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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 123/ 1/2562   วันที่  15 มกราคม พ.ศ.  2562  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

ครั้งที่ 122/7/2561 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมกิ่งกมล  โรงแรมเดอะสุโกศล  กรุงเทพ 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภมูรัิตน ประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวนิ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นางเยาวลกัษณ  จําปรัตน    ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

7. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(ศาสตราจารย ดร. ชูกจิ  ลมิปจํานงค  

กรรมการโดยตําแหนง 

8. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลศิปญญากุล  

กรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการท่ีขอลาประชมุ 

1. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

3. ดร. ฉันทวทิย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

5. เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

 

รายนามผูเขารวมประชมุ 

1. นางสาวสวุพิชญ  คาฮัว้ หัวหนาฝายอาํนวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ เจาหนาท่ีชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 123/ 1/2562   วันที่  15 มกราคม พ.ศ.  2562  

เริ่มประชุมเวลา 15.40 น. 

ระเบยีบวาระท่ี 1 พระราชกฤษฎกีาจัดต้ังโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561  

 พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561  ไดประกาศใ นราชกจิจา

นุเบกษา หนา 98-106 เลมท่ี 135 ตอนท่ี 98ก  วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 แลว  ซึ่งมผีลบังคับใชถัดจากวนั

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  คือ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 หลักเกณฑการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ 

 ความในมาตรา 17 แหงพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 มผีล

ใหคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ชุดปจจุบันยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนนิการตอไปจนกวาประธาน

กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒุซิึ่งไดรับการแตงตัง้ใหมเขารับหนาท่ี 

 โรงเรียนจึงไดเสนอรางโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวธีิการสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒุใินคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ พ.ศ. ....  กอนเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือแตงตัง้คณะอนกุรรมการสรรหาและ

ดําเนนิการตอไป 

มติท่ีประชมุ 

 ใหโรงเรียนปรับแกระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวธีิการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒ ิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยใหเพ่ิมเตมิวธีิการเดมิ 

ท่ีเคยปฏบัิตมิาบรรจุไวในระเบียบนี้ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 3 ระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ พ.ศ. 2561 

 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิวาดวยการย่ืนบัญช ีการตรวจสอบ

ทรัพยสนิและหนี้สนิของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 158  และการดาํเนนิคดท่ีีเกี่ยวของกับการย่ืนบัญช ีพ.ศ. 

2561 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอน 87 ก  วันพฤหัสบดท่ีี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   

 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ เร่ือง กําหนดตําแหนงของผูมหีนาท่ี

ย่ืนบัญชทีรัพยสนิและหนี้สนิตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561   

 (7 ผูดาํรงตําแหนงระดับสูง   

7.8.8 องคการมหาชน   

7.8.8.17 โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

ก. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

ข. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ 
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การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

ครั้งที่ 123/ 1/2562   วันที่  15 มกราคม พ.ศ.  2562  

 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเร่ือง หลักเกณฑของผูซึ่งอยูกนิกัน

ฉันสามภีริยาโดยมไิดจดทะเบียนสมรสอันถอืวาเปนคูสมรส พ.ศ. 2561 

 โดยท่ี ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิใหใชบังคับ 

เมื่อพนกําหนด 30 วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ฉะนัน้คณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

ตองย่ืนบัญชแีสดงทรัพยสนิและหนี้สนิท้ังของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลนุติภิาวะ ตอคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.  ภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีเปนเการเขารับตําแหนง ใหย่ืนภายใน 60 วันนับแตวันถดัจากวันเขารับตําแหนง 

2. ในกรณีท่ีเปนการพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ใหย่ืนภายใน 60 วันนับแตวันถัดจากวันพน

จากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

3. ในกรณีทุก 3 ปตลอดเวลาท่ียังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ใหย่ืนภานใน 60 วันนับแตวัน

ถัดจากวันดํารงตําแหนงครบทุก 3 ป 
 

มติท่ีประชมุ 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4 คาตอบแทนพ้ืนฐานของผูอํานวยการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ (วาระลับ  

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ : การลาออกของผูอํานวยการโรงเรยีน 

มติท่ีประชมุ 

1. เห็นชอบให รองศาสตราจารย ดร. ววิฒัน  เรืองเลศิปญญากุล  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ตอไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอาํนวยการจะแลวเสร็จ 

2. เนื่องจากขอบังคับโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ขอ 12 

วรรค 4 กาํหนดใหวาระการดํารงตําแหนงของรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ สิ้นสุดตามวาระการดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการ  ท่ีประชุมจึงมมีตใิหผูท่ีปฏบัิตหินาท่ีในตําแหนงท้ังสองดังกลาว ปฏบัิตหินาท่ีในฐานะ

รักษาการ ไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จ 

 

 

เลิกประชุมเวลา 17.30. น. 

  

นางสาวสวุพิชญ  คาฮัว้ 

ผูบันทึกรายงานการประชมุ 

รองศาสตราจารย ดร.ววิัฒน เรืองเลศิปญญากุล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

 




