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เริ่มประชุมเวลา 15.35 น. 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 1.1 Logo พระราชทาน 

 โรงเรียนไดเรียนหารือผานรองศาสตราจารย ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ  เกี่ยวกับการขอ

พระราชานุญาต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการทรงพระอกัษรตัวยอของโรงเรียน 

“MWIT” เพ่ือโรงเรียนจะนํามาใชเปนสัญลกัษณ (Logo  ของโรงเรียนในการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ  

และเปนการสราง Branding ของโรงเรียน  

 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

ทรงพระอักษร “MWIT” ผานทาง รองศาสตราจารย ดร. คุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ ตามภาพท่ีปรากฎ  

ซึ่งโรงเรียนไดนํามาใชในการผลติของท่ีระลกึในงาน Thailand International Science Fair 2019 นี้เปนคร้ังแรก 

 

 

 

 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชมุ 

 ตามท่ีไดมกีารประชมุคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ไดประชมุคร้ังท่ี 120/5/2561   

วันท่ี 11 กันยายน 2561 นัน้  ฝายเลขานกุารไดเสนอรายงานการประชมุคร้ังดังกลาว พรอมท้ังไดจัดทํารายงาน

การประชมุฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 

มติท่ีประชมุ 

1. รับรองรายงานการประชมุคร้ังท่ี 120/5/2561  เมือ่วันท่ี 11 กันยายน 2561  โดยไมมขีอแกไข  

2. เห็นชอบใหนําสรุปรายงานการประชมุเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนได  

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบยีบวาระท่ี 3.1 ความกาวหนา (ราง พระราชกฤษฎกีาจดัต้ังโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  

(ฉบบัท่ี ....  พ.ศ. ....  

 ตามท่ีโรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการยกรางพระราชกฤฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิล- 

วทิยานุสรณ (ฉบับท่ี .... พ.ศ. ... มาโดยตลอดนัน้  

 ขณะนี้ (ราง พระราชกฤษฎกีาฯ อยูระหวางการนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใชเปน

กฎหมายตอไป  

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 3.2 การปรบัปรุงขอบังคับโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบรหิารงานบคุคล  

  พ.ศ. 2561  

 คณะกรรมการบริหาร (คร้ังท่ี 118/3/2561 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ไดเห็นชอบขอบังคับโรงเรียน

มหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561  โดยไดยกเลกิขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543  และใหใชขอบังคับฉบับป พ.ศ. 2561 แทน    

 เมื่อโรงเรียนไดนําขอบังคับดังกลาวมาปฏบัิตใิชพบวา  มรีะเบียบโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ  

บางระเบียบท่ีเกี่ยวของกัน และเชื่อมโยงกัน เชน ระเบียบวาดวยการพิจารณาเงินเดอืนประจําป พ.ศ. 2544 

ระเบียบวาดวยการสอบสวนวนิัยอยางรายแรง พ.ศ. 2544  เปนตน 

 โดยท่ีโรงเรียนอยูระหวางดําเนนิการปรับปรุงแกไขระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารจัดการเกดิความ 

คลองตัวและเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชมุคร้ังท่ี 85/5/2561   

วันท่ี 11 ตุลาคม 2561  จึงเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอ (ราง ขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการบริหาร 

งานบุคคล (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561  ดังรายละเอยีดท่ีเสนอในท่ีประชุม  
 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 3.3 หลักเกณฑการเล่ือนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาท่ีสายวิชาการ   

คณะกรรมการบริหาร (คร้ังท่ี 118/3/2561  วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ไดเห็นชอบในการเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการเลือ่นตาํแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาท่ีสายวชิาการ ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังท่ี 83/3/2561 วันท่ี 14 มถิุนายน 2561 เสนอ  โดยใหโรงเรียนพิจารณา 

เรียบเรียงเจตนารมณของการจายเงินประจําตําแหนงใหชดัเจน โดยท่ีผลงานควรสอดคลองกับภารกจิของ

โรงเรียน  สะทอนใหเห็นถงึปริมาณงานและคุณภาพงานท่ีสอดคลองกับระบบภาระงาน นัน้ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชมุคร้ังท่ี 85/5/2561 วันท่ี 11 ตุลาคม 2561  ได

เห็นชอบตามท่ีโรงเรียนไดเรียบเรียงเจตนารมณในการจายเงินประจําตําแหนง   พรอมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑการ

เลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนง ดังนี้ 

โรงเรียนไดกําหนดใหมตํีาแหนงวชิาการขึ้นเพ่ือเปนตําแหนงท่ีแสดงถงึคุณวุฒ ิและผลงานของ

บุคลากรท่ีมสีวนรวมในการพัฒนากจิกรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกจิของโรงเรียน ท้ังกจิกรรมภายในและ

ภายนอกโรงเรียน การพิจารณาบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการตลอดจนการจายเงินประจําตําแหนง  

จึงพิจารณาจากผลงานท่ีมคุีณคาทางวชิาการในการพัฒนานักเรียน การเรียนการสอน รวมท้ังการยกระดับ

คุณภาพการศกึษาของประเทศ ซึ่งเกดิขึ้นจากกจิกรรมตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

ตําแหนงวชิาการของเจาหนาท่ีสายวชิาการ ประกอบดวย ครูชํานาญการ ครูเชี่ยวชาญ  

และครูเชี่ยวชาญพิเศษ    

 

 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนงและการจายเงินประจําตําแหนงของเจาหนาท่ีสายวิชาการ 

และ (ราง ระเบียบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑการเลือ่นตําแหนงและการจายเงินประจํา

ตําแหนงเจาหนาท่ีโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. 2561 โดยใหเพ่ิมขอความเจตนารมณในการจายเงินประจํา

ตําแหนง ไวในวรรคแรกของ (ราง ระเบียบโรงเ รียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยหลกัเกณฑการเลือ่นตําแหนงและ

การจายเงินประจําตําแหนงเจาหนาท่ีโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ พ.ศ. 2561 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3.4 การรับสมัครนักเรยีนเขาเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562  

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร (คร้ังท่ี 118/3/2561 เมือ่วันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบการ

ดําเนนิการรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 ปการศกึษา 2562 และโรงเรียนไดรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนนิการรับสมัครนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 ปการศกึษา 2562 ตอคณะกรรมการ

บริหาร (คร้ังท่ี 120/5/2561 เมือ่วันท่ี 11 กันยายน 2561 ไปแลวนัน้  บัดนี้ โรงเรียนไดดําเนนิการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผูสมัครสอบเรียบรอยแลว  

 ในวันอาทิตยท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนจะดําเนนิการสอบรอบแรก โดยยังคงดําเนนิการ 

ใหกับโรงเรียนวทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย และโรงเรียนในโครงการ วมว. กระทรวงวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยกระจายสนามสอบสวนภมูภิาคไปท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 76 แหง สาํหรับสนามสอบสวนกลางมี
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จํานวนท้ังสิ้น  5 แหง  ท้ังนี้ โรงเรียนกําหนดประกาศผลในวนัศุกรท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดําเนนิการสอบ

คัดเลอืกรอบสอง ในวันเสารท่ี 26 และวนัอาทิตยท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2562 และประกาศผลในวันจันทรท่ี 4 

มนีาคม พ.ศ. 2562  

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 3.5 หลักสูตรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562  

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารในการประชุมคร้ังท่ี 120/5/2561 เมือ่วันท่ี 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบ 

โครงสรางหลักสูตร  เพ่ือใชสําหรับหลกัสูตรโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พุทธศักราช 2562 แลวนัน้ โรงเรียน 

ไดนําโครงสรางหลักสูตรไปออกแบบรายวชิาและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน รวมท้ังการวัดและประเมนิผล ตามปรัชญา 

และจุดมุงหมายของหลกัสูตร ซึ่งประเด็นหนึ่งคือ การบูรณาการมากขึ้นท้ังในสาระ ขามสาระ และระหวางกจิกรรม 

การเรียนการสอนกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  พรอมนี้ โรงเรียนของเสนอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวชิา 

ศลิปศาสตร ซึ่งไดเสนอแนวทางการนําความรูในสาระวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาระวชิาศลิปะ  

และสาระภาษาไทย ในสวนท่ีมคีวามเชื่อมโยงกันมาบูรณาการกันโดยใชประวัตศิาสตรเปนแกนในการเรียนรู 

จากสถานการณตาง ๆ ของโลก ในแงมุมของการเงิน เศรษฐกจิ  อทิธิพลการเมอืง ศาสนา ศลิปะ และวรรณกรรม

แตละยุค  สวนกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ไดออกแบบใหสอดคลองกับวชิาเรียน  และดานการวดัผลประเมนิผล  ครูจะ

ใชเคร่ืองมอืในการวดัผลการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว  ท้ังการประเมนิจาก

แบบทดสอบ  ชิ้นงาน แฟมสะสมงาน  การสอบปากเปลา การสัมภาษณ  การสอบภาคปฏบัิต ิ รวมถงึการวัดผลโดย

ใชแบบสังเกตและแบบบันทึกตาง ๆ  แลวปรับผลเปนคะแนน  โดยท่ัวไปปรับคะแนนเตม็ใหเปน 100  คะแนน 

มติท่ีประชมุ 

1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการออกแบบรายวชิและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใหมกีารบูรณาการ และ

เชื่อมโยงองคความรู 

2. ใหโรงเรียนศกึษารายละเอยีดและทบทวนเกี่ยวกับประเด็นการประเมนิผลการเรียนของนักเรียน 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3.6 การยกรางระเบยีบโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยกองทุนคารักษาพยาบาล

โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ และการยกรางระเบยีบโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

วาดวยกองทุนโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร ในการประชมุคร้ังท่ี 118/3/2561 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ไดอนมุัต ิ 

(1 ใหใชเงินเหลอืจายในสวนของคาใชจายบุคลากร ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 -2560 มาเปนเงินตัง้ตนของ

กองทุนคารักษาพยาบาลของเจาหนาท่ีและลูกจางของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  (2 ใหโอนเงินเหลอืจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีไมรวมคาใชจายบุคลากรเขาเปนรายไดของกองทุนโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ 

ท้ังหมด และใหโอนเงินรอยละ 30 ของเงินเหลอืจายท่ีหักคาใชจายบุคลากรและเงินรายไดเหลอืจายในแตละ
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ปงบประมาณ เขาเปนรายไดของกองทุนฯ พรอมท้ังไดอนุมตัใินหลักการเกี่ยวกับการยกรางระเบียบของกองทุนท้ัง

สองดังกลาว โดยใหโรงเรียนศกึษารายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับประเด็นท่ีเกี่ยวกับการตัง้ “กองทุน” นัน้ 

 โรงเรียนไดศกึษารายละเอยีดดังกลาวแลว พบวา นยิามของกองทุนตามระเบียบสํานกันายกดังกลาว

แตกตางจากกองทุนของโรงเรียน 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3.7 การแบงสวนงาน 

 ตามท่ี คณะกรรมการบริหาร (คร้ังท่ี  120/5/2561 วันท่ี 11 กันยายน 2561 ไดเห็นชอบการปรับปรุง

โครงสรางการแบงสวนงาน  สายงานวชิาการ ของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ แลวนัน้ โรงเรียนขอเสนอชือ่

สาขาวิชาตามโครงสรางใหม ดังนี้ 

การรวมสาขาวิชา ช่ือสาขาวิชาใหมที่จะขอความเห็นชอบ 

1. ชวีวทิยา และ พลานามัย ชวีวทิยาและวทิยาศาสตรสุขภาพ 

2. คณิตศาสตร และ วทิยาการคอมพวิเตอร คณิตศาสตรและวทิยาการคํานวณ 

3. สังคมศกึษาและศลิปะ และ ภาษาไทย ศลิปศาสตร 
 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบชื่อสาขาวชิาใหมตามท่ีเสนอ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบยีบวาระท่ี 4.1 รายงานการเงินและการบญัช ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ฝายคลังและพัสดุ ไดจัดทํางบดุลและบัญชทํีาการของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   รายงาน

การเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลพิจารณาแลว สรุปผลการ

ตรวจสอบไดดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน 

1.1 การรับ-จายเงิน การนําฝาก-ถอนเงินธนาคาร การบันทึกบัญชโีดยภาพรวมปฎบัิตถิกูตอง

ตามระเบียบขอบังคับ มหีลักฐานครบถวน มขีอสังเกตในการเบิกจายเงินบางรายการซึ่งไดมกีารปรับแกไขให

ถูกตองในระหวางการตรวจสอบแลว รายงานการเงินงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ปฎบัิตติามหลกัการบัญช ี

ท่ีรับรองโดยท่ัวไป 

1.2 ผลการดาํเนนิงานและการใชจายเงิน ในภาพรวมเปนไปตามเปาหมายท้ังแผนงานและ 

แผนเงิน คิดเปนรอยละ 77 ของงบประมาณท้ังหมด 

1.3 การดําเนนิงนโครงการบริการวชิาการมผีลการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ 84 ของ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือการบริการวชิาการ 
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2. การตรวจสอบการดําเนนิงานโครงการความรวมมอืกับโรงเรียนเครือขายในการขยายองคความรู

ทางวชิาการและวธีิการจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย สังกดั สพฐ. ในจังหวัด  

สรุปไดดังนี้ 

2.1 กระบวนการดําเนนิงานโครงการ : โรงเรียนมปีระกวนการดาํเนนิงานโครงการฯ เร่ิมตัง้แต 

การคัดเลอืกโรงเรียนตามเปาหมาย ดําเนนิงานตามกระบวนการ มกีารปรับแผนงาน กจิกรรม การเพ่ิมเปาหมาย 

และกําหนดใหมกีารตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการโดยบุคลากรของโรงเรียน และบุคคลภายนอก สามารถ

ทราบปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาท่ีจะดําเนนิการตอไป 

2.2 ผลการดาํเนินงาน : สามารถดําเนนิงานตามกระบวนการและกจิกรรมตาง ๆ บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงงบดุลและบัญชทํีาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหบริษัทสอบบัญชธีรรมนิต ิ

จํากัด ผูสอบบัญชีและประเมนิผลการใชจายเงินและทรัพยสนิของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตรวจรับรองกอนนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดนิตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูตรวจสอบภายในไดรางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลไดพิจารณาในเบ้ืองตนแลว ดังรายละเอยีดตามท่ีเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฎบิัติงานระบบ 

  ควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผูตรวจสอบภายในของโรงเรียนไดสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในของโรงเรียนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มคีวามเห็นวา การควบคุมภายในของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณมคีวามเพียงพอ ปฎบัิติ

ตามอยางตอเนือ่ง และเปนไปตามหลกัเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฎบัิตกิาร

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 รายละเอยีดตามรายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน (ปค.6 และ รายงานการประเมนิผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2  

พรอมนี้ โรงเรียนไดรางแผนการปฎบัิตงิานในการประเมนิผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของ

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมปีระเด็นการควบคุมภายใน 5 ประเด็น  ดังนี้   

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงคและทักษะชวีติของนักเรียน 

3. การควบคุมประสทิธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 

4. การควบคุมดานการบริหารงานบุคคล 

5. การควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 
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มติท่ีประชมุ 

1. รับทราบรายงานผลการดาํเนนิการระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เห็นชอบแผนการปฎบัิตงิานในการประเมนิผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน 

มหดิลวทิยานุสรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.4 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการบรหิารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. 2561 และประเด็นความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (คร้ังท่ี 115/6/2560 วันท่ี 7 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 ไดเห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ประ จําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  นั้น  โรงเรียนไดสรุปรายงาน 

ผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ พ.ศ.2561  และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของโรงเรียนไดพิจารณาผลจากการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดย

พิจารณาท้ังโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นกับโรงเรียนในแตละประเด็นความเสี่ยง  พบวา ประเด็นความเสี่ยงมี

ผลการบริหารความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับ LH และ HH กลาวคือ หากเกิดเหตุการณขึ้นจะมผีลกระทบสูงตอ

โรงเรียน  โรงเรียนจึงเห็นวายังตองคงประเด็นความเสี่ยงท้ัง 6 ประเด็นไวเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไปใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ิมประเด็นความเสี่ยงใหม อกี 2 ประเด็น สรุปไดดังนี้ 

1. การร่ัวของขอสอบคัดเลอืก 

2. ความเสยีหายจากพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีมคุีณลกัษณะทางจิตวทิยาในกลุมเสี่ยง 

3. ความเสยีหายจากการพลาดการตดิตามกฎระเบียบของราชการท่ีโรงเรียนนํามาปรับใชโดยอนุโลม 

4. การขาดระบบการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่อง 

5. การเกดิโรคตดิตอภายในโรงเรียน 

6. ความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นกับระบบสารสนเทศ 

7. การเกดิผลประโยชนทับซอนในการดําเนนิงาน 

8. การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณคารักษาพยาบาลบุคลากร 

มติท่ีประชมุ 

1. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.5 งานกอสรางท่ีพักผูปกครอง หองนํ้า และทางเดนิเชื่อม  

ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร (คร้ังท่ี 119/4/2561 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 และคร้ังท่ี 120/5/2561  

วันท่ี 11 กันยายน 2561  ไดเห็นชอบกรอบงบประมาณรายรับ-รายจาย และแผนปฎบัิตงิาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 แลวนัน้ กรอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัตดิังกลาว ไดครอบคลุมถงึงบลงทุนรายการกอสรางท่ีพัก

ผูปกครอง หองน้ํา และทางเดนิเชือ่ม ซึ่งเปนงบประมาณรหัส 22.01 โรงเรียนไดดําเนนิการจางออกแบบ เขยีน

แบบ รูปแบบรายการ รายการประกอบแบบพรอมราคากลาง ตามหลักวชิาและมคีวามปลอดภัยมากท่ีสดุ ไดรับ

การเสนอราคากลางซึ่งสูงกวางบประมาณท่ีทางโรงเรียนกําหนดไว  โรงเรียนจึงขออนมุัตนิําเงินงบประมาณจาก
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รหัส 22.13  คาใชจายในการซอมบํารุง  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและภมูทัิศน ไปสมทบเพ่ือเปนงบประมาณ

เพ่ิมเตมิในการกอสรางท่ีพักผูปกครอง หองน้ํา และทางเดนิเชื่อม 

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชุมใหความเห็นชอบในหลักการ แตเนือ่งจากหนวยงานมอีํานาจในการขอเพ่ิมงบประมาณ  

โดยนําเงินนอกงบประมาณมาสมทบไดไมเกนิรอยละ 10  การขออนมุัตดิําเนนิการตามท่ีเสนอมากกวารอยละ 10 

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือการนี้ ท่ีประชมุจึงขอใหโรงเรียนตรวจสอบและดําเนนิการใหถกูตองตาม

ระเบียบตอไป 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.6 กองทุนสวัสดกิารผูปฎบิัติการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 คณะกรรมการกองทุนขอโอนเงินรายไดของโรงเรียน มาเปนรายไดของกองทุนสวัสดกิารสําหรับงบ

การเงินของกองทุนสวัสดกิารฯ อยูระหวางการตรวจสอบ ซึง่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชมุ 

เห็นชอบใหโรงเรียนโอนเงินรายไดของโรงเรียนมาเปนรายไดของกองทุนสวัสดกิารผูปฎบัิตงิาน

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ เสนอ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.7 การประเมนิผูอํานวยการและผูบรหิารระดบัสูง (วาระลับ  

 มตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561  เร่ืองแนวทางการควบคุมดูแลกจิการของ

คณะกรรมการองคการมหาชน  ไดกําหนดใหคณะกรรมการมหีนาหนาท่ีกํากับการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ

องคการมหาชน  โดยจะตองจัดใหมกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูอาํนวยการและผูบริหารระดับสูง 

(ผูบริหารท่ีรองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ ซึ่งมหีลกัเกณฑท่ีชัดเจน หมายถงึมตีวัชี้วัด น้ําหนัก และเปาหมาย 

เปนรูปธรรม  สามารถวัดผลได และเปนการตกลงรวมกนักอนเร่ิมปงบประมาณ/กอนเร่ิมปฏบัิตงิาน รวมถงึ 

ตองนําไปใชประโยชน เชน ใชประกอบการพิจารณาจายคาตอบแทนผันแปรเมือ่สิ้นปของผูอาํนวยการตามมติ

คณะรัฐมนตรี หรือการขึ้นเงินเดอืนประจําป เปนตน   

มติท่ีประชมุ 

 ในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ กําหนดให

เปนการประเมนิผูบริหารในตําแหนงรองผูอาํนวยการและผูชวยผูอํานวยการ  โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลท่ีมาจากกรรมการโรงเรียนและผูทรงคุณวฒุภิายนอก พรอมดวยผูอํานวยการ เปนผูประเมนิ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.8 การใหบรกิารดานวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณไดดําเนนิการจัดอบรมความรูทางวชิาการ

และวธีิการจัดการเรียนการสอนแกครูและบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 4,810 คน.วัน และดําเนนิการดานการ

สนับสนุนงบประมาณ ลงพ้ืนท่ีรับฟงขอมูลเชงิประจักษ ผาน 4 กจิกรรมหลกั ไดแก  

1) กจิกรรมการพัฒนาความรูดานวชิาการใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน “โครงการพัฒนาความรู

ทางวชิาการดานคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลายท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวทิยาศาสตร”  



-10- 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 123/ 1/2562   วันที่  15 มกราคม พ.ศ.  2562  

2) โครงการความรวมมอืกับโรงเรียนเครือขายในการขยายผลองคความรูทางวชิาการและวธีิ

จัดการเรียนการสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด 

3) กจิกรรมพัฒนากลุมโรงเรียนวทิยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย 

4) การใหบริการพิเศษดานคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร ตามโครงการ “จัดอบรมความรู 

ทางวชิาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา” 

ดังขอมูลสรุปจากการดําเนนิงานในเอกสารประกอบการประชุม 

มติท่ีประชมุ 

รับทราบขอมูลการดําเนนิการและตดิตามดานการบริการวชิาการของโรงเรียน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  พรอมท้ังเสนอใหโรงเรียนสรุปเปนรายงานสงใหสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พ้ืนฐาน (สพฐ. และกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือเปนแนวทางนําไปสูการแกปญหา และการพัฒนาระบบการศกึษา

ของประเทศตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 5.1 การจัดคายจติอาสาของบุคลากรโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ในชวงปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2561 โรงเรียนไดกําหนดจัดกจิกรรมในประเดน็ “กจิกรรมจิตอาสา 

สูการพัฒนาองคกร” เมื่อวันเสารท่ี 29 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก จํานวน 10 แหง โดยมี

วัตถุประสงค 2 ประการหลัก คือ (1 การเปนตนแบบใหแกนักเรียนท้ังในเร่ืองของอุดมการณการจัดกจิกรรมจิตอาสา 

คือ ปลูกฝงการเปน “ผูให” และแนวทางในการจัดกจิกรรมการนําความรูความสามารถท่ีมอียูมาตอบแทนชมุชนและ

สังคม (2 การจัดกจิกรรมนี้ จัดไดวาเปนการใหบริการทางวชิาการของ โรงเรียน ซึ่งเปนพันธกจิหลกัพันธกจิหนึ่ง 

ในการดําเนนิงานของโรงเรียน นอกจากนี้ การจัดกจิกรรมจิตอาสาในคร้ังนี้ ยังนับไดวาเปนการพัฒนาบุคลากร 

ของโรงเรียนอกีทางหนึ่งดวย 

มติท่ีประชมุ 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.2 ขอมูลนักเรยีนเกา โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

  โรงเรียนไดรวบรวมขอมลูของนักเรียนเกา ตัง้แตรุนท่ี 1-25 รวมจํานวนท้ังสิ้น 6,444 คน โดยจําแนก

เปน (1  ดานการศกึษา ประกอบดวย วฒุกิารศกึษาและสาขาวชิาท่ีศกึษา และ (2 ดานการประกอบอาชพี โดย

แบงกลุมเปน ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานวศิวกรรมศาสตร  ดานการแพทยและสาธารณสขุ  และดาน

อื่น ๆ  ดังรายละเอยีดท่ีเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชมุ 

1. รับทราบ 

2. ใหโรงเรียนนําขอมูลนักเรียนเกามาวเิคราะห โดยใหตอบโจทยของเจตนารมณในการจัดตัง้

โรงเรียน ตามพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ 

 



-11- 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 123/ 1/2562   วันที่  15 มกราคม พ.ศ.  2562  

ระเบยีบวาระท่ี 5.3 การรักษาความลับของเจาหนาท่ีโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  

 ตามขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ วาดวยการมอบอาํนาจ พ.ศ. 2560  และระเบียบวาดวย

การรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ โครงสรางและ

การมอบอํานาจหนาท่ีใหมคีวามชดัเจนและเหมาะสม นัน้ 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชมุคร้ังท่ี 85/5/2561  วันท่ี 11 ตุลาคม 2561  ไดเห็นชอบ 

(ราง ประกาศโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ เร่ือง การรักษาความลับของเจาหนาท่ีโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. 2561  

โดยมสีาระสําคัญดังนี้ 

1. การมอบอํานาจใหผูรับผดิชอบในการกําหนดชัน้ความลับในเอกสารของโรงเรียน 

2. การกําหนดชัน้ความลับในเอกสารของโรงเรียน 

3. การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับถอืเปนกระทําผดิวนิัยท่ีถอืเปนการกระทําผดิวนัิยอยางรายแรง 

4. การดําเนนิการตามประกาศนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาวนิจิฉัยและใหถอืเปนท่ีสดุ 

มติท่ีประชมุ 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบยีบวาระท่ี 6.1 การประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกาํหนดการประชมุและวาระการประชุมท่ีสาํคัญสําหรับการประชมุคณะกรรมการ

บริหารในรอบหนึ่งป ดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุท่ี 6.1 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบกําหนดการประชมุคร้ังตอไป ในวนัท่ี 15 มกราคม 2562 

  

 

เลิกประชุมเวลา 18.55 น. 

  

นางสาวสวุพิชญ  คาฮัว้ 

ผูบันทึกรายงานการประชมุ 

รองศาสตราจารย ดร. ววิฒัน เรืองเลศิปญญากลุ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

  




