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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 118/3/2561 

วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต 

โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรนิทร  ภูมริัตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. กฤษณพงศ  กีรตกิร ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

3. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชยั  ลลีารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. ดร. ฉันทวทิย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวนิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

8. อธกิารบดมีหาวทิยาลัยมหดิล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง  มไหสวรยิะ) 

กรรมการโดยตําแหนง 

9. ผูอํานวยการสํานกังบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ  จําปรัตน     ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

10. เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

(นางสุกัญญา  งามบรรจง     ผูแทน) 

กรรมการโดยตาํแหนง 

11. ผูอํานวยการสํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ 

(ดร. ณรงค  ศริิเลศิวรกลุ) 

กรรมการโดยตาํแหนง 

12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ศาสตราจารย ดร. ชูกจิ  ลมิปจํานงค) 

กรรมการโดยตาํแหนง 
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ผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรอืงเลศิปญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีตดิภารกจิไมสามารถเขาประชุมได 

1. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายสุรพล  ฤทธิร์วมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

2. นางพัชราภรณ  เชี่ยววัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ 

3. นางสาวสถาพร  วรรณธนวจิารณ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

4. ดร. อุษา  จีนเจนกจิ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

5. นายชดิเฉลมิ  คงประดษิฐ ผูชวยผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

6. นางสาวสุดารัตน  ธรีะกติตวิัฒนา ท่ีปรกึษาผูตรวจสอบภายใน  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

7. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

8. นางสาวสุวพชิญ  คาฮ้ัว หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

10. นางสาวเกดสุภา  จันทนาววิัฒน ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

11. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏบัิตกิาร  ฝายอํานวยการ  โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานและเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ  

 ผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ไดแจงรายการเอกสาร

ประกอบการประชุมเพิ่มเตมิจํานวน 6 รายการ   

 พรอมนี้ ประธานกรรมการไดแจงวามเีอกสารประกอบการประชุมวาระลับอกีจํานวน 1 วาระ 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ครัง้ที่ 117/2/2561 เมื่อวันท่ี  

13 มนีาคม 2561 นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว  

มตท่ีิประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 117/2/2561 เมื่อวันท่ี 13 มนีาคม 2561   

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบยีบวาระท่ี 3.1 ความกาวหนา (ราง) พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. .... 

 โรงเรยีนไดประสานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อสอบถามความคบืหนาในประเดน็ดังกลาว 

เบื้องตนไดรับแจงวาจะนําเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรใีนการประชุมวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ตอมาไดรับแจงวา  

ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาพบบางประเด็นใน รางพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้ฯ ของแตละองคการมหาชน   

ซ่ึงจําเปนตองปรับใหไปในทิศทางเดยีวกัน  จึงชะลอเรื่องเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ีและเมือ่ปรับแกเรยีบรอยแลว

จะสงใหโรงเรยีนตรวจสอบและยนืยันกลับไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาอกีครั้ง กอนเสนอคณะรัฐมนตร ี

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ระเบยีบวาระท่ี 3.2 กรอบวงเงินคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามที่โรงเรยีนไดเสนอคําขอ Preceiling ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 331,975,100 บาท โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นัน้ 

 โรงเรยีนไดรับการประสานจากเจาหนาท่ีวเิคราะหงบประมาณ สํานกังบประมาณ เกี่ยวกับรายละเอยีด

งบประมาณป 2562 ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาคณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561  

ไดปรับลดวงเงินจากคําขอ Preceiling คดิเปนรอยละ 2.16 จากคําขอ Preceiling 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบการปรับลดวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3.3 กองทุนคารักษาพยาบาล 

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครัง้ที่ 114/5/2560 วันที ่12 กันยายน 2560 และครัง้ที่ 115/6/2560  

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560) ไดเห็นชอบหลักการในการจัดตัง้กองทุนคารักษาพยาบาล โดยใหโรงเรยีนศกึษา 

ระเบียบกับหนวยงานท่ีมลีกัษณะคลายกันและหารอืกับกรมบัญชกีลางเพื่อทบทวนการจัดทําระเบียบวาดวย 

กองทุนคารักษาพยาบาลของโรงเรยีน นัน้  

 โรงเรยีนประสานกับกรมบัญชกีลางแลว ไดรับคําตอบวากรมบัญชกีลางไมมขีอบังคับหรอืระเบียบ 

เกี่ยวกับกองทุนดงักลาว  และเมื่อศกึษาจากหนวยงานอื่นพบวา แตละหนวยงานไมมกีารจัดกองทุนคารักษาพยาบาล 

เปนการเฉพาะ   

 อยางไรก็ตาม โรงเรยีนไดวเิคราะหจากอายุของบุคลากรของโรงเรยีนในปจจุบัน คาดการณไดวาในอนาคต

อกีประมาณ 10 ป บุคลากรกวารอยละ 60 ของโรงเรยีนจะมอีายใุนชวง 50-60 ป และมบุีพการอียูในอายุชวง 80 ป

ข้ึนไป  โรงเรยีนจึงจําเปนตองสะสมเงินไวเพื่อใหสามารถจายคารักษาพยาบาลดังกลาวได  ในการนี้ขออนุมตัใิชเงิน

อุดหนุนเหลอืจายในสวนของคาใชจายบุคลากร ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2560 มาเปนเงินตัง้ตนกองทุน 

เพื่อรองรับสถานการณดงักลาว 

มตท่ีิประชุม 

 อนุมัตใิหใชเงินเหลอืจายในสวนของคาใชจายบุคลากร ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2560 มาเปนเงิน

ตัง้ตนของกองทุนคารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีและลูกจางโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3.4 การจัดทํากรอบภาระงานขัน้ต่ําของชวงเงินเดือนแตละกลอง 

 โรงเรยีนไดรายงานความกาวหนาในการจัดทํากรอบภาระงานข้ันต่ําของเจาหนาท่ีแตละกลุม  

ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล ในการประชุมครัง้ท่ี 82/5/2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 

2561  แลว 
 

มตท่ีิประชุม 

1. เห็นชอบแนวคิด หลักเกณฑและวธิกีารในการจัดทาํกรอบภาระงานของชวงเงนิเดอืนแตละกลอง 

2. เห็นชอบกรอบคะแนนประเมนิผลการปฏบิัตงิานขัน้ต่าํและเกณฑการใหคะแนน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ระเบยีบวาระท่ี 3.5 การคัดเลือกนักเรยีนเขาเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4  

3.5.1  การคัดเลือกนักเรยีน ปการศกึษา 2561 

 โรงเรยีนไดดําเนนิการคัดเลอืกนักเรยีนเพือ่เขาเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 ปการศกึษา 2561  

เรยีบรอยแลว และเปดภาคเรยีนท่ี 1 ปการศกึษา 2561 ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561  

  

3.5.2  การคัดเลือกนักเรียน ปการศกึษา 2562 

 ในการคัดเลอืกนักเรยีนเขาเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 ปการศกึษา 2562  โรงเรยีนไดกําหนดกรอบการ

ดําเนนิการไว ดงันี้ 
 

กรอบเวลา การดําเนนิการ 

1-31 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักเรยีนที่กําลังศกึษาอยูชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 ปการศกึษา 2561 

18 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 

14 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 500 คน 

26-27 มกราคม 2562 ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 

4 มีนาคม 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 240 คน 

1-11 พฤษภาคม 2562 คายปรับพื้นฐาน 
  

 พรอมนี้ โรงเรยีนไดเสนอ (ราง) ประกาศรับสมคัรนักเรยีนเขาเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 ปการศกึษา 2562  

มตท่ีิประชุม 

1. รับทราบผลการรับรายงานตัวของนักเรียน ปการศกึษา 2561 

2. เห็นชอบกรอบการคัดเลอืกนกัเรียน ปการศกึษา 2562 

3. เห็นชอบใหดําเนนิการประกาศรับสมัครนักเรียนฯ ปการศกึษา 2562  ในสวนที่เปนการคัดเลอืก

รอบแรกกอน  และใหเสนอรายละเอยีดในการคัดเลอืกรอบสองในการประชุมคร้ังตอไป กอนจัดทําประกาศ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระท่ี 4.1 กองทุนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ดวยท่ีผานมา กองทุนโรงเรยีนมรีายไดจากการโอนเงินรายไดเหลอืจายประจําปในแตละปงบประมาณ  

และผลประโยชนจากดอกเบ้ียเงินฝากในบัญชดีังกลาว แตไมไดมกีารโอนเงินอุดหนุนท่ีเหลอืจายเขามาสะสม 

ในกองทุน  โดยท่ี ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  เงินในกองทุนมนีอยกวาภาระคาใชจายรายปท่ีมอียูในปจจุบัน   

ดังนัน้เพื่อใหมเีงินสะสมไวในกองทุนเกนิกวาคาใชจายรายป  โรงเรยีนจึงเสนอมาตรการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัตเิงินเหลอืจายท่ีหักเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากรประจําป 2560 เขาเปนรายไดของกองทุนท้ังหมด 

2. ขออนุมัตใิหโรงเรยีนโอนเงินรอยละ 30 ของเงินเหลอืจายท่ีหกัเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากรและ 

เงินรายไดเหลอืจาย ในแตละปงบประมาณเขาเปนรายไดของกองทุนฯ  

มตท่ีิประชุม 

 อนุมัตใิหโรงเรยีนโอนเงินเหลอืจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีไมรวมคาใชจายบุคลากรเขาเปน

รายไดของกองทุนฯ  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ระเบยีบวาระท่ี 4.2 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบรหิารงานบุคคล  

พ.ศ. 2543 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ 

 ดวยขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2543 ไดมกีารปรับปรุงมาแลว

หลายครัง้และใชมาเปนเวลานาน  เพื่อใหมคีวามเหมาะสมกบับรบิทในการบรหิารงานบุคคลและสอดคลองกับ

สภาพการณปจจุบัน  คณะอนกุรรมการบรหิารงานบุคคล ในการประชุมครัง้ท่ี 82/2/2561 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561  

จึงเห็นชอบใหโรงเรยีนยกรางขอบังคบัโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ วาดวยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2561   

ซ่ึงขอยกเลกิขอบังคับฯ วาดวยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิท้ังหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการ 

บรหิารพจิารณา  

มตท่ีิประชุม 

 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2561 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.3 การปรับโครงสรางอัตรากําลังบุคลากร 

 เพื่อใหการบรหิารจัดการดังกลาวเปนไปดวยความคลองตวัและเกดิประสทิธภิาพ คณะอนกุรรมการ

บรหิารงานบุคคล (ครัง้ที่ 81/1/2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 และครัง้ที่ 82/2/2561 วันที ่5 เมษายน 22561)  

ใหโรงเรยีนเสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณาการปรับรายการอัตรากําลังในบัญชหีมายเลข 1 แนบทายขอบังคับ 

วาดวยการบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีน  โดยปรับใหอัตรากําลังและโครงสรางแยกจากกนั และยังคงอัตรากําลัง

ฝายบรหิารและในภาพรวม   

 จากการเสนอขอปรับกรอบอตัรากําลังดังกลาวนัน้  เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงบรหิาร 

ไมสงผลกระทบตอกรอบอตัรากําลังของเจาหนาท่ีผูนัน้  ในกรณท่ีีมกีารแตงตัง้ผูบรหิารจากบุคคลภายนอก

จําเปนตองบรรจุบุคคลดังกลาวเปนเจาหนาท่ีในสายใดสายหนึ่งกอน แลวจึงแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงบรหิาร 

มตท่ีิประชุม 

 เห็นชอบการปรับโครงสรางของกรอบอัตรากําลังบุคลากร ตาม (ราง) ขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

วาดวยการบรหิารบุคคล พ.ศ. 2561  

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.4 หลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาท่ีสายวิชาการ 

 เพื่อใหการจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาท่ีสามารถแสดงถงึความรูความสามารถทางวชิาการ  

ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในงาน  โดยไมซํ้าซอนกับผลงานตามกรอบภาระงานของชวงเงินเดอืนแตละกลอง  

คณะอนกุรรมการบรหิารงานบุคคล (ครัง้ท่ี 82/2/2561 วันท่ี 5 เมษายน 2561) จึงใหโรงเรยีนเสนอคณะกรรมการ

พจิารณาหลักเกณฑและอัตราการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาท่ีสายวชิาการ  

มตท่ีิประชุม 

1. เห็นชอบใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2561 ถงึวันท่ี 30 กนัยายน 2562  โดยใช

เกณฑตามประกาศคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ เรื่อง การจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาท่ี 

กลุมครู  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ไปพลางกอน 

2. ใหโรงเรยีนทบทวนเกณฑผลงานท่ีใชในการพจิารณาจายเงินประจําตําแหนง โดยใหสอดคลองกับ 

พันธกจิของโรงเรยีนและนกัเรยีนเปนสําคญั 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ระเบยีบวาระท่ี 4.5 แผนการบรหิารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีน 

 โรงเรยีนไดวางแผนในการบรหิารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีน ดังรายละเอยีดในเอกสารการ

ประชุม 

มตท่ีิประชุม 

 เห็นชอบแผนการบรหิารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีน 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.6 หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 

 โรงเรยีนไดเสนอปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรยีน เปนหลกัสูตรโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ พุทธศักราช 

2562  เพื่อเตรยีมนกัเรยีนตามอุดมการณและเปาหมายของโรงเรยีน ตลอดจนใหมคีวามสอดคลองสภาพการท่ี

เปลี่ยนไป  เพื่อใหนกัเรยีนพรอมที่จะกาวออกไปสูสังคมในอนาคต  โดยหลักสตูรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

พุทธศักราช 2562  นี้  เปนหลกัสูตรสําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีมศัีกยภาพสูงทางวทิยาศาสตร 

คณติศาสตรและเทคโนโลย ีท่ีสามารถนาํความรูโดยเฉพาะทางดานวทิยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี 

ไปประยุกตสรางสรรคผลงาน / นวัตกรรมที่มคีุณคาตอสังคมได   เนนพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ควบคูไปกับ

การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการองคความรูท่ีเขมขนลกึซ้ึงโดยใชสถานการณจรงิเปนบรบิทในการเรยีน 

พรอมกับปลกูฝงคุณธรรมจรยิธรรมใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานสตปิญญา รางกายและจิตใจ สามารถดํารงชวีติได

อยางมปีระโยชนและมคีวามสขุทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

มตท่ีิประชุม 

 เห็นชอบในหลกัการในการปรบัปรุงหลักสูตรของโรงเรยีนฉบับปจจุบัน เปนหลกัสูตรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

พุทธศักราช 2562 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.7 การสํารวจความพงึพอใจและพัฒนาการใหบรกิาร 

 ในการสํารวจความพงึพอใจของผูรับบรกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรยีนไดประสาน 

ใหศูนยบรกิารวชิาการแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เปนผูดําเนนิการ โดยมขีอบเขตการดําเนนิการ โครงการสํารวจ

ความพงึพอใจในคณุภาพการใหบรกิารของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มตท่ีิประชุม 

 เห็นชอบขอบเขตการดําเนนิการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบรกิารของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.8 การประเมนิผลการปฏบิัตงิานและคาตอบแทนผูอํานวยการ (วาระลับ) 

 โรงเรยีนไดเสนอระเบียบวาระเพื่อพจิารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏบัิตงิานและ

คาตอบแทนของผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ในรอบการปฏบัิตงิานตัง้แตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  

ถงึวันท่ี 31 มนีาคม 2561  ดังรายละเอยีดในเอกสารลับ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  5.1  การจัดงาน MWIT Open House  

 โรงเรยีนกําหนดใหมกีารจัดงาน MWITS Open House ระหวางวันท่ี 24-25 สงิหาคม 2561  

ซ่ึงอยูในชวงสัปดาหวทิยาศาสตร วันคลายวันสถาปนาโรงเรยีน  และงานราตรศีรตีรัง  กลุมเปาหมายหลกั  

คอื นกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  นกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ครูผูสอน  และผูปกครอง  

 กจิกรรมภายในงาน ประกอบดวย กจิกรรมแนะนําโรงเรยีน (School tour)  กจิกรรมแนะนําหลักสูตร 

กจิกรรมการเรยีนการสอน  นทิรรศการของสาขาวชิาตาง ๆ  กจิกรรมการนําเสนอโครงงาน  กจิกรรมการแสดง 

บนเวที  กจิกรรมการแขงขันทางวชิาการ เชน MWITS SQUARE หรอื การตอบปญหาสารานกุรมเยาวชน เปนตน 

ระเบยีบวาระท่ี 5.2 การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF2019) 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงรับเชญิเสด็จฯ เปนองคประธานเปดงาน 

Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ในวันที่ 8 มกราคม 2562  ในภาคเชานัน้  โรงเรยีนจึงได 

รางกําหนดการจัดงานดังกลาว ระหวางวันท่ี 8-10 มกราคม 2562 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี  5.3 รายงานการเงินและการบัญช ีปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรยีนไดเสนอรายงานการเงินและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลไดพจิารณาแลว  

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.4 รายงานการประเมนิตนเองในการประเมนิองคการมหาชน รอบ 6 เดือน 

 โรงเรยีนไดจัดทํารายงานการประเมนิองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบัิติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดอืน 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.5 รายงานผลการดําเนนิการระบควบคุมภายใน ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรยีนไดรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ระเบยีบวาระท่ี 5.6 รายงานผลการบรหิารความเส่ียง ณ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรยีนไดสรุปรายงานผลการดําเนนิการบรหิารความเสี่ยง ประจําไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.7 รายงานผลการบรหิารงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบคุคล ณ ไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรยีนไดเสนอรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2  

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ซ่ึงคณะอนกุรรมการบรหิารงานบุคคล (ครัง้ท่ี 82/2/2561  วันท่ี 5 เมษายน 2561)  

พจิารณาแลว 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.8 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรยีน ณ ไตรมาสท่ี 2   

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 โรงเรยีนขอเสนอรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลกัของโรงเรยีน ณ ไตรมาสที่ 2  ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มตท่ีิประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบยีบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรยีนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 6.1 

 นอกจากนี้ ในการประชุมครัง้ตอไป คอื ครัง้ท่ี 119/4/2561  ในวันเสารท่ี 14 กรกฎาคม 2561   

ไดกําหนดใหมกีารประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบรหิาร  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  

ผูแทนผูปกครองนกัเรยีน  ผูแทนนักเรยีนกา-ปจจุบัน  และเจาหนาท่ีของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ ครัง้ท่ี 17  

โรงเรยีนจึงขอหารอืเกี่ยวกับประเด็นในการระดมความคดิซ่ึงเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรยีน 

มตท่ีิประชุม 

1. รับทราบกําหนดการประชุมรวมฯ ในวันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561  โดยใหชวงเชาเปนการระดม

ความคดิ  และสรุปในภาคบาย  หลังจากนัน้จึงเปนการประชมุคณะกรรมการบรหิารครัง้ท่ี 119/4/2561  ในเวลา

ประมาณ 15.30 น. 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 118/3/2561  วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

2. ท่ีประชุมใหขอคดิเห็นเกี่ยวกับประเด็นการระดมความคดิ  โดยใหผูปกครองหรอืนักเรยีนเกาเสนอวา

สามารถใหความรวมมอืหรอืชวยเหลอืโรงเรยีนในการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนหรอืกจิกรรมอืน่ ๆ ของโรงเรยีนใน

ดานใดไดบาง 

 

 

เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 

 

 

นางสาวสุวพชิญ  คาฮ้ัว 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

นายสุรพล  ฤทธิร์วมทรัพย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


