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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2) 
 
 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 146/2/2565 

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 
 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1.  ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

4.  ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

9.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

10.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นายยุทธนา  สาโยชนกร   ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช    ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

13.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

14.  ผูอ้ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช) 

กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
0.    

1.  นางสาวภาวนา  สุขเกษม ผู้ตรวจสอบภายใน 

2.  นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

3.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

4.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการค านวณ 

6.  นางสาวจตุภรณ์ สวัสด์ิรักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

7.  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

8.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

9.  นางสาวดารุณี  มีชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

10.  นางปภากร วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

11.  นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร 

12.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

13.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

14.  นางสุภานันท์  สุจริต หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศกึษาและกิจการนักเรียน 

15.  นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

16.  นางรัตนา สุขส าราญ หัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

17.  นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ หัวหน้างานบริการวิชาการ  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ 

18.  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักด์ิ หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

19.  นายฐิติณัฐ  นภาวรรณ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

20.  นายวิริยะ  แสงสว่าง หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

21.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

22.  นางสาวนวีญา  พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

23.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

24.  นางสาวเปรมวดี  เอดวาร์ดวันมุยเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

1.1 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ 

 โรงเรียนได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากส านักพระราชวังเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์  เพื่อกราบ

บังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และขอพระราชทานพระราช

วโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี 2 เมษายน 

2565 ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วังสระปทุม 

 นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล จะเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคม

ลาจากต าแหน่ง และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช เข้าเฝ้าฯ รับต าแหน่งผู้อ านวยการด้วย  

1.2 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ได้รับความเห็นชอบใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ่วันท่ี 15 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  

ลิมปิจ านงค์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่วันท่ี 27 

สิงหาคม 2565 

1.3 ล าดับการประชุม 

 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ มรีะเบียบวาระลับ 3 ประเด็น ได้แก่ 

(1) ระเบียบวาระท่ี 4.4 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโปรแกรมเมอร์ 

(2) ระเบียบวาระท่ี 4.5 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 

(3) ระเบียบวาระท่ี 4.6 การสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 

 ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอระเบียบวาระลับดังกล่าวในช่วงท้ายของการประชุม โดยเป็นการประชุมเฉพาะ

คณะกรรมการโรงเรียน และไม่มีการบันทึกการประชุมตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563   ทั้งนี้ ขออนุญาตให้ นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว และนางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์  เข้าร่วมประชุมใน

ระเบียบวาระลับดังกล่าวด้วย  โดยท่ี นางสาวศรัญญาฯ จะเข้าร่วมเฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.4 และ 4.5 

มติที่ประชุม 

1. รับทราบ 

2. อนุญาตให้ นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว และนางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์  เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระลับ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 145/1/2565 วันท่ี 11 

มกราคม 2565 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 142/5/2564 วันท่ี 14 กันยายน 2564  ได้เห็นชอบ 

ในหลักการเกี่ยวกับแผนการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น  

 โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2565 มีนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบ 17,012 คน 

มีผู้เข้าสอบ 15,656 คน (ขาดสอบ 1,356 คน)  และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในส่วนของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งสิ้น 600 คน 

 ส าหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนได้เสนอประธานกรรมการลงนามเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ

คัดเลือกรอบสอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2565 รอบสอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 

2. ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การคัดกรองในการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอง  ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2565 

 ในการสอบคัดเลือกรอบสอง เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  

มีนักเรียนเข้าสอบท้ังสิ้น 556 คน  ในจ านวนนี้ มีผู้ติดเชื้อฯ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมติ ศบค. ที่สามารถเข้าสอบได้

จ านวน 7 คน   โรงเรียนได้ก าหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 12 เมษายน 2565 จ านวน 240 คน และ

ก าหนดให้นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565  

ในวันท่ี 22 หรือ 23 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 145/1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565 

ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 ประเด็น นั้น   

 คณะกรรมการด าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมลู ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์

2565) 

มติที่ประชุม 

 รับทราบรายงานผลการควบคุมภายในตามเสนอ และขอให้น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประกอบการด าเนินการของโรงเรียนต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 147/3/2565 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 145/1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565 

ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  6 ประเด็น นั้น 

 คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 

ประจ าปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ข้อมูล ณ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

มติที่ประชุม 

 รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามเสนอ และขอให้น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประกอบการด าเนินการของโรงเรียนต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 142/5/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564  เห็นชอบ

กรอบวงเงินงบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้อนุมัติโครงการพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และหากมีการใช้จ่ายตามโครงการนี้ ให้โรงเรียน

รายงานคณะกรรมการ นั้น 

 ณ ปัจจุบัน (วันท่ี 2 มีนาคม 2565) วงเงินดังกล่าวได้มีการใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์กล้อง 

อุปกรณ์มัลติมีเดีย และซอฟแวร์  เหตุผลท่ีน ามาเสนอคณะกรรมการในครั้งนี้ เนื่องจากว่า ณ วันนี้ เรามีความชัดเจน

เกี่ยวกับเรื่องการระบุว่ารายการครุภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้าง  มีหมวดโครงการเป็นแบบไหนบ้าง จึงน าเรียน

คณะกรรมการเพื่อทราบเกี่ยวกับโครงการย่อย ที่ฝังอยู่ในโครงการใหญ่  ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ  
 

มติที่ประชุม  

 อนุมัติการด าเนินการของโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  4.1 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 โรงเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอเสนอ

คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 

จ านวน 237 คน  

มติที่ประชุม  

 อนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 (รุ่นท่ี 29) จ านวน 237 คน 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 147/3/2565 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

ระเบียบวาระที่  4.2 รายวิชาพ้ืนฐานและเพิ่มเติม หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 

 ด้วยท่ีผ่านมามีนักเรียนจ านวนหนึ่งให้ความสนใจและสอบถามท่ีจะให้โรงเรียนเปิดสอนภาษาสเปน แต่

โรงเรียนยังไม่สามารถจัดหาครูผู้สอนได้ จึงยังมิได้เปิดรายวิชาดังกล่าว   

 ขณะนี้โรงเรียนมีครูชาวต่างชาติชาวอเมริกันและเป็น native Spanish ประกอบกับยังคงมีนักเรียนให้ 

ความสนใจท่ีจะเรียนภาษาสเปนอยู่  โรงเรียนจึงขอเสนอเปิดภาษาสเปนเป็นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 

2562 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการเปิดรายวิชาภาษาสเปน เป็นรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ สาระภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562   

 

ระเบียบวาระที่  4.3 รายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส้ินสุดไตรมาส 1 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สิ้นสุดไตรมาส 1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 52/1/2565 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565  

สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้  

1. การตรวจสอบรายงานการเงิน บัญชี และงบการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน 

และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

2. การติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินการตาม

แผนท่ีก าหนด เฉพาะบางกิจกรรมท่ีมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน

ของโรงเรียน  

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่  4.4 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่เครอืข่าย/ 

เครื่องแม่ข่าย (ระเบียบวาระลับ) 

มติที่ประชุม  

 เห็นชอบ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 147/3/2565 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ระเบียบวาระที่  4.5 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565  

   (ระเบียบวาระลับ) 

 การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565  เป็นการ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคล ในการประชมุครั้งท่ี 103/6/2564 วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ได้เห็นขอบให้โรงเรียนเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการขึ้นเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ ซึ่งอยู่ใน

กรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 145/1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบผลการ

สรรหาผู้อ านวยการ  และเห็นชอบให้ นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์  และนางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รักษาการ

ในต าแหน่งเดิมต่อไปอีก 60 วัน นับจากวันท่ีผู้อ านวยการคนใหม่เข้าด ารงต าแหน่ง ซึ่ง ดร.วรวรงค์  รกัเรืองเดช  

ได้เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565  จึงเป็นผลการการรักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

จะสิ้นสุดในวันท่ี 30 เมษายน 2565   

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบในการด าเนินการสรรหารองผู้อ านวยการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2560 และมอบให้

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลด าเนินการ 

2. เห็นชอบให้ผู้ท่ีรักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการในปัจจุบัน รักษาการในต าแหน่งต่อไปจนถึง 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้สอบบัญชีภายนอก 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งรายงานผลการ

ตรวจสอบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 และประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบฯ พ.ศ. 

2563  สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 147/3/2565 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

1. การตรวจสอบงบการเงิน 

    ความเห็นของผู้สอบบัญชี : รายงานการเงินของ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน แสดง

ฐานะการเงินของโรงเรียนฯ โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด 

  2. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีการใช้จ่ายเงินและการจ่ายซื้อทรัพย์สิน 

เพื่อกิจการของโรงเรียนจริง และเป็นไปตามงบประมาณที่ได้วางไว้ 

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โรงเรียนมีการควบคุมภายในในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ดี และ

เหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรยีน ทั้งด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร ด้านเงินยืมทดรอง ด้านรายได้และรับเงิน ด้าน

รายจ่าย ด้านเงินเดือน ด้านพัสดุและทรัพย์สินถาวร ด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและอากรแสตมป์ ด้านการบันทึกบัญชี 

ด้านมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีของโรงเรียน 

  4. การสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

อยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน และมีขอ้เสนอแนะการปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เป็นการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

 โดยส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีเพียงบางส่วนท่ีหน่วยงานยังไม่ได้

ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 147/3/2565 
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 บัตติให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานของรัฐ องค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติรับทราบการจัดท า

ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ เพื่อให้การบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม

สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ องค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม 

และหน่วยงานของรัฐ มีแนวทางปฏิบัติในการน าประมวลจริยธรรมไปใช้บังคับให้ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 13 (2) และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ก าหนดแนวทางการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.ม.จ.  

จึงได้ส่งรายละเอียดแนวทางดังกล่าวมายังโรงเรียนเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คร้ังต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งท่ี 147/3/2565 ในวันท่ี 10 

พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

 

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 

  




