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วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2) 
 

 

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 140/3/2564 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 

 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม  

1.  ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

9.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นายอนันต์ แก้วก าเนิด     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

10.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม 

1.  ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  ประธานกรรมการ 

2.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโดยต าแหน่ง 

   

  

รายงานการประชุมฉบบัเว็บไซต์ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน 

2.  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

3.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

4.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.  นายบุญนที  ศักดิ์บุญญารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร 

6.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการค านวณ 

7.  นางสาวจตุภรณ์ สวัสด์ิรักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

8.  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

9.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

10.  นางสาวดารุณี  มีชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

11.  นางปภากร วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

12.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

13.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและการบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

14.  นางสุภานันท์  สุจริต หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศกึษาและกิจการนักเรียน 

15.  นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

16.  นายคมกริช  สุนทรา หัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

17.  นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ หัวหน้างานบบริการวิชาการ  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร 

18.  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักด์ิ หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

19.  นายนิรุตต์  ทองโสภา รักษาการหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

20.  นางสาวภาวนา  สุขเกษม เจ้าหน้าท่ีช านาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

21.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

22.  นางสาวนวีญา  พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

23.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดล-

วิทยานุสรณ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ประธานกรรมการโรงเรียน (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วน  

จึงขอลาประชุมในครั้งนี้  จึงขอให้ท่ีประชุมเสนอผู้แทนกรรมการ เพื่อท าหน้าที่เป็นประธานด าเนินการประชุมในครั้งนี้  

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเสนอให้ ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุม

ครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 139/2/2564  

วันท่ี 9 มีนาคม 2564  ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้ากรณีนักเรียนไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 139/2/2564  วันท่ี 9 มีนาคม 2564 

อนุมัติการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 235 คน  และยังมีนักเรียนอีก 2 คนยังไม่ส าเร็จการศึกษา  

ซึ่งท่ีประชุมได้มอบอ านาจให้ประธานกรรมการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนดังกล่าวได้ กรณีท่ี

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2563 นัน้ 

 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2564  โรงเรียนได้เสนอประธานกรรมการโรงเรียนอนุมัติส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติม  

1 คน  ยังเหลืออีก 1 คน ท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563  ซึ่งจะต้องศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 

มติที่ประชุม 

1. รับทราบการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมจ านวน 1 คน   

2. รับทราบการไม่ส าเร็จการศึกษาของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563  จ านวน 1 คน 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ 2564 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 138/1/2564 วันท่ี 6 มกราคม 2564  

ได้เห็นชอบแผนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)   และในการ

ประชุมครั้งท่ี 139/2/2564  วนัท่ี 9 มีนาคม 2564  ได้รับทราบแผนการด าเนินการสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันท่ี 20 

มีนาคม 2564 พร้อมท้ังให้โรงเรียนเตรียมแผนส ารองกรณีท่ีจังหวัดไม่อนุญาตให้โรงเรียนด าเนินการจัดสอบคัดเลือก

รอบสองได้ นั้น 
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 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากจังหวัดนครปฐม ให้สามารถด าเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองในวันท่ี 20 

มีนาคม 2564 ได้  โดยมีเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมได้ให้ค าแนะน าไว้ และปฏิบัติตาม

มาตรการในการป้องกันควบคมุการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด  ในการจัดสอบคัดเลือกรอบครั้งนี้ มีนักเรียนท่ีมีสิทธิ

สอบท้ังสิ้น 601 คน มาจาก 49 จังหวัด  และในวันสอบมีนักเรียนมาเข้าสอบท้ังสิ้น 534 คน   

 ต่อมา โรงเรียนได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564  และได้รับรายงานตัว

นักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันท่ี 23-24 เมษายน 2564  มีนักเรียนรายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าว จ านวน  

196 คน  และรับรายงานตัววันสุดท้ายเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564  มีนักเรียนครบ 240 คน  โดยเรียกตัวส ารองถึง

ล าดับท่ี 118  รายละเอียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 เป็นดังนี้  

 ตัวจริง ตัวส ารอง 
รวม 

กทม ตจว รวม กทม ตจว รวม 

ชาย 40 60 100 24 31 55 155 

หญิง 20 36 56 7 22 29 85 

รวม 60 96 156 31 53 84 240 
 

 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2564  เพื่อชี้แจง

รายละเอียดและท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ และจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ MWIT-TEP ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564  พร้อมท้ังได้ก าหนดเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  

   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 137/6/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 

2563  อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และให้โรงเรียน

รายงานคณะกรรมการทราบ เมื่อมีการใช้จ่ายหรือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการนัน้  โรงเรียนได้รายงาน

ความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณภายใต้โครงการดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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ระเบียบวาระที่ 3.4  การปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 136/5/2563 วันท่ี 15 กันยายน 2563 

ให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่โรงเรียน

เสนอไปแล้วน้ัน  เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 แล้ว โรงเรียนเห็นว่ามีบางกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการด าเนินจริงในปัจจุบัน   

จึงมอบหมายให้สาขาวิชา ฝ่ายและกิจกรรมพฒันาผู้เรียนพิจารณาและทบทวนแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ   

1. กิจกรรมท่ีเสนอขอปรับแผนการด าเนินงาน โดยคงแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบงบประมาณเดิม 

จ านวน 21 กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีเสนอขอปรับแผนการด าเนินงานและปรับเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 5 กิจกรรม   

3. กิจกรรมท่ีเสนอขอปรับแผนการด าเนินงานและปรับลดวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 22 กิจกรรม   

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 137/6/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 ได้เห็นชอบประเด็นการควบคุมภายใน จ านวน 8 ประเด็น นั้น  คณะกรรมการด าเนินการตามระบบความคุม
ภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน  
ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบผลการด าเนินงานและการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
พร้อมท้ังให้โรงเรียนน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 137/6/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563 ได้เห็นชอบประเด็นการบริหารความเสี่ยง จ านวน 8 ประเด็น นั้น  คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท ารายงานผล
การบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว  
มติที่ประชุม 

 รับทราบผลการบริหารความเสีย่ง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 136/5/2563  วันท่ี 15 กันยายน 

2563  ได้เห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น   

 โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 99/2/2564  

วันท่ี 16 เมษายน 2564  ได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ท าให้เจ้าหน้าท่ีจ าเป็นต้อง

ปฏิบัติงานจากท่ีพัก (work from home)  จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้รูปแบบการเรียนการสอน  การปฏิบัติงาน  

รวมถึงการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีการปรับรูปแบบไปตามสถานการณ์  เพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันดูแลความปลอดภัยของบุคลากรเป็นส าคัญ  โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.8 รายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ในการประชุมครั้งท่ี 139/2/2564 วันท่ี 9 มีนาคม 2564   

มีมติให้โรงเรียนทบทวนการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 และเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอกีครั้ง นั้น  โรงเรียนได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอแนวทางเพื่อด าเนินการ 2 แนวทางดังนี้ 

 แนวทางที่ 1 เปิดรายวิชาเพิ่มเติมจ านวน 5 รายวิชาตามท่ีได้เคยเสนอในการประชุมครั้งท่ีแล้ว โดยระบุ

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าในแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน โดยจะมีค าอธิบายรายวิชาท่ีคล้ายคลึงกันกับรายวิชาเดิม 

ท่ีมีอยู่แล้ว ยกเว้นรายวิชาท่ีใช้รหัสรายวิชา รหัส ส จะระบุขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าทางด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ แต่รายวิชาท่ีใช้ รหัส ว  จะไม่ระบุขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ข้อจ ากัดของแนวทางนี้ คือ เนื้อหาใน

การศึกษาค้นคว้าในรายวิชา รหัส ว  จะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงไม่รวมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ท าให้อาจจ าเป็นต้องเปิดรายวิชาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่เป็น รหัส ค เพิ่มเติม 

 แนวทางที่ 2 ปรับเพิ่มในส่วนของความหมายของรหัสวิชา ในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 

และปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 3 รายวิชาและเปิดรายวิชาเพิ่มเติมใหม่ จ านวน 1 รายวิชา 

 2.1  เพิ่มรหัสรายวิชาและความหมาย ในหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 

 2.2  ปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมีอยู่เดิม จ านวน 3 รายวิชา และเปิดเพิ่มอีก 1 รายวิชา 

 แนวทางนี้จะสามารถลดความซ้ าซ้อนของรายวิชาท่ีมีค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คล้ายคลึงกัน และ

ลดความสับสนในการเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียน แต่จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารเพิ่มเติม แนบท้าย

รายงานผลการเรียนของนักเรียน เพื่อระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจน หากนักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มนี้ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการตามแนวทางที่ 2  
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ระลอกใหม่  โรงเรียนเตรียมแผนส าหรับการจัด 

การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 สรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน : โรงเรียนได้เตรียมแผนให้นักเรียนเรียนจากท่ีพักผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ/วิธีการท่ีเคยปฏิบัติมา   

2. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 : โรงเรียนได้เตรียมการและ 

วางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 แล้ว 

 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเลื่อนการเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันท่ี 1 มิถุนายน 

2564  โรงเรียนจึงได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) ในฐานะ

รัฐมนตรีในก ากับดูแล  เพื่อขออนุญาตให้โรงเรียนสามารถเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 

2564   โดยท่ี หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย  โรงเรียนจะพิจารณาให้นักเรียนเข้าเรียนและพักท่ีโรงเรียน 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ตามที่โรงเรียนเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 Succession Plan 

 โรงเรียนได้จัดประชุมย่อยระหว่างที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เกี่ยวกับแผนและแนวทางในการสรรหาประธานและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมท้ังผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานในระยะเวลาอีกสองปีข้างหน้า   

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปครั้งหน้า คือ ครั้งท่ี 141/4/2564  วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการเงินและการบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 2  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งท่ี 48/2/2564  วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564  ได้พิจารณารายงานผล

การตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดไตรมาส 2  สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การเงิน บัญชี และงบการเงิน พบว่า ภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชี

ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

2. การติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินการตามแผน

ท่ีก าหนด เฉพาะกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ท าให้กิจกรรมท่ีต้ังไว้ต้องเลื่อนออกไป เช่น การตรวจเย่ียม การประชุมสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนสังกัด 
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สพฐ. รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ. ซึ่งอยู่ระหว่าง

การตรวจสอบเอกสารค าขอรับงบประมาณ จึงท าให้การใช้จ่ายเงินต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ โดยใช้ไปเพียงร้อยละ 1.55 ของ

งบประมาณทีไ่ด้ก าหนดไว้ในไตรมาส 2 ซึ่งจะน าไปด าเนินการโอนงบประมาณสนับสนุนในไตรมาสที่ 3   

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. การติดตามระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนของการควบคุมด้านการใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และข้อมูล เกี่ยวกับการก าหนดสิทธิ์ ในเรื่องของการจัดท าเอกสารทะเบียนการก าหนดสิทธิ์ 

ตามท่ีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการเสร็จตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ภายนอก ในไตรมาสที่ 2 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2565 โรงเรียนได้ก าหนดกรอบเวลา 

การด าเนินการไว้ดังนี้ 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

รับสมัคร 1 – 31 สิงหาคม 2564 

สอบคัดเลือกรอบแรก วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 
 

 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกรอบเวลาการด าเนินการรับสมัครและการด าเนินการคัดเลือกรอบแรก 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ) 

ระเบียบวาระที่ 4.6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ) 

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปครั้งหน้า คือ ครั้งท่ี 141/4/2564  วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 141/4/2564 
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดส่งงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการพิจารณาจากส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 โรงเรียนได้น าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ให้กับกรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ และกระทรวงศึกษาธิการ ทันตามก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ไตรมาสที่ 2 

 โรงเรียนขอเสนอรายงานผลการด าเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งท่ี 141/4/2564  

ในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  
และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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