-12รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 122/7/2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ หองประชุมกิ่งกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ

รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
4. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
6. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ จําปรัตน ผูแทน
7. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค
8. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม
1. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
2. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
3. ดร. ฉันทวิทย สุชาตานนท
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุวพิชญ คาฮัว้
2. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง

หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

-13เริ่มประชุมเวลา 15.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ไดประกาศใ นราชกิจจา
นุเบกษา หนา 98-106 เลมที่ 135 ตอนที่ 98ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แลว ซึ่งมีผลบังคับใชถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 หลักเกณฑการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ความในมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีผล
ใหคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ชุดปจจุบันยังคงอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวาประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
โรงเรียนจึงไดเสนอรางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. .... กอนเสนอ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาใหความเห็นชอบ เพือ่ แตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
ดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม
ใหโรงเรียนปรับแกระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยใหเพิ่มเติมวิธีการเดิม
ที่เคยปฏิบัตมิ าบรรจุไวในระเบียบนี้
ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาดวยการยื่นบัญชี การตรวจสอบ
ทรัพยสินและหนี้สินของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 158 และการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการยื่นบัญชี พ.ศ.
2561 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอน 87 ก วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง กําหนดตําแหนงของผูมีหนาที่
ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
(7 ผูดาํ รงตําแหนงระดับสูง
7.8.8 องคการมหาชน
7.8.8.17 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ข. ผูอ ํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

-14ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑของผูซ ึ่งอยูกินกัน
ฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสอันถือวาเปนคูสมรส พ.ศ. 2561
โดยที่ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหใชบังคับ
เมื่อพนกําหนด 30 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉะนัน้ คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตองยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนีส้ ินทั้งของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
1. ในกรณีที่เปนเการเขารับตําแหนง ใหยื่นภายใน 60 วันนับแตวันถัดจากวันเขารับตําแหนง
2. ในกรณีที่เปนการพนจากการเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ ใหยื่นภายใน 60 วันนับแตวันถัดจากวันพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
3. ในกรณีทุก 3 ปตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ ใหยื่นภานใน 60 วันนับแตวัน
ถัดจากวันดํารงตําแหนงครบทุก 3 ป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 คาตอบแทนพื้นฐานของผูอ ํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ : การลาออกของผูอํานวยการโรงเรียน

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น เรืองเลิศปญญากุล รักษาการในตําแหนงผูอ ํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตอไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอาํ นวยการจะแลวเสร็จ
2. เนื่องจากขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ขอ 12
วรรค 4 กําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงของรองผูอ ํานวยการและผูช วยผูอ ํานวยการ สิ้นสุดตามวาระการดํารง
ตําแหนงผูอ ํานวยการ ที่ประชุมจึงมีมติใหผูที่ปฏิบัตหิ นาที่ในตําแหนงทั้งสองดังกลาว ปฏิบัตหิ นาที่ในฐานะ
รักษาการ ไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอ ํานวยการจะแลวเสร็จ

เลิกประชุมเวลา 17.30. น.
นางสาวสุวพิชญ คาฮัว้
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุ ม คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ครั้ ง ที่ 123/1/2562 วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

