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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

ครั้งที่ 112/3/2560 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุมสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   

อาคารโยธี  กรุงเทพมหานคร 

*   *   *   *   *   *   * 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศกัรินทร  ภูมรัิตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษา 

3. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 

5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยอุดม  คชนิทร) 

9. เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(นางสุจติรา  พัฒนะภูม ิ    ผูแทน) 

10. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผูแทน) 

11. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง 

(นางดวงสมร  คลองสารา    ผูแทน) 

12. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลศิปญญากุล) 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

1. ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กรีะนันทน ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 
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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

รายนามผูรวมประชุม 

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. นางสาวธวชนิ ี โรจนาวี หัวหนาฝายวิชาการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏบิัตกิาร  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  กรรมการและเลขานุการฯ ไดแจงที่ประชุมใหทราบวา  

โรงเรียนไดจัดคายอุดมการณใหแกนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ระหวางวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560  และ 

เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560   

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  คร้ังที่ 111/2/2560  เมื่อวันที่ 

14 มนีาคม 2560 นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดงักลาว  พรอมทัง้ไดจัดทํารายงานการประชุม

ฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน   

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมโดยไมมขีอแกไข 
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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบยีบวาระที่ 3.1 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร (นายธรีะเกยีรต ิ เจริญเศรษฐศลิป)  ไดเห็นชอบใหโรงเรียน

ดําเนนิการตามระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ โดยเจาหนาที่และผูปกครอง พ.ศ. 2560  ซึ่งขณะนี้อยู

ระหวางการดําเนนิการตามระเบยีบฯ  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 การคัดเลอืกนักเรยีนเขาเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 โรงเรียนไดคัดเลอืกนักเรียนเพื่อเขาเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560 เรียบรอยแลว  

และเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560   

 สําหรับการคัดเลอืกนักเรียนเขาเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2561  โรงเรียนไดปรับเปลี่ยน

กรอบการดําเนนิการที่วางแผนไวเดมิ และไดเสนอ (ราง) ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4  

ปการศกึษา 2561  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบในหลักการใหโรงเรียนดําเนนิการรับสมคัรและคัดเลอืกนักเรียนตามกรอบที่เสนอได 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.2 การสรรหาผูตรวจสอบภายใน 

 ดวยผูตรวจสอบภายในคนปจจุบันของโรงเรียนจะเกษยีณอายุการปฏบิัตงิานในวันที่ 9 มกราคม 

2561  โรงเรียนจงึไดเสนอคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงและคุณสมบัตทิัว่ไปของผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืก   

เพื่อดําเนนิการประกาศรับสมัครและสรรหาผูตรวจสอบภายในของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงและคุณสมบัตทิัว่ไปของผูมสีทิธิ์เขารับการคัดเลอืกเพื่อปฏบิัติ

หนาที่ผูตรวจสอบภายในตามที่โรงเรียนเสนอ  โดยใหปรับวุฒิการศกึษาเปน “สําเร็จการศกึษาไมต่าํกวาระดบั

ปริญญาตรี ทางการบัญชหีรือสาขาที่เกี่ยวของ” 
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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 การประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ  

คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  ผูแทนผูปกครองนักเรยีน   

ผูแทนนักเรยีนเกา-ปจจุบัน  ครูและเจาหนาที่ของโรงเรยีน ครั้งที่ 16 

 ในป พ.ศ. 2560  ไดกาํหนดใหมกีารประชุมรวมฯ ในวันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560  ซึ่งโรงเรียนได

เสนอรางกําหนดการประชมุ  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมใหขอคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดประชมุรวมฯ ดังนี้ 

1. ใหโรงเรียนศกึษาขอมูลที่ผูปกครองเสนอยอนหลัง 4 ป 

2. ใหผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ไดพบกับผูปกครองกอน  อาจเปนการแสดงเจตนารมณ

ของโรงเรียนใหผูปกครองเขาใจ   ใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับความกาวหนาของโลก   

 

ระเบยีบวาระที่ 4.4 (ราง) ขอบังคับโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยการมอบอํานาจ 

 ดวยพระราชกฤษฎกีาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเตมิ  มาตรา 29 บัญญัติ 

ใหคณะกรรมการองคการมหาชนดําเนนิการใหมรีะเบยีบวาดวยการมอบอํานาจใหสอดคลองกับแนวทาง 

ตามพระราชกฤษฎกีาฉบับดงักลาว เพื่อความคุมคา ความรวดเร็ว และประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ  

และเพื่อการกระจายอํานาจการรับผิดชอบที่เหมาะสม  โรงเรียนจงึยกรางขอบงัคบัโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

วาดวยการมอบอํานาจ โดยไดดําเนนิการใหสอดคลองกบัพระราชกฤษฎกีาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

และที่แกไขเพิ่มเตมิ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบหลักการในการยกรางขอบังคับวาดวยการมอบอํานาจ  โดยใหขอความอนุเคราะหนติกิร

ประจํากองกฎหมาย  มหาวิทยาลัยมหดิลในการพจิารณารางขอบงัคับดงักลาว 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.5 การปรับปรุงระเบยีบโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยสวัสดิการและ 

ประโยชนตอบแทนเจาหนาที ่

 เนื่องจากที่ผานมา  มบีางกจิกรรมที่โรงเรียนดําเนนิการในวันหยุดและอนุญาตใหเจาหนาที่และ

ลูกจางที่ทํางานในวันหยุดดงักลาว นําวันที่มาทํางานในวันหยุดนัน้ใชเปนวันหยุดชดเชยในภายหลงัได   

โดยการหยุดชดเชยนัน้จะตองไมกระทบตอการดําเนนิงานปกตขิองโรงเรียน  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

(คร้ังที่ 76/2/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560) เห็นวา โรงเรียนยังไมมขีอกําหนดที่อนุญาตใหเจาหนาที่และลูกจาง

สามารถนําวันที่มาทํางานในวันหยุดใชเปนวันหยุดชดเชยภายหลังได  จงึเห็นชอบใหโรงเรียนเสนอคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนฯ พจิารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดกิาร

และประโยชนตอบแทนเจาหนาที่  โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการหยุดชดเชยวันที่มาทํางานในวันหยุด  
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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ (ราง) ระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดกิารและประโยชนตอบแทน

เจาหนาที่  ที่มกีารเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการหยุดชดเชยวันที่มาทํางานในวันหยุด  โดยใหมผีลบังคับใช  

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.6 การปรับโครงสรางเงนิเดือนโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (คร้ังที่ 68/6/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558) ใหโรงเรียนพจิารณา 

“ปรับอัตราเงินเดอืน ซึ่งรวมถงึอัตราเงนิเดอืนขัน้ตนและกรอบอัตราเงินเดอืนขัน้สงูของแตละตําแหนง” นัน้ 

 โรงเรียนจงึเสนอแนวทางการปรับโครงสรางเงนิเดอืนตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  

(คร้ังที่ 72/4/2559 วันที่ 29 สงิหาคม 2559  คร้ังที่ 73/5/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 และคร้ังที่ 76/2/2560 

วันที่ 21 เมษายน 2560) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบหลักการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ พจิารณา  

พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงโครงสรางเงนิเดอืนตามที่โรงเรียนเสนอ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบในหลักการใหมกีารปรับโครงสรางเงนิเดอืน   

 

ระเบยีบวาระที่ 4.7 การสํารวจความพงึพอใจและพัฒนาการใหบรกิาร 

 ในการประเมนิผลองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กําหนดให “ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพงึพอใจและพัฒนาการใหบริการ” เปนตัวชี้วัดบังคับ  

โดยกลุมเปาหมายตองมคีวามพงึพอใจงานบริการขององคการมหาชน รอยละ 80 และองคการมหาชนเสนอ

รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตอคณะกรรมการองคการมหาชน

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทัง้นี้ โรงเรียนไดประสานใหศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เสนอโครงการดานเทคนคิ โครงการสํารวจความพงึพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบวิธกีารที่ใชในการสํารวจความพงึพอใจฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5.1 รายงานการเงนิและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดจัดทํารายงานการเงนิและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลตรวจสอบแลว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   
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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.3 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบรหิารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม  

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  ซึ่งผานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 77/3/2560 เมื่อวันที่ 26 มถิุนายน 2560 

มติที่ประชุม  

 รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรยีน ณ ไตรมาสที่ 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ก ารประชุมค ณะก รรมการบริหา รโร งเรยีน มหดิ ลวทิยานุส รณ   

ครัง้ที ่112/3/2560  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบยีบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่าํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 6.1  โดยการประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ คร้ังที่ 113/4/2560 กําหนดเปนวันเสารที่ 22 กรกฎาคม 2560  และ 

การประชุมคร้ังนี้จะมกีารประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการสมาคมผูปกครอง

และครู  ผูแทนผูปกครองนักเรียน  ผูแทนนักเรียนเกา-ปจจุบัน  ครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

คร้ังที่ 16  ประจําป พ.ศ. 2560 ดวย 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  

 

 

เลกิประชุมเวลา  20.00 น. 

 

 

 นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

 ผูบันทกึการประชมุ ผูตรวจบันทกึการประชุม 


