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รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)  

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 144/7/2564 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 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 

(นายยุทธนา  สาโยชนกร   ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(นางเกศทิพย์  ศุภวานิช    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  ศักด์ิบุญญารัตน์ 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 รักษาการหัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและ

กิจการนักเรียน 

17.  นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ หัวหน้างานบบริการวิชาการ  ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ 

18.  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักด์ิ หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

19.  นางสาวภาวนา  สุขเกษม เจ้าหน้าที่ช านาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

20.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

21.  นางสาวนวีญา  พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

22.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

23.  นางสาวเปรมวดี  เอดวาร์ดวันมุยเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 142/5/2564 วันท่ี 14 

กันยายน 2564  

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ   

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่  3.1 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้จัดท ารายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้จัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) แล้ว 
มติที่ประชุม 

1. รับทราบรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เห็นชอบผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)  

 
ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการบริหารความเส่ียง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และขอให้โรงเรียน
น าข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งท่ี 102/5/2564 วันท่ี 26 ตุลาคม 

2564 ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคล พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจากการด าเนินงาน   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.4 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 142/5/2564 วันท่ี 14 กันยายน 2564 ได้เห็นชอบ 
ในหลักการเกี่ยวกับแผนการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น  โรงเรียนได้เสนอประธานกรรมการ 
ลงนามประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 รอบแรก  โดยเป็นการเลื่อนสอบจากวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันท่ี 16 มกราคม 2565   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.5 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

วงเงินงบประมาณรายรับรายจ่าย และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. นั้น  

 โครงการพัฒนาวิดีโอสื่อการสอน เป็นหน่ึงในโครงการท่ีได้รับอนุมัติในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย

ประเภทเพื่อการลงทุน  โครงการนี้มีเป้าหมายในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการผลิตวิดีโอสื่อการสอนท่ีได้มาตราน 

แต่เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงทดลองเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม  โรงเรียนจึงขออนุญาตด าเนินการจัดจ้างเป็นระยะ ๆ โดย

โรงเรียนจะรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการด าเนินงานภายใต้

โครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติให้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เป็นระยะ ๆ ตามความจ าเป็น  และรายงานคณะกรรมการทุกครั้งท่ีมี
การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี 

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

โรงเรียนกันเงินเหล่ือมปีในรายจ่ายประเภทเพื่อการด าเนินการ นั้น  โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่าย

งบประมาณรายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  

 อนึ่ง โรงเรียนพบว่า ยังมีรายการท่ีค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไม่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้จ่าย

เหล่ือมปี จ านวน 1 รายการ คือ ค่าโทรศัพท์เดือนสิงหาคม 2564 ยอดเงิน 8,025 บาท  ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากการ

ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  จึงท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายรายการดังกล่าวได้ภายในเดือน

กันยายน 2564  โรงเรียนจึงขออนุมัติงบประมาณเพื่อการดังกล่าวจากรายการกันเงินเหลื่อมปี ประเภทเพื่อการ

ด าเนินการ ในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

มติที่ประชุม 
1. รับทราบความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี 
2. อนุมัติการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนสิงหาคม 2564 ยอดเงิน 8,025 บาท เพิ่มเติมจากรายการกันเงิน

เหล่ือมปี ประเภทเพื่อการด าเนินการ ในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
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ระเบียบวาระที่ 3.7 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อ านวยการ (ระเบียบวาระลับ) 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 143/6/2564 วันท่ี 5 ตุลาคม 2564  ได้มีมติรับทราบ 

และอนุมัติการลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  

เรืองเลิศปัญญากุล และแต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์   

และนางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์  รักษาการในต าแหน่งเดิม ตั้งแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2564  ไปจนกว่ากระบวนการ 

สรรหาผู้อ านวยการจะแล้วเสร็จ และเป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 และ

เห็นชอบในหลักการให้ใช้ข้อก าหนดในการสรรหาผู้อ านวยการฯ ฉบับเดิม ท่ีใช้เมื่อปี พ.ศ. 2562  โดยให้ปรับแก้เพิ่มเติม

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนั้น 

 โรงเรียนได้ด าเนินการปรับแก้ข้อก าหนดในการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และน าเรียน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ และเสนอประธาน
กรรมการลงนามในหนังสือถึงรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมท้ังได้เสนอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ตามหนังสือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ55/951 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564
ขณะเดียวกันได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการลาออก ตามหนังสือโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ท่ี ศธ55/952 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2564   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้เห็นชอบข้อก าหนดในการสรรหา
ผู้อ านวยการโรงเรียนแล้ว เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  ในการนี้ จึงขอเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เพื่อโรงเรียนจะได้แจ้งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
รับทราบและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาต่อไป 
มติที่ประชุม 

1. รับทราบการเห็นชอบข้อก าหนดในการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 

2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 

2.1 ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ท่ีปรึกษาอนุกรรมการ 

2.2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ ประธานอนุกรรมการ 

2.3 ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร อนุกรรมการ 

2.4 รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ อนุกรรมการ 

2.5 ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ อนุกรรมการ 

2.6 ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการโดยต าแหน่ง 

2.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮั้ว) เลขานุการ 

2.8 หัวหน้างานบุคคล (นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์) ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับวิธีการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

3.1 การสมัครด้วยตนเอง 

3.2 การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา โดย 

3.2.1 หน่วยงานภายนอกที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนแห่งละ 1 ชื่อ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ 

3.2.2 บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 1 ชื่อ ตามวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด 

3.3 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสาะหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเข้ารับการสรรหา 

  ท้ังนี้ หากคณะอนุกรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อแก้ไขท่ีเป็นสาระส าคัญ ขอให้
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาผู้อ านวยการได้ทันที 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  4.1 รายงานการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการตรวจสอบ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุม 

ครั้งท่ี 51/5/2564 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้  

1. การเงิน บัญชี และงบการเงนิ  

   1.1 การเงิน บัญชี พบว่า การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชี ในภาพรวม

เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรยีน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

   1.2 งบการเงิน พบว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการ

ด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งงบการเงินให้ บริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ ากัด ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ส าหรับงวดบัญชี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบวาในภาพรวม มีการด าเนินการตาม

แผนท่ีก าหนด แต่เนื่องจากสถานการณของโรคระบาด ท าใหบางกิจกรรมมีการยกเลิกกิจกรรม ท าให้ใชจ่ายเงิน

งบประมาณต่ ากว่าที่ก าหนดไว 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบรายงานการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการส่งงบการเงินให้ บริษัท  

สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ส าหรับงวดบัญชี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2561 ข้อ 55 เมื่อสิน้ปีงบประมาณ

แล้วยังมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการท่ีก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือกันเงิน

ไว้จ่ายเหล่ือมปี ให้น าเงินคงเหลือดังกล่าวไปเป็นเงินสะสมของโรงเรียน และถ้าประสงค์จะน าไปใช้ให้จัดท าเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมติท่ีประชุมคณะกรรมการโรงเรียนฯ ครั้งท่ี 137/6/2563 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 

2563 อนุมัติให้โรงเรียน (1) น าเงินร้อยละ 30 ของเงินเหลือจ่ายท่ีหักค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ และ  

(2) น าเงินเหลือจ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร โอนเข้าเป็นรายได้ของกองทุนโรงรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามระเบียบ 

ข้อ 5 (1) นั้น  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนขออนุมัติน าเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ไปจัดสรร  
 

มติที่ประชุม 
 อนุมัติให้โรงเรียนด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 การโอนเงินรายได้เหลือจ่ายประจ าปีเข้ากองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 5 ได้

ก าหนดให้เงินกองทุนประกอบด้วย (1) เงินจากการรับโอนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายประจ าปีซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว  

ตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด (2) เงินรายได้เหลือจ่ายประจ าปี  (3) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน

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

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงเรียนมีเงินรายได้เหลือจ่ายคงเหลือท่ีจะขอโอนไปเป็นเงินกองทุนโรงเรียนฯ 

ตามระเบียบข้อ 5 (2)  

มติที่ประชุม 

 อนุมัติให้โอนเงินเข้ากองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 กรอบในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดท า

รายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งส านักงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting 

ในวันท่ี 14 มกราคม 2565  โดยท่ีโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลเบื้องต้นให้กระทรวงศึกษาธิการในช่วงกลางเดือนธันวาคม 

2564   

 โรงเรียนจึงขอเสนอกรอบในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตาราง  

โดยคาดการณ์ภายใต้แนวคิดท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ปกติ 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกรอบการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากรายงานผลการควบคุมภายในและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในระเบียบวาระท่ี 3.1 และ 3.2  คณะกรรมการด าเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงได้เสนอประเด็นการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  

8 ประเด็นหลักเช่นเดียวกับปีงบประมาณท่ีผ่าน แต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของประเด็นท่ีส่งผลกระทบของแต่ละประเด็นหลัก 

ซึ่งลดระดับมาจากการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1. จากการท่ีท่ีโรงเรียนประเมินระดับความเสี่ยงของประเด็นควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แต่ละประเด็นอยู่ในระดับ LM เกือบท้ังหมด  นับว่ามีการบริหารจัดการท่ีดี  แต่ในสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนในปัจจุบัน 

กรรมการจึงเสนอให้โรงเรียนทบทวนอย่างละเอียดอีกครั้ง 

2. เมื่อพิจารณาจากประเด็นท่ี 3 และ 4 แล้ว ประเด็นท่ีส่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นของความเสี่ยง (risk) มากกว่าเป็นประเด็นการควบคุมภายใน (internal control)  

เนื่องจากความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน จะขึ้นกับมิติเวลา กล่าวคือ การควบคุมภายในเป็นสิ่งท่ี

เกิดขึ้นในปัจจุบันและอดีต เมื่อพบปัญหาจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ  ส่วนความเสี่ยงเป็นเรื่องของอนาคตท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่   

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้โรงเรียนน าข้อเสนอแนะของกรรมการทบทวนประเด็นการควบคุมภายในแต่ละประเด็น 

อีกครั้ง 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6 ประเด็นความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากรายงานผลการการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระเบียบวาระท่ี 3.2   

คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พิจารณาเห็นว่า มีประเด็นความเสี่ยงท่ียังเห็นว่าควรคงไว้เพื่อบริหารจัดการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 

1. ความเสี่ยงเป็นเรื่องของอนาคตท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่  และในการประเมิน 

ความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาดูความสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ (vision) ของโรงเรียน   
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2. ประเด็นความเสี่ยงท่ีควรเพิ่มเติมอีก 1 ประเด็น คือ การท่ีโรงเรียนไม่สามารถที่จะจัดให้นักเรียนมาอยู่

ประจ าและจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ โรงเรียนจะบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน

อย่างไร 

3. กรณีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในกช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น  การท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์การแพรร่ะบาดจะยืดเยื้อหรือไม่  ดังน้ัน อาจจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์ (strategy) เกี่ยวกับ

รูปแบบการเรียนการสอนว่าจะเป็นในทิศทางใด มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้าง เช่น ผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ 

นักเรียน กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว จึงน ามาวางนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ (policy) เพื่อให้

บุคลากรน าไปด าเนินการ เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ  หลังจากนั้น จึงติดตามว่าสามารถท าได้หรือไม่ด้วยการควบคุม

ภายใน (internal control & compliance) เมื่อด าเนินการไปแล้วคุณภาพของนักเรียนจะเป็นอย่างไร นักเรียนได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ จะเป็นในส่วนของความรับผิดรับชอบ (accountability) หากนักเรียนมีคุณภาพ

ลดลง แสดงว่าโรงเรียนท าหน้าท่ีได้ไม่ดี  ถือเป็นความรับผิดรับชอบต่อผู้อื่น เช่น มหาวิทยาลัยท่ีจะรับนักเรียนเข้าศึกษา

ต่อ เป็นต้น 

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติให้โรงเรียนน าข้อเสนอแนะของกรรมการทบทวนประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 อีกครั้ง 

 

 

Accountabity Strategy

Internal 
control & 

Compliance
Policy

Risk 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 การปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ของบุคลากร 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานจาก 

ท่ีพัก (work from home)  และหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาขาวิชา/ฝ่าย จะต้องวางแผน

และขออนุญาตโรงเรียนเป็นรายสัปดาห์    

 ขณะนี้ บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงนักเรียนได้รับวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.40 และ 99.17 ตามล าดับ   

ประกอบกับประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับท่ี 84/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคมุแบบบูรณาการเพื่อ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ลงวันท่ี 30 

กันยายน 2564  ได้ก าหนดให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสมารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมากได้  อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 แล้ว เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  

โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  พร้อมท้ังได้วางแผนท่ีจะน านักเรียนเข้าปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

การสอนและพักท่ีโรงเรียน ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 ดังนัน้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนท่ี 2/2564 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียน

จึงให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2564  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบุคลากรบางส่วนท่ี

ประสงค์จะปฏิบัติงานแบบผสมผสาน (hybrid: work form home/onsite) ด้วยสาเหตุหลายประการ  ส่วนหนึ่ง

เนื่องมาจากภาระท่ีต้องดูแลบุตรท่ีก าลังศึกษาอยู่และต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้าน  หรือบางส่วนอาจมาจากรูปแบบการ

ท างานท่ีเปลี่ยนไป จากการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการท างานของโรงเรียนท่ีผ่านมา   

 ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงจะขออนุญาตให้บุคลากรท่ีมีความประสงค์จะปฏิบัติงานบางส่วนจากที่พัก สามารถ

เสนอเรื่องให้โรงเรียนพิจารณาเป็นรายกรณีไป  ท้ังนี้ การปฏิบัติงานจากที่พักจะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของเวลา

ปฏิบัติงาน  และสาขาวิชา/ฝ่ายจะต้องจัดให้มีวันท่ีบุคลากรทุกคนเข้าท างานตรงกันอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์  

ตลอดจน แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการสื่อสารระหว่างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนและปฏิบัติงานจากที่พัก และ 

การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวจะใช้เป็นการชั่วคราวระหว่างท่ีเป็น 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  หากนักเรียนกลับเข้าโรงเรียนตามปกติ จะมีการทบทวนแนวปฏิบัตินี้อีกครั้ง 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 มาจนถึงปัจจุบัน  

ได้เป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้เร็วขึ้นว่า 

แผนเดิมท่ีได้วางไว้  อีกทั้งยังบังคับให้บุคลากรของโรงเรียนต้องพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้ 

สามารถท างานทั้งจากท่ีพักและที่โรงเรียนประสานควบคู่กันไปอีกด้วย 

 การประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ขึน้เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเน้นในเรื่องของการรับ-ส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  เป็น
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ระเบียบท่ีสอดคล้องกับแนวทางท่ีก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาของโรงเรียน กล่าวคือ การปรบัเปลี่ยนเอกสารท่ีเป็น

กระดาษมาใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปสู่ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องระบบ ERP ท่ีอยู่

ระหว่างการพัฒนา  และโรงเรยีนได้ปรับจากการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งเอกสารภายในเพื่อเป็นการยืนยัน

ตัวบุคคล  มาใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) มีท้ังท่ีเป็นการลงลายมือชื่อส าหรับเอกสารภายใน

โรงเรียน (internal digital signature) และการรับรองเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอกด้วย global digital signature  

 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ท่ีได้รับการยอมรับตามกฎหมาย จะมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

(Certification Authority : CA)  ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่   

1. Root Certificate  รับรองโดยประธานกรรมการโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  

มีระยะเวลา 10 ปี  

2. Intermediate Certificate  รับรองโดยผู้อ านวยการโรงเรียน  มีระยะเวลา 3 ปี 

3. Individual Certificate  เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะบุคคล ซึ่งจะต้องต่ออายุรายปี 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการรับรอง Root Certificate ตามเสนอ และให้โรงเรียนเสนอประธานกรรมการโรงเรียนพิจารณา

ลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินผู้ตรวจสอบ (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์  

เชี่ยววัฒนา)  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา) ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.10 การประเมินผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 121/6/2561 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  

มีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ และให้คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้นและผู้อ านวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของรองผู้อ านวยการ 

 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและ 

รองผู้อ านวยการ 2 ท่าน คือ นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวศิริรัตน์  

ศิริชีพชัยยันต์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมินตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การแต่งต้ังหัวหน้าสาขาวิชา 
 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 102/5/2564 วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบ

ให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2568 และให้

ได้รับเงินเดือน สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในต าแหน่งบริหารของโรงเรียน 

ตามท่ีโรงเรียนเสนอ ดังนี้ 

1. ดร. นคร  จันละ   ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ 

2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสด์ิรักษา ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

3. นางสาวดารุณี  มีชัย ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2 การท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่บ้านพัก 

โรงเรียนจึงได้จัดอบรมและปรับเปลี่ยนการจัดท าเอกสารต่าง ๆ และลงนามในเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง

เป็นลิขสิทธิ์ภายในองค์กรและลิขสิทธ์ิภายนอกองค์กรท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา  

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 102/5/2564 วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบ

ให้การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นลิขสิทธิ์ภายในองค์กรและประทับตราโรงเรียนพร้อมลงลิขสิทธิ์ภายนอกองค์กร

อีกครั้ง    

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การด าเนินการทางวินัย 

 โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลบุคลากรมีการกระท าเข้าข่ายการกระท าผิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเพื่อให้ความจริงปรากฏ โรงเรียนได้ด าเนินการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบโรงเรียนมหิดลิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

พ.ศ. 2544  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.4 การด าเนินงานด้านการบริการพิเศษทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ด าเนินงานด้านการบริการพิเศษทางวิชาการผ่าน 
5 โครงการ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีผลให้ทางโรงเรียนต้องเปล่ียนมาใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมความรู้ทางวิชาการตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนจัดขึ้น พร้อมท้ังปรับเปล่ียนขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมให้เหมาะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ อาทิ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าอบรม โดยศึกษา
สื่อ/เอกสารความรู้ ผ่านทาง Google Classroom หรือ Google Site  2) การ Show & Share และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันแบบ face to face ผ่านทาง Google Meet  3) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร/นัดหมาย ผ่านทางกลุ่ม Line 
สนทนา และโทรศัพท์ นอกจากนี้คณะครูของโรงเรียนได้ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
(PLC) กับทางคณะครูกลุม่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใน 10 กลุ่มสาระวิชาและได้มีแผนการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้
ถูกน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคนไทยให้มีพื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบแบบวิธีวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนมี
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ 
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ผ่าน “โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ” ภายใต้ความร่วมมือของ 5 
หน่วยงานหลักทางการศึกษาได้แก่ (1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (4) ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และ (5) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ท้ังนี้บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนคือ ร่วมจัดท ามาตรฐานและหลักสูตรของ
โครงการฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นหน่วยงานหลักในการให้การอบรมพฒันาความรู้ทางวิชาการแก่
ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี
เป็นโรงเรียนแม่ข่ายของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม จ านวน 10 แม่ข่าย  
 การด าเนินการโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบในส่วนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน ทาง สพฐ. ร่วมกับ 
สสวท. และ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ โดยมีการพิจารณาคัดเลือก
จ านวน 2 รอบ การพิจารณาคดัเลือกในรอบแรกที่ต้องคัดเลือก 100 โรงเรียนนั้น มีโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
จ านวน 95 โรงเรียน ในรอบท่ีสองโรงเรียนท้ัง 95 โรงต้องสรรหาและส่งรายช่ือโรงเรียนเครอืข่ายจ านวนโรงเรียนละ 10 
โรงเรียน ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสพฐ. สสวท.และ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในรอบสอง ทางโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ์พบว่า ทางสพฐ.ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียนท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน
เครือข่าย โดยมิได้แจ้งให้ทางโรงเรียนฯทราบ การกระท าดังกล่าวทางโรงเรียนฯมีความเห็นว่า เป็นการกระท าที่ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจในการด าเนินงานร่วมกัน จึงสมควรทบทวนบทบาทของโรงเรียนฯ ในความร่วมมือในโครงการวิทย์พลังสิบ
ในอนาคต 
มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานการประเมินตนเองในการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โรงเรียนได้จัดรายงานการประเมินตนเองในการประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สรุปได้ดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบการประมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 
สรุปผลการประเมิน (ตนเอง) คะแนนรวม ITA 

ระดับดีมาก 76.21 (จากคะแนนเต็ม 82)  
คิดเป็นร้อยละ 92.94 

91.83 

การอุทธรณ์เป็นผล : ตัวชี้วัด 1.2.1 และ 2.1.1 (ผลคะแนนออกตามก าหนด : ถ้าได้คะแนนขั้นสูง/มาตรฐาน) 

ระดับดีมาก 94.21 / 89.71  
 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คร้ังต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งท่ี 145/1/2565 ในวันท่ี 18 

มกราคม 2565 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 18.15 น. 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


