึก
ของการจัดงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดประชุมครั้งที่ 119/4/2561
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมครั้งดังกลาว
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-3มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 119/4/2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความกาวหนา (ราง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(ฉบับที่ .. พ.ศ. ...
ตามที่โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการยกรางพระราชกฤฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ .... พ.ศ. ... มาโดยตลอดนั้น ขณะนี้โรงเรียนไดสงหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อยืนยัน (ราง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 13 พิจารณาแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องคการ ตามคํารับรองการปฎิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้งคณะ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.70
2. ผลการประเมินตนเองเปนรายบุคคล ไดคะแนนเฉลี่ย 3.59
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.3 แผนการดําเนินางานและกรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 119/4/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบวงเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวนั้น
ตอมา คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง เงินนอกงบประมาณ หนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ไดรับมอบหมาย
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดปรับลดงบประมาณของโรงเรียน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
โรงเรียนจึงขออนุมัติใชเงินสะสมของโรงเรียนสมทบเขาเปนรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทากับจํานวน
งบประมาณทีถ่ ูกปรับลด
นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 รายการที่โรงเรียนดําเนินการไมทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือการจัดซื้อ
ระบบปองกันการบุกรุกโจมตี (ทดแทนของเดิม และการปรับปรุงหองควบคุมเครื่องแมขาย อีกทั้ง รถยนตสวนกลาง

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-4ของโรงเรียน จํานวน 1 คัน จะหมดสัญญาเชา ในวันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนจึงขออนุมตั ิใชเงินสะสมของ
โรงเรียน เพื่อดําเนินการทั้ง 3 รายการดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหโรงเรียนใชเงินสะสมของโรงเรียนสมทบเปนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมตามรายการที่โรงเรียนเสนอ
2. เห็นชอบแผนการดําเนินงานของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3.4 การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนไดดําเนินการรับสมัครเรียบรอยแลว มีจํานวนผูสมัครทั้งหมด 22,232 คน ขณะนี้ อยูระหวางการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัครสอบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.5 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
ตามที่ คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไดเห็นชอบ
ใหโรงเรียนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนั้น
โรงเรียนจึงไดเสนอโครงสรางหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะจัดไมนอยกวา 360 ชั่วโมงตลอด 3 ป
การศึกษา เพื่อสงเสริมนักเรียนใหเติบโตทุก ๆ ดาน โดยเนนการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเขากับการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ
การจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 ทั้งสวนของการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากมุงเนนการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนดวยเนื้อหาสาระ
ที่เขมขน ตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้นแลว ยังมุงเนนการเสริมสรางใหนักเรียนมี
คุณลักษณะพิเศษของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณดวย
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ โดยที่หลักสูตรฯ ของโรงเรียนควรสะทอนแนวคิดทีเ่ ปนเอกลักษณของโรงเรียน
วิทยาศาสตร
ระเบียบวาระที่ 3.6 การปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียน
ตามที่ คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 119/4/2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียน และใหโรงเรียนสามารถใชชื่อ“คณะกรรมการ
ดําเนินการ” แทน “คณะกรรมการประจําโรงเรียน” เปนการชั่วคราวกอนขอบังคับจะแลวเสร็จ นั้น
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 84/4/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ไดเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอแนวคิดในการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการแตละสวนงานของโรงเรียน
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-5โดยการจัดรวมสาขาวิชาหรือฝายที่มีจํานวนเจาหนาที่นอยเขามารวมกลุมกัน โดยคํานึงถึงความสอดคลอง
และความสัมพันธกันของลักษณะเนื้องาน เพื่อเปนการลดตนทุนทางการบริหาร เพิ่มความคลองตัวและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและการบริหารจัดการ ทั้งในสวนของสายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังนี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียนตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การกันเงินไวจายเหลื่อมป
ในการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการหรือทํา
สัญญาผูกพันแลว แตคาดวาจะไมสามารถเบิกจายไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงจําเปนตองขออนุมัติคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อกันเงินไวจายเหลื่อมป ดังนี้
1. รายจายประเภทเพื่อการดําเนินการ จํานวน 21 รายการ
2. รายจายประเภทเพื่อการลงทุน จํานวน 10 รายการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบการกันเงินไวจายเหลื่อมป ในรายจายแตละประเภทตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 หลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 83/3/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักเกณฑในการเขาสูตําแหนงของเจาหนาที่สายวิชาการ โดยใหโรงเรียนทบทวนหลักเกณฑของผลงานที่จะ
ใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงและจายเงินประจําตําแหนง นั้น
โรงเรียนนิยามผลงานวิชาการที่จะนํามาเสนอเพือ่ พิจารณาการเลื่อนตําแหนงหรือจายเงินประจํา
ตําแหนงวา จะตองเปนผลงานที่สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน อันไดแก ผลงานที่นักเรียนมีสวนรวมหรือเปน
ผลงานที่สงเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน การใหบริการทางวิชาการ การเปนโรงเรียนตนแบบ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหโรงเรียนสื่อสารหลักการเบื้องตนใหบุคลากรของโรงรียนไดเตรียมตัวตามขอมูลทีเ่ สนอได
2. ใหโรงเรียนพิจารณาเรียบเรียงเจตนารมณของการจายเงินประจําตําแหนงใหชัดเจน โดยที่ผลงานควร
สอดคลองกับภารกิจของโรงเรียน เพื่อใชในการสื่อสารกับบุคลากรของโรงเรียนตามขอ 1

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-6ระเบียบวาระที่ 4.3 หลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาที่สายสนับสนุน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 83/3/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
เห็นชอบใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ ผลงานในการพิจารณาขอเลื่อนตําแหนง
ของเจาหนาที่สายสนับสนุน โดยใหสอดคลองกับภารกิจของโรงเรียนและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสายวิชาการ
พรอมทั้งการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายสนับสนุน
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักเกณฑการเลือ่ นตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายสนับสนุน โดยให
เรียบเรียงความในระเบียบใหสอดคลองกับการเลื่อนตําแหนงของเจาหนาทีส่ ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4.4 แนวทางการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและ
ประโยชนตอบแทนเจาหนาที่ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยรวบรวมระเบียบที่แกไขเพิ่มเติมทั้งหมดไวดวยกัน แลว
จัดเปนหมวดหมู รวมถึงปรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับคาใชจายตาง ๆ ที่ปรากฎในระเบียบวาดวยสวัสดิการฯ ใหไปอยู
ในขอบังคับวาดวยคาใชจายของโรงเรียน และนําระเบียบตาง ๆ ของขาราชการมาใชโดยอนุโลม
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทน
เจาหนาที่ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4.5 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและบัญชี
พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม
ดวยขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2543 และขอบังคับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณวาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2543 ไดมีการปรับปรุงมาแลวหลายครั้งและใชมาเปนเวลานาน
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงกับสภาพการณปจจุบัน และลดความซ้ําซอนการปฏิบัติงาน
จึงเห็นควรยกรางขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2561 และขอบังคับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยคาใชจายของโรงเรียน พ.ศ. 2561 จึงขอยกเลิกขอบังคับฯ และที่แกไขเพิ่มเติมทั้งหมด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-7ระเบียบวาระที่ 4.6 แนวทางการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 84/4/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เห็นชอบ
ใหโรงเรียนเสนอแนวทางการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรระยะยาว 20 ป โรงเรียนจะกาวไปสูการเปน Science Education Hub ระดับนานาชาติ
มติที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน (วาระลับ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในแลว จึงขออนุญาตใหประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลรายงานผลการประเมินดังกลาว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.8 การขึ้นเงินเดือนและการจายเงินเพิ่มพิเศษใหแกเจาหนาที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 (วาระลับ
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น 154 คน จําแนกเปนเจาหนาที่ 136 คน ลูกจาง
สัญญารายป 13 คน ลูกจางชาวตางประเทศ 5 คน มีเจาหนาที่ที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและมีอัตรา
เงินเดือนเต็มขั้นของตําแหนง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จํานวน 120 คน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนใชผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2561
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.9 รายวิชาเลือกเสรี
ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 117/2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ไดอนุมัติใหเปด
รายวิชาเลือกเสรีเพิ่มเติมจํานวน 10 รายวิชา ในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2561 พรอมทั้งใหสามารถใชไดกับนักเรียนที่ใชหลักสูตรฯ พุทธศักราช 2560 ดวยนั้น
ในการนี้ โรงเรียนขอเปดรายวิชาเลือกเสรี จํานวน 2 รายวิชา ไดแก (1 ปรัชญาชีวิตจากนิยายจีน
(2 พื้นฐานแบบจําลองและการจําลองแบบทางคณิตศาสตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหโรงเรียนเปดรายวิชาเลือกเสรี จํานวน 2 วิชา ตามเสนอ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-8ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 กรอบอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 84/4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ไดอนุมัติกรอบอัตรากําลังบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 204 อัตรา
เทากับปงบประมาณที่ผานมา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โรงเรียนขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 การประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
การประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชน (กพม. ไดรายงานผลการประเมิน องคการมหาชนและผูอํานวยการองคการชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คัดเลือกให โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ เปนองคการมหาชนดีเดน 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.
ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ไดเห็นชอบแนวทางการประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหใชตัวชี้วัดและคาเปาหมายในการประเมินฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในสวนที่เปนการประเมินองคการมหาชน หากองคการมหาชนใดประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดหรือคา
เปาหมาย ขอใหสงคําขอพรอมรายละเอียดประกอบที่ครบถวนสมบูรณไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 28 กันยายน
2561 เพื่อเสนอ อ.กพม. พิจารณา และเขาชี้แจงเหตุผลเปนรายกรณีตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

-9ระเบียบวาระที่ 5.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
โรงเรียนไดรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.5 สรุปกิจกรรม MWIT Week
โรงเรียนไดรายงานสรุปผลการจัดงานเปดบานมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปการศึกษา 2561 (MWIT Open
House 2018 ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 และการจัดงานวันมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.6 สรุปการประชุมรวมฯ
โรงเรียนไดรายงานผลการจัดประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง
และครูฯ ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียนเกา และเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในรอบหนึ่งป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1
มติที่ประชุม
รับทราบกําหนดการประชุมครั้งตอไป ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เลิกประชุมเวลา 18.20 น.
นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 12 1/6/2561 วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561

