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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คร้ังที่ 115/6/2560 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์  เกตุทัต 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศกัรินทร์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชยั  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ดร. ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐัชาติ  มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 

กรรมการโดยตําแหน่ง 

7. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

(นางเยาวลักษณ์  จําปีรัตน์     ผู้แทน) 

กรรมการโดยตําแหน่ง 

8. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล) 

กรรมการโดยตําแหน่ง 

9. ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน) 

กรรมการโดยตําแหน่ง 

10. ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 

กรรมการและเลขานุการ 

 
รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได ้
1. ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพช็ร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการโดยตําแหน่ง 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชัยพร  เส็งดอนไพร นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ 

2. นายชัยวัฒน์  เชื้อม่ัง รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

4. นางสาวสุดารัตน์  ธีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

5. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

6. นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

7. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ์ ผู้ชํานาญการ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

8. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน์ ผู้ชํานาญการ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

9. นางสาวศุภมาส  เจือกโว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอํานวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 
 1.1  ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับ (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  และ (2) นางเยาวลักษณ์  จําปีรัตน์  รองผู้อํานวยการสํานักงานงบประมาณ   

ในฐานะกรรมการโดยตําแหน่ง  ซ่ึงเข้ารับตําแหน่งใหม่และเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งแรก 

 1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 

เป็นการส่วนพระองค์ ครั้งต่อไป ในวันที่ 9 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น.  และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561   

เวลา 13.00 น. 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 114/5/2560  

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว 

มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 114/5/2560  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560   

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหารองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (วาระลับ) 
 ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า  ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหารองผู้อํานวยการ  

ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบกระบวนการสรรหารองผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ซ่ึงไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ 

การคัดเลือกตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ  

2. เห็นชอบในหลักการ กรณีการขอแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการจํานวน 3 อัตราเป็นการชั่วคราว  

(มีกําหนดถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม 

ที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา

กรณีดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที่  3.2 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ... 

 ตามที่คณะกรรมการ (ครั้งท่ี 114/5/2560  วันที่ 12 กันยายน 2560) เห็นชอบหลักการในการยกร่าง

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการฯ โดยให้ปรับประธานกรรมการกองทนุ เป็นผู้อํานวยการ น้ัน  โรงเรียนได้

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3  กองทุนค่ารักษาพยาบาล 
 ตามที่คณะกรรมการ (ครั้งท่ี 114/5/2560  วันที่ 12 กันยายน 2560) ให้โรงเรียนศึกษาระเบียบ

เกี่ยวกับกองทนุค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อทบทวนการจัดทาํระเบียบว่าด้วยกองทุน

ค่ารักษาพยาบาลของโรงเรียนนั้น  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานเพื่อจะขอหารือกับกรมบัญชีกลาง 

มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.4 การปรับโครงสร้างเงินเดือน 
 โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้างเงินเดือน และแนวคิดในการจัดทํากรอบภาระ

งานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนใหม่    

 นอกจากนี้  โรงเรียนเสนอแนวคิดในการจัดทําช่วงเงินเดือนของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร โดยยกเลิก 

เงินประจําตําแหน่งและกําหนดช่วงเงินเดือนขึ้นใหม่  และการปรับเพิ่มอัตราเงินอัตราเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้าง

สัญญารายป ี โดยให้เริ่มวุฒิการศึกษาขั้นต้นที่ การศึกษาภาคบังคับ โดยขอใช้หลักการคลื่นกระทบฝั่งและ 

ปรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบหลักการในการจัดทาํกรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนในแต่ละกล่องตามที่โรงเรียนเสนอ   

2. เห็นชอบการกาํหนดช่วงเงินเดือนของเจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารโดยไม่มีเงินประจําตําแหน่งตามเสนอ 

3. เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนขั้นต้นของลูกจ้างสัญญารายปี ตามที่โรงเรียนเสนอ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

ระเบียบวาระที่ 3.5 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 
 ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนได้ดําเนินการรับ

สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงจะดําเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 19 

พฤศจิกายน 2560  ทั้งน้ี โรงเรียนได้กําหนดจัดกิจกรรม School Tour ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และคาดว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรียน

ที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 114/5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560) เสนอให้มีการระดม

ความคิดเพื่อหาแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนก่อนที่จะยกร่าง น้ัน  โรงเรียนได้เชิญ

คณะกรรมการบริหารระดมความคิดร่วมกบัเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560  สรปุประเด็นสําคัญได้ดังน้ี  

1. การทํา Rebranding   

2. การสร้างความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของโรงเรียน  ในการผลิตนักเรียนและโรงเรียนต้นแบบ 

3. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ในด้านต่าง ๆ  

4. การพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ดังน้ี 

1. การพัฒนานักเรียน ต้องดําเนินการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ BRAND และมองภาพของ

โรงเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2. อาจหาลู่ทางให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของการเป็นแพทย์  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ตัดสินใจและค้นหาตัวตนของตนเองในอนาคต  นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมสาํหรับ

ผู้ปกครองให้มีโอกาสสัมผัสกับอาชีพต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทํางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซ่ึงคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาแล้ว  

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ 

2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทําการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผู้สอบบัญชีและ

ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ตรวจรับรองก่อนนําส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติงาน 
ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  พร้อมทั้ง 

ได้ร่างแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน  โดยยังคงเป็นประเด็น

เดิมเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ  การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตของนักเรียน  และการควบคุมการบริหารงานพัสดุ 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรบัปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  และประเด็นความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของโรงเรียนได้พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งเรื่องโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนในแต่ละประเด็น 

ความเสี่ยง  สรุปได้ว่า ผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยังคงเหลืออยู่ในระดับ LH และ HH กล่าวคือ 

หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะมีผลกระทบสูงต่อโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเห็นว่ายังต้องคงประเด็น

ความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม 
1. รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. เห็นชอบให้คงประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เพื่อจัดทําแผนบริหาร 

ความเสี่ยงต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ระเบียบวาระที่ 4.5 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ในการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กําหนดให้ “การสร้างความรบัรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน” เป็นตัวชี้วดับังคับ  โดยมีตัวช้ีวัดย่อย 2 ตัวชี้วัด คือ   

(1) ร้อยละการดําเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  และ (2) ร้อยละการชี้แจงประเด็น

ข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ 

 โรงเรียนได้เสนอ แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องค์การ ตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 คณะกรรมการบริหารได้ประเมินตนเองท้ังในส่วนภาพรวมของคณะกรรมการท้ังคณะ และเป็น

รายบุคคล  โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.73  และผลการประเมินตนเอง

เป็นรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ พร้อมท้ังต้ังข้อสังเกตว่า สาเหตุที่คะแนนเฉลี่ยในการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 

ในประเด็นความโดดเด่นในความรู้ความสามารถมีคะแนนต่ําที่สุด อาจเป็นเพราะกรรมการแต่ละท่านถ่อมตน  

เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว กรรมการแต่ละคนต่างเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งส้ิน 

 
ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (วาระลับ) 
 โรงเรียนได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังน้ี 

1. กรอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของผู้อํานวยการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 

กันยายน 2547 

2. คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 90/5/2556  วันที่ 11 กันยายน 2556)  ได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและผู้อํานวยการเป็นคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ 

3. องค์ประกอบในการประเมินผู้อํานวยการ จะเป็นไปตามที่กาํหนดในการประเมินผู้อํานวยการ
องค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คือ  

3.1 การประเมินผลงานของผู้อํานวยการ (Performance)  ได้แก่ 

(1) ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 

(2) ผลการประเมินองค์กร ตามตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. 

(3) งานอื่นที่คณะกรรมการมอบหมาย 

3.2 การประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้อํานวยการ (Competency) ได้แก่  ภาวะผู้นํา  

วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์  ศกัยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน  การควบคุมตนเอง  และการสอนงานแลมอบหมายงาน 
 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ 

2. ตัวชี้วัดในการประเมินผู้อํานวยการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้ใช้หลักเกณฑ์และ

องค์ประกอบเดียวกันกับการประเมินผลการดําเนินงานขององค์การมหาชนและผู้อํานวยการองค์การมหาชน  

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   

ครั้งที่ 115/6/2560  วันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .  2560 

  สําหรับตัวชี้วัดในการประเมินผู้อํานวยการ ให้พิจารณาจากบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของ

ผู้อํานวยการและเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนที่ใช้ประกอบการรับคัดเลือกเข้ารับตําแหน่ง

ผู้อํานวยการ  แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลกัของโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ  
 โรงเรียนได้รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560   

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คร้ังต่อไป 
 โรงเรียนได้เสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สาํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 
 

นางสาวสุวพิชญ์  ค้าฮั้ว 

ผู้บันทึกการประชุม 

 

นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย์ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 

 


