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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 131/9/2562 
วันจันทร์ที่ 18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 

เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมครั้งที่ 129/7/2562 (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์) 

 
pooh  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 129/7/2562 

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุม  ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2.  ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

5.  ดร. สัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

6.  ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ) 

กรรมการโดยแหน่ง 

9.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ์  จ าปีรัตน์     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

10.  เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

(ว่าท่ีร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา     ผู้แทน) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

11.  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 

12.  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ขอลาประขุม 

1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายอนุวัฒน์  จงยินดี ประธานกรรมการตรวจสอบ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

2.  นางพัชราภรณ์  เชี่ยววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

3.  นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

4.  นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

5.  นางสาวธวชินี  โรจนาวี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

6.  นายคมกริช  สุนทรา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

7.  นางสาวสถาพร  วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ 

8.  นายภาณุพงศ์  ไม้สนธ์ิ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

9.  ดร. นคร  จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ 

10.  นางสาวจตุภรณ์  สวัสด์ิรักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 

11.  นางสาวนิธิกานต์  คิมอิ๋ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

12.  นางปภากร  วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 

13.  นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

14.  นางสาวเกดสุภา  จันทนานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

15.  นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  ฝ่ายอ านวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.1 การประชุมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการองค์การมหาชนและ

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 

 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

คณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ในส่วนของโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ์ มีประธานกรรมการ (ดร. ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  

ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน  ได้เข้าร่วมประชุมด้วย   

 ในการประชุมดังกล่าว  ประธานกรรมการได้ยกประเด็นเรื่องสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรและการจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  พร้อมเสนอให้โรงเรยีนศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานท่ีมีลักษณะเดียวกันเพื่อเป็นคู่เทียบในการ

ค านวณหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร  
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งท่ี 128/6/2562 เมื่อวันท่ี 

10 กันยายน  2562   

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าสอบคัดเลือก ระหว่างวันท่ี 1-31 สิงหาคม 2562 ร่วมกับ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  (12 แห่ง) โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน   

โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (19 แห่ง)  

สถาบันโคเซ็น ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และสถาบันโคเซ็นของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้สมัคร จ านวน 21,169 คน  

 ขณะนี้ อยู่ระหวา่งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ โดยจะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2562  และด าเนินการสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 

 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้เกณฑ์การประเมินทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

นักเรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 พร้อมท้ังได้เสนอขอความเห็นชอบในการใช้

รายวิชาเลือกของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 และ 2562 ร่วมกนัได้ เพื่อความหลากหลาย

ในการเลือกเรียนของนักเรียน และการปรับหน่วยการเรียนของรายวิชาเลือก “ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี” จาก 0.5 

หน่วยกิต เป็น 1.0 หน่วยกิต 

มติที่ประชุม 

1. รับทราบความก้าวหน้าในการใช้เกณฑ์การประเมินทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  

ตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 

2. เห็นชอบให้ใช้รายวิชาเลือกของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 และ 2562 ร่วมกันได้ 

3. เห็นชอบให้โรงเรียนปรับปรุงหน่วยการเรียนของรายวิชาเลือก “ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี”  

จาก 0.5 หน่วยกิต เป็น 1.0 หน่วยกิต 
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ระเบียบวาระที่ 3.3 (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 ความในหมวด 8 ข้อ 56 ของขอ้บังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 

ดังกล่าว ก าหนดว่า “ให้โรงเรียนสามารถจัดต้ังกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ระเบียบ

แต่ละกองทุนให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”   

 โรงเรียนจึงได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

มติที่ประชุม 

 ให้โรงเรียนน าข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุง และยกร่างเสนออีกครั้ง   

 

ระเบียบวาระที ่ 3.4 (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง  โรงเรียนจึงขอเสนอปรับปรุง

ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561  ในประเด็นของการรับเงินและการ

จ่ายเงินผ่านระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ 

มตทิี่ประชุม 

 เห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับฯ  พร้อมเน้นย้ าให้โรงเรียนตระหนักถึงระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการตรวจสอบ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ตามท่ี คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งท่ี 128/6/2562 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2562  ได้รับทราบรายงานผลการ

ตรวจสอบ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.6 การปรับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมคร้ังที่ 90/4/2562  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ได้อนุมัติ 

ในหลักการให้โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาด ารงต าแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน  และเห็นชอบการจ่ายคา่ตอบแทนให้กับ

หัวหน้างาน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปพลางก่อน 

มติที่ประชุม 

1. รับทราบมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในการอนุมัติหลักการให้โรงเรียนแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีมาด ารง

ต าแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน 

2. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หัวหน้างาน โดยใช้กล่องเงินเดือนในกล่องบริหาร 1 

(บ.1) ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เป็นพลางก่อน 
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ระเบียบวาระที่ 3.7 การสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ระเบียบวาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการสรรหารองผูอ้ านวยการ ได้รายงานผลการสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

มติที่ประชุม 

 เหน็ชอบผลการสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อ านวยการเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 การกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี 

 ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการหรือท าสัญญา

ผูกพันแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการ

โรงเรียน เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี้  (1) รายจ่ายประเภทเพื่อการด าเนินการ จ านวน  33 รายการ  (2)  รายจ่าย

ประเภทเพื่อการลงทุน  จ านวน 7 รายการ   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการกันเงินไว้จ่ายเหล่ือมปี ตามท่ีโรงเรียนเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 โรงเรียนได้ประมาณการรายรบั-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และรายละเอียดของ

งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเสนอ  และใหโ้รงเรียน

ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพจิารณาอีกครั้ง 

  

ระเบียบวาระที่ 4.3 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค 0409.2/ว 123 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ได้

ก าหนด หลักเกณฑ์ปฎิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงายของรัฐ ดังนี้  “ข้อ 13 (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของหน่วยงานของ

รัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ” 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 39/3/2562 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้น าเสนอ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพือ่ขอความเห็นชอบ  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 2 สิงหาคม 

2561 มมีติเห็นชอบแนวทางการจัดท าร่างสัญญาจ้างผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน  เพื่อเป็นตัวอย่างและ

อ านวยความสะดวกให้องค์การมหาชนไปปรับใช้ในการก าหนดสัญญาจ้างให้มีความรัดกุม เหมาะสม และถูกต้อง 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 90/4/2562  เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  

เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบ (รา่ง) สัญญาจ้างเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

มติที่ประชุม 

 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวนรายละเอียดใน (ร่าง) สัญญาจ้างฯ อีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของคณะกรรมการและ

ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 

 หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 10  ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2562  ได้แจ้งแนวทางการก าหนด

เครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ของผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การมหาชน  เพื่อให้น ามาปรับใช้

ตามความเหมาะสมเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน   

 พระราชกฤษฎีกา จัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

มาตรา 19  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซึ่งกิจการและการด าเนินการของโรงเรียน  เพื่อให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อ านาจหน้าท่ีเช่นว่านี้ให้รวมถึง  (1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ

ข้อก าหนดเกี่ยวกับโรงเรียนในเรื่องดังต่อไปนี้  (ฌ)  การก าหนดเครื่องแบบผู้อ านวยการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง และ

เครื่องหมายโรงเรียน 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ในการประชุมครั้งท่ี 90/4/2562  เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562  

จึงเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562   

ต่อคณะกรรมการโรงเรียน  พรอ้มกับข้อเสนอเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว)   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562  และเห็นชอบ

ใหก้ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายเครื่องแบบพิธีการให้แก่บุคลากรท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว จากกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน  
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ระเบียบวาระที่ 4.6 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  

(ระเบียบวาระลับ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เงินรางวัลผลการด าเนินงานขององค์กร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระเบียบวาระลับ) 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 กรอบอัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล ครั้งท่ี 90/4/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติกรอบ

อัตราก าลังบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 204 อัตรา 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562  ได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ และมีมติให้ปรับแผนดังกล่วเพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจน

ขึ้น  ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาในการประชมุครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายในซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  พรอ้มให้น าเสนอคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5.4 สรุปการประชุมร่วมฯ  

 จากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  ผู้แทนนักเรียนเก่า-นักเรียนปัจจุบัน และบุคลากรโรงเรียน เมื่อวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้เสนอรายงานสรุปการระดมความคิดและข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  พร้อมท้ังได้เสนอ

แผนยุทธศาสตร์ท่ีได้จากการรวบรวมข้อเสนอจากท่ีประชุมร่วมฯ  

มติที่ประชุม 

 รับทราบรายงานสรุปการระดมความคิดฯ   
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ระเบียบวาระที่ 5.5 กิจกรรมวัดไร่ขิง x MWIT: 30th Anniversary Family Run และ MWIT Science Run II 

 โรงเรียนได้ร่วมกับชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์งาน

ครบรอบ 30 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนี้ 

1. กิจกรรม “วัดไร่ขิง x MWIT : 30th Anniversary Family Run”   

2. กิจกรรม MWIT Science Run II  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป 

 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ในวันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

  

 

เลิกประชุมเวลา 18.10 น. 

 

นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

  


