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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ 

ครั้งที่ 113/4/2560 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สปิปนนท  เกตุทัต 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  จังหวัดนครปฐม 

* * * * * * * * * * 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศกัรินทร  ภูมรัิตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

5. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศมี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ดร. ฉันวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหดิล 

(รองศาสตราจารย นายแพทยปรีชา  สุนทรานันท     ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

10. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นางพนดิา  ไพศาลยกจิ     ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

11. เลขาธกิารคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

(นางสุจติรา  พัฒนะภูม ิ    ผูแทน) 

กรรมการโดยตําแหนง 

12. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกรู) 

กรรมการโดยตําแหนง 

13. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

(ดร. ณรงค  ศริิเลศิวรกุล) 

กรรมการโดยตําแหนง 

14. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลศิปญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กรีะนันทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
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รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายเศวต  ภูภากรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

4. นางสาวสุดารัตน  ธรีะกติตวัิฒนา ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

5. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

6. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ ผูชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏบิัตกิาร ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ฝายเลขานุการไดแจงรายละเอียดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการสมาคม

ผูปกครองและครู  ผูแทนผูปกครองนักเรียน  ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน  ครูและเจาหนาที่ คร้ังที่ 16  ซึ่งเปนการ

หารือเกี่ยวกับทศิทางการดําเนนิงานของโรงเรียนในอนาคต 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ คร้ังที ่112/3/2560 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2560 นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชมุดงักลาว  พรอมทัง้ไดจัดทํารายงานการประชุม 

ฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข 
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ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบยีบวาระที่ 3.1 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 โรงเรียนไดดําเนนิการตามระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานกรรมการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ โดยเจาหนาที่และผูปกครอง  

พ.ศ. 2556 และไดบัญชรีายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากเจาหนาที่ของโรงเรียนและผูปกครองนักเรียนเพื่อแตงตัง้เปน

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณแลว  

 แมวาการแตงตัง้คณะกรรมการตามบัญชรีายชื่อดังกลาวจะสอดคลองกบัพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียน

มหดิลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 แตองคประกอบของคณะกรรมการที่มขีาราชการ/พนักงานของรัฐในสัดสวนที่เกนิกึง่

หนึ่งนัน้ขัดกับพระราชบัญญัตอิงคการมหาชน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2559  ทางโรงเรียนฯ จงึไดทําเร่ือง

หารือไปยังสํานักงานกฤษฎกีาในเบื้องตน และคณะกรรมการกฤษฎกีาจะประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560   

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 (ราง) ขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการมอบอํานาจ 

 โรงเรียนไดหารือกับนติกิรประจํากองกฎหมาย  มหาวิทยาลัยมหดิล ในการยกรางขอบังคบัวาดวยการ

มอบอํานาจ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ (คร้ังที ่112/3/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560) 

ไดเห็นชอบในหลักการ  พรอมทัง้ไดปรับแกไขตามคําแนะนําของนติกิรแลว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 (ราง) ขอกําหนดโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยตราสัญลักษณประจํา 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. ..... 

 พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 42 บญัญัตวิา  “โรงเรียนอาจ

กําหนดใหมตีรา เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณของโรงเรียนหรือสวนงานในโรงเรียนได  โดยทําเปนขอกําหนดและ

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา” โรงเรียนจงึหารือกับนติกิรประจํากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหดิล และไดราง

ขอกําหนดโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยตราสัญลักษณประจําโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  ตามที่นติกิรให

คําแนะนาํ   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 
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ระเบยีบวาระที่ 4.2 กรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยไดนําประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถงึกลยุทธหลักในการดาํเนนิงานของโรงเรียนที่กาํหนดไวในแผนปฏบิัตงิาน 4 ปของโรงเรียน 

เปนบรรทัดฐานในการดําเนนิการ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 การจายเงนิประจาํตําแหนง 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 77/3/2560  วันที่ 26 มถิุนายน 2560)  เห็นชอบใหโรงเรียน

เสนอรางประกาศเกี่ยวกับการจายเงนิประจําตาํแหนงของเจาหนาที่กลุมครู เสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 4.4 การสรรหารองผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ (วาระลับ) 

 โรงเรียนจงึวางแผนที่จะสรรหารองผูอํานวยการคนใหมเพื่อทดแทนรองผูอํานวยการที่จะเกษยีณอายุ 

การปฏบิัตงิาน  และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 77/3/2560  เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2560) ไดมมีตใิห

โรงเรียนดําเนนิการเกี่ยวกบัการสรรหารองผูอํานวยการดังกลาว  โดยจัดทําหลักเกณฑสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเปน

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  และเสนอแผนการสรรหารองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

ตอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5.1 การประเมินองคการมหาชน 

คณะรัฐมนตรีในการประชมุเมื่อวันที่ 20 มถิุนายน 2560 ไดพจิารณาขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่ 10 พฤศจกิายน 2558 เร่ือง การทบทวนความจําเปนในการมอียูขององคการ

มหาชน ตามรายงานการประเมนิผลองคการมหาชนที่สาํนักงาน ก.พ.ร. เสนอ มมีตใิหโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

คงเปนองคการมหาชนตอไป  เนื่องจากมภีารกจิใหบริการสาธารณะตามที่บัญญัตไิวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ

องคการมหาชน พ.ศ. 2542  มผีลการปฏบิัตงิานที่บรรลุวัตถุประสงคจัดตัง้มผีลสัมฤทธิ์ มปีระสทิธภิาพที่สอดคลอง 
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และเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และมธีรรมาภบิาลตามที่สาํนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยไมใหมกีารเพิ่ม

อัตรากําลังขึ้นอีก  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 5.2 รายงานการเงนิและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลไดพจิารณารายงานการเงนิและการบัญช ีณ ไตรมาส 

ที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว 

มติที่ประชุม  

 รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดําเนนิงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง

มปีระเด็นในการควบคุมภายใน 3 ประเด็น  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.4 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลงานการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ซึ่งมปีระเด็นความเสี่ยงจํานวน 6 ประเด็น   

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบรหิารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งมผีลการดาํเนนิงานเพิม่เตมิจากไตรมาสที่ 2 จํานวน 3 ระบบ  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 72/4/2560 วันที่ 29 สงิหาคม 2560) พจิารณาแลว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 5.7 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรยีน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบยีบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่าํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา 15.45 น. 

 

นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ 

ผูบันทกึการประชุม 

นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

ผูตรวจบันทกึการประชุม 
 

 


