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รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 133/2/2563 

วันพุธท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1.  ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4.  ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ์  จ าปีรัตน์     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ   รักษาการ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(นายสุรศักดิ์  อินทรศรีไกร     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

13.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

14.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้เข้ารว่มประชุม 

1.  นางพัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน 

2.  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

3.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

4.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.  นางสาวจตุภรณ์  สวัสดิรักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

6.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

8.  นางปภากร  วงศ์ศิลปะกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

9.  นางสาวดารุณี  มีชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

10.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

11.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

12.  นางสุภานันท์  สุจริต หัวหน้างานวิชาการ  ฝ่ายบรกิารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

13.  นางโฉมยงค์  คงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

14.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) ในฐานะ

กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมล าดับการประชุมดังนี้ หลังจากรับรองรายงานการประชุมแล้ว  

ขออนุญาตให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายอนุวัฒน์  จงยินดี) น าเสนอและรายงานในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมครั้งนี้จะประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 3.4 การบันทึกเงิน

บริจาคคงเหลือเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน  ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน

และทรัพย์สินของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการเงินและการบัญชี  

ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งประเด็นสืบเนื่องอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงเรียน   

 จากนั้นเป็นการน าเสนอและรายงานระเบียบวาระปกติของโรงเรียน และระเบียบวาระลับจ านวน 3 วาระ 

ตามล าดับ 

มติที่ประชุม 

 อนุญาต 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 132/1/2563 วันที่ 14 

มกราคม 2563 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 132/1/2563 วันที่ 14 มกราคม 2563  โดยขอ

แก้ไขข้อความในหน้า 8 ระเบียบวาระที่ 5.1 จาก “ระเบียบวาระที่ 5.1 การประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ

มหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 253”  เป็น “ระเบียบวาระที ่5.1 การประเมิน ... พ.ศ. 2563” 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การท าแผนแมบ่ททางกายภาพของโรงเรียน 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 130/8/2562 ในวันที่ 12 ตุลาคม 
2562  ได้มอบหมายให้โรงเรียนส ารวจและวางแผนเพื่อจัดท าแผนแม่บททางกายภาพของโรงเรียนในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว  เพื่อเป็นการวางแผนและพยากรณ์ภาพรวมของงบประมาณในอนาคตนั้น 
 โรงเรียนได้ประสานกับนักเรียนเก่าเพื่อหาทีมมาวิเคราะห์ภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมดแล้ว  ในเบื้องต้น 
โรงเรียนจะขอปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ซึ่งเป็นบริเวณที่โรงเรียนใช้ส าหรับการต้อนรับ 
ประกอบด้วย มุขหน้าอาคาร 3  เรือนไทย และมุมสวนหย่อม เพื่อให้การออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบหลักการในการด าเนินการและกรอบวงเงินเบื้องต้น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง Zoning, 
Mobility และ Learning Environment ของโรงเรียนในอนาคตด้วย  
 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 แล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  

พร้อมทั้งได้ก าหนดให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ นวันที่ 14 มีนาคม 2563  โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 

เป็นตัวจริงจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  พร้อมเสนอให้โรงเรียนวิเคราะห์จ านวนนักเรียนในแต่ละภูมิภาค และในหลากหลายตัวแปร  

เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในมุมมองที่หลากหลาย 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 : ขอปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนได้เห็นชอบหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562  โดยให้
รายงานความก้าวหน้าในการใช้หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นระยะนั้น  โรงเรียนได้ติดตามและทบทวน 
การใช้หลักสูตร โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
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 ในการจัดกิจกรรมได้ออกแบบกิจกรรมให้สามารถวัดและประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้จริงและชัดเจน พบว่าส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการก าหนดจ านวนขั้นต ่าที่นักเรียนต้อง
ปฏิบัติแต่ละภาคเรียนไว้ นอกจากนั้นยังก าหนดกรอบกิจกรรมและเวลาที่ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ท าให้ทางโรงเรียน
ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้  ดังนั้นจึงขอปรับเปลี่ยนส่วนของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
อาจจะแตกต่างกัน โดยยังคงจ านวนชั่วโมงที่ต้องปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมหลักเดิมไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน
สามารถประเมินความสามารถของตนเองเมื่อเทียบกับภาพรวมได้ 
 ทั้งนี้ขอปรับเปลี่ยนส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 2 ส่วน ดังนี้  

 1. ข้อความเดิม “นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร” ………

ข้อความใหม่ “นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า ตลอดหลักสูตร” 

 2. ปรับแก้ไข ตารางที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเกณฑ์ขั้นต ่าที่ต้องปฎิบัติตลอดหลักสูตร โดยตัดส่วนของ 

จ านวนขั้นต ่าที่นักเรียนต้องปฏิบัติแต่ละภาคเรียน ออก เปลี่ยนเป็น ตัวอย่างกิจกรรม และได้น ากิจกรรมย่อยในบาง

หัวข้อของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักไปเป็นตัวอย่างกิจกรรม และปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายเฉพาะใหม่ ซึ่งยังสอดคล้องกับ

ของเดิม  

มติที่ประชุม 

 อนุมัติการปรับเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562  

โดยให้ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับนักเรียนรุ่นปีการศึกษา 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 3.4 การบันทึกเงินบริจาคคงเหลือเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน 
 ตามที่โรงเรียนได้เสนอขอบันทึกเงินบริจาคที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
และไม่มีการใช้จ่ายแล้ว เข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียน  
ในการประชุมครั้งที่ 132/1/2563 วันที่ 14 มกราคม 2563  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
อีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ นั้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการ

โรงเรียนขอให้โรงเรียนตรวจสอบและจัดประเภทของเงินให้ชัดเจน และให้พิจารณาว่ารายการใดที่สามารถน าไปบันทึก

เป็นรายได้ และการที่จะน าเงินมาใช้จ่ายต้องสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบให้โรงเรียนและผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 131/9/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562 ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน  (2) การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน  (3) การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล  และ (4) ความเสียหาย
จากการพลาดการติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม นั้น 
 คณะกรรมการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ได้จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการ

โรงเรียนพิจารณาแล้ว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 131/9/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562 ได้เห็นชอบประเด็นการความเสี่ยงจ านวน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเส่ียง  (2) องค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนไปตามแผนยุทธศาสตร์ได้ เนื่องจากขาดผู้บริหาร
ที่มีศักยภาพ  (3) การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง (4) ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ  (5) การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและชื่อเสียงของโรงเรียน นั้น 
 คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแล้ว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 131/9/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
แล้ว นั้น 
 โรงเรียนได้ขอเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  

ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม

ครั้งที่ 93/1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ) 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 131/9/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562  เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้อ านวยการ
โรงเรียน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการ นั้น 
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 93/1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563   
ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการ  ดังรายละเอียดที่จะน าเสนอเอกสารวาระลับ 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.9 กองทุนค่ารักษาพยาบาล 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 132/1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ได้มอบหมายให้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการน าเงินอุดหนุนเหลือจ่ายไปจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล นั้น 

ประธานคระกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการประสานรายละเอียดต่าง ๆ กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 42/1/2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563  จึงเสนอให้น าเงินเหลือจ่ายที่จะน าไป

จัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลคงไว้เป็นเงินสะสมของโรงเรียน  

มติที่ประชุม 

 ให้ยกเลิกการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลดังที่เคยมีมติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  และให้โอนเงินในกองทุนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด 
ไปไว้ในกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 โรงเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอเสนอ
คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 236 คน  โดย มีผลการเรียน โครงงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุม 
มติที่ประชุม 
 อนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 236 คน 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 131/9/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้
โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีท าการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ตรวจรับรองก่อนน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น 
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 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีฯ ให้แก่โรงเรียน และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้พิจารณารายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม 

1. รับทราบการตรวจสอบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบบัญชีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 งานการเงินและการบัญชีได้จัดท ารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามข้อ 49 แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การขึ้นเงินเดือนแลการจ่ายเงนิเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
(ระเบียบวาระลับ) 

  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563  

 
ระเบียบวาระที่ 4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ) 
 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 มาตรการการป้องถันและเฝา้ระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 
 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โรงเรียนจึงได้เสนอประธานกรรมการลงนามประกาศ
เกี่ยวกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563   
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ซึ่งความในข้อ 12 ของประกาศดังกล่าว ก าหนดว่า  
“ให้องค์กรและหน่วยงานในก ากับ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม/ชุมนุม หรือ การพบปะของบุคคล
จ านวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ให้ด าเนินการ ชะลอ หรือ ระงับการด าเนินการไว้ก่อน”  
ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนแล้ว ดังนี้ 



-8- 

 

กิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน แนวทางในการด าเนินงาน 

กิจกรรมภาพรวมของโรงเรียน 
9 มี.ค. -10 เม.ย. 63 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. จัดกิจกรรมตามแผน โดยมีมาตรการการคัด

กรองและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 
29 มี.ค. 63 วันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ปรับรูปแบบการด าเนินงาน และมีมาตรการ

การคัดกรอง 
27-29 เม.ย. 63 การประชุมระดมความคิด ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2562 
ยกเลิกการจัดประชุม 

กิจกรรมบริการวิชาการ 

16 มี.ค. 63 การประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนศูนย์ 
รุ่นที่ 2 และโรงเรียนเครือข่าย 

เลื่อนกิจกรรม 

20-21 มี.ค. 63 การประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนศูนย์รุ่นที่ 1 เลื่อนกิจกรรม 
31 มี.ค. -1 เม.ย. 63 การอบรมเพื่อเตรียมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ 

รุ่นที่ 2 
จัดกิจกรรมตามแผน โดยมีมาตรการการคัด
กรองและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 

31 มี.ค. -1 เม.ย. 63 การอบรมเพื่อเตรียมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ 
จภวภ. 

เลื่อนจัดวันที่ 23-24 เม.ย. 63  โดยมีมาตรการ
การคัดกรองและแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนที่
เข้าค่าย 

23-24 เม.ย. 63 การอบรมวิชาการและ ICT  ครั้งที่ 1 เลื่อนการจัดกิจกรรม 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ พร้อมทั้งเสนอว่าในการจัดอบรมให้แก่กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ. อาจเตรียมสื่อทั้งที่เป็น online 
และ interaction 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 

 

นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


