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คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ครั้งที่ 124/2/2562
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รายนามกรรมการที่เขาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน
2. ศาสตราจารย ดร. ประสาท สืบคา
3. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย นายแพทยธันย สุภัทรพันธุ ผูแทน
6. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ จําปรัตน ผูแทน
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. พีระ รัตนวิจิตร ผูแทน
8. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ ลิมปจํานงค
9. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(รองศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น เรืองเลิศปญญากุล รักษาการ
รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม
1. ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการโดยตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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รายนามผูเขารวมประชุม
1. นางพัชราภรณ เชี่ยววัฒนา
2. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย
3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ
4. ดร. อุษา จีนเจนกิจ
5. นายชิดเฉลิม คงประดิษฐ
6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
7. นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
8. นางสาวเกดสุภา จันทนาวิวฒ
ั น
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ
10. นางสาวศุภมาส เจือกโวน

ผูตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูชวยผูอาํ นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หัวหนาฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ชํานาญการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ ฝายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

เริ่มประชุมเวลา 15.15 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การเสียชีวิตของเจาหนาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
รักษาการในตําแหนงผูอาํ นวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงการเสียชีวิตของ
นางสาววริษา ทานัน เจาหนาที่ชาํ นาญการ ฝายกิจการนักเรียน ดวยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 123/1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น
โรงเรียนไดเสนอรายงานการประชุมดังกลาวแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 123/1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยไมมขี อแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 123/1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 ไดเห็นชอบ (ราง ระเบียบ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว นั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นชอบและลงนามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ
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พ.ศ. 2562 และโรงเรียนไดประสานเพื่อดําเนินการตามกระบวนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ ตามระเบียบดังกลาวแลว พรอมนี้ โรงเรียนไดสรุปและรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานให
ที่ประชุมทราบดังที่เสนอในวาระการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 123/1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ไดเห็นชอบ
(ราง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการโ รงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
และ (ราง ขอกําหนดในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อเสนอรัฐมนตรีวากระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมพัฒนาองคการมหาชน (กพม. เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตอไป นั้น
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน ไดลงนาม
ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป
ไดเห็นชอบขอกําหนดในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และโรงเรียนไดประสานเพื่อดําเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ ตามระเบียบดังกลาวแลว พรอมนี้ โรงเรียนไดสรุปและรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ ดังรายละเอียดที่เสนอในวาระการประชุม
มติที่ประชุม
1. รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
2. เห็นชอบใหการสรรหากระทําได 3 ทางพรอมกันคือ
(1) สมัครดวยตนเอง
(2) จากการเสนอชื่อ
(2.1) หนวยงานภายนอกที่เปนสถาบันการศึกษาหรือสมาคมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนแหงละ 1 ชื่อ โดยไดรับความยินยอมจากผูไ ดรับการเสนอชื่อ
(2.2) บุคลากรของโรงเรียน จํานวน 1 ชื่อ ตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กําหนด
(3) คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสาะหาผูที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 3.3 การคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเรียบรอยแลว โดยโรงเรียนจะรับมอบตัวนักเรียนที่ผานการคัดเลือก
เปนตัวจริง 240 คน ระหวางวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยในวันรายงานตัวโรงเรียนจะใหผูปกครองลงลายมือชื่อ
รับเงินจํานวน 3,500 บาท ซึ่งที่ผานมาเงินจํานวนนี้ โรงเรียนไดคํานวณเปนคาใชจายสําหรับชุดนักเรียน ชุดหอพัก
เครื่องนอน ฯลฯ คาใชจา ยที่เกี่ยวกับการเปนนักเรียนประจํา ดังนั้น หากมีการสละสิทธิ์ จะตองชดใชเงินจํานวน
1.5 เทา เนื่องจากเงินจํานวนดังกลาวนับรวมเปนหนึ่งในทุนการศึกษาที่ไดรับจากโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ
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มติที่ประชุม
รับทราบ พรอมใหขอคิดเห็นวา โรงเรียนควรทําขอมูลเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับโรงเรียนที่นักเรียนผานการ
คัดเลือกจํานวนมาก มีอัตราการสละสิทธิ์มากนอยเพียงไร และดวยเหตุผลใด
ระเบียบวาระที่ 3.4 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
ตามที่คณะกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไดเห็นชอบให
โรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562 และโรงเรียนไดรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานมาโดยตลอดนั้น โรงเรียนจึงไดสรุปหลักการในการจัดทําหลักสูตรฯ ตอที่ประชุม
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบเอกสารในสวนที่เปนเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2562
โดยจะตองมีการวิเคราะหและออกแบบกิจกรรมที่จะจัดใหแกนักเรียน
2. เห็นชอบใหเริ่มใชหลักสูตรดังกลาวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนไดประเมินผลการเรียนรูนักเรียน ปการศึกษา 2561 เรียบรอยแลว จึงขอเสนอคณะกรรมการ
โรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 จํานวน 236 คน
ในการนี้ โรงเรียนไดกําหนดจัดงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อมอบ
ประกาศนียบัตรใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรใหแก
นักเรียนที่มีผลงานดีเดนดานตาง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนไดเชิญ นายกานต ตระกูลฮุน กรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน บริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน มาปาฐกถาพิเศษ ใหแกนักเรียนที่สาํ เร็จการศึกษา ดวย
มติที่ประชุม
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 จํานวน 236 คน
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 รายงานผล
การสอบบัญชีและการประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน สําหรับงวดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ไดพิจารณารายงานดังกลาวแลว
มติที่ประชุม
1. รับรองรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงรายงานผลการตรวจสอบบัญชีฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ
ครั้งที่ 125/3/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562
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ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาผูสอบบัญชีและประเมินการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการสอบบัญชีและประเมินการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีบริษัทเสนอราคา 2 แหง คือ บริษัทสํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด และบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 พิจารณาแลวเห็นวา
ถึงแมวาบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะเสนอราคาสูงกวา แตมีผลงานที่เห็นควรพิจารณาเลือกบริษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด จึงเสนอใหดําเนินการตรวจสอบอยางตอเนื่องไปกอน เนื่องจาก
(1) ไดเปรียบเทียบรายงานผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กับรายงานผลการตรวจสอบของบริษัท สํานักงานสามสิบสี่ออดิต จํากัด ที่ผา นมา พบวามีความละเอียดและ
ชัดเจนกวา โดยเฉพาะเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
(2) การตรวจสอบดานขอมูลสารสนเทศ จะใชผูที่มีความรูดานระบบขอมูลสารสนเทศโดยตรงมาเปน
ผูตรวจสอบ ซึ่งเปนคนละชุดกับผูตรวจสอบดานการเงิน
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเสนอ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพื่อขอความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อดําเนินการสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 4.4 การขึ้นเงินเดือนและการจายเงินเพิ่มพิเศษใหแกเจาหนาที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
(ระเบียบวาระลับ
ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 โรงเรียนใชผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 โรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น 155 คน
จําแนกเปนเจาหนาที่ 137 คน ลูกจางสัญญารายป 12 คน และลูกจางชาวตางประเทศ 6 คน
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 87/1/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 พิจารณาแลว
ไดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแลว
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.5 การประเมินผูอาํ นวยการและผูบริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องคการมหาชน ไดกําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่กาํ กับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน โดย
จะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ
มติที่ประชุม
1. ในการประเมินผูอํานวยการ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เปนกรรมการโรเงรียน
และผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก เปนผูประเมิน
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ
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2. ในการประเมินผูบริหารระดับสูงที่รองจากผูอํานวยการ 1-2 ระดับ กําหนดใหเปนการประเมินรอง
ผูอํานวยการและผูชวยผูอาํ นวยการ และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เปนกรรมการโรเงรียนและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก และผูอํานวยการ เปนผูประเมิน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี (ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฝายคลังและพัสดุ ไดจัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ไดพิจารณาแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการฝากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนไดแบงเงินอุดหนุนเปน 2 งวด และมีการนําฝากกับธนาคารและสถาบัน
การเงิน ดังนี้
• งวดที่ 1 นําฝาก ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน บัญชีออมทรัพย
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน บัญชีเงินฝากประจํา 3 เ ดือน และบัญชีฝากประจํา 6 เดือน
• งวดที่ 2 นําฝาก ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน บัญชีเงิน
ฝากประจํา 3 เดือน และบัญชีฝากประจํา 6 เดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 ความกาวหนาในการใหบริการดานวิชาการและการบริหารจัดการ : ความรวมมือกับโรงเรียน
เครือขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการกับวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด
1. โครงการ “การพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ
โรงเรียนไดรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดรับการพัฒนาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป จาก “โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพิเศษวิทยาศาสตร” ในรุนที่ 1 2
3 และ 4 ที่มีความพรอมในตาง ๆ เพื่อพัฒนาเปนโรงเรียนศูนยขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด รุนที่ 2 จํานวน 12 โรงเรียน ซึ่งจะตองมี
ความพรอมในดานตาง ๆ
ในการพัฒนาโรงเรียนศูนยขยายผลฯ รุนที่ 2 นั้น ครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียนศูนย
ขยายผลฯ รุนที่ 2 จะไดรับการเตรียมความพรอมเปนวิทยากรศูนย จากวิทยากรที่เปนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ
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จากโรงเรียนศูนยขยายผลรุนที่ 1 โดยมีครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนพี่เลี้ยง ทั้งนี้โรงเรียนศูนยขยายผล ฯ รุนที่ 1
ไดรวมกลุมกันในแตละภูมภิ าค เพื่อผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการเตรียมความพรอมวิทยากรโรงเรียน
ศูนยขยายผลรุนที่ 1 และจับคูเปนโรงเรียนคูพัฒนา เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู ใหคําแนะนํา นิเทศ ติดตาม การดําเนินการ
ระหวางกัน และหลังจากอบรมการเตรียมความพรอมเปนวิทยากรศูนย โรงเรียนศูนขยายผลฯ รุนที่ 2 จะตองนําสิ่งที่
ไดจากการอบรมมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของตน กอนนําไปขยายผลตอใหกบั โรงเรียนเครือขาย
ในจังหวัด ซึ่งจะเริ่มขยายผลองคความรูใหกับโรงเรียนเครือขายในจังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดเชิญชวนใหโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง สมัครเขา
เปนโรงเรียนศูนยขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัด โดยมีเงื่อนไขวาจะตองมีจํานวนและขนาดของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดตามตามเกณฑที่โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณกําหนด
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง ไดสมัครเขารวมเปนโรงเรียนศูนยขยายผล ฯ
พรอมทั้งไดเสนอขอมูลของโรงเรียนเครือขายในจังหวัดใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณพิจารณา ผลปรากฏวา โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยผานเกณฑการคัดเลือกเปนโรงเรียนศูนยขยายผลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 11 แหง สําหรับโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จะตองหาโรงเรียนเครือขายในจังหวัด
เพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการในปงบประมาณตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งตอไป
โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและประเด็นการประชุมที่สําคัญสําหรับการประชุมในรอบหนึ่งป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหมีการประชุมกรณีพิเศษ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และการสรรหาผูอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในทันตามเงื่อนเวลาทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนด
2. รับทราบกําหนดการประชุมตามวาระปกติ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 6.2 การขอลาออกของผูอ ํานวยการ
รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา
มีความจําเปนตองลากิจเพื่อดูงานโครงการจัดตั้ง KOSEN รวมกับคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 14-19 เมษายน 2562 และมีความประสงคจะ
ลาพักผอนกับครอบครัวที่ตางประเทศ ระหวางวันที่ 20-30 เมษายน 2562 รวม 7 วันทําการ
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จากเหตุดังกลาว เห็นวาการลากิจและลาพักผอนเปนระยะเวลานานในชวงปลายของการรักษาการใน
ตําแหนง ไมเปนการเหมาะสมและไมเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบงั คับบัญชา จึงขออนุญาตลาออกจากการรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ หลังจากการแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 16 แลวเสร็จ ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เปนเจาภาพ โดยขอใหมผี ลตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2562 เปนตนไป
มติที่ประชุม
รับทราบและเขาใจเจตนารมณของ รองศาสตราจารย ดร. วิวฒ
ั น เรืองเลิศปญญากุล แตเนื่องจากไม
สามารถคาดการณไดวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จในชวงเวลาใด ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนเปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอให รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล รักษาการในตําแหนงตอไป
จนกวากระบวนการสรรหาจะแลวเสร็จ โดยชวงที่เดินทางไปในโครงการศึกษาดูงานโครงการจัดตั้ง KOSEN ณ ประเทศ
ญี่ปุน ระหวางวันที่ 14-19 เมษายน 2562 ใหเปนการไปปฏิบัติหนาทีใ่ นตางประเทศ เนื่องจากเห็นวาโครงการดังกลาว
เปนโครงการที่มีประโยชนตอการศึกษาและตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และเห็นชอบใหลาพักผอน ระหวางวันที่
20-30 เมษายน 2562
เลิกประชุมเวลา 17.55 น.

นางสาวสุวพิชญ คาฮั้ว
ผูบันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ
ครั้งที่ 125/3/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562

