-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 112/3/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อาคารโยธี กรุงเทพมหานคร
* * * * * * *
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
ประธานกรรมการ
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
ที่ปรึกษา
3. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการโดยตําแหนง
(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร)
9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการโดยตําแหนง
(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผูแ ทน)
10. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการโดยตําแหนง
(ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ผูแทน)
11. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง
(นางดวงสมร คลองสารา ผูแทน)
12. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล)
รายนามกรรมการทีต่ ิดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
2. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

ที่ปรึกษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
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-2รายนามผูรวมประชุม
1. นายเศวต ภูภากรณ
2. นายชัยวัฒน เชื้อมั่ง
3. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
4. นางสาวสุดารัตน ธีระกิตติวฒ
ั นา
5. นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ
6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
7. นางสาวธวชินี โรจนาวี
8. นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
10. นางสาวศุภมาส เจือกโวน

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการฯ ไดแจงที่ประชุมใหทราบวา
โรงเรียนไดจัดคายอุดมการณใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 และ
เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามทีไ่ ดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งที่ 111/2/2560 เมือ่ วันที่
14 มีนาคม 2560 นั้น ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาว พรอมทั้งไดจดั ทํารายงานการประชุม
ฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข
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-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) ไดเห็นชอบใหโรงเรียน
ดําเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยเจาหนาที่และผูปกครอง พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการตามระเบียบฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนไดคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 เรียบรอยแลว
และเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
สําหรับการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไดปรับเปลี่ยน
กรอบการดําเนินการที่วางแผนไวเดิม และไดเสนอ (ราง) ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2561
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการใหโรงเรียนดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนตามกรอบที่เสนอได
ระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหาผูตรวจสอบภายใน
ดวยผูตรวจสอบภายในคนปจจุบันของโรงเรียนจะเกษียณอายุการปฏิบัตงิ านในวันที่ 9 มกราคม
2561 โรงเรียนจึงไดเสนอคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและคุณสมบัตทิ ั่วไปของผูม ีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
เพื่อดําเนินการประกาศรับสมัครและสรรหาผูตรวจสอบภายในของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย
มติที่ประชุม
เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและคุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพือ่ ปฏิบัติ
หนาที่ผตู รวจสอบภายในตามที่โรงเรียนเสนอ โดยใหปรับวุฒิการศึกษาเปน “สําเร็จการศึกษาไมตา่ํ กวาระดับ
ปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวของ”
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-4ระเบียบวาระที่ 4.3 การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ ผูแทนผูปกครองนักเรียน
ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน ครั้งที่ 16
ในป พ.ศ. 2560 ไดกาํ หนดใหมีการประชุมรวมฯ ในวันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560 ซึ่งโรงเรียนได
เสนอรางกําหนดการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมฯ ดังนี้
1. ใหโรงเรียนศึกษาขอมูลที่ผูปกครองเสนอยอนหลัง 4 ป
2. ใหผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดพบกับผูปกครองกอน อาจเปนการแสดงเจตนารมณ
ของโรงเรียนใหผูปกครองเขาใจ ใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาของโลก
ระเบียบวาระที่ 4.4 (ราง) ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการมอบอํานาจ
ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 29 บัญญัติ
ใหคณะกรรมการองคการมหาชนดําเนินการใหมีระเบียบวาดวยการมอบอํานาจใหสอดคลองกับแนวทาง
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว เพื่อความคุมคา ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และเพื่อการกระจายอํานาจการรับผิดชอบที่เหมาะสม โรงเรียนจึงยกรางขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยการมอบอํานาจ โดยไดดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
และที่แกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักการในการยกรางขอบังคับวาดวยการมอบอํานาจ โดยใหขอความอนุเคราะหนิติกร
ประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดลในการพิจารณารางขอบังคับดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4.5 การปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและ
ประโยชนตอบแทนเจาหนาที่
เนื่องจากที่ผานมา มีบางกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการในวันหยุดและอนุญาตใหเจาหนาที่และ
ลูกจางที่ทํางานในวันหยุดดังกลาว นําวันทีม่ าทํางานในวันหยุดนั้นใชเปนวันหยุดชดเชยในภายหลังได
โดยการหยุดชดเชยนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงานปกติของโรงเรียน คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
(ครั้งที่ 76/2/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560) เห็นวา โรงเรียนยังไมมีขอกําหนดที่อนุญาตใหเจาหนาที่และลูกจาง
สามารถนําวันทีม่ าทํางานในวันหยุดใชเปนวันหยุดชดเชยภายหลังได จึงเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนฯ พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการ
และประโยชนตอบแทนเจาหนาที่ โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการหยุดชดเชยวันที่มาทํางานในวันหยุด
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-5มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและประโยชนตอบแทน
เจาหนาที่ ทีม่ ีการเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการหยุดชดเชยวันทีม่ าทํางานในวันหยุด โดยใหมผี ลบังคับใช
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับโครงสรางเงินเดือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 68/6/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558) ใหโรงเรียนพิจารณา
“ปรับอัตราเงินเดือน ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเดือนขั้นตนและกรอบอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแตละตําแหนง” นั้น
โรงเรียนจึงเสนอแนวทางการปรับโครงสรางเงินเดือนตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
(ครั้งที่ 72/4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 73/5/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 76/2/2560
วันที่ 21 เมษายน 2560) ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบหลักการเพือ่ เสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนตามทีโ่ รงเรียนเสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการใหมีการปรับโครงสรางเงินเดือน
ระเบียบวาระที่ 4.7 การสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ
ในการประเมินผลองคการมหาชนและผูอาํ นวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กําหนดให “ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ” เปนตัวชี้วัดบังคับ
โดยกลุมเปาหมายตองมีความพึงพอใจงานบริการขององคการมหาชน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ โรงเรียนไดประสานใหศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เสนอโครงการดานเทคนิค โครงการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบวิธีการที่ใชในการสํารวจความพึงพอใจฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดจัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลตรวจสอบแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ง ที่ 112/3/2560 วัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

-6ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึง่ ผานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 77/3/2560 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ง ที่ 112/3/2560 วัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

-7ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่ าํ คัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึง่ ป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลิวทยานุสรณ ครั้งที่ 113/4/2560 กําหนดเปนวันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560 และ
การประชุมครั้งนี้จะมีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง
และครู ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 16 ประจําป พ.ศ. 2560 ดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 20.00 น.

นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูบันทึกการประชุม

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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