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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

ครั้งที่ 110/1/2560 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุม B  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

*   *   *   *   *   *   * 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศกัรินทร  ภูมรัิตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษา 

3. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษา 

4. ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กรีะนันทน ที่ปรึกษา 

5. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 

6. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

10. อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

(ศาสตราจารยคลนิกิ นายแพทยอุดม  คชนิทร) 

11. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 

(นางพนดิา  ไพศาลยกจิ     ผูแทน) 

12. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล     ผูแทน) 

13. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง 

(นางดวงสมร  คลองสารา     ผูแทน) 

14. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

1. เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กรรมการโดยตําแหนง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม 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. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

10. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏบิัตกิาร  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น. 

 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 1.1 รายงานผลการจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 

 การจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 (TISF2017) ระหวางวันที่ 6-9 มกราคม 2560   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนนิเปดงาน 

TISF2017  ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. หลังจากนัน้ทรงเปดหอประวัตมิหดิลวิทยานสุรณ และ

ทอดพระเนตรโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนจนถงึเวลา 14.00 น. 

 การจัดงานคร้ังนี้ มผูีรวมงานทัง้สิ้น 269 คน จาก 45 โรงเรียน ใน 18 ประเทศ  กจิกรรมหลักของ 

งานประกอบดวย(1)  การนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

จํานวน 73 โครงงาน  ซึ่งเปนโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตรชัน้นาํในตางประเทศ 40 โครงงาน  

โครงงานของนักเรียนโรงเรียนจากประเทศไทย 15 โครงงาน และโครงงานของนักเรียนโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

18 โครงงาน (2) กจิกรรม Science Zone  (3) กจิกรรม Science Activity  (4) กจิกรรม Quiz Show  (5) กจิกรรม

ศกึษาดงูานดานศลิปวัฒนธรรม และ (6) กจิกรรม Teacher Session  การจัดงาน TISF คร้ังนี้ นับวาประสบ

ความสําเร็จอยางดตีามเปาหมายที่วางไวทุกประการ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

ระเบบีบวาระที่ 1.2 การบรรยายพิเศษและตรวจเย่ียมโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 วันที่ 12 มกราคม 2560  โรงเรียนไดเชญิรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร นายแพทยธรีะเกยีรต ิ 

เจริญเศรษฐศลิป  บรรยายใหแกนักเรียน พรอมดวยครูและเจาหนาที่ของโรงเรียนในหวัขอ “เสนทางความสําเร็จ

และความสุขในการเปนแพทยวิจัย” รวมกับ นายแพทยเปรม  เจริญเศรษฐศลิป เวลา 08.00-09.40 น.  จากนัน้ 

จะตรวจเย่ียมโรงเรียนและมอบนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการดาํเนนิกจิการของโรงเรียน จนถงึเวลา 11.00 น. 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  คร้ังที่ 109/6/2559 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2559  นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาว  พรอมทัง้ไดจัดทํา

รายงานการประชุมฉบับเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียน   

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบยีบวาระที่ 3.1 ความกาวหนาในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

 คณะกรรมการบริหาร (คร้ังที่ 108/5/2559 วันที่ 13 กันยายน 2559 และคร้ังที่ 109/6/2559  

วันที่ 8 พฤศจกิายน 2559) เห็นชอบ (1) ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัต ิภารกจิหนาที่ การประเมนิ กรอบอัตรา

เงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ  (2) ประกาศโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

เร่ืองการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

และ (3) ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลอืกเขาดํารงตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 ประธานอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  ไดรายงานผลการดําเนนิงาน

ของคณะอนุกรรมการตอที่ประชุม 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ เสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 กรอบวงเงนิงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดวิเคราะหความจําเปนในการใชงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดําเนนิงาน

ตามปกตแิละการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตงิาน 4 ป พ.ศ. 2559-2562  เรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบใหโรงเรียนจัดทําคําของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ระเบยีบวาระที่ 4.2 การจัดทําหลักสูตรโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ พุทธศักราช 2560  

 คณะกรรมการบริหาร (คร้ังที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจกิายน 2559) เห็นชอบหลักการ 

ในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2560  ซึ่งโรงเรียนไดจัดทํา (ราง) หลักสูตร

ดังกลาวเรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ (ราง) หลักสตูรโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ พุทธศักราช 2560   

 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5.1 รายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 :  

ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.2 รายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

ระเบยีบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่110/1/2560  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งผานคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 74/6/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แลว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  และชื่นชมกจิกรรม Talk to Teach (T2T)  ซึ่งเปน Professional Learning Community  ที่ถอื

เปนนวัตกรรมที่ชวยยกระดับการสอนอยางหนึง่   
 

ระเบยีบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดําเนนิงานดานภารกิจหลักของโรงเรยีน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนนิงานดานภารกจิหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5.6 การประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 การจัดทาํคํารับรองการปฏบิัตงิานองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนด

กรอบการประเมนิเปน 2 สวน คอื การประเมนิองคการมหาชน และการประเมนิผูอํานวยการองคการมหาชน 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  ประธานกรรมการบริหาร พรอมดวยผูแทนคณะกรรมการบริหารและ

ผูอํานวยการโรงเรียน  ไดรวมเจรจาตัวชี้วัดในการจัดทําคํารับรองการปฏบิัตงิานโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมกับคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดฯ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบยีบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่าํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  
 

เลกิประชุมเวลา  17.40 น. 
 

 นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ ผูชวยศาสตราจารยยุวด ี นาคะผดุงรัตน 

 ผูบันทกึการประชมุ ผูตรวจบันทกึการประชุม 


