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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2) 
 
 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 147/3/2565 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 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.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

(นายยุทธนา  สาโยชนกร   ผู้แทน) 

กรรมการโดยตำแหน่ง 

11.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยตำแหน่ง 

12.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช    ผู้แทน) 

กรรมการโดยตำแหน่ง 

13.  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม 

1. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการโดยตำแหน่ง 

  

2 (2) รายงานการประชุม คร้ังที่ 147/3/2565 (ฉบับเว็บไซต์) 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวภาวนา  สุขเกษม ผู้ตรวจสอบภายใน 

2.  นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   

3.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

4.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ 

6.  นางสาวจตุภรณ์ สวัสด์ิรักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

7.  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

8.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

9.  นางสาวดารุณี  มีชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

10.  นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร 

11.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

12.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

13.  นางสุภานันท์  สุจริต หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศกึษาและกิจการนักเรียน 

14.  นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

15.  นางรัตนา สุขสำราญ หัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

16.  นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ หัวหน้างานองค์กรสัมพันธ์ 

17.  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักด์ิ หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

18.  นายฐิติณัฐ  นภาวรรณ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

19.  นางสุพรรณี  เชื้อนุ่น ครูชำนาญการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 

20.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

21.  นางสาวนวีญา  พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ชำนาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

22.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

23.  นางสาวเปรมวดี  เอดวาร์ดวันมุยเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

 ฝ่ายเลขานุการได้เสนอลำดับการประชุม ดังน้ี เรื่องสืบเนื่อง 4 ประเด็น  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3 ประเด็น 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6 ประเด็น และระเบียบวาระลับ 3 ประเด็น  พร้อมท้ังขออนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว) และหัวหน้างานบุคคล (นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์) เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระลับ 

มติที่ประชุม 

1. รับทราบลำดับการประชุมตามเสนอ 

2. อนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว) และหัวหน้างานบุคคล 

(นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียนในระเบียบวาระลับได้  

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 146/2/2565 วันท่ี 15 

มีนาคม 2565 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  3.1 ความก้าวหน้าการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

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

ในหลักการเกี่ยวกับแผนการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือก

และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเรียบร้อยแล้ว  และได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสอง เมื่อวันท่ี 13 

มีนาคม 2565 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  โดยได้ดำเนินการตามมติท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอนุญาตให้นักเรียนท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

แต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเลก็น้อย หรือสัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสอบได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุม

โรคฯ ของกระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครัด  การดำเนินการดังกล่าว มีนักเรียนเข้าสอบท้ังสิ้น 556 คน ในจำนวนนี้ 

มีผู้ติดเชื้อฯ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมติ ศบค. ที่สามารถเข้าสอบได้จำนวน 7 คน  

 โรงเรียนได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2565 จำนวน 240 คน  โดยให้นักเรียน 

ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงดำเนินการยืนยันสิทธิ์การมอบตัว ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565  และรับรายงานตัว 

เมื่อวันท่ี 22 – 23 เมษายน 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มีนักเรียนรายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวน 156 คน  

กระท่ังวันท่ี 30 เมษายน 2565  เป็นวันสุดท้ายของการรับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

ปีการศึกษา 2565 ซึ่งโรงเรียนมีนักเรียนมารายงานตัวครบท้ัง 240 คน   
 

 นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2565  โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนเพื่อนำผลมาใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มการเรียนของนักเรียน  รวมทั้งได้กำหนดกิจกรรม O-Camp สำหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 15-20 พฤษภาคม 2565  ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

พร้อมกันท้ังสามระดับชั้นในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 145/1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565 

ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ประเด็น และจากคำแนะนำของคณะ

กรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 146/2/2565 วันท่ี 15 มีนาคม 2565 นั้น   

 คณะกรรมการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ได้ปรับความในประเด็นย่อยของประเด็นการควบคุมภายในโดยท่ียังคงความหมายเดิม พร้อมท้ังได้เสนอ

รายงานรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับข้อความในประเด็นย่อย และรับทราบรายงานผลการควบคุมภายในตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 145/1/2565 วันท่ี 11 มกราคม 2565 

ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  6 ประเด็น และจากคำแนะนำของคณะกรรมการฯ 

ในการประชุมครั้งท่ี 146/2/2565 วันท่ี 15 มีนาคม 2565 นัน้ 

 คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ปรับความของประเด็นความเสี่ยงในบางประเด็น  พร้อมท้ังรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับข้อความของประเด็นความเสี่ยงและรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 104/1/2565 วนัท่ี 6 เมษายน 2565  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.5 การสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ระเบียบวาระลับ) 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 146/2/2565 ได้เห็นชอบหลักการในดำเนินการสรรหา

รองผู้อำนวยการตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2560 และมอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลดำเนินการ นั้น   

 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบผลการสรรหาตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 ตำแหน่ง  

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส้ินสุดไตรมาส 2 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุด 

ไตรมาส 2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 53/2/2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 สรุปผลการ

ตรวจสอบ ดังนี้  

1. การเงิน บัญชี และงบการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินการตามแผนท่ี

กำหนด เฉพาะบางกิจกรรมท่ีมกีารปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม  

 เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดไตรมาส 2 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 ด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 28 

พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2566 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)  โดยท่ีพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการองค์การมหาชนต้องมี

อายุไม่เกิน 70 บริบูรณ์  จึงเป็นผลให้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ  จะพน้จากตำแหน่งประธาน

กรรมการด้วยเงื่อนไขดังกล่าว  ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 

 โรงเรียนสรุปหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามท่ี 

ก.พ.ร. กำหนด และระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. 2562  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้เห็นชอบในการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและ

กรรมการ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

โรงเรียน 

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้โรงเรียนทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์  

2. เห็นชอบให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นเลขานุการ และหัวหน้างานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ใน

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการฯ  

3. เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ปกครอง พ.ศ. 2562  

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้   

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

 ในการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนขอเสนอกรอบการ

ดำเนินการไว้ ดังนี้ 

กรอบเวลา การดำเนินการ 

1 – 31 สิงหาคม 2565 รับสมัครนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 

อา. 20 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก 

ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 600 คน 

มกราคม 2566 ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง 
 

 สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการ และ (ร่าง) ประกาศเรือ่งการสอบคัดเลือกรอบแรก จะขอเสนอ 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบช่วงเวลาในการดำเนินการตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ) 

 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39 วรรคสอง กำหนดว่า  

“ในการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการ 

และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้” 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 53/2/2565 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 ได้ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  

มติที่ประชุม  

 เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามท่ีประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 121/6/2561 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  

มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และให้คณะอนุกรรมการฯ ขา้งต้น และผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของรองผู้อำนวยการ 

 เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ  

และรองผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมินตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 แผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนยังคงจัดใน

รูปแบบผสมผสาน  โดยนำข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น มาออกแบบรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน  สรุปได้ดังนี้ 

สัปดาห์ที ่ จำนวนสัปดาห์ ช่วงเวลา กิจกรรม 

1 - 7 7 จ. 23 พ.ค. – ศ. 8 ก.ค. 65 เปิดภาคเรียน จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน  

8 - 11 4 จ. 11 ก.ค. – ศ. 5 ส.ค. 65  

- จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นกัเรียนเรียนจากที่พัก

ด้วยตนเอง พบครูผู้สอนเฉพาะในช่วง office hour  

- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิ กิจกรรมจิตอาสา  

ฝึกประสบการณ์ในหนว่ยงานของรัฐ/เอกชน ค่ายวิชาการ  

12 – 18  7 จ. 8 ส.ค. – ศ. 23 ก.ย. 65   จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 

19  1 26 – 30 ก.ย. 65  สอบประมวลผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน  
 

 ท้ังนี้ ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 7/2565 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ได้ผ่อนผันให้โรงเรียน

สามารถจัดกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ รวมถึงให้ขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่จะต้องขออนุญาต

ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  โรงเรียนได้มีหนังสือถึงท้ังสองหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  สำหรับข้อมูลการได้รับวัคซีน

เข็มท่ีสองของบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 และร้อยละ 99 ตามลำดับ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 53/2/2565 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 ได้รับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ท่ีได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ี 
ตผ 0033/1737 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2565  พร้อมนี้ โรงเรียนได้นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การจัดทำแนวนโยบายในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแนวปฏิบัติการประกัน 

และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

 ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ
ประเมินภายในองค์กร หนังสือที่ กค 0409.2/ว014 ลงวันที่ 10 มกราคม 2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภทมี
การประเมินภายในองค์กร เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งท่ี 53/2/2565 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 ได้พิจารณาการจัดทำ 
(ร่าง) นโยบายฯ เรื่อง ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ (ร่าง) นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนผลการประเมินภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว 
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : 

ไตรมาสที่ 2 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยสรุปกิจกรรมเด่นและผลสำเร็จจากการดำเนินงานได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดงานการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 

2022 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 22-23 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด “สร้างพลังความคิดและชีวิตท่ียั่งยืนด้วย

วิทย์และเทคโนโลยี” มีโครงงานท่ีได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนำเสนอในรูปแบบบรรยาย (Oral 

Presentation) จำนวน 95 โครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 49 โรงเรียน จาก 31 

จังหวัด และมีผู้เข้าร่วมงานท้ังสิ้น 286 คน 
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2. นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 

ประจำปีพุทธศักราช 2564 ใน 7 สาขาวิชา ได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน และ  

3 เหรียญทองแดง 

3. นายภาณุพัฒน์  ศรีสุขวสุ  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศ 

พ.ศ. 2564 (IRAO2021)  รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 5-13 พฤศจิกายน 2564 

4. โครงงานของนักเรียนได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ จำนวน   

5 โครงงาน 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 146/2/2565 วันท่ี  15 มีนาคม 2565 

ได้รับทราบแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ ประมวลจริยธรรมสำหรบักรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดังรายละเอียดในเอกสารหน้า 66-68 และตัวอย่าง

พฤติกรรมตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คร้ังต่อไป 

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งท่ี 148/4/2565 ในวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2565 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การให้บริการพิเศษทางวิชาการ ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โรงเรียนมี 3 โครงการหลักในการให้บริการพิเศษทางวิชาการ คือ  

(1) โครงการความร่วมมือกับโรงเรยีนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจ 

การเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุ่น 2  

(2) โครงการความร่วมมือกับโรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในการขยายผลองค์ความรู้ 

ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน

จังหวัด 
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(3) โครงการการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครู

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเน้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่าง

เข้มข้น ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง และ

โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์ขยายผลฯ รุ่นท่ี 1 จำนวน 10 แห่ง) 

 นอกจากโครงการท้ังสามดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นโครงการท่ีโรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล  

โรงเรียนยังเป็นหน่วยงานร่วมในการดำเนินงาน “โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบในการปรับแผนการดำเนินการของการให้บริการวิชาการ (ผลผลิต 2) โดยเพิ่มการดำเนินการ 

“โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” 

2. เห็นชอบกรอบวงเงินในการดำเนินการดังกล่าว กรณีท่ีอาจไม่ได้รับการสนับสนุน 

 

 

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

  




