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รายนามผูเขารวมประชุม 
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เร่ิมประชุมเวลา 15.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การเสียชีวิตของเจาหนาท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงการเสยีชีวิตของ 

นางสาววริษา  ทานัน  เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายกิจการนักเรียน  ดวยโรคมะเร็ง  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 123/1/2562  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 น้ัน  

โรงเรียนไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว 

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 123/1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  โดยไมมขีอแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 123/1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 ไดเห็นชอบ (ราง ระเบียบ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  วาดวยหลักเกณฑและวธิีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา 

ใหความเห็นชอบแลว น้ัน   

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นชอบและลงนามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวย

หลักเกณฑและวธิีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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พ.ศ. 2562 และโรงเรียนไดประสานเพ่ือดําเนินการตามกระบวนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิฯ ตามระเบียบดังกลาวแลว  พรอมน้ี โรงเรียนไดสรุปและรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานให 

ที่ประชุมทราบดังที่เสนอในวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมคร้ังที่ 123/1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ไดเห็นชอบ  

(ราง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลกัเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการโ รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

และ (ราง ขอกําหนดในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมพัฒนาองคการมหาชน (กพม. เพ่ือรับทราบและ

ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตอไป น้ัน 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน ไดลงนาม  

ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป  

ไดเห็นชอบขอกําหนดในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และโรงเรียนไดประสานเพ่ือดําเนินการ

ตามกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ ตามระเบียบดังกลาวแลว  พรอมน้ี โรงเรียนไดสรุปและรายงานความกาวหนา 

ในการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ  ดังรายละเอียดที่เสนอในวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม  

1. รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

2. เห็นชอบใหการสรรหากระทําได 3 ทางพรอมกันคือ  

(1) สมัครดวยตนเอง 

(2) จากการเสนอช่ือ 

(2.1) หนวยงานภายนอกที่เปนสถาบันการศึกษาหรือสมาคมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนแหงละ 1 ช่ือ  โดยไดรับความยินยอมจากผูไดรับการเสนอช่ือ 

(2.2) บุคลากรของโรงเรียน จํานวน 1 ช่ือ ตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด 

(3) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสาะหาผูที่มคีุณสมบัติเหมาะสม  

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 

 โรงเรียนไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเรียบรอยแลว  โดยโรงเรียนจะรับมอบตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือก

เปนตัวจริง 240 คน ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยในวันรายงานตัวโรงเรียนจะใหผูปกครองลงลายมือช่ือ

รับเงินจํานวน 3,500 บาท  ซ่ึงที่ผานมาเงินจาํนวนน้ี โรงเรียนไดคํานวณเปนคาใชจายสําหรับชุดนักเรียน ชุดหอพัก 

เคร่ืองนอน ฯลฯ  คาใชจายที่เก่ียวกับการเปนนักเรียนประจํา  ดังน้ัน หากมีการสละสิทธิ์ จะตองชดใชเงินจํานวน  

1.5 เทา  เน่ืองจากเงินจํานวนดังกลาวนับรวมเปนหน่ึงในทุนการศึกษาที่ไดรับจากโรงเรียน 
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มติท่ีประชุม 

 รับทราบ  พรอมใหขอคิดเห็นวา โรงเรียนควรทําขอมูลเชิงวิเคราะหเก่ียวกับโรงเรียนที่นักเรียนผานการ

คัดเลือกจาํนวนมาก มีอัตราการสละสทิธิ์มากนอยเพียงไร และดวยเหตุผลใด 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.4 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคร้ังที่ 118/3/2561  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไดเห็นชอบให

โรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562  และโรงเรียนไดรายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินงานมาโดยตลอดน้ัน  โรงเรียนจึงไดสรุปหลักการในการจัดทาํหลักสูตรฯ ตอที่ประชุม 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบเอกสารในสวนที่เปนเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศกัราช 2562  

โดยจะตองมีการวิเคราะหและออกแบบกิจกรรมที่จะจัดใหแกนักเรียน  

2. เห็นชอบใหเร่ิมใชหลักสูตรดังกลาวกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 

 โรงเรียนไดประเมินผลการเรียนรูนักเรียน ปการศึกษา 2561 เรียบรอยแลว จึงขอเสนอคณะกรรมการ

โรงเรียนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 จาํนวน 236 คน 

 ในการน้ี โรงเรียนไดกําหนดจัดงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพ่ือมอบ

ประกาศนียบัตรใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรใหแก

นักเรียนที่มีผลงานดีเดนดานตาง ๆ นอกจากน้ีโรงเรียนไดเชิญ นายกานต  ตระกูลฮุน กรรมการกิจการสังคมเพ่ือ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน บริษทั ปูนซิเมนตไทย จาํกัด (มหาชน มาปาฐกถาพิเศษ ใหแกนักเรียนที่สาํเร็จการศึกษา ดวย 

มติท่ีประชุม 

 อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 จาํนวน 236 คน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานการสอบบญัชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  โดยนางสาวอริสา ชุมวสิูตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 รายงานผล

การสอบบญัชีและการประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน สําหรับงวดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ไดพิจารณารายงานดังกลาวแลว  

มติท่ีประชุม 

1. รับรองรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงรายงานผลการตรวจสอบบัญชีฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 



[ 5 ] 

การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณพีิเศษ : วาระลบั  

ครั้งท่ี 125/3/2562  วันท่ี 22 เมษายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 การพิจารณาผูสอบบญัชีและประเมินการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในการสอบบญัชีและประเมินการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

มีบริษัทเสนอราคา 2 แหง คือ บริษัทสาํนักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด และบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด   

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 พิจารณาแลวเห็นวา 

ถึงแมวาบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด จะเสนอราคาสูงกวา แตมีผลงานที่เห็นควรพิจารณาเลือกบริษัทสอบบญัชี 

ธรรมนิติ จํากัด จึงเสนอใหดําเนินการตรวจสอบอยางตอเน่ืองไปกอน เน่ืองจาก 

(1) ไดเปรียบเทยีบรายงานผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 กับรายงานผลการตรวจสอบของบริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดิต จาํกัด ที่ผานมา พบวามคีวามละเอียดและ

ชัดเจนกวา โดยเฉพาะเร่ืองการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

(2) การตรวจสอบดานขอมลูสารสนเทศ จะใชผูที่มีความรูดานระบบขอมูลสารสนเทศโดยตรงมาเปน 

ผูตรวจสอบ ซ่ึงเปนคนละชุดกับผูตรวจสอบดานการเงิน 
 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบใหเสนอ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพ่ือขอความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

เพ่ือดําเนินการสอบบญัชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 การขึ้นเงินเดือนและการจายเงินเพ่ิมพิเศษใหแกเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562  

(ระเบียบวาระลับ  

 ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562  โรงเรียนใชผลการประเมินผลการปฏบิัติงานตาม

ภาระงานในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561  โดย ณ วันที ่1 กุมภาพันธ 2562  โรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น 155 คน 

จําแนกเปนเจาหนาที่ 137 คน ลูกจางสัญญารายป 12 คน และลูกจางชาวตางประเทศ 6 คน   

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 87/1/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  พิจารณาแลว 

ไดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การประเมินผูอาํนวยการและผูบริหารระดับสงู (ระเบียบวาระลับ  

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เร่ืองแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

องคการมหาชน ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่กํากับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน  โดย

จะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ  

มติท่ีประชุม 

1. ในการประเมินผูอํานวยการ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เปนกรรมการโรเงรียน

และผูทรงคุณวุฒภิายนอก เปนผูประเมิน 
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2. ในการประเมินผูบริหารระดับสูงที่รองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ  กําหนดใหเปนการประเมินรอง

ผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ  และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เปนกรรมการโรเงรียนและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอก  และผูอํานวยการ เปนผูประเมิน 

  

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานการเงนิและการบัญช ี(ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ฝายคลังและพัสดุ ไดจัดทาํรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ไดพิจารณาแลว 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานการฝากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดแบงเงินอุดหนุนเปน 2 งวด และมีการนําฝากกับธนาคารและสถาบัน

การเงิน ดังน้ี 

• งวดที่ 1  นําฝาก ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน บัญชีออมทรัพย 

และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน บัญชีเงินฝากประจํา 3 เ ดือน และบัญชีฝากประจํา 6 เดือน 

• งวดที่ 2  นําฝาก ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 ทีธ่นาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน บัญชีเงิน

ฝากประจํา 3 เดือน และบัญชีฝากประจํา 6 เดือน 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ความกาวหนาในการใหบริการดานวิชาการและการบริหารจัดการ : ความรวมมือกับโรงเรียน

เครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการกับวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงักัด สพฐ. ในจังหวัด 

1. โครงการ “การพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

 โรงเรียนไดรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการพัฒนาจากโรงเรียนมหิดลวิทยา-

นุสรณมาอยางตอเน่ืองเปนเวลา 3 ป จาก “โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศกึษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” ในรุนที่ 1 2 

3 และ 4 ที่มีความพรอมในตาง ๆ  เพ่ือพัฒนาเปนโรงเรียนศูนยขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุนที่ 2 จาํนวน 12 โรงเรียน ซ่ึงจะตองมี

ความพรอมในดานตาง ๆ  

 ในการพัฒนาโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 น้ัน ครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียนศูนย 

ขยายผลฯ รุนที่ 2 จะไดรับการเตรียมความพรอมเปนวิทยากรศูนย จากวิทยากรที่เปนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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จากโรงเรียนศูนยขยายผลรุนที่ 1 โดยมคีรูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพ่ีเลี้ยง  ทั้งน้ีโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 1   

ไดรวมกลุมกันในแตละภูมภิาค เพ่ือผลัดเปลีย่นหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการเตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียน 

ศูนยขยายผลรุนที่ 1 และจบัคูเปนโรงเรียนคูพัฒนา เพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู ใหคําแนะนํา นิเทศ ติดตาม การดําเนินการ

ระหวางกัน  และหลังจากอบรมการเตรียมความพรอมเปนวิทยากรศูนย  โรงเรียนศูนขยายผลฯ รุนที่ 2 จะตองนําสิ่งที่

ไดจากการอบรมมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของตน กอนนําไปขยายผลตอใหกับโรงเรียนเครือขาย

ในจังหวัด ซ่ึงจะเร่ิมขยายผลองคความรูใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2. การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเชิญชวนใหโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยัทั้ง 12 แหง สมคัรเขา

เปนโรงเรียนศูนยขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในจังหวัด โดยมีเง่ือนไขวาจะตองมจีํานวนและขนาดของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดตามตามเกณฑที่โรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณกําหนด   

 โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ทั้ง 12 แหง ไดสมัครเขารวมเปนโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ  

พรอมทั้งไดเสนอขอมูลของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณา  ผลปรากฏวา โรงเรียน

วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยัผานเกณฑการคัดเลือกเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จํานวน 11 แหง  สาํหรับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี จะตองหาโรงเรียนเครือขายในจังหวัด

เพ่ิมเติมเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคร้ังตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและประเด็นการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมในรอบหน่ึงป  

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบใหมีการประชุมกรณีพิเศษ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพ่ือพิจารณาการสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และการสรรหาผูอํานวยการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในทันตามเง่ือนเวลาทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนด 

2. รับทราบกําหนดการประชุมตามวาระปกติ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การขอลาออกของผูอํานวยการ 

 รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลิศปญญากุล  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา 

มีความจาํเปนตองลากิจเพ่ือดูงานโครงการจัดต้ัง KOSEN รวมกับคณะทาํงานจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวนัที่ 14-19 เมษายน 2562 และมีความประสงคจะ 

ลาพักผอนกับครอบครัวที่ตางประเทศ ระหวางวันที่ 20-30 เมษายน 2562  รวม 7 วันทําการ   
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การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณพีิเศษ : วาระลบั  

ครั้งท่ี 125/3/2562  วันท่ี 22 เมษายน 2562 
 

 จากเหตุดังกลาว  เห็นวาการลากิจและลาพักผอนเปนระยะเวลานานในชวงปลายของการรักษาการใน

ตําแหนง  ไมเปนการเหมาะสมและไมเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบงัคับบญัชา  จึงขออนุญาตลาออกจากการรักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการ หลังจากการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติคร้ังที่ 16 แลวเสร็จ ซ่ึงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เปนเจาภาพ   โดยขอใหมผีลต้ังแตวันที่ 12 เมษายน 2562 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบและเขาใจเจตนารมณของ รองศาสตราจารย ดร. ววิฒัน  เรืองเลิศปญญากุล  แตเน่ืองจากไม

สามารถคาดการณไดวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จในชวงเวลาใด  ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารจัดการ

โรงเรียนเปนไปอยางตอเน่ือง จึงขอให รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล รักษาการในตําแหนงตอไป

จนกวากระบวนการสรรหาจะแลวเสร็จ  โดยชวงที่เดินทางไปในโครงการศึกษาดูงานโครงการจัดต้ัง KOSEN ณ ประเทศ

ญี่ปุน ระหวางวันที่ 14-19 เมษายน 2562  ใหเปนการไปปฏบิัติหนาทีใ่นตางประเทศ  เน่ืองจากเห็นวาโครงการดังกลาว

เปนโครงการที่มีประโยชนตอการศึกษาและตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และเห็นชอบใหลาพักผอน ระหวางวันที่ 

20-30 เมษายน 2562 

 

เลิกประชุมเวลา 17.55 น. 

 

 

นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลิศปญญากุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


