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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ 

ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่ 115/6/2560 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สปิปนนท์  เกตุทัต 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

* *  *  *  *  *  *  *  *

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรนิทร์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์ดร. ประสาท  สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย  ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ดร. ฉันทวิทย์  สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. รัฐชาติ  มงคลนาวนิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหิดล

(ศาสตราจารย ์นายแพทย์บรรจง  มไหสวรยิะ)

กรรมการโดยต าแหนง่ 

7. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ

(นางเยาวลักษณ ์ จ าปีรัตน์     ผู้แทน)

กรรมการโดยต าแหนง่

8. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ดร. ณรงค ์ ศิรเิลิศวรกุล)

กรรมการโดยต าแหนง่

9. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

(นางดวงสมร  คล่องสารา     ผู้แทน)

กรรมการโดยต าแหนง่

10. ผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ์

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล)

กรรมการและเลขานุการ 

รายนามกรรมการท่ีติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได้ 

5. ดร. กฤษณพงศ ์ กรีติกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

6. ดร. โกศล  เพ็ชรส์ุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กรรมการโดยต าแหนง่ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. นายชัยพร  เสง็ดอนไพร นักวเิคราะห์งบประมาณช านาญการ ส านักงบประมาณ 

2. นายชัยวัฒน์  เชือ้มั่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

3. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

4. นางสาวสดุารัตน์  ธีระกติติวฒันา ผู้ตรวจสอบภายใน  โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

5. นางสาวสายสมร  ยมวชิราสนิ หัวหน้าฝา่ยคลงัและพัสดุ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

6. นางสาวสุวพิชญ ์ คา้ฮั้ว หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ  โรงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ์ 

7. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวจิารณ์ ผู้ช านาญการ ฝา่ยอ านวยการ โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

8. นางสาวเกดสุภา  จนัทนาวิวฒัน์ ผู้ช านาญการ ฝา่ยอ านวยการ โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ์ 

9. นางสาวศุภมาส  เจอืกโว้น เจา้หน้าที่ปฏิบัติการ ฝา่ยอ านวยการ โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม 

1.1  ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับ (1) ศาสตราจารย ์นายแพทย์บรรจง  มไหสวรยิะ  รักษาการ

อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหิดล  และ (2) นางเยาวลักษณ ์ จ าปีรัตน์  รองผูอ้ านวยการส านักงานงบประมาณ   

ในฐานะกรรมการโดยต าแหนง่  ซึง่เข้ารับต าแหน่งใหม่และเข้าประชุมคณะกรรมการบรหิารเป็นครัง้แรก 

1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ 

เป็นการส่วนพระองค ์คร้ังต่อไป ในวันที่ 9 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น.  และวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2561   

เวลา 13.00 น. 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์คร้ังที่ 114/5/2560 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 114/5/2560  เมือ่วันที่ 12 กันยายน 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ง 

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์ (วาระลับ) 

ศาสตราจารย ์ดร. ประสาท  สืบค้า  ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหารองผู้อ านวยการ 

ได้รายงานผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ 

ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบกระบวนการสรรหารองผู้อ านวยการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์ ซึ่งไม่มีผูผ้า่นเกณฑ์

การคัดเลือกตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการ กรณีการขอแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ านวยการจ านวน 3 อัตราเป็นการชั่วคราว

(มีก าหนดถงึวันที ่30 กันยายน 2562)  เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุน่ใหมใ่ห้มีความพรอ้ม 

ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต  โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลพิจารณา

กรณีดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่  3.2 ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดกิารผู้ปฏิบัติงานโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ... 

ตามที่คณะกรรมการ (ครัง้ที่ 114/5/2560  วันที ่12 กันยายน 2560) เหน็ชอบหลักการในการยกร่าง

ระเบียบว่าด้วยกองทนุสวสัดกิารฯ โดยให้ปรับประธานกรรมการกองทุน เปน็ผู้อ านวยการ นั้น  โรงเรยีนได้

ด าเนินการเรยีบรอ้ยแล้ว 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3.3  กองทุนค่ารักษาพยาบาล 

ตามที่คณะกรรมการ (ครัง้ที่ 114/5/2560  วันที ่12 กันยายน 2560) ให้โรงเรยีนศึกษาระเบียบ

เก่ียวกับกองทุนคา่รักษาพยาบาลกับหน่วยงานที่มลีักษณะคล้ายกันเพื่อทบทวนการจัดท าระเบียบว่าด้วยกองทุน

คา่รักษาพยาบาลของโรงเรยีนนั้น  ขณะนี ้อยู่ระหว่างการประสานเพือ่จะขอหารอืกับกรมบัญชกีลาง 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.4 การปรับโครงสรา้งเงินเดอืน 

โรงเรยีนได้รายงานความกา้วหน้าในการปรับโครงสรา้งเงินเดือน และแนวคดิในการจัดท ากรอบภาระ

งานของเจา้หน้าที่เพื่อใหส้อดคล้องกับโครงสรา้งเงินเดือนใหม่    

นอกจากนี้  โรงเรยีนเสนอแนวคดิในการจัดท าช่วงเงินเดือนของเจา้หน้าที่กลุม่บรหิาร โดยยกเลิก 

เงินประจ าต าแหนง่และก าหนดช่วงเงินเดอืนขึน้ใหม่  และการปรับเพิ่มอัตราเงนิอัตราเงินเดือนขั้นต้นของลูกจา้ง

สัญญารายปี  โดยให้เริ่มวุฒกิารศึกษาขั้นต้นที ่การศึกษาภาคบังคับ โดยขอใช้หลักการคลื่นกระทบฝั่งและ 

ปรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เช่นเดียวกับเจา้หน้าที่ 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบหลักการในการจัดท ากรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนในแตล่ะกลอ่งตามทีโ่รงเรยีนเสนอ

2. เห็นชอบการก าหนดช่วงเงินเดือนของเจา้หน้าที่กลุ่มบรหิารโดยไม่มีเงนิประจ าต าแหน่งตามเสนอ

3. เห็นชอบการปรับอัตราเงนิเดอืนขั้นตน้ของลูกจา้งสัญญารายปี ตามทีโ่รงเรยีนเสนอ
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ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที่ 3.5 การรับสมัครนักเรยีนเขา้เรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปกีารศึกษา 2561 

ในการรับสมัครนักเรยีนเข้าเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนได้ด าเนินการรับ

สมัครและตรวจสอบคุณสมบตัิเรยีบรอ้ยแล้ว  ซึง่จะด าเนนิการสอบคัดเลอืกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 19 

พฤศจิกายน 2560  ทัง้นี ้โรงเรยีนได้ก าหนดจัดกจิกรรม School Tour ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้

ข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียน และคาดว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ปกครองและนักเรยีน

ที่จะศึกษาต่อทีโ่รงเรยีนมหดิลวิทยานุสรณ ์ 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ตามที่คณะกรรมการบรหิาร (คร้ังที่ 114/5/2560 วันที ่12 กนัยายน 2560) เสนอให้มีการระดม

ความคดิเพื่อหาแนวคดิเก่ียวกับประเด็นแผนยุทธศาสตรข์องโรงเรยีนกอ่นที่จะยกร่าง นัน้  โรงเรยีนได้เชิญ

คณะกรรมการบรหิารระดมความคดิรว่มกับเจ้าหน้าที่กลุม่บรหิารและคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์อง

โรงเรยีน  เมือ่วันที่ 28 ตลุาคม 2560  สรุปประเดน็ส าคัญได้ดงันี ้

1. การท า Rebranding

2. การสรา้งความเข้าใจตอ่เจตนารมณ์ของโรงเรยีน  ในการผลิตนักเรยีนและโรงเรยีนต้นแบบ

3. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล ในด้านตา่ง ๆ

4. การพัฒนานักเรยีนเป็นรายบคุคล  ด้วยกระบวนการตา่ง ๆ

มติท่ีประชุม 

รับทราบ และให้ข้อคดิเห็นเพิม่เติมในการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องโรงเรยีน ดังนี้ 

1. การพัฒนานักเรยีน ต้องด าเนนิการให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับ Brand และมองภาพของ

โรงเรยีนในฐานะที่เป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2. อาจหาลู่ทางใหน้ักเรยีนได้มโีอกาสสมัผัสชีวติของการเป็นแพทย์  เพือ่เป็นแนวทางหนึ่งในการ

ตัดสนิใจและค้นหาตัวตนของตนเองในอนาคต  นอกจากนี ้หากเป็นไปได้ โรงเรยีนอาจจดักจิกรรมส าหรับ

ผู้ปกครองให้มีโอกาสสัมผสักับอาชีพต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  4.1 รายงานการเงินและการบญัชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ฝ่ายคลังและพสัดุได้จัดท างบดุลและบัญชีท าการของโรงเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ

รายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พจิารณาแล้ว  

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบรายงานการเงนิและการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะอนกุรรมการเสนอ

2. เห็นชอบใหโ้รงเรยีนจดัสง่งบดลุและบัญชีท าการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผูส้อบบัญชีและ

ประเมินผลการใช้จา่ยเงนิและทรัพย์สินของโรงเรยีน ตรวจรับรองกอ่นน าสง่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ 

ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัตงิาน 

ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โรงเรยีนได้เสนอรายงานผลการด าเนนิการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  พรอ้มทัง้

ได้ร่างแผนการปฏิบัตงิานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรยีน  โดยยงัคงเป็นประเดน็

เดิมเช่นเดียวกับปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 คอื  การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละทักษะชีวติของนักเรียน  และการควบคุมการบรหิารงานพสัดุ 

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบรายงานผลการด าเนนิการระบบควบคุมภายใน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

2. เห็นชอบแผนการปฏิบัตงิานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรยีนมหดิล

วิทยานสุรณ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  และประเด็นความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

โรงเรยีนได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของโรงเรยีนได้พจิารณาผลการบรหิารความเสีย่ง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทั้งเรื่องโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในแต่ละประเด็น 

ความเสี่ยง  สรุปได้วา่ ผลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยงัคงเหลอือยู่ในระดับ LH และ HH กล่าวคอื 

หากเกดิเหตุการณข์ึน้จะมีผลกระทบสูงต่อโรงเรยีน  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจงึเห็นว่ายังต้องคงประเด็น

ความเสี่ยงของปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงตอ่ไป ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. เห็นชอบให้คงประเด็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เพื่อจดัท าแผนบรหิาร

ความเสี่ยงต่อไปในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4.5 แผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในการประเมินผลองคก์ารมหาชนและผู้อ านวยการองคก์ารมหาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก าหนดให ้“การสรา้งความรบัรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน” เป็นตัวชีว้ัดบงัคับ  โดยมีตัวชีว้ัดย่อย 2 ตัวชีว้ัด คอื   

(1) รอ้ยละการด าเนนิการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  และ (2) รอ้ยละการชี้แจงประเด็น

ข่าวที่ทันต่อสถานการณ์

โรงเรยีนได้เสนอ แผนการสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา

องค์การ ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบรหิารได้ประเมินตนเองทั้งในส่วนภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และเป็น

รายบุคคล  โดยผลการประเมนิตนเองในภาพรวมทัง้คณะ มคีะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.73  และผลการประเมินตนเอง

เป็นรายบุคคล มคีะแนนเฉลีย่เท่ากับ 3.47  

มติท่ีประชุม 

รับทราบ พรอ้มทั้งตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุที่คะแนนเฉลีย่ในการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล 

ในประเดน็ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถมีคะแนนต่ าที่สุด อาจเป็นเพราะกรรมการแต่ละทา่นถอ่มตน 

เนื่องจากในความเป็นจรงิแล้ว กรรมการแต่ละคนตา่งเป็นผูม้ีความเช่ียวชาญและความรูค้วามสามารถที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การพัฒนาโรงเรยีนทั้งสิน้ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินการปฏิบตัิงานของผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์  (วาระลบั) 

โรงเรยีนได้เสนอข้อมูลประกอบการพจิารณาเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูอ้ านวยการ

โรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ ์ดงันี้ 

1. กรอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของผู้อ านวยการ  ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 7

กันยายน 2547 

2. คณะกรรมการบรหิาร (คร้ังที่ 90/5/2556  วันที ่11 กันยายน 2556)  ได้เหน็ชอบให้แต่งตัง้

คณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคลที่ไม่ใชเ่จา้หนา้ที่ของโรงเรียนและผู้อ านวยการเป็นคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้อ านวยการ 

3. องคป์ระกอบในการประเมินผูอ้ านวยการ จะเปน็ไปตามที่ก าหนดในการประเมินผู้อ านวยการ

องคก์ารมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คอื 

3.1 การประเมินผลงานของผู้อ านวยการ (Performance)  ได้แก ่

(1) ตัวชีว้ัดตามสัญญาจ้างหรอืบันทึกข้อตกลงในการปฏิบตัิงาน

(2) ผลการประเมินองคก์ร ตามตวัชีว้ัดที่ตกลงรว่มกับส านักงาน ก.พ.ร.

(3) งานอืน่ที่คณะกรรมการมอบหมาย

3.2 การประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้อ านวยการ (Competency) ได้แก ่ ภาวะผู้น า  

วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ ์ ศกัยภาพเพื่อการปรับเปลีย่น  การควบคุมตนเอง  และการสอนงานและมอบหมายงาน 

มติท่ีประชุม 

3. เห็นชอบให้แต่งตัง้ผู้แทนคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล เป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

4. ตัวชีว้ัดในการประเมนิผู้อ านวยการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้ใชห้ลักเกณฑ์และ

องคป์ระกอบเดียวกนักับการประเมินผลการด าเนนิงานขององคก์ารมหาชนและผูอ้ านวยการองคก์ารมหาชน 

ตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุส รณ์ 

ครั้งที่  116/1/2561  วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2561  

 ส าหรับตัวชี้วัดในการประเมนิผู้อ านวยการ ให้พจิารณาจากบันทึกข้อตกลงในการปฏิบตัิงานของ

ผู้อ านวยการและเอกสารแสดงวิสัยทศัน์ในการพัฒนาโรงเรยีนที่ใชป้ระกอบการรับคัดเลอืกเข้ารับต าแหนง่

ผู้อ านวยการ  แล้วเสนอให้คณะกรรมการบรหิารพิจารณาให้ความเหน็ชอบอีกคร้ัง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรยีน 

โรงเรยีนได้รายงานผลการด าเนินงานดา้นภารกจิหลักของโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ 

โรงเรยีนได้รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบรหิารจดัการสารสนเทศ ปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560   

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป 

โรงเรยีนได้เสนอก าหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่ าคัญส าหรับการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารฯ ในรอบหนึง่ปี  ดงัรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 

มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 17.20 น. 

นางสาวสุวพิชญ ์ คา้ฮั้ว 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย ์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




