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รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 137/6/2563 

วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน 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.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นายอนันต์ แก้วก าเนิด     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

10.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ    ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

13.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้เข้ารว่มประชุม 

1.  นางพัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน 
2.  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   
3.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
4.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการค านวณ 
5.  นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
6.  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 
7.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8.  นางปภากร วงศ์ศิลปะกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
9.  นายธนกฤต ดิษย์โยธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร 
10.  นางสาวสุภณิดา จันทรินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 
11.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
13.  นางสาวกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
15.  นางโฉมยงค์  คงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
16.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17.  นางสาวเปรมวดี  เอดวาร์ดวันมุยเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 

กันยายน 2563  ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ระเบียบวาระที่ 3.1 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563  ได้เห็นชอบ
หลักการในการก าหนดกรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในการนี้ โรงเรียนขอเสนอรายละเอียดโครงการในรายการที่ 03.05  และปรับปรุงโครงการในรายการที่ 11.04  พร้อม
ทั้งขออนุมัติเพ่ิมกรอบงบประมาณ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

1. โครงการในรายการที่ 03.05 : โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
(ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ) ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร เพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
1.3 กิจกรรมสะท้อนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (PLC) 
1.4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ(Focus group)เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย (นักเรียนเก่า-ปัจจุบัน, ผู้ปกครอง, อาจารย์มหาวิทยาลัย, บุคลากรของโรงเรียน เป็นต้น) 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 100 โรง 
1.6 การสนับสนุนทุนวิจัยให้บุคลากรเพื่อท าวิจัยในชั้นเรียน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนและการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับสังคมดิจิตอล 
 - ทุนสนับสนุนการวิจัย 
 - โครงการวิจัยร่วมแบบบูรณาการ  

1.7 การทบทวนและวิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2. โครงการในรายการที่ 11.04 : โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน โรงเรียนขออนุญาตไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ในรายละเอียดการขออนมุัติการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะรายงานคณะกรรมการให้ทราบเป็นระยะ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณหรือ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อโครงการนี้   
 

3. โครงการในรายการที่ 12.05 งานปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออก /ระบบ CCTV   
  โรงเรียนขออนุมัติแบ่งการด าเนินการโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ 

(1) งานปรับปรุงระบบการควบคุมการเข้า-ออก   
(2) ระบบ CCTV บันทึกภาพ  
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4. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์     
  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ที่โรงเรียนยังไม่ได้ขออนุมัติในการเสนอกรอบงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน จากที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 136/5/2563    ด้วยโรงเรียนเห็นว่าจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  อย่างไรก็ตาม จากการที่โรงเรียนได้เตรียม
ความพร้อมไว้ก่อนหน้าแล้ว จึงท าให้สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ตามบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพดังกล่าว และเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน  จึงวางแผนที่จะด าเนินการโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีแผนที่จะท าความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยบีพีเอส ในการร่วมผลิตรายการเพื่อการศึกษา และแพร่ภาพ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยบีพีเอส และช่อง ALTV4    โดยได้ประมาณการงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
เบ้ืองต้น ดังนี้ 

4.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ จ านวน 10 ตอน 
4.2 อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ (อุปกรณ์ไฟ, ไมโครโฟนไร้สาย, อุปกรณ์บันทึกภาพและ

เสียง, อุปกรณ์ลดการสั่นของกล้อง) 
4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ส ารวจหาข้อมูล และลงพื้นที่ในการถ่ายท ารายการ) 

 

5. หากเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการในข้อ 4  โรงเรียนจะขออนุมัติใช้เงินสะสมของโรงเรียนเป็น
ด าเนินการดังกล่าว   
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

2. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ 
3. อนุมัติการแบ่งรายการในการด าเนินการโครงการปรับปรุงควบคุมการเข้า-ออก / ระบบ CCTV ออกเป็น 2 

รายการ ได้แก ่
 3.1) งานปรับปรุงระบบการควบคุมการเข้า-ออก  
 3.2) ระบบ CCTV บันทึกภาพ  

4. อนุมัติการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใช้เงินสะสมของ
โรงเรียน 

5. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบให้ใช้เงินรายได้
สะสมของโรงเรียน มาสมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายเป็น 
   - เพื่อการด าเนินการ 
 - เพื่อการลงทุน 
 - งบส ารองทั่วไป 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ  
ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 96/4/2563  
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบแล้ว สรุปได้ดังนี้ 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด สรุปผล 

ยุทธศาสตร์ 1  การส่งเสริมการท าวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1) บุคลากรมีผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

0.5 เรื่อง/คน 61 องค์ความรู้ 
(0.81 เร่ือง/คน) 

2) บุคลากรมีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 10 ผลงาน 9 ผลงาน 
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท างานในระดับนานาชาติ 
1) บุคลากรทั้งหมดมีศักยภาพด้านการพูดภาษาอังกฤษไม่ต ่ากว่าระดับ 5.0 ของ 

IELTS speaking หรือเทียบเท่า  
ร้อยละ 60 ร้อยละ 48 

 
2) บุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินงาน 
0.5 เรื่อง/คน 72 องค์ความรู้ 

(0.52 เร่ือง/คน) 
ยุทธศาสตร์ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคล และการจูงใจและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
1) บุคลากรทั้งหมดมีความตระหนักถึงการออมและการวางแผนการเงนิในอนาคต ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

2) บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ 83 
 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วันที ่ กิจกรรม 
4-6 ตุลาคม 2563 การประชุมระดมความคิดในหัวข้อ “Redesign your job”  

โดยมีกิจกรรมทีใ่ห้ทุกคนมีส่วนร่วม ได้แก่  (1) การประชุมโรงเรยีน  (2) ผู้อ านวยการให้นโยบายและ
ทิศทางการด าเนินงานของโรงเรยีน Stepping into 4th Decade  (3) จัดกลุ่มท ากิจกรรมสะท้อน
ภาพงานของสาขาวิชาและฝ่ายงานที่ตนเองรับผิดชอบและการก้าวไปสู่องค์กร Digital  ตลอดจน
รับทราบในมุมมองที่หลากหลาย 

14, 28 ตุลาคม 
2563 

อบรมหัวข้อ “Digital Transformation” โดยคณุจุลพงศ์ ผลเงาะ ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)   
แบ่งการจัดอบรมเป็น 3 ช่วง ตามกลุ่มบุคลากร 

15 ตุลาคม 2563 อบรมหัวข้อ "How to activate potential to Performance พัฒนาคนให้ไดง้าน"  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร  ให้กับทีมบริหาร 

28 ตุลาคม 2563 บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”  
โดยคุณเมษ์ ศรพีัฒนาสกุล 
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มติที่ประชุม 
 รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การสรรหาครูชาวต่างประเทศ อาจดูกรณีศึกษาจากโรงเรียนบางกอกพัฒนา หรือวชิราวุธวิทยาลัย 
เพื่อให้ได้ครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 

2. แผนการพัฒนาด้านจิตใจ (Mental) เพื่อสร้างโอกาสการพูดคุยที่เข้าใจกัน (Discussion) ของบุคลากร 
ที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งนับเป็นโจทย์ส าคัญของโรงเรียน 

3. แผนสุขภาพของบุคลากรและนักเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะช่วยประสานเกี่ยวกับโครงการ 
Health Promotion Framwork และศูนย์จิตปัญญา 

 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 งานการเงินและบัญชี ได้จัดท ารายงานการเงนิและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 
ดังรายละเอียดในเอกสารที่แยกต่างหาก และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2563   
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบผลการพิจารณาและผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีท าการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจรับรองก่อนน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3. กรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมประเด็น “ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” กรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนสามารถด าเนินงานในภาพรวมให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด แต่มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณน้อยกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานบางส่วน
เป็นรูปแบบออนไลน์ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   และแผนควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ได้จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดตาม 
แบบ ปค.5   
 พร้อมน้ี  โรงเรียนได้จัดส่งรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  

ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดท ารายงาน 



-7- 

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ (แบบ ปค.6) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาและรับทราบผลการสอบทาน

การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ ตามรายงาน แบบ ปค.6 ซึ่งพบว่า โรงเรียนได้มีประเมินผลการ

ควบคุมภายในภารกิจด้านการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการสนับสนุนงบประมาณไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เป็น

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงเสนอแนะให้น ามาก าหนด

วัตถุประสงค์ และจัดระบบการควบคุมเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

 ในการนี้  โรงเรียนจึงเสนอประเด็นในการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  

8 ประเด็น เพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประเด็นเดิม 1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียน ม.4 
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การตดิตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนน ามาปรับใช้โดยอนุโลม 

ประเด็นใหม่  5. การให้บริการวชิาการแกห่น่วยงานภายนอก 
ประเด็นใหม่  
ที่ลดระดับจากความเสี่ยง 

6. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคณุลักษณะจิตวทิยาในกลุ่มเสี่ยง 
7. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
8. ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผล

การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
2. เห็นชอบประเด็นในการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 ประเด็น โดยปรับ

ข้อความในประเด็นที่ 5 เป็น “การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก”  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   และประเด็นความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอประเด็นความสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7 ประเด็น เพื่อโปรด
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจัดท าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 



-8- 

 

ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้าน 

1. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของโรงเรียนมาเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใต้
ข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

HH กลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. แผนการพัฒนาบุคลากรอาจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

HH กลยุทธ์ (Strategic Risk) 

3. ระบบการจ่ายค่าตอบแทนยังมีรากฐานการจ่ายมาจากระบบราชการ ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในปัจจุบนัที่ใช้สมรรถนะเป็นฐานใน
การค านวณค่าตอบแทน 

HM กลยุทธ์ (Strategic Risk) 

4. นักเรียนบางคนอาจไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้เต็มตามศักยภาพและ
ความสนใจ 

MM กลยุทธ์ (Strategic Risk) 

5. โรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการบริการวิชาการในระดับกระทรวงและโรงเรียน 

HH กลยุทธ์ (Strategic Risk) 

6. ภาพลักษณ์ที่สังคมรับรู้ไม่สอดคล้องกับพันธกิจและการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

HM ภาพลักษณ์และชื่อเสี่ยง 
(Image & Reputation Risk) 

7. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ชื่อเสียงของโรงเรียน (ความเสี่ยงเดิม) 

HH การปฏิบัติงาน (Operational) 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เห็นชอบประเด็นความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 7 ประเด็น และให้เพิ่มเติมประเด็น

ความเสี่ยงในการสรรหาผู้อ านวยการด้วย 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4 กรอบในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตามปฏิทินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอกรอบค า

ของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น โรงเรียนจึงเสนอกรอบวงเงิน

เบ้ืองต้นในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเทียบกับกรอบงบประมาณที่ได้รับในปีที่

ผ่าน ๆ มา  

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบหลักการในการตั้งกรอบวงเงินเพื่อจัดท าค าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. มอบหมายให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในการตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการในโครงการบริการวิชาการ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จะเข้าไปช่วยดูแลและด าเนินการ  
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ระเบียบวาระที่ 4.5 การโอนเงินเหลือจ่ายเข้ากองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 5  

ได้ก าหนดให้เงินกองทุนประกอบด้วย (1) เงินจากการรับโอนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายประจ าปีซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว 

ตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  (2) เงินรายได้เหลือจ่ายประจ าปี  (3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน 

เพื่อสมทบกองทุน  และ (4) ดอกผลหรือผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดการเงินหรือทรัพย์สินตามข้อ (1) (2) และ (3)  

และคณะกรรมการโรงเรียนได้มีมติเกี่ยวกับกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ไว้ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ได้อนุมัติ  

(1) ให้ใช้เงินเหลือจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2560 มาเป็นเงินตั้งต้นของ 

กองทุนค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (2) ให้โอนเงินเหลือจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้าเป็นรายได้ของกองทนุโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทั้งหมด   

และให้โอนเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรและเงินรายได้เหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 

เข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียน  

2. คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 132/1/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563  ได้มีมติให้ 

ยกเลิกการจัดตัง้กองทุนค่ารักษาพยาบาล และให้โอนเงินในกองทุนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไปไว้ในกองทุนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์  

 ด้วยเหตุดังกล่าว โรงเรียนจึงขออนุมัติ (1) เงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตามที่เคยมีมติ  และ (2) เงินเหลือจ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนค่า
รักษาพยาบาล  โอนเข้าเป็นรายได้ของกองทนุโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (1) 
มติที่ประชุม 
 อนุมัติให้โรงเรียน (1) น าเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ  
และ (2) น าเงินเหลือจ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร โอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ตามระเบียบฯ ข้อ 5 (1) 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6 การโอนเงินเพือ่เป็นรายได้ประจ าปีของกองทุนสวัสดิการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ก าหนดให้ตั้ง “กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเพื่ออ านวยให้ผู้ปฏิบัติได้รับสวัสดิการ 
อันควรแก่การสงเคราะห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน และ 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียน” 
 ข้อ 14 (6) ของระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมีหน้าที่ “พิจารณาตั้ง

งบประมาณประจ าปีที่จะต้องใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณา...” 

 ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนจึงขออนุมัติโอนเงินรายได้ของโรงเรียน มาเป็นรายได้ของกองทุนฯ 
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มติที่ประชุม 
 อนุมัติให้โอนเงินรายได้ของโรงเรียน มาสมทบเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน โดยให้
โรงเรียนน าไปใช้ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.7 การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 

 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561   
หมวด 5  ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง 
ข้อ 56  โรงเรยีนจะจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลกิจ้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ป ี

จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือนเดือนสดุท้าย 1 เดือน 

(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดตอ่กันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี   

จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดอืนเดือนสุดท้าย 3 เดือน 

(3) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดตอ่กันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี 

จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดอืนเดือนสุดท้าย 6 เดือน 

(4) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดตอ่กันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี 

จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดอืนเดือนสุดท้าย 8 เดือน 

(5) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดตอ่กันครบ 10 ปีขึ้นไป 

จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดอืนเดือนสุดท้าย 10 เดือน 

 การเลกิจ้างตามข้อนี้ หมายความว่า การที่โรงเรียนไม่ให้เจ้าหน้าที่ท างานต่อไปและไม่จ่ายเงินเดือนให้ไม่ว่า
เพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุเกษยีณอายุหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณทีี่เจ้าหน้าที่ไม่ไดท้ างานและ
ไม่ได้รับเงินเดือนเพราะเหตุที่โรงเรยีนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป 
 ความในวรรคหนึง่มิใหใ้ช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ที่มกี าหนดระยะเวลาในการจ้างไวแ้น่นอนและเลิกจ้างตามก าหนด

ระยะเวลานั้น 

 การจ้างที่มกี าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติ

ของธุรกรรมของโรงเรียนซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรอืในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มี

ก าหนดการสิ้นสุดหรือความส าเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดกูาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงาน

นั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยเจ้าหน้าที่และโรงเรียนได้ท าหนังสือสัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง 
 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  เพิ่มอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่
ท างานครบ 20 ปีขึ้นไป เป็น 400 วัน 

 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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มาตรา 38  กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสัมพันธ ์กฎหมายว่าดว้ยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ 

เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององคก์ารมหาชนต้องได้รับประโยชนต์อบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการประกันสงัคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 96/4/2563  วันที่ 29 ตุลาคม 2563  มีมติเห็นชอบ
ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูก
เลิกจ้าง เพิ่มเติมจากระเบียบของโรงเรียนเป็น (6) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าเงินเดือน 
เดือนสุดท้าย 13.5 เดือน 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนได้ก าหนดกรอบตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการประเมินปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 

ผล ป ี2563 เกณฑ์การประเมิน ปี 2564 หมาย

เหต ุ

 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนทีได้ 

(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

ขั้นต ่า 

(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล       

1.1 ผลส าเร็จของการส่งเสริมจูงใจให้นักเรียนศึกษาต่อด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     
 

1.1.1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่
เกี่ยวกับ STEM Career 

ร้อยละ 97 

(229/236 

คน)  

มาตรฐาน (75 

คะแนน)  

 

ร้อยละ  

95 

(224คน) 

ร้อยละ  

97 

(229 คน) 

ร้อยละ  

98 

(232 คน) 

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

1.1.2. ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษาต่อทางดา้นวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 

ร้อยละ 16.10 

(38 คน) 

ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

- 

 

ร้อยละ 12 

(28 คน) 

ร้อยละ 13.98 

(33 คน)  

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

1.2 ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ี
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดบันานาชาติ 

ร้อยละ 75 

(12/17 

โครงงาน) 

ขั้นสูง  

(100 

คะแนน) 

ต ่ากว่า 

ร้อยละ 

66.67 

 

ร้อยละ  

66.67 

(2/3 ของ

โครงงานที่ส่ง

เข้าประกวด

ทั้งหมด) 

สูงกว่า 

ร้อยละ 

66.67 

 

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

1.3 จ านวนสื่อการเรียนในรูปแบบวดีีโอคลิปออนไลนต์ามสาระ
การเรียนรูร้ะดับมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อการศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผูส้นใจ 

41  

หัวข้อ 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

25  

หัวข้อ 

27  

หัวข้อ 

29  

หัวข้อ 

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 
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ประเด็นการประเมิน 

ผล ป ี2563 เกณฑ์การประเมิน ปี 2564 หมาย

เหต ุ

 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนทีได้ 

(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

ขั้นต ่า 

(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

1.4 ผลส าเร็จของโครงการสร้างแรงบันดาลใจ 18 กิจกรรม 

 

ขั้นต ่า 

(50 คะแนน) 

18 กิจกรรม 20  

กิจกรรม 

22 กิจกรรม ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

1.5 ประเด็นการปฏิรปูประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่
เกี่ยวข้อง/นโยบายส าคัญหรือเรง่ด่วนของรัฐบาล 

      

1.5.1. ผลส าเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายใน
การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธกีารจัดการเรียน
การสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สังกดั 
สพฐ. ในจังหวัด 

N/A (ทราบผล

เดือน ม.ค.) 

 

- ร้อยละ  

80 

ร้อยละ  

>80 

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

1.5.2. ร้อยละของนกัเรยีนที่ปฏิบัตกิิจกรรมจิตอาสาเกินเกณฑข์ั้น
ต ่าที่โรงเรียนก าหนด 

ร้อยละ 

96.19 

ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

ร้อยละ  

85 

ร้อยละ  

90 

ร้อยละ  

95 

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน      

2.1 ประสิทธิภาพในการบรหิารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน/นวัตกรรม     ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 2.1.1. ร้อยละความส าเรจ็ในการด าเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ้งค์ความรูท้างวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ระหวา่งครูผู้สอนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีน
เครือขา่ยทัว่ประเทศ 

ร้อยละ

80.77 

ขั้นต ่า  

(50 

คะแนน) 

ร้อยละ  

80 

ร้อยละ  

85 

ร้อยละ  

90 

2.1.2. ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกวธิีการส่งเอกสารการสมัครผ่าน
ระบบออนไลน ์

ร้อยละ 80.83 

และแจ้งผล

การสอบทาง

ออนไลน ์

ขั้นสูง  

(100 

คะแนน) 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  

80 

ร้อยละ 80 

และมีการ

แจ้งผลสอบ

ออนไลน์ 

ตัวชี้วัด

ต่อเนื่อง 

2.2 ร้อยละค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากรขององค์การมหาชน ร้อยละ27.56 ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

- ร้อยละคชจ.

ด้านบุคลากร

ไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ 

ที่คณะรัฐมน 

ตรีก าหนด 

ร้อยละคชจ.

ด้านบุคลากร

ไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ ที่ 

ครม.ก าหนด

และคชจ ด้าน

บุคลากรจริง

ไม่สูงกว่า 

งปม.ที่ได้รับ

การจัดสรร 

(ตัวชี้วัด

บังคับ) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินศักยภาพในการด าเนนิงาน       

3.1 การเผยแพรส่ารสนเทศผา่น Web portal ส่งข้อมูล

ครบถ้วนตาม

รายการที่

ก าหนด 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

- - - (ตัวชี้วัด

บังคับ) 
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ประเด็นการประเมิน 

ผล ป ี2563 เกณฑ์การประเมิน ปี 2564 หมาย

เหต ุ

 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนทีได้ 

(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

ขั้นต ่า 

(50 คะแนน) 

มาตรฐาน 

(75 คะแนน) 
ขั้นสูง 

(100 คะแนน) 

3.2 รอ้ยละความพึงพอใจในการใหบ้ริการขององค์การมหาชน ร้อยละ 

87.80 

ขั้นสูง 

(100 

คะแนน) 

- - - (ตัวชี้วัด

บังคับ) 

 

3.3 แผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทลั : การพัฒนาระบบบญัชี
ข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปใช้สู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

- - เปิดเผยข้อมูล

บนเว็บไซต์ได้

ทุกรูปแบบ

และสามารถ

น าข้อมูลไป

ใช้ได้โดยไม่

ต้องขอ

อนุญาตจาก

หน่วยงาน เช่น 

Pdf doc เป็น

ต้น 

เปิดเผยข้อมูล

ในรูปแบบที่

เครืองสามารถ

อ่านได้ 

(Machine 

readable) 

เช่น Excel 

เป็นต้น 

เปิดเผยข้อมูลใน

รูปแบบ

มาตรฐานแบบ

เปิด (Open 

Format) และไม่

จ ากัดสิทธิโดย

บุคคลใด และ

เครื่องอ่านได้

และเปิดเผย

ข้อมูลไว้ที่

ศูนย์กลางการ

ให้บริการข้อมูล

เปิดภาครัฐ 

(Open 

Government 

Data) 

(ตัวชี้วัด

บังคับ) 

 

3.3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA) 

- - 250 คะแนน 300 

คะแนน 

400 คะแนน (ตัวชี้วัด

บังคับ) 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ       

4.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของการพัฒนาด้านการควบคมุดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

N/A 

(ก.พ.ร.ประเมิน) 

กพม. ก าหนด (ตัวชี้วัด

บังคับ) 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบผลการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. เห็นชอบตัวชี้วัดในการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ) 

 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39 วรรคสอง ก าหนดว่า “ในการ

แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อ านวยการและ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงด าเนินการได้” 

 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา) แล้ว ดังรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอใน

ที่ประชุม 
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มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา) ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

2. เห็นชอบให้ขึ้นเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 12/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมินผลปฎิบัติงานของ

ผู้อ านวยการ และให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้างต้นและผู้อ านวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

รองผู้อ านวยการ 

 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้างต้นพร้อมด้วย

ผู้อ านวยการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการตามที่คณะอนุกรรมการ

บริหารงานบุคคลเสนอ 

2. เห็นชอบให้รองผู้อ านวยการทั้งสอบคนได้รับการขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามอัตราและ

หลักเกณฑ์เดียวกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

3. เห็นชอบค่าตอบแทนของผู้อ านวยการ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 การก าหนดวันท างาน 
 ด้วยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้ประกาศให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563  

และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ  กรณีหน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน 

หรือมีความจ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว  ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อน

ไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด าเนินการตามที่

เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 

 ทั้งนี้ โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการจัดงานกีฬาภายในประจ าปีของโรงเรียนระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และจัดงาน Thailand International Science Fair 2021  ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 

2564  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 96/4/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563  ตามอ านาจในข้อ 27  
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แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 จึงมีมติเห็นชอบก าหนดวันท างาน

ของโรงเรียน ดังนี้ 

- ก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 

เป็นวันท างานปกติ 

- ก าหนดให้วันจันทร์ที่ 28  -วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เป็นวันหยุดเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integritty and Tranparency Assessment:  
   ITA 2020) 
 การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย
ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  ส าหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน 
ITA 2562 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน จ านวนทั้งสิ้น 8,305 หน่วยงาน   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง บุคลากร 
ในหน่วยงาน ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่า ร้อยละ 10 
ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่า ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่
จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง และ (3) หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS ซึ่งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ได้ผลการประเมินฯ ในภาพรวมร้อยละ 91.64 ผ่านผลการประเมินในระดับ A 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5.3 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 

ดังที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนในการประชุมครัง้ที่ 134/3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และในการ

ประชุมครั้งที่ 135/4/2563  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แล้วนั้น 
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 คณะท างานจัดกิจกรรมจิตอาสาได้ปรับวิธีด าเนินการให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทั้งในช่วงการเรียน

ออนไลน์ และการเรียนที่โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1  คณะท างานจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาจัดกิจกรรมและให้นักเรียนมาเข้าร่วม 
 รูปแบบที่ 2  นักเรียนขออนุญาตปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาด้วยตนเองตามความสนใจ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   : ไตรมาสที่ 4 
 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ดังนี้ 

1. การด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1 โรงเรียนเตรียมแผนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั้งแบบ online และ on-site  

1.2 โรงเรียนด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

และรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 

1.3 จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ จ านวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย 

- หัวข้อ COVID-19 ท าให้เราต้อง “เรียนรู้” และ “เปลี่ยนแปลง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   

- หัวข้อ “พื้นที่ของชีวิต” โดย คุณเอ๋ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ นักคิด นักเขียน นามปากกา นิ้วกลม   

- หัวข้อ “เส้นทางสู่แพทย์นักวิจัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท (นักเรียน

เก่ารุ่นที่ 7) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

- หัวข้อ “How to Innovate Innovation” โดย คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา และคุณพัฒนศักดิ์ เอื้อวิจิตร

พจนา (นักเรียนเก่ารุ่นที่ 11) CEO และ Co-Founder จากบริษัท Exzy Company Limited 

1.4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานออนไลน์ ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน จ านวน 2 ครั้ง รวม  

20 เรื่อง แบ่งเป็น การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 10 เรื่อง  และ

การศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี จ านวน 10 เรื่อง 

1.5 จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 4 กิจกรรม 

ประกอบด้วย  1) ถังแยกขยะ  2) สื่อการเรียนอนุบาล 3) ลูกบีบกายภาพ และ 4) หมอนหลอดกายภาพ   

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 383 คน 
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1.6 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรุ่นที่ 29 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563)  จ านวน 84  

โครงงาน จาก 5 สาขาวิชา 

2. ความส าเร็จจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1. การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจ าปีพุทธศักราช 2563 รูปแบบออนไลน์ นักเรียนโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัล ดังนี้ 1) นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย์  ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 

International Biology Olympiad Challenge 2020  และ 2) นายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์  ได้รับเหรียญ

ทองแดง จากการแข่งขัน International Olympiad in Informatics 2020 

2.2. โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้รับรางวัล SDG-in-Action จากงาน 2020 e-International 

Humanities Symposium (e-HIS 2020) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่จัดในรูปแบบออนไลน์ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. 
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


