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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

รายงานการประชมุ 

    คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 106/3/2559 

วันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ณ หองประชมุ ดร. โกวิท  วรพิพัฒน   โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  

*   *   *   *   *   *   * 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภมูรัิตน ประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. ดร. ฉันทวทิย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารยคลนิกิ ดร. นายแพทยอุดม  คชนิทร) 

7. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นายธวัชชัย  กจิรัตนะกุล     ผูแทน) 

8. เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. วภิาพร  นธีิปรีชานนท    ผูแทน) 

9. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ทวศัีกดิ์  กออนันตกูล) 

10. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 

11. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 

 

รายนามท่ีติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชมุได 

1. ศาสตราจารยกติตคุิณ ดร. คุณหญงิสุชาดา  กรีะนันทน ท่ีปรึกษา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

รายนามผูรวมประชมุ 

1. นายเศวต  ภภูากรณ รองผูอาํนวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

2. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง รองผูอาํนวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

3. นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย รองผูอาํนวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

4. นายชัยพร  เส็งดอนไพร นักวเิคราะหงบประมาณชํานาญการ  สํานักงบประมาณ 

5. นางสาวสดุารัตน  ธีระกติตวิัฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

6. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอาํนวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

7. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสด ุ โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

8. นางสาวสวุพิชญ  คาฮัว้ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

9. นางสาวศุภมาส  เจือกโวน เจาหนาท่ีปฏบัิตกิาร  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น. 

 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชมุทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 1.1 การแตงต้ังประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 คณะรัฐมนตรีไดมมีตเิมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559  ไดอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 14  

แหงพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. 2543  อนมุัตใิหแตงตัง้ รองศาสตราจารย  

ดร. ศักรินทร  ภูมรัิตน  เปนประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  โดยมผีลตัง้แตวันท่ี

คณะรัฐมนตรีมมีตเิปนตนไป คือตัง้แตวันท่ี 5 เมษายน 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 1.2 การเขาเฝาทูลละอองพระบาท  เปนการสวนพระองค 

 โรงเรียนไดสรุปพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  ในการเขาเฝาฯ 

เมื่อวันท่ี 31 มนีาคม 2559 แลว  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ คร้ังตอไป ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

ระเบยีบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชมุ 

 ตามท่ีไดมกีารประชมุคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  คร้ังท่ี 105/2/2559 

เมื่อวันท่ี 15 มนีาคม 2559  นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาว  

มติท่ีประชมุ 

 รับรองรายงานการประชมุคร้ังท่ี 105/2/2559  วันท่ี 15 มนีาคม 2559 โดยไมมขีอแกไข 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบยีบวาระท่ี 3.1 การคัดเลือกนักเรยีนเขาเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 ปการศกึษา 2559 

 ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนไดเรียกนักเรียนท่ีผานการคัดเลอืกเปนตวัสํารอง จนได

นักเรียนครบตามจํานวน และมารายงานตัวในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ   

ระเบยีบวาระท่ี 3.2 การเสนอรางแกไขพระราชกฤษฎกีาจดัต้ังโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ)  ไดเห็นชอบ 

รางพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... แลว 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบยีบวาระท่ี 4.1 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 โรงเรียนไดหารือกับประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมรัิตน) ในการเชญิ

ผูทรงคุณวุฒมิาเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร จํานวน 2 ทาน คือ ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร  และ 

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ  เพ่ือใหขอคิดเห็นในการดําเนนิงานของคณะกรรมการ

บริหารและการดําเนนิงานของโรงเรียน 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

ระเบยีบวาระท่ี 4.2 การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 โรงเรียนขอความเห็นชอบเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการพิจารณาใหความเห็นชอบให

โรงเรียนดําเนนิการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒ ิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ แทน  

รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมรัิตน  โดยใชระเบียบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ  วาดวยการเสนอชือ่ประธาน

และกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ โดยเจาหนาท่ีและผูปกครอง 

พ.ศ. 2556 

มติท่ีประชมุ  

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.3 การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล 

 เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559  รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภมูรัิตน  ไดเสนอหนังสอืลาออกจาก

การเปนอนกุรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากไดรับการแตงตัง้เปนประธาน

กรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

 ขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

ขอ 6 วรรค 4 กําหนดวา “ในกรณีท่ีประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการตามขอ 5 (3) และ (5) พนจาก

ตําแหนงกอนวาระ ใหมกีารแตงตัง้หรือเลอืกตัง้แทนภายใน 60 วัน และใหผูท่ีไดรับการแตงตัง้หรือเลอืกตัง้แทนมี

วาระเทากับวาระท่ีเหลอือยูของผูท่ีตนแทน” 

มติท่ีประชมุ 

 ท่ีประชุมมอบหมายให รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศม ี เปนอนุกรรมการ ใน

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.4 การปรบัปรุงระเบยีบโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยสวัสดกิารและ 

ประโยชนตอบแทนเจาหนาท่ี 

 ดวยมกีารปรับปรุงกฎระเบียบของราชการเกี่ยวกับสวสัดกิารเงินชวยเหลอืพยาบาลและการจายเงิน

สะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชพี  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 70/2/2559 วันท่ี 21 เมษายน 2559 

จึงเห็นชอบใหมกีารปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยสวสัดกิารและประโยชนตอบแทน

เจาหนาท่ี เพ่ือใหสอดคลองกับกฎระเบียบของราชการดังกลาว   

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยสวสัดกิารและประโยชนตอบแทน

เจาหนาท่ี ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

ระเบยีบวาระท่ี 4.5 การประเมนิผลการปฏบิัติงานในชวงหกเดอืนแรกของการปฏบิัติงานในตําแหนง 

รองผูอํานวยการ ของ นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย  (วาระลับ) 

 นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย  ไดเสนอรายงานผลการปฏบัิตงิานในชวงหกเดอืนแรกของการปฏบัิตงิาน

ในตําแหนงรองผูอํานวยการ  ตอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังท่ี 70/2/2559 วนัท่ี 21 เมษายน 2559  

ซึ่งคณะอนุกรรมการไดพิจารณาประเมนิผลการปฏบัิตงิานดังกลาวแลว 

มติท่ีประชมุ 

 เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 5.1 รายงานการเงินและการบญัช ีปงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานการเงินและการบัญช ีณ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 ไดพิจารณาเรียบรอยแลว   

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดาํเนนิการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.3 รายงานผลการบรหิารความเส่ียง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

ระเบยีบวาระท่ี 5.4 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารจดัการสารสนเทศ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสท่ี 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.5 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบคุคล ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสท่ี 2  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.6 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรยีน ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 : ไตรมาสท่ี 2 

 โรงเรียนไดเสนอรายงานผลการดาํเนนิงานดานภารกจิหลกัของโรงเรียน ณ ไตรมาสท่ี 2  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.7 การอบรมการใชภาษาอังกฤษใหแกครูและเจาหนาท่ีของโรงเรยีน 

 โรงเรียนไดประสานจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษใหแกครูและเจาหนาท่ีของโรงเรียน จํานวน 59 คน 

เมื่อวันท่ี 19 เมษายน ถงึวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 รวมท้ังสิ้น 60 ชัว่โมง  พรอมท้ังไดประสานเพ่ือจัดอบรมใหแก

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย จํานวน 147 คน ดวย 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที่ 105/2/2559  วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 

ระเบยีบวาระท่ี 5.8 รายงานการประเมนิตนเองตามคํารบัรองการปฏิบัติงาน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดอืน) 

 โรงเรียนไดจัดทํารายงานการประเมนิตนเองตามคํารับรองการปฏบัิตงิาน โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดอืน เรียบรอยแลว  ซึ่งจะรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือทราบตอไป 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

  

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ  

ระเบยีบวาระท่ี 6.1 การประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกาํหนดการประชมุและวาระการประชุมท่ีสาํคัญสําหรับการประชมุคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 6.1 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังตอไป คือ คร้ังท่ี 107/4/2559 

ในวันเสารท่ี 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.   

 

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 

 

 นางสาวสวุพิชญ  คาฮัว้ ผูชวยศาสตราจารยยุวด ี นาคะผดุงรัตน 

 ผูบันทึกการประชมุ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


