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รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 138/1/2564 

วันพุธท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 

 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1.  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นายอนันต์ แก้วก าเนิด     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ดร. อัมพร  พินะสา) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

13.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

14.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้เข้ารว่มประชุม 

1.  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

2.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

3.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการค านวณ 

4.  นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

5.  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

6.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

7.  นางปภากร วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

8.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

9.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

10.  นางสาวกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

11.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

12.  นางโฉมยงค์  คงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

13.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

14.  นางสาวเปรมวดี  เอดวาร์ดวันมุยเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมวาระลับ และแนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระปกติ  ประธานกรรมการขอให้มีการประชุมระเบียบวาระลับเฉพาะกรรมการ  

ยกเว้นผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยยังไม่มีการบันทึกภาพ-เสียงของการประชุม ซึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนด 

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการประชุมเร่ืองลับ 

 หลังจากนั้น จึงด าเนินการตามระเบียบวาระปกติ โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดูแลระบบใน

การประชุม ตามมติคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 134/3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  และได้มีการบันทึกภาพเสียง 

และขานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์  

ของผู้เข้าร่วมประชุม ตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  1.2 พิธีเปิดงาน Thailand International Science Fair 2021 

 ในวันที่ 6 มกราคม 2564  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-

กุมารี  ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน Thailand International Science Fair 2021 ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)  ประธานกรรมการโรงเรียน  

(ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)  ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน (รองศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 

และผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ  

ณ วังสระประทุม 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 

พฤศจิกายน 2563  ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ตรวจสอบแก้ไขถ้อยค า และตัวสะกดให้ถูกต้อง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 

2563  อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์  และให้โรงเรียน

รายงานคณะกรรมการทราบเป็นระยะ เมื่อมีการใช้จ่ายหรือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการนี้ นั้น 

 ขณะนี้ โรงเรียนได้ใช้งบประมาณภายใต้โครงการดังกล่าว จ านวน 4 รายการ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.2 กรอบวงเงินค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบ

ในหลักการการตั้งกรอบวงเงินในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น  

 โรงเรียนได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบวงเงินจากที่เสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด 

ดังที่เสนอในที่ประชุม 
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มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกรอบงบประมาณ โดยขอให้เสนอข้อมูลการใช้เงินนอกงบประมาณด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ 3.3 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 มีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ 21,565 คน จากจ านวนผู้สมัคร  22,034  คน   

และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในส่วนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  

มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทั้งสิ้น 600 คน พร้อมทั้ง ได้วางแผนที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 

ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 และประกาศผลในวันที่ 2 มีนาคม 2564  

 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ โรงเรียนจะได้ปรับแผนที่จะ

ด าเนินการดังนี้ 

 แผนเดิม แผน 1 แผน 2 

จัดสอบรอบสอง 16 มกราคม 2564 20 กุมภาพนัั  ธ 2564 20 มีนาคม 2564 

ประกาศผล 2 มีนาคม 2564 16 มีนาคม 2564 9 เมษายน 2564 

รายงานตัว 13 มีนาคม 2564 26-27 มีนาคม 2564 23-24 เมษายน 2564 
 

  ทั้งนี้ หากโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้ โรงเรียนจะขอเสนอใช้ผลคะแนน 

การสอบคัดเลือกรอบแรกมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2564 แทน 

ความเห็นที่ประชุม 
 ขอให้ศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในต่างประเทศที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน ว่าแต่ละ

โรงเรียนมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนอย่างไร รวมทั้งลองหาข้อมูลโรงเรียนต่าง ๆ ภายในประเทศ

ว่าแต่ละโรงเรียนมีแนวปฏิบัติอย่างไร 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการด าเนินงานในการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง ตามที่โรงเรียนเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.4  แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 

2563 ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่ (1) การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียน 

การสอน  (2) การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4  (3) การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล  (4) การติดตาม 

กฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม  (5) การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก  

(6) ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะจิตวิทยาในกลุ่มเส่ียง  (7) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ
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ด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และ (8) ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ นั้น 

 โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วดังที่เสนอต่อที่ประชุม 

ความเห็นที่ประชุม 

 ควรพิจารณาผลกระทบที่เกิดจาก COVID-19 ในมิติด้านการบริหารงานบุคคล การจัดการเรียนการสอน และ

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้สร้างแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

 

ระเบียบวาระที่ 3.5 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่ (1) การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน ของ

โรงเรียนมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใต้ข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติ 

องค์การมหาชน  (2) แผนการพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว  (3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทนยังมีรากฐานการจ่ายมาจากระบบราชการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

องค์กรในปัจจุบันที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานในการค านวณค่าตอบแทน  (4) นักเรียนบางคนอาจไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ได้เต็มตามศักยภาพและความสนใจ  (5) โรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ

คุณภาพการบริการวิชาการในระดับกระทรวงและโรงเรียน  (6) ภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและการ

ด าเนินงานของโรงเรียน  (7) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงของ

โรงเรียน และ (8) ความเสี่ยงในการสรรหาผู้อ านวยการ นั้น 

 โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วตามที่เสนอต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่ 3.6 การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 

2563 เห็นชอบตัวชี้วัดในการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนั้น  

 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ประธานกรรมการและผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ประชุมร่วมกับ

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เพื่อชี้แจงและเจรจาก าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปตัวชี้วัดดังเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ และขอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนน าประเด็นหารือกับคณะกรรมการโรงเรียนอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ 3.7 แผนแม่บททางกายภาพของโรงเรียน 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนได้เห็นชอบการท าแผนแม่บททางกายภาพ  โดยให้ด าเนินการโครงการส ารวจ 

เชิงโยธา เพื่อการซ่อมบ ารุงก่อนนั้น  ทางบริษัท เอ บวก ไอ จ ากัด ได้ด าเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว  นอกจากนี้ 

โรงเรียนยังได้ประสานให้บริษัทฯ เสนอแนวความคิดในการจัดการพื้นที่ ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับโครงสร้างองค์กร 
 จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ทดลองปรับการเรียนการสอนและ

กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและดิจิตัลเพื่อให้สามารถด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนไปได้ต่อมา 

โรงเรียนได้ประเมินและวิเคราะห์ผลการท างานในช่วงดังกล่าว พบว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการ

ต่อไปของโรงเรียน และได้น าเสนอเป็นแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการ

โรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

 ในส่วนของการจัดท ากรอบค าของบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โรงเรียนจึงได้ขยาย

แนวคิดในการไปสู่ดิจิตัลในกระบวนการท างานต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติม ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในระยะยาวต่อไป 

ภายใต้การมุ่งสู่ดิจิตัลของโรงเรียนนี้ จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร และการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ 

จ านวนมาก เนื่องจากการท างานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ ภารกิจส่วนหนึ่งที่เป็นกระบวนการ

ที่ท าซ ้า ๆ สามารถโอนย้ายไปให้เครื่องจักรท าได้ ภารกิจบางส่วนก็สามารถใช้เครื่องจักรมาช่วยลดภาระการท างานของ

บุคลากรได้ ดังนั้น ต าแหน่งหน้าที่ส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องยุบลง อีกส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องมีทักษะที่แตกต่างจากเดิมในการ

ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยเหตุดังกล่าว บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพร้อมที่จะรับงาน 



-7- 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวทิยานุสรณ์  ครั้งที่ 139/2/2564 
วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ในต าแหน่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับบริบท 

ที่เปล่ียนไปของโรงเรียน 

 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบุคลากรบางส่วนที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน หรือไม่ประสงค์ที่จะ

เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรือถูกโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งใหม่  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องเตรียมแผนการเพื่อรองรับ

บุคลากรกลุ่มนี้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการลาออกตามปกติ  

 โรงเรียนได้น าเสนอแผนการปรับโครงสร้างและแผนบริหารจัดการบุคลากรที่สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้าง 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 97/5/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะอนุกรรมการฯ  

เห็นชอบแนวคิดในการปรับโครงสร้างองค์กร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน และจ าเป็นต้องใช้ทักษะ สมรรถนะ 

ที่เปล่ียนแปลงไป  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถปรับตัวในการท างานดังกล่าวได้สามารถยื่นใบลาออก 

ตามความสมัครใจ และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้น  โดยให้ได้รับสิทธิค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 

(ค านวณจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน) และเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม

ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 

ความเห็นที่ประชุม 
 โรงเรียนควรน าการปรับโครงสร้างองค์กรเข้าสู่ประเด็นความเสี่ยงด้วย เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส าคัญ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลน าประเด็นดังกล่าวหารือ และ 

หาข้อสรุปก่อนน าเสนอคณะกรรมการโรงเรียนเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 94/2/2563  วันที่ 30 มิถุนายน 2563   

ได้เห็นชอบแต่งตั้งให้ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ   

ด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ด ารงต าแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร ตั้งแต่ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และต่อมาในการประชุมครั้งที่ 97/5/2563  วันที่ 23 ธันวาคม 2563  ได้เห็นชอบให้ด ารง

ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  โดยให้ได้รับเงินเดือน 

สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในต าแหน่งบริหารของโรงเรียน   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 

  - ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564  เวลา 15.00 น.  

  - เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงาน  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

 

เลิกประชุมเวลา 18.40 น. 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


