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ดร. อุษา จีนเจนกิจ
นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
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ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบตั ิการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.35 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 Logo พระราชทาน
โรงเรียนไดเรียนหารือผานรองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เกี่ยวกับการขอ
พระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงพระอักษรตัวยอของโรงเรียน
“MWIT” เพือ่ โรงเรียนจะนํามาใชเปนสัญลักษณ (Logo ของโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
และเปนการสราง Branding ของโรงเรียน
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ทรงพระอักษร “MWIT” ผานทาง รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ตามภาพที่ปรากฎ
ซึ่งโรงเรียนไดนํามาใชในการผลิตของที่ระลึกในงาน Thailand International Science Fair 2019 นี้เปนครั้งแรก

มติที่ประชุม
รับทราบ
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-3ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดประชุมครั้งที่ 120/5/2561
วันที่ 11 กันยายน 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมครั้งดังกลาว พรอมทั้งไดจัดทํารายงาน
การประชุมฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย
มติที่ประชุม
1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 120/5/2561 เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2561 โดยไมมขี อแกไข
2. เห็นชอบใหนําสรุปรายงานการประชุมเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนได
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 ความกาวหนา (ราง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(ฉบับที่ .... พ.ศ. ....
ตามที่โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการยกรางพระราชกฤฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ .... พ.ศ. ... มาโดยตลอดนัน้
ขณะนี้ (ราง พระราชกฤษฎีกาฯ อยูร ะหวางการนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพือ่ ประกาศบังคับใชเปน
กฎหมายตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2561
คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไดเห็นชอบขอบังคับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 โดยไดยกเลิกขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และใหใชขอ บังคับฉบับป พ.ศ. 2561 แทน
เมื่อโรงเรียนไดนําขอบังคับดังกลาวมาปฏิบัตใิ ชพบวา มีระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
บางระเบียบที่เกี่ยวของกัน และเชื่อมโยงกัน เชน ระเบียบวาดวยการพิจารณาเงินเดือนประจําป พ.ศ. 2544
ระเบียบวาดวยการสอบสวนวินัยอยางรายแรง พ.ศ. 2544 เปนตน
โดยที่โรงเรียนอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบตาง ๆ เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความ
คลองตัวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 85/5/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จึงเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอ (ราง ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหาร
งานบุคคล (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
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-4ระเบียบวาระที่ 3.3 หลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายวิชาการ
คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไดเห็นชอบในการเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการเลือ่ นตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาทีส่ ายวิชาการ ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 83/3/2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เสนอ โดยใหโรงเรียนพิจารณา
เรียบเรียงเจตนารมณของการจายเงินประจําตําแหนงใหชดั เจน โดยที่ผลงานควรสอดคลองกับภารกิจของ
โรงเรียน สะทอนใหเห็นถึงปริมาณงานและคุณภาพงานที่สอดคลองกับระบบภาระงาน นั้น
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 85/5/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ได
เห็นชอบตามทีโ่ รงเรียนไดเรียบเรียงเจตนารมณในการจายเงินประจําตําแหนง พรอมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการ
เลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนง ดังนี้
โรงเรียนไดกําหนดใหมีตาํ แหนงวิชาการขึ้นเพื่อเปนตําแหนงที่แสดงถึงคุณวุฒิ และผลงานของ
บุคลากรที่มสี ว นรวมในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน ทั้งกิจกรรมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน การพิจารณาบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตลอดจนการจายเงินประจําตําแหนง
จึงพิจารณาจากผลงานทีม่ ีคุณคาทางวิชาการในการพัฒนานักเรียน การเรียนการสอน รวมทั้งการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว
ตําแหนงวิชาการของเจาหนาทีส่ ายวิชาการ ประกอบดวย ครูชํานาญการ ครูเชี่ยวชาญ
และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายวิชาการ
และ (ราง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑการเลือ่ นตําแหนงและการจายเงินประจํา
ตําแหนงเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2561 โดยใหเพิ่มขอความเจตนารมณในการจายเงินประจํา
ตําแหนง ไวในวรรคแรกของ (ราง ระเบียบโรงเ รียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑการเลือ่ นตําแหนงและ
การจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3.4 การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 118/3/2561 เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบการ
ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 และโรงเรียนไดรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 ตอคณะกรรมการ
บริหาร (ครั้งที่ 120/5/2561 เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ โรงเรียนไดดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูส มัครสอบเรียบรอยแลว
ในวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนจะดําเนินการสอบรอบแรก โดยยังคงดําเนินการ
ใหกับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการ วมว. กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยกระจายสนามสอบสวนภูมิภาคไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิน้ 76 แหง สําหรับสนามสอบสวนกลางมี
การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

-5จํานวนทั้งสิ้น 5 แหง ทั้งนี้ โรงเรียนกําหนดประกาศผลในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดําเนินการสอบ
คัดเลือกรอบสอง ในวันเสารที่ 26 และวันอาทิตยที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 และประกาศผลในวันจันทรที่ 4
มีนาคม พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.5 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
ตามที่คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 120/5/2561 เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบ
โครงสรางหลักสูตร เพือ่ ใชสําหรับหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 แลวนัน้ โรงเรียน
ไดนําโครงสรางหลักสูตรไปออกแบบรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผล ตามปรัชญา
และจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งประเด็นหนึ่งคือ การบูรณาการมากขึน้ ทั้งในสาระ ขามสาระ และระหวางกิจกรรม
การเรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมนี้ โรงเรียนของเสนอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ศิลปศาสตร ซึ่งไดเสนอแนวทางการนําความรูในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระวิชาศิลปะ
และสาระภาษาไทย ในสวนทีม่ ีความเชื่อมโยงกันมาบูรณาการกันโดยใชประวัติศาสตรเปนแกนในการเรียนรู
จากสถานการณตาง ๆ ของโลก ในแงมุมของการเงิน เศรษฐกิจ อิทธิพลการเมือง ศาสนา ศิลปะ และวรรณกรรม
แตละยุค สวนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดออกแบบใหสอดคลองกับวิชาเรียน และดานการวัดผลประเมินผล ครูจะ
ใชเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดไว ทั้งการประเมินจาก
แบบทดสอบ ชิ้นงาน แฟมสะสมงาน การสอบปากเปลา การสัมภาษณ การสอบภาคปฏิบัติ รวมถึงการวัดผลโดย
ใชแบบสังเกตและแบบบันทึกตาง ๆ แลวปรับผลเปนคะแนน โดยทั่วไปปรับคะแนนเต็มใหเปน 100 คะแนน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการออกแบบรายวิชและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงองคความรู
2. ใหโรงเรียนศึกษารายละเอียดและทบทวนเกี่ยวกับประเด็นการประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ระเบียบวาระที่ 3.6 การยกรางระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนคารักษาพยาบาล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และการยกรางระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไดอนุมัติ
(1 ใหใชเงินเหลือจายในสวนของคาใชจายบุคลากร ตั้งแตปง บประมาณ พ.ศ. 2545 -2560 มาเปนเงินตัง้ ตนของ
กองทุนคารักษาพยาบาลของเจาหนาที่และลูกจางของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (2 ใหโอนเงินเหลือจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมรวมคาใชจายบุคลากรเขาเปนรายไดของกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ทั้งหมด และใหโอนเงินรอยละ 30 ของเงินเหลือจายที่หักคาใชจายบุคลากรและเงินรายไดเหลือจายในแตละ
การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

-6ปงบประมาณ เขาเปนรายไดของกองทุนฯ พรอมทั้งไดอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับการยกรางระเบียบของกองทุนทั้ง
สองดังกลาว โดยใหโรงเรียนศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับการตั้ง “กองทุน” นั้น
โรงเรียนไดศึกษารายละเอียดดังกลาวแลว พบวา นิยามของกองทุนตามระเบียบสํานักนายกดังกลาว
แตกตางจากกองทุนของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.7 การแบงสวนงาน
ตามที่ คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบการปรับปรุง
โครงสรางการแบงสวนงาน สายงานวิชาการ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แลวนัน้ โรงเรียนขอเสนอชือ่
สาขาวิชาตามโครงสรางใหม ดังนี้
การรวมสาขาวิชา
1. ชีววิทยา และ พลานามัย
2. คณิตศาสตร และ วิทยาการคอมพิวเตอร
3. สังคมศึกษาและศิลปะ และ ภาษาไทย

ชื่อสาขาวิชาใหมที่จะขอความเห็นชอบ
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ
คณิตศาสตรและวิทยาการคํานวณ
ศิลปศาสตร

มติที่ประชุม
เห็นชอบชื่อสาขาวิชาใหมตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝายคลังและพัสดุ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงาน
การเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแลว สรุปผลการ
ตรวจสอบไดดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน
1.1 การรับ-จายเงิน การนําฝาก-ถอนเงินธนาคาร การบันทึกบัญชีโดยภาพรวมปฎิบัติถกู ตอง
ตามระเบียบขอบังคับ มีหลักฐานครบถวน มีขอ สังเกตในการเบิกจายเงินบางรายการซึ่งไดมกี ารปรับแกไขให
ถูกตองในระหวางการตรวจสอบแลว รายงานการเงินงวดสิน้ สุด 30 กันยายน 2561 ปฎิบัติตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป
1.2 ผลการดําเนินงานและการใชจา ยเงิน ในภาพรวมเปนไปตามเปาหมายทั้งแผนงานและ
แผนเงิน คิดเปนรอยละ 77 ของงบประมาณทั้งหมด
1.3 การดําเนินงนโครงการบริการวิชาการมีผลการใชจา ยเงิน คิดเปนรอยละ 84 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพื่อการบริการวิชาการ

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

-72. การตรวจสอบการดําเนินงานโครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายองคความรู
ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
สรุปไดดังนี้
2.1 กระบวนการดําเนินงานโครงการ : โรงเรียนมีประกวนการดําเนินงานโครงการฯ เริม่ ตั้งแต
การคัดเลือกโรงเรียนตามเปาหมาย ดําเนินงานตามกระบวนการ มีการปรับแผนงาน กิจกรรม การเพิ่มเปาหมาย
และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการโดยบุคลากรของโรงเรียน และบุคคลภายนอก สามารถ
ทราบปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาที่จะดําเนินการตอไป
2.2 ผลการดําเนินงาน : สามารถดําเนินงานตามกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงงบดุลและบัญชีทําการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ
จํากัด ผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจา ยเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตรวจรับรองกอนนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผูตรวจสอบภายในไดรา งแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณาในเบื้องตนแลว ดังรายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฎิบัติงานระบบ
ควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผูตรวจสอบภายในของโรงเรียนไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความเห็นวา การควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความเพียงพอ ปฎิบัติ
ตามอยางตอเนือ่ ง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัตกิ าร
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (ปค.6 และ รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2
พรอมนี้ โรงเรียนไดรางแผนการปฎิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นการควบคุมภายใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะชีวิตของนักเรียน
3. การควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
4. การควบคุมดานการบริหารงานบุคคล
5. การควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

-8มติที่ประชุม
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบแผนการปฎิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และประเด็นความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ (ครั้งที่ 115/6/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ไดเห็ น ชอบประเด็น ความเสี่ยง ประ จํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น โรงเรียนไดส รุ ปรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ พ.ศ.2561 และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนไดพจิ ารณาผลจากการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
พิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในแตละประเด็นความเสี่ยง พบวา ประเด็นความเสี่ยงมี
ผลการบริหารความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับ LH และ HH กลาวคือ หากเกิดเหตุการณขึ้นจะมีผลกระทบสูงตอ
โรงเรียน โรงเรียนจึงเห็นวายังตองคงประเด็นความเสี่ยงทั้ง 6 ประเด็นไวเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม อีก 2 ประเด็น สรุปไดดังนี้
1. การรั่วของขอสอบคัดเลือก
2. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุม เสี่ยง
3. ความเสียหายจากการพลาดการติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนํามาปรับใชโดยอนุโลม
4. การขาดระบบการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่อง
5. การเกิดโรคติดตอภายในโรงเรียน
6. ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ
7. การเกิดผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน
8. การเพิ่มขึ้นของงบประมาณคารักษาพยาบาลบุคลากร
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 4.5 งานกอสรางที่พักผูปกครอง หองน้ํา และทางเดินเชื่อม
ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 119/4/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 120/5/2561
วันที่ 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบกรอบงบประมาณรายรับ-รายจาย และแผนปฎิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 แลวนั้น กรอบงบประมาณที่ไดรับอนุมัตดิ ังกลาว ไดครอบคลุมถึงงบลงทุนรายการกอสรางที่พัก
ผูปกครอง หองน้ํา และทางเดินเชือ่ ม ซึ่งเปนงบประมาณรหัส 22.01 โรงเรียนไดดําเนินการจางออกแบบ เขียน
แบบ รูปแบบรายการ รายการประกอบแบบพรอมราคากลาง ตามหลักวิชาและมีความปลอดภัยมากที่สดุ ไดรับ
การเสนอราคากลางซึ่งสูงกวางบประมาณที่ทางโรงเรียนกําหนดไว โรงเรียนจึงขออนุมัตนิ ําเงินงบประมาณจาก
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-9รหัส 22.13 คาใชจายในการซอมบํารุง ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน ไปสมทบเพือ่ เปนงบประมาณ
เพิ่มเติมในการกอสรางที่พักผูปกครอง หองน้ํา และทางเดินเชื่อม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหความเห็นชอบในหลักการ แตเนือ่ งจากหนวยงานมีอํานาจในการขอเพิม่ งบประมาณ
โดยนําเงินนอกงบประมาณมาสมทบไดไมเกินรอยละ 10 การขออนุมัติดําเนินการตามที่เสนอมากกวารอยละ 10
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพือ่ การนี้ ที่ประชุมจึงขอใหโรงเรียนตรวจสอบและดําเนินการใหถกู ตองตาม
ระเบียบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6 กองทุนสวัสดิการผูปฎิบัติการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
คณะกรรมการกองทุนขอโอนเงินรายไดของโรงเรียน มาเปนรายไดของกองทุนสวัสดิการสําหรับงบ
การเงินของกองทุนสวัสดิการฯ อยูระหวางการตรวจสอบ ซึง่ จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหโรงเรียนโอนเงินรายไดของโรงเรียนมาเปนรายไดของกองทุนสวัสดิการผูปฎิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผูอํานวยการและผูบ ริหารระดับสูง (วาระลับ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรือ่ งแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีหนาหนาที่กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องคการมหาชน โดยจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอาํ นวยการและผูบริหารระดับสูง
(ผูบริหารที่รองจากผูอ ํานวยการ 1-2 ระดับ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ชัดเจน หมายถึงมีตวั ชีว้ ัด น้ําหนัก และเปาหมาย
เปนรูปธรรม สามารถวัดผลได และเปนการตกลงรวมกันกอนเริ่มปงบประมาณ/กอนเริม่ ปฏิบัติงาน รวมถึง
ตองนําไปใชประโยชน เชน ใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนผันแปรเมือ่ สิ้นปของผูอาํ นวยการตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือการขึ้นเงินเดือนประจําป เปนตน
มติที่ประชุม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอ ํานวยการ 1-2 ระดับ กําหนดให
เปนการประเมินผูบริหารในตําแหนงรองผูอาํ นวยการและผูช วยผูอ ํานวยการ โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลที่มาจากกรรมการโรงเรียนและผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก พรอมดวยผูอ ํานวยการ เปนผูประเมิน
ระเบียบวาระที่ 4.8 การใหบริการดานวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดดําเนินการจัดอบรมความรูทางวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 4,810 คน.วัน และดําเนินการดานการ
สนับสนุนงบประมาณ ลงพื้นที่รับฟงขอมูลเชิงประจักษ ผาน 4 กิจกรรมหลัก ไดแก
1) กิจกรรมการพัฒนาความรูดานวิชาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน “โครงการพัฒนาความรู
ทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร”
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-102) โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอนสูโ รงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด
3) กิจกรรมพัฒนากลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
4) การใหบริการพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ตามโครงการ “จัดอบรมความรู
ทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ดังขอมูลสรุปจากการดําเนินงานในเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบขอมูลการดําเนินการและติดตามดานการบริการวิชาการของโรงเรียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมทั้งเสนอใหโรงเรียนสรุปเปนรายงานสงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ เปนแนวทางนําไปสูการแกปญหา และการพัฒนาระบบการศึกษา
ของประเทศตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดคายจิตอาสาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ในชวงปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไดกําหนดจัดกิจกรรมในประเด็น “กิจกรรมจิตอาสา
สูการพัฒนาองคกร” เมื่อวันเสารที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก จํานวน 10 แหง โดยมี
วัตถุประสงค 2 ประการหลัก คือ (1 การเปนตนแบบใหแกนักเรียนทั้งในเรื่องของอุดมการณการจัดกิจกรรมจิตอาสา
คือ ปลูกฝงการเปน “ผูให” และแนวทางในการจัดกิจกรรมการนําความรูความสามารถที่มอี ยูม าตอบแทนชุมชนและ
สังคม (2 การจัดกิจกรรมนี้ จัดไดวาเปนการใหบริการทางวิชาการของ โรงเรียน ซึ่งเปนพันธกิจหลักพันธกิจหนึ่ง
ในการดําเนินงานของโรงเรียน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ยังนับไดวา เปนการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอมูลนักเรียนเกา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนไดรวบรวมขอมูลของนักเรียนเกา ตั้งแตรุนที่ 1-25 รวมจํานวนทั้งสิ้น 6,444 คน โดยจําแนก
เปน (1 ดานการศึกษา ประกอบดวย วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาที่ศกึ ษา และ (2 ดานการประกอบอาชีพ โดย
แบงกลุมเปน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานการแพทยและสาธารณสุข และดาน
อื่น ๆ ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม
1. รับทราบ
2. ใหโรงเรียนนําขอมูลนักเรียนเกามาวิเคราะห โดยใหตอบโจทยของเจตนารมณในการจัดตั้ง
โรงเรียน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
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-11ระเบียบวาระที่ 5.3 การรักษาความลับของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2560 และระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิม่ เติม เพือ่ ใหสอดคลองกับสถานการณ โครงสรางและ
การมอบอํานาจหนาที่ใหมีความชัดเจนและเหมาะสม นั้น
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 85/5/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ไดเห็นชอบ
(ราง ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การรักษาความลับของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2561
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. การมอบอํานาจใหผูรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับในเอกสารของโรงเรียน
2. การกําหนดชั้นความลับในเอกสารของโรงเรียน
3. การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับถือเปนกระทําผิดวินัยทีถ่ อื เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
4. การดําเนินการตามประกาศนี้ ใหผอู ํานวยการเปนผูพิจารณาวินิจฉัยและใหถอื เปนที่สดุ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่ าํ คัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารในรอบหนึ่งป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 6.1
มติที่ประชุม
รับทราบกําหนดการประชุมครั้งตอไป ในวันที่ 15 มกราคม 2562

เลิกประชุมเวลา 18.55 น.
นางสาวสุวพิชญ คาฮัว้
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น เรืองเลิศปญญากุล
ผูตรวจรายงานการประชุม
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