
-1- 

การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  ครั้งท่ี 126/4/2562 

วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

รายงานการประชมุ  

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

คร้ังท่ี 125/3/2562 (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ  

วันจันทรท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 

ณ หองบานไทย 2  โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

 

รายนามกรรมการท่ีเขาประชุม 

1. ดร. กฤษณพงศ  กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

5. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สืบคา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

6. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลีลารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

8. อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

(ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ  

กรรมการโดยตําแหนง 

9. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ  จาํปรัตน     ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ดร. พีระ รัตนวจิิตร    ผูแทน  

กรรมการโดยตําแหนง 

11. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ศาสตราจารย ดร. ชูกิจ  ลิมปจํานงค  

กรรมการโดยตําแหนง 

 

รายนามกรรมการท่ีขอลาประชุม 

1. ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(รองศาสตราจารย ดร. วิวฒัน  เรืองเลิศปญญากุล   รักษาการ  

กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ เจาหนาที่ชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 15.40 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ไมม ี

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 โรงเรียนไดเสนอรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 124/2/2562  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 124/2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒุิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ  โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. นายแพทยไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร  เปนประธานอนุกรรมการ ไดดําเนินการตาม

ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว   

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 คณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดย ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา  

เปนประธานอนุกรรมการ  ไดดําเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยหลักเกณฑและวธิีการสรรหา

ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2562 และขอกําหนดในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

รับทราบและใหความเห็นชอบสัญญาจางตอไป 



-3- 

การประชมุคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  ครั้งท่ี 126/4/2562 

วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 การประเมินผูอาํนวยการและผูบริหารระดับสงู 

 ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน คร้ังที่ 124/2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เปนกรรมการโรงเรียนและผูทรงคุณวฒุิภายนอก เปนผูประเมินผลการปฏบิัติงาน

ของผูอํานวยการ และใหคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทีเ่ปนกรรมการโรงเรียน  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ

ผูอํานวยการ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ น้ัน  คณะอนุกรรมการได

พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยรองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศมี  ประธาน

อนุกรรมการ ไดเสนอผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของผูตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ  เช่ียววฒันา  

ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เสนอ 

2. เห็นชอบใหผูตรวจสอบภายในไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนในกรอบอัตราและหลักเกณฑเดียวกับ

เจาหนาทีข่องโรงเรียน 

 

ระเบียบวารท่ี 4.2 การแตงต้ังรักษาการในตําแหนงรองผูอํานวยการ และ/หรือรักษาการในตําแหนงผูชวย

ผูอํานวยการ 

 จากการที่ รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรืองเลิศปญญากุล ไดขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียน ซ่ึงมีผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561  ทาํใหผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการสิ้นสุดวาระ

ตามอํานาจในขอ 12 วรรคสี่ แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561  

และคณะกรรมการโรงเรียน  คร้ังที่ 122/7/2561  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ไดเห็นชอบใหผูดํารงตําแหนง 

รองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงไปจนกวากระบวนการสรรหาผูอํานวยการจะแลวเสร็จ 

มติท่ีประชุม 

 เน่ืองจากยังไมสามารถคาดการณไดวาการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จะแลวเสร็จเมื่อใด  และกระบวนการสรรหารองผูอํานวยการควรเร่ิม

ภายหลังจากทีค่ณะกรรมการโรงเรียนชุดใหมเขาดํารงตําแหนงและจัดใหมีการประชุมขึ้น 

 ดังน้ัน เพ่ือใหมีความตอเน่ืองของการบริหาร ที่ประชุมจึงเห็นชอบที่จะมอบอํานาจในการแตงต้ังรักษาการ

รองผูอํานวยการและ/หรือผูชวยผูอํานวยการใหกับประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่ผูอํานวยการที่ไดรับแตงต้ังใหม

เห็นวามคีวามจาํเปน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคร้ังตอไป 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชุมคร้ังตอไป ตามกําหนดการปกติคือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

 

เลิกประชุมเวลา 17.05 น. 

 

 

 นางสาวสวุพิชญ  คาฮ้ัว 

ผูจัดทํารายงานการประชุม 

 


