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รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)  

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 142/5/2564 

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 

 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม  

1.  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

2.  ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

4.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

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 

(นายอนันต์ แก้วก าเนิด   ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ    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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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 หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ 

12.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

13.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

14.  นางสุภานันท์  สุจริต หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศกึษาและกิจการนักเรียน 

15.  นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

16.  นายคมกริช  สุนทรา หัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

17.  นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ หัวหน้างานบบริการวิชาการ  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ 

18.  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักด์ิ หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

19.  นางสาวภาวนา  สุขเกษม เจ้าหน้าที่ช านาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

20.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

21.  น.ส.นวีญา  พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

22.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 141/4/2564 วันท่ี 13 

กรกฎาคม 2564 ฉบับสมบูรณ ์และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ โดยมีการแก้ไขมติท่ีประชุมวาระท่ี 4.2 เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร  

เป็นเห็นชอบ และให้มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 137/6/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2563  อนุมัติโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และให้โรงเรียน
รายงานคณะกรรมการทราบเป็นระยะ เมื่อมีการใช้จ่ายหรือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการนี้ นั้น 
 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณภายใต้โครงการดังกล่าว ตามข้อมูล ณ วันท่ี 31 
สิงหาคม 2564 เพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 141/4/2564 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2564 ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) นั้น 
 โรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าสอบคัดเลือก ระหว่างวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2564 ร่วมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (12 แห่ง)  โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (19 แห่ง)   
สถาบันโคเซ็น ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันโคเซ็น ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สรุปได้ดังนี้ 
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รายการ 
จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ 

ชาย หญิง รวม 

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 4354  7446  11800 

2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 3740  7364  11104 

3. โครงการ วมว. ทั้ง 19 แห่ง 3979  7477  11456 

4. สถาบนัโคเซ็น สจล. 1633  1718  3351 

5. สถาบนัโคเซ็น มจธ. 748  1228  1976 
 

 ส าหรับก าหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก ซึ่งตามประกาศฯ ก าหนดเป็นวันอาทิตย์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน  โรงเรียนจึงขอเสนอแผนส ารองกรณีท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการคัดเลือกรอบแรกได้ตามประกาศ ดังน้ี 
 แผนท่ี 1 ด าเนินการคัดเลือกรอบแรกในเดือนมกราคม 2565  และด าเนินการคัดเลือกรอบสองในเดือน
มีนาคม 2565 
 แผนท่ี 2 กรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกรอบแรกได้ภายในเดือนมกราคม 2565  โรงเรียนจะ
ขอด าเนินการคัดเลือกในเดือนมีนาคม 2565 เพียงครั้งเดียว 
มติที่ประชุม 

1. รับทราบข้อมูลการรับสมัครสอบ 

2. เห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับแผนการด าเนินการสอบคัดเลือกตามท่ีโรงเรียนเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของโรงเรียน ส าหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในประชุมครั้งท่ี 141/4/2564 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ส าหรับ 
งวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งได้ขอความเห็นชอบไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562  
 ขณะนี้  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  

โดย นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล  เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ส าหรับงวด

บัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ี ตผ 0033/2556 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 

2564 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 



-5- 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 144/7/2564 
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3.4  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 136/5/2563  วันท่ี 15 กันยายน 

2563  ได้เห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น   

 โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 101/4/2564  

วันท่ี 24 สิงหาคม 2564  ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ซึ่งโรงเรียนได้จัดอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพฒันาบุคลากร ตามแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทการจัดภายใน (In-house Traiming) ในรูปแบบ
ออนไลน์  เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจึงจ าเป็นต้อง

ปฏิบัติงานจากท่ีพัก (work from home) คิดเป็นร้อยละ 95 ของบุคลากรท้ังหมด  และมีบางส่วนท่ีผลัดเปลี่ยนเข้า

ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนตามความจ าเป็นของภาระงานท่ีรับผิดชอบ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 

2564  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไปแล้วท้ังสิ้น 180 ชั่วโมง 44 หัวข้อ  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งท่ี 50/4/2564  เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564  ได้พิจารณารายงาน

การเงินและการบัญชีของโรงเรยีน และรายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดไตรมาส 3

สรุปผลการตรวจสอบส่วนมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีเพียงบางเรื่องเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายท่ีอยู่

ระหว่างด าเนินการ   

มติที่ประชุม 

 รับทราบและให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  4.2 การกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการหรือท าสัญญา

ผูกพันแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการ

โรงเรียน เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี้  

1. รายจ่ายประเภทเพื่อการด าเนินการ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จ านวน 22 รายการ 

2. รายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน  งมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จ านวน 14 รายการ  
 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ โดยให้ด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของโรงเรียน 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ในการจัดท ากรอบงบประมาณรายรับรายจ่ายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียน
ได้ประมาณการรายจ่ายภายใต้สถานการณ์ดังนี้  

 ไตรมาสที่ 1 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็ม  

 ไตรมาสที่ 2  จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บางส่วน และแบ่งระดับชั้นเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมท่ีโรงเรยีน  

 ไตรมาสที่ 3 และ 4 จัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนท้ังหมด  

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเสนอ   

2. เห็นชอบการใช้เงินรายได้สะสมของโรงเรียน สมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

3. อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนสามารถจ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ใน

ลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 

15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

4. อนุมัตโิครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่ระบุรายการครุภัณฑ์ และหากมีการ

ใช้จ่ายตามโครงการนี้ ให้โรงเรยีนรายงานคณะกรรมการโรงเรียนทุกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ดังนี้ 

 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในส่วนของ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17(4) ก าหนดให้ “หน่วยงานของรัฐจัดท าและ 

เสนอแผนการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 

เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ” 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานตรวจสอบภายในได้ก าหนดการด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังน้ี 

1. ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบเอกสารจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ประสานงานการตรวจสอบและประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 50/4/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็น

ขอบกรอบของกิจกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้ 
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1. วิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานขององค์กรที่มีการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาด าเนินงานมากขึ้น 

2. แผนการพัฒนาบุคลากรของงานตรวจสอบภายใน เพื่อรองรับรูปแบบการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามบริบทของโรงเรียน 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนได้สื่อสารให้บุคลากรของโรงเรียนผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และที่ประชุมบุคลากร

ประจ าเดือน ให้รับทราบถึงทิศทางและเป้าหมายที่โรงเรียนทั้งในแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 20 ปี  

ที่จะก้าวไปสู่การเป็น International Hub for Science Education  พร้อมทั้ง ได้ส ารวจความคิดเห็นการสะท้อน 

ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการน า

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมของบุคลากรในส่วนงานที่ตนดูแลในปีที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้ในงาน เพ่ือเป็น

ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และได้น าหารือต่อที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการของโรงเรียนให้ความเห็นชอบ และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารงาน

บุคคล ในการประชุมครั้งที่ 101/4/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 แล้ว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบแผนบริหารทรัพยาการบุคคล และน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้เห็นชอบกรอบการประเมินองค์การมหาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก.พ.ร. โดยได้ก าหนดแนวทางการประเมิน 2 ด้าน คือ การประเมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และการประเมินศักยภาพในการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อบรรลุเป้าหมาย   

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 โรงเรียนขอเสนอตัวชี้วัดในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 3 ส าหรับการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี  

ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก/
เป้าหมาย 

ส่วนที่ 1  องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ าหนักร้อยละ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลของการด าเนินการ  40 

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงคก์ารจัดตั้งฯ [30]  
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก/
เป้าหมาย 

ส่วนที่ 1  องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ าหนักร้อยละ 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ STEM Career 10  

1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ส าเร็จการศกึษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้ังแต่ระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยชั้นน า 50 ล าดับแรกของโลก/เอเชีย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5  

1.1.3 ร้อยละของจ านวนโครงงานทางวทิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดใน

ระดับนานาชาติ 

5  

1.1.4 การพัฒนารูปแบบวิดีโอออนไลนต์ามเนื้อหาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ

การศึกษาเรียนรู้ด้วยนตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ  

  

1.1.4.1 จ านวนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวดิีโอออนไลน์ตามเนื้อหาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเพื่อการศกึษาเรียนรู้ด้วยนตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ 

5  

1.1.4.2 จ านวนการเข้าชมส่ือการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ 5  

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงฯ [10]  

1.2.1 ผลส าเร็จของโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทาง

วิชาการและวธิีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. 

ในจังหวัด 

5  

1.2.2 ผลส าเร็จของโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับครวูิทยากรระดับมัธยมศกึษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษ

วิทยาศาสตร์ 

5  

องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน  30 

2.1 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน/นวตักรรม [25]  

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้เอกสารดิจิทัลในการสื่อสารภายในองคก์ร 12.5  

2.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเลือกวิธีการสง่

เอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน ์

12.5  

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวชีว้ัดบังคับ) 5  

องค์ประกอบที่ 3  ศักยภาพขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคบั)  20 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสู่การเป็นระบบราชการ 4.0   

3.1.1 การพัฒนาองคก์ารสู่ดิจิทัล 10  

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 10  

องค์ประกอบที่ 4  การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการ (ตัวชี้วัดบังคับ)  10 

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคก์ารมหาชน 10  
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ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก/
เป้าหมาย 

ส่วนที่ 1  องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน น้ าหนักร้อยละ 

ส่วนที่ 3  ตัวช้ีวัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (Monitoring KPIs) เป้าหมาย 

1. ความพึงพอใจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาต่อนักเรียน (MWIT) ร้อยละ80 

2. ระบบการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ในด้านการวิจัย เก็บรวบรวม

ข้อมูลศิษย์เก่าได้

ร้อยละ 50 ของ

ศิษย์เก่าทั้งหมด 

 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกรอบการประเมิน  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

(ระเบียบวาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 101/4/2564  เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการ พิจารณาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 

2564  โดยณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2564  โรงเรียนมีบุคลากรท้ังสิ้น 153 คน  จ าแนกเป็นเจ้าหน้าท่ี 133 คน ลูกจ้าง

สัญญารายปี 15 คน  ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 5 คน  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและมีอัตรา

เงินเดือนเต็มขั้นของต าแหน่ง 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ตามท่ี

คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคลเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 กรอบอัตราบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561  

  ข้อ 13  ก าหนดว่า “จ านวนอัตราก าลังแต่ละสายให้เป็นไปตามท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด” 

  ข้อ 17  ก าหนดว่า “ให้ผู้อ านวยการจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรท้ังเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมาช่วยงานโรงเรียนเป็นการชั่วคราวตามท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เสนอต่อ

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี” 



-10- 

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 144/7/2564 
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 101/4/2564 วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

มีมติอนุมัติกรอบอัตราก าลังบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1.  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  มมีติ “ให้องค์การมหาชนท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ

วัตถุประสงค์การจัดต้ัง มีผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับ 

การจัดสรร และมีธรรมาภิบาล จ านวน 32 แห่ง คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ   

โดยไม่ให้มีการเพิ่มอัตราก าลังขึ้นอีก”  

 2.  คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งท่ี 120/5/2561 วันท่ี 11 กันยายน 2561  มีมติรับทราบกรอบ

อัตราก าลังบุคลากร ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 84/4/2561 วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

เสนอ  ดังนี้ 

รายการ อัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ผู้อ านวยการ 1 
2. เจ้าหน้าที่สายวิชาการ 103 
3. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 68 
4. ลูกจ้างสัญญารายปี 16 คน 
5. ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ 16 คน.ป ี

รวมจ านวนอัตราก าลัง 204 อัตรา 

หมายเหต ุ  ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ อาจมาปฏิบัติงานเต็มเวลา บางส่วนของเวลา  
 

 3.  สาขาวิชาและฝ่ายต่าง ๆ ได้เสนอโรงเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  มาเป็นท่ี

ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าท่ีสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมจ านวน 9 คน  ได้แก่ 

1)  สายวิชาการ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน/ 
การปรับปรุงข้อสอบ/การท าโครงงานของนักเรียน/ด้านการวิจัยของครู   

2)  สายสนับสนุน  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่/งานออกแบบ  
เขียนแบบ  ด้านข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  และการตีความทางกฎหมาย  ตลอดจนการปฏิบัติงานให้บรรลุ 
พันธกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน 
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 มาตรการ Sandbox Saftey Zone in School 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายร่วมกันเกี่ยวกัมาตรการ Sandbox Saftey 

Zone in School ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนประจ านั้น   

 โรงเรียนจึงได้สรุปประเด็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มเติม หรือมปีัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ ดังน้ี 
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มาตรการข้อที่  ปัญหา / อุปสรรค 
1. โรงเรียนประจ าเข้าร่วมโครงการ จดัการเรียนการสอนแบบ 

Hybrid รูปแบบ On site และ Online 
▪ จัดการเรียนการสอนสองรูปแบบสร้างภาระให้กับผูส้อน 

2. โรงเรียนต้องประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปดิ
เรียน ผ่าน Thai Stop Covid Plus (44 ข้อ) และถือปฏิบัติ
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 

▪ บางมาตรการมีปญัหาในการปฏิบตัิ เช่น การเว้นระยะห่าง
ในห้องเรียน และจ านวนห้องเรียนที่ไม่เพียงพอ (ข้อ 7) 

▪ ห้องเรียนบางส่วน มีการถ่ายเทอากาศท่ีไม่เพียงพอ (ข้อ 13) 
▪ การจัดพื้นที่กักตัว หากพบผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงท าได้ยาก 

เนื่องจากข้อจ ากัดของพื้นที่ (ข้อ 19) 
การไมผ่่านข้อใดข้อหนึ่งใน 1-20 หมายความว่าโรงเรียนไม่
สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ า 

3. จัดระบบการจดัซื้อจัดหาอาหาร โทรสั่งตามระบบน าส่ง 
(Delivery) จากร้านอาหารหรือแหล่งปรุงประกอบอาหาร 
ให้มาส่งในจุดที่จัดเตรยีมรับอาหาร 

4.  

▪ การสั่งซื้ออาหารกล่องครั้งละ 1,000 กล่อง 3 ครั้งต่อวัน 
อาจเกิดปัญหาทาง logistic 

▪ มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนเช้ือกับภาชนะบรรจุ/อาหารที่
ไม่ผา่นความร้อน 

5. นักเรียนท่ีจะมาเรียนแบบ On site ต้องตรวจ Antigen 
Test Kit (ATK) ก่อนเข้าสถานศึกษา 

- ผลตรวจ ลบ นักเรียนเขา้มาอยู่ในโรงเรียน 14 วัน  
หรือ 1 ภาคเรยีน 

- ผลตรวจ บวก ต้องรับการตรวจ RT-PCR 

▪ ต้องจัดหาชุด ATK 1,000 ชุด ช่วงก่อนเปิดเรยีน 

6. นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน รูปแบบ Bubble and Seal 
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ห้ามออกนอก

สถานศึกษา 14 วัน หรือ 1 ภาคเรยีน ตามเง่ือนไข 
- กรณีมคีวามจ าเป็นต้องออกนอกสถานศึกษา ต้อง

ได้รรับการขออนุญาตจากผู้บริหารสถานศึกษา และ
คณะกรรมการโรคตดิต่อจังหวัด 

7.  

▪ ไม่สามารถให้บุคลากรพักอาศัยในสถานศึกษาได้ทั้งหมด 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานท่ี และข้อจ ากัดส่วนตัวของ
บุคลากร (หมายรวมถึงแม่บา้น คนสวน และ รปภ. 
โดยเฉพาะแม่บ้านที่มโีอกาสสัมผัสทางอ้อมกับนักเรียนและ
บุคลากรอื่นสูงมาก และเป็นกลุม่ที่อาศัยในชุมชนที่การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในอัตราที่สูง) 

▪ ผู้ปกครองและนักเรยีนต้องตกลงรว่มกันท่ีจะปฏิบัตติาม
อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ซ้ ารอยกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

8. นักเรียนปฏิบตัิตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น มุ่งลด
การติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายเช้ือ 

▪ นักเรียนต้องปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
▪ นักเรียนและผู้ปกครองต้องยอมรบัการลงโทษหากมีการ 

ฝ่าฝืน 
ให้ระบายอากาศทุกสองช่ัวโมงในกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 
(แผนเผชิญเหตุ) 

▪ มีปัญหาในการปฏิบัติ โดยเฉพาะห้องนอนนักเรียนที่เป็น
ห้องปรับอากาศ 

หมายเหต ุ   ระบุเฉพาะข้อที่ต้องด าเนินการเพิ่มเติม หรือมีอุปสรรคในการด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integritty and Tranparency Assessment : ITA 2021) 

 การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการท างานร่วมกันของหน่วยงานร่วมก ากับติดตามท้ัง 

5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช.  ส านักงาน ป.ป.ท.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีหน่วยงาน

ภาครัฐ จ านวน 8,300 แห่งท่ัวประเทศเข้าร่วมการประเมิน   

 การประเมินครั้งนี้ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ ได้ผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 91.83  ผ่านการประเมิน

ในระดับ A   

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 

ไตรมาสที่ 4 

 ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดในภาคผนวก 2  หน้า [16] – [41] โดยในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้ด าเนินการด้านภารกิจหลักและมีผลส าเร็จจากการด าเนินงานเพิ่มเติมจากไตรมาสที่ 3  
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คร้ังต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งท่ี 143/6/2564 ในวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2564 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 18.15 น. 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


