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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2) 
 
 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์) 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 145/1/2565 

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 
 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ 

1.  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

5.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล   รักษาการในต าแหน่ง) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) 

1.  ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นายยุทธนา  สาโยชนกร   ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

8.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(ดร. เกศทิพย์  ศุภวานิช    ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

9.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวภาวนา  สุขเกษม ผู้ตรวจสอบภายใน 

2.  นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   

3.  นางสาวศิริรัตน์  ศิริชีพชัยยันต์ รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

4.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

5.  นายนคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการค านวณ 

6.  นางสาวจตุภรณ์ สวัสด์ิรักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

7.  นายพรมงคล จิ้มลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

8.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

9.  นางสาวดารุณี  มีชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

10.  นางปภากร วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

11.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

12.  นางกรรณิกา  แก้วมะเริง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

13.  นางสุภานันท์  สุจริต หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศกึษาและกิจการนักเรียน 

14.  นางสาวสุชาวดี  บูรณสมภพ หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

15.  นางรัตนา สุขส าราญ รักษาการหัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและ

กิจการนักเรียน 

16.  นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ หัวหน้างานองค์กรสัมพันธ์ 

17.  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักด์ิ หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

18.  นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

19.  นางสาวนวีญา  พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

20.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

21.  นางสาวเปรมวดี  เอดวาร์ดวันมุยเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ด้วยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระลับบรรจุอยู่ 1 วาระ คือ ระเบียบวาระที่ 3.8 ความก้าวหน้า 

ในการสรรหาผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ได้แจ้งที่ประชุมขอพิจารณาระเบียบ

วาระดังกล่าวเป็นล าดับแรก แล้วจึงด าเนินการระเบียบวาระอ่ืนตามล าดับ   

  อนึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดในรูปแบบผสมผสานคือมีทั้งกรรมการที่ประชุมในห้องประชุม และ

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  แต่ระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในดังกล่าวเป็นวาระลับ จึงไม่มี 

การบันทึกภาพและเสียงส าหรับการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 3.8 ขึ้นพิจารณาเป็นล าดับแรก  โดยไม่มีการบันทึกภาพและเสียง 

เนื่องจากเป็นระเบียบวาระลับ 

 

1.2 ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์

บรรจง มไหสวริยะ) ขออนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวสุวพิชญ์ ค้าฮ้ัว) และหัวหน้างานบุคคล 

(นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์) ในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วม

ประชุมในระเบียบวาระลับด้วย 

มติที่ประชุม 

 อนุญาต 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 144/7/2564 วันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2564 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่  3.1 กรอบวงเงินค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามท่ี คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 144/7/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ 

ในหลักการการต้ังกรอบวงเงินในการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยเป็นการคาดการณ์

ภายใต้แนวคิดท่ีโรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ปกติ นั้น 

โรงเรียนได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบวงเงินจากท่ีเสนอในการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  ในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการส าหรับการให้บริการทางวิชาการ  ส าหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมรีะยะเวลาการ

ด าเนินงานตามแผน 14 เดือน  จึงได้ขอเสนอจัดท าค าของบประมาณในส่วนนี้ในกรอบวงเงินร้อยละ 20 ตามข้อก าหนด
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ของส านักงบประมาณ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผกูพันส่วนท่ีเหลือในการจัดท าค าของบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

อนึ่ง ในการประชุมระเบียบวาระนี้ นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ในฐานะ

ผู้แทนกรรมการโดยต าแหน่ง ขออนุญาตไม่เข้าร่วมพิจารณา และขอออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบ

วาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบและอนุญาต กรณี นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ผู้แทน

กรรมการโดยต าแหน่ง 
2. เห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  

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

ในหลักการเกี่ยวกับแผนการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 นั้น   

 โรงเรียนได้เสนอประธานกรรมการลงนามประกาศเกี่ยวกับการด าเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกจ านวน  

2 ฉบับ ได้แก่ 

1. ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก  ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2564  (โดยเป็นการเลื่อนสอบจากวันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2564 เป็นวันท่ี 16 มกราคม 2565) 

2. ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก  ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.3 ประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 144/7/2564 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2564 ได้ให้โรงเรียนทบทวนประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้ง นั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการ

แล้ว สรุปประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 6 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล 

4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการ

จัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด  

5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง 
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6. การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  

7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ 

8. การติดตามกฎระเบียบของราชการท่ีโรงเรียนน ามาใช้โดยอนุโลม : ความเสียหายต่อตนเองหรือของ

โรงเรียนอันเนื่องมาจากการไมป่ฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติ

คณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการท่ีโรงเรียนน ามาใช้โดยอนุโลม 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบประเด็นควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่โรงเรียนเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.4 ประเด็นความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 144/7/2564 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2564 ได้ให้โรงเรียนทบทวนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้ง นั้น 

 โรงเรียนได้ระดมความคิดในกลุ่มบริหารเพื่อวางทิศทางในอนาคต และสรุปออกมาเป็นประเด็นความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้ 

1. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนของ

โรงเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน และไม่สามารถท าให้พันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนฯ 

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรีนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

ไม่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนในลักษณะเดียวกันตามหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

โรงเรียนฯ 

3. การสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานของโรงเรียนมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ 

ในคณะกรรมการโรงเรียนภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน  (ความเสี่ยงเดิม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564) 

4. การสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการบรหิารจัดการการศึกษาส าหรับผูม้ี

ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเป็นผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการ  

(ความเสี่ยงเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

5. การสร้างหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความเสี่ยงท่ีจะไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

และสังคมในอนาคต 

6. การไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กร เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการท างาน

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ปรบัปรุงใหม่ ตามท่ีโรงเรียนเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 103/6/2564 วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564  

สรุปได้ดังนี้   

1. การจัดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับทีมบริหารของโรงเรียน (รอง

ผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน) จ านวน 21 คน และได้เชิญผู้บริหารโรงเรยีนในโครงการสนับสนุนการ

จัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เข้าร่วมอบรบจ านวน 13 คน รวม

ท้ังสิ้น 34 คน  

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของโรงเรียน 

2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยของบุคลากร โดยบุคลากรเป็นวิทยากร  

2.2 ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน ตามโครงการอบรมความรู้ด้านเวชภัณฑ์ยากับการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน โดยจัดให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน  

2.3 ด้านการเงินและการออม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรือ่งการบริหารการเงินส่วนบุคคล ด้าน

การออมทรัพย์ส าหรับใช้เป็นหลักประกันในการเตรียมความพร้อมส าหรับช่วงวัยเกษียณ  

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ ผ่านโครงการ

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนและโรงเรียนในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์  จ านวน  

3 โรงเรียน ใน 2 ประเทศ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.6 การประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งท่ี 142/5/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 

2564 เห็นชอบกรอบการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลว้น้ัน 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแล้ว  

และแจ้งการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน และตัวชี้วัดท่ี 3.1.2  

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.7 ทบทวนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 ตามท่ีคณะกรรมการโรงเรียนมมีติในระเบียบวาระลับ ให้มีหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ทบทวนประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 

ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าท่ียื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ตามมาตรา 102 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2564 นั้น   

 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2564  ประธานกรรมการโรงเรียนได้ลงนามหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณี
ดังกล่าวแล้ว ต่อมาโรงเรียนได้รับหนังสือจากส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0014/0877 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เพื่อตอบ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.8 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 

 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอผลการด าเนินการต่อท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบผลการสรรหาผู้อ านวยการ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ  
2. เห็นชอบให้ผู้รักษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ด ารงต าแหน่งต่ออีก 60 วัน นับจากวันท่ีผู้อ านวยการ

คนใหม่เข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  4.1 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 
 คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งท่ี 139/2/2564 วันท่ี 9 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติการส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ให้แก่นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564 จ านวน 235 คน   

และยังมีนักเรียนอีก 2 คนที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2564  ที่ประชุมได้มอบอ านาจให้ประธาน

กรรมการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการส าเร็จการศกึษา หากนักเรยีนดังกล่าวสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในวันท่ี 30 

เมษายน 2564   วันท่ี 20 มีนาคม 2564  ประธานกรรมการโรงเรียนได้อนุมัติส าเร็จการศึกษาเพิม่เติม จ านวน 1 คน  
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ซึ่งยังเหลืออีก 1 คน ท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 (วันท่ี 30 เมษายน 2564)  และต้องศึกษาต่อ 

ในปีการศึกษา 2564    

 ขณะนี้ นักเรียนดังกล่าวมีผลการเรียน  โครงงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2561) แล้ว เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2565 

 พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในกรณีดังกล่าว 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

1. กรณีนักเรียนไม่จบการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นกรณีแรกของโรงเรยีน ขอให้เป็นกรณีศึกษาหากเกิดกรณี

ลักษณะนี้ขึ้นอีก  

2. เสนอให้โรงเรียนพิจารณาถอดบทเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินการของโรงเรียนและแบ่งปันประสบการณ์กับ

โรงเรียนอื่น  

2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว  

มติที่ประชุม 
1. รับทราบเหตุผลกรณีนักเรียนไม่ส าเร็จการศึกษาตามเสนอ 
2. อนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นท่ี 28) เพิ่มเติม  

ตามท่ีโรงเรียนเสนอ 
3. เห็นชอบการบันทึกผลการเรียนทุกรายวิชาในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ

นักเรียน แต่จะไม่น าผลการเรียนรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน / สอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่านมาคิดค่าเฉลี่ยใน GPAX 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือน 
   ประจ าปี พ.ศ. 2544 
 ด้วยโรงเรียนได้ใช้ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจ าปี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544  และท่ีผ่านมา 

โรงเรียนได้ปรับรูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ชื่อในขณะนั้น) มาหลายครั้ง   

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 103/6/2564  วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 จึงเห็นชอบ

ให้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจ าปี  เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการโรงเรียนและ 

การบริหารจัดการในปัจจุบัน   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565: 

ไตรมาสที่ 1 

 ในการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน ของส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้

คณะกรรมการโรงเรียน มีอ านาจในการติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการ

ด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการบริการพิเศษด้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

 ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการด าเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คร้ังต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งท่ี 146/2/2565 ในวันท่ี 15 

มีนาคม 2565 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 

 

นางสาวศุภมาส เจือกโว้น  

และนางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 


