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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 118/3/2561
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมริ ัตน
2. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
3. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
6. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ)
9. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ จําปรัตน ผูแทน)
10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสุกัญญา งามบรรจง ผูแทน)
11. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(ดร. ณรงค ศิริเลิศวรกุล)
12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค)
13 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล)
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได
1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 118/3/2561 วั น ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[2]
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นายสุรพล ฤทธิร์ วมทรัพย
2. นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา
3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
4. ดร. อุษา จีนเจนกิจ
5. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
6. นางสาวสุดารัตน ธีระกิตติวัฒนา
7. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
8. นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
10. นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวัฒน
11. นางสาวศุภมาส เจือกโวน

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

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ไดแจงรายการเอกสาร
ประกอบการประชุมเพิ่มเติมจํานวน 6 รายการ
พรอมนี้ ประธานกรรมการไดแจงวามีเอกสารประกอบการประชุมวาระลับอีกจํานวน 1 วาระ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 117/2/2561 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 117/2/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3.1 ความกาวหนา (ราง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. ....
โรงเรียนไดประสานสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อสอบถามความคืบหนาในประเด็นดังกลาว
เบื้องตนไดรับแจงวาจะนําเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตอมาไดรับแจงวา
ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบบางประเด็นใน รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ของแตละองคการมหาชน
ซึ่งจําเปนตองปรับใหไปในทิศทางเดียวกัน จึงชะลอเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเมือ่ ปรับแกเรียบรอยแลว
จะสงใหโรงเรียนตรวจสอบและยืนยันกลับไปที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง กอนเสนอคณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 กรอบวงเงินคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่โรงเรียนไดเสนอคําขอ Preceiling ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 331,975,100 บาท โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นั้น
โรงเรียนไดรับการประสานจากเจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ สํานักงบประมาณ เกี่ยวกับรายละเอียด
งบประมาณป 2562 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
ไดปรับลดวงเงินจากคําขอ Preceiling คิดเปนรอยละ 2.16 จากคําขอ Preceiling
มติที่ประชุม
รับทราบการปรับลดวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 3.3 กองทุนคารักษาพยาบาล
ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 114/5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 และครั้งที่ 115/6/2560
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) ไดเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนคารักษาพยาบาล โดยใหโรงเรียนศึกษา
ระเบียบกับหนวยงานที่มีลกั ษณะคลายกันและหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อทบทวนการจัดทําระเบียบวาดวย
กองทุนคารักษาพยาบาลของโรงเรียน นั้น
โรงเรียนประสานกับกรมบัญชีกลางแลว ไดรับคําตอบวากรมบัญชีกลางไมมีขอบังคับหรือระเบียบ
เกี่ยวกับกองทุนดังกลาว และเมื่อศึกษาจากหนวยงานอื่นพบวา แตละหนวยงานไมมกี ารจัดกองทุนคารักษาพยาบาล
เปนการเฉพาะ
อยางไรก็ตาม โรงเรียนไดวิเคราะหจากอายุของบุคลากรของโรงเรียนในปจจุบัน คาดการณไดวาในอนาคต
อีกประมาณ 10 ป บุคลากรกวารอยละ 60 ของโรงเรียนจะมีอายุในชวง 50-60 ป และมีบพุ การีอยูในอายุชวง 80 ป
ขึ้นไป โรงเรียนจึงจําเปนตองสะสมเงินไวเพื่อใหสามารถจายคารักษาพยาบาลดังกลาวได ในการนีข้ ออนุมตั ิใชเงิน
อุดหนุนเหลือจายในสวนของคาใชจายบุคลากร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2560 มาเปนเงินตั้งตนกองทุน
เพื่อรองรับสถานการณดงั กลาว
มติที่ประชุม
อนุมัติใหใชเงินเหลือจายในสวนของคาใชจายบุคลากร ตั้งแตปง บประมาณ พ.ศ. 2545-2560 มาเปนเงิน
ตั้งตนของกองทุนคารักษาพยาบาลเจาหนาที่และลูกจางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ระเบียบวาระที่ 3.4 การจัดทํากรอบภาระงานขัน้ ต่ําของชวงเงินเดือนแตละกลอง
โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการจัดทํากรอบภาระงานขั้นต่ําของเจาหนาที่แตละกลุม
ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 82/5/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2561 แลว
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแนวคิด หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํากรอบภาระงานของชวงเงินเดือนแตละกลอง
2. เห็นชอบกรอบคะแนนประเมินผลการปฏิบัตงิ านขั้นต่าํ และเกณฑการใหคะแนน

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 118/3/2561 วั น ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[4]
ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
3.5.1 การคัดเลือกนักเรียน ปการศึกษา 2561
โรงเรียนไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพือ่ เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561
เรียบรอยแลว และเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
3.5.2 การคัดเลือกนักเรียน ปการศึกษา 2562
ในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดกําหนดกรอบการ
ดําเนินการไว ดังนี้
กรอบเวลา
1-31 สิงหาคม 2561
18 พฤศจิกายน 2561
14 ธันวาคม 2561
26-27 มกราคม 2562
4 มีนาคม 2562
1-11 พฤษภาคม 2562

การดําเนินการ
รับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 500 คน
ดําเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง จํานวน 240 คน
คายปรับพื้นฐาน

พรอมนี้ โรงเรียนไดเสนอ (ราง) ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการรับรายงานตัวของนักเรียน ปการศึกษา 2561
2. เห็นชอบกรอบการคัดเลือกนักเรียน ปการศึกษา 2562
3. เห็นชอบใหดําเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนฯ ปการศึกษา 2562 ในสวนที่เปนการคัดเลือก
รอบแรกกอน และใหเสนอรายละเอียดในการคัดเลือกรอบสองในการประชุมครั้งตอไป กอนจัดทําประกาศ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ดวยที่ผานมา กองทุนโรงเรียนมีรายไดจากการโอนเงินรายไดเหลือจายประจําปในแตละปงบประมาณ
และผลประโยชนจากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีดังกลาว แตไมไดมีการโอนเงินอุดหนุนที่เหลือจายเขามาสะสม
ในกองทุน โดยที่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เงินในกองทุนมีนอยกวาภาระคาใชจายรายปทมี่ ีอยูในปจจุบัน
ดังนั้นเพื่อใหมีเงินสะสมไวในกองทุนเกินกวาคาใชจายรายป โรงเรียนจึงเสนอมาตรการ ดังนี้
1. ขออนุมัติเงินเหลือจายที่หักเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากรประจําป 2560 เขาเปนรายไดของกองทุนทั้งหมด
2. ขออนุมัติใหโรงเรียนโอนเงินรอยละ 30 ของเงินเหลือจายที่หกั เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากรและ
เงินรายไดเหลือจาย ในแตละปงบประมาณเขาเปนรายไดของกองทุนฯ
มติที่ประชุม
อนุมัตใิ หโรงเรียนโอนเงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีไ่ มรวมคาใชจายบุคลากรเขาเปน
รายไดของกองทุนฯ
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[5]
ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม
ดวยขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 ไดมกี ารปรับปรุงมาแลว
หลายครั้งและใชมาเปนเวลานาน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานบุคคลและสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 82/2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
จึงเห็นชอบใหโรงเรียนยกรางขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
ซึง่ ขอยกเลิกขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และทีแ่ กไขเพิ่มเติมทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริหารพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4.3 การปรับโครงสรางอัตรากําลังบุคลากร
เพื่อใหการบริหารจัดการดังกลาวเปนไปดวยความคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 81/1/2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 และครั้งที่ 82/2/2561 วันที่ 5 เมษายน 22561)
ใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาการปรับรายการอัตรากําลังในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายขอบังคับ
วาดวยการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน โดยปรับใหอัตรากําลังและโครงสรางแยกจากกัน และยังคงอัตรากําลัง
ฝายบริหารและในภาพรวม
จากการเสนอขอปรับกรอบอัตรากําลังดังกลาวนั้น เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหาร
ไมสงผลกระทบตอกรอบอัตรากําลังของเจาหนาที่ผูนั้น ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูบริหารจากบุคคลภายนอก
จําเปนตองบรรจุบุคคลดังกลาวเปนเจาหนาที่ในสายใดสายหนึ่งกอน แลวจึงแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหาร
มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับโครงสรางของกรอบอัตรากําลังบุคลากร ตาม (ราง) ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักเกณฑการจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาที่สายวิชาการ
เพื่อใหการจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาที่สามารถแสดงถึงความรูความสามารถทางวิชาการ
ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในงาน โดยไมซ้ําซอนกับผลงานตามกรอบภาระงานของชวงเงินเดือนแตละกลอง
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 82/2/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561) จึงใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑและอัตราการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาที่สายวิชาการ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหจายเงินประจําตําแหนงระหวางวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยใช
เกณฑตามประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เรื่อง การจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาที่
กลุมครู ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ไปพลางกอน
2. ใหโรงเรียนทบทวนเกณฑผลงานที่ใชในการพิจารณาจายเงินประจําตําแหนง โดยใหสอดคลองกับ
พันธกิจของโรงเรียนและนักเรียนเปนสําคัญ
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ครั้ ง ที่ 118/3/2561 วั น ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[6]
ระเบียบวาระที่ 4.5 แผนการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
โรงเรียนไดวางแผนในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารการ
ประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 4.6 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
โรงเรียนไดเสนอปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน เปนหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช
2562 เพื่อเตรียมนักเรียนตามอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน ตลอดจนใหมคี วามสอดคลองสภาพการที่
เปลี่ยนไป เพื่อใหนกั เรียนพรอมที่จะกาวออกไปสูสังคมในอนาคต โดยหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พุทธศักราช 2562 นี้ เปนหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศกั ยภาพสูงทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ทีส่ ามารถนําความรูโดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ไปประยุกตสรางสรรคผลงาน / นวัตกรรมที่มคี ุณคาตอสังคมได เนนพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ควบคูไปกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการองคความรูที่เขมขนลึกซึ้งโดยใชสถานการณจริงเปนบริบทในการเรียน
พรอมกับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานสติปญญา รางกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตได
อยางมีประโยชนและมีความสุขทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนฉบับปจจุบัน เปนหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พุทธศักราช 2562
ระเบียบวาระที่ 4.7 การสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
ในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดประสาน
ใหศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการ โดยมีขอบเขตการดําเนินการ โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
เห็นชอบขอบเขตการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนผูอํานวยการ (วาระลับ)
โรงเรียนไดเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คาตอบแทนของผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารลับ
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[7]
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดงาน MWIT Open House
โรงเรียนกําหนดใหมีการจัดงาน MWITS Open House ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
ซึ่งอยูในชวงสัปดาหวิทยาศาสตร วันคลายวันสถาปนาโรงเรียน และงานราตรีศรีตรัง กลุม เปาหมายหลัก
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ครูผูสอน และผูปกครอง
กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย กิจกรรมแนะนําโรงเรียน (School tour) กิจกรรมแนะนําหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการของสาขาวิชาตาง ๆ กิจกรรมการนําเสนอโครงงาน กิจกรรมการแสดง
บนเวที กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ เชน MWITS SQUARE หรือ การตอบปญหาสารานุกรมเยาวชน เปนตน
ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF2019)
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เปนองคประธานเปดงาน
Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ในภาคเชานั้น โรงเรียนจึงได
รางกําหนดการจัดงานดังกลาว ระหวางวันที่ 8-10 มกราคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานการเงินและการบัญชี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสที่ 2
โรงเรียนไดเสนอรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลไดพิจารณาแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานการประเมินตนเองในการประเมินองคการมหาชน รอบ 6 เดือน
โรงเรียนไดจัดทํารายงานการประเมินองคการมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดําเนินการระบควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
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[8]
ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดสรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจําไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.7 รายงานผลการบริหารงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 82/2/2561 วันที่ 5 เมษายน 2561)
พิจารณาแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.8 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึ่งป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1
นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งตอไป คือ ครั้งที่ 119/4/2561 ในวันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561
ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ
ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียนกา-ปจจุบัน และเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 17
โรงเรียนจึงขอหารือเกี่ยวกับประเด็นในการระดมความคิดซึ่งเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
มติที่ประชุม
1. รับทราบกําหนดการประชุมรวมฯ ในวันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยใหชว งเชาเปนการระดม
ความคิด และสรุปในภาคบาย หลังจากนั้นจึงเปนการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 119/4/2561 ในเวลา
ประมาณ 15.30 น.
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2. ที่ประชุมใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการระดมความคิด โดยใหผูปกครองหรือนักเรียนเกาเสนอวา
สามารถใหความรวมมือหรือชวยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมอืน่ ๆ ของโรงเรียนใน
ดานใดไดบาง

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.

นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูจ ดรายงานการประชุม

นายสุรพล ฤทธิร์ วมทรัพย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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