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เร่ิมประชมุเวลา 15.15 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธาน/เลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561  เก่ียวกับการบริหารองคการมหาชน 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ไดทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในสวนของ 

การกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรบัคาใชจายดานบุคลากรสาํหรับองคการมหาชน  และแนวทางการควบคุมดูแล

กิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน  ซึ่งมสีวนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คือ กําหนดกรอบวงเงิน

รวมคาใชจายดานบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนรอยละ 32 ของแผนการใชจายเงินประจําป   

(1 ใน 5 องคการมหาชนที่ไดรับความเห็นชอบ   เน่ืองจากเปนองคการมหาชนที่มีลกัษณะงานเปนการใหบริการ 

จําเปนตองใชบุคลากรทีม่ีคุณภาพจํานวนมาก  มีรายไดนอยหรือไมมีรายได  และมีคาตอบแทนบุคลากรสูง  โดยให

หลักเกณฑน้ี  มีผลใชบังคับในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไดประชุมครั้งที่ 118/3/2561  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 น้ัน  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมครัง้ดังกลาว พรอมทั้งไดจัดทํารายงาน 

การประชุมฉบบัเผยแพรทางเว็บไซตของโรงเรียนดวย 

มติท่ีประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 ความกาวหนา (ราง พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี .. พ.ศ. ...  

 โรงเรียนไดรบัแจงจากเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา อยูระหวางการทําหนังสือสงให

องคการมหาชนใหองคการมหาชนแตละแหงเพื่อยืนยัน (ราง พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังฯ ที่ คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ 

(คณะที่ 13 ไดตรวจพิจารณา  ซึ่งมกีารแกไขเพิ่มเติมเล็กนอยเฉพาะถอยคํา ตามแบบการรางกฎหมายเพือ่ใหถูกตอง

และเหมาะสมย่ิงข้ึน   

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 ความกาวหนาของงานบริการวิชาการ 

 โรงเรียนไดรายงานความกาวหนาในการใหบริการวิชาการของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

สรปุประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

1. การใหบริการวิชาการแกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

1.1 วันที่ 26-28 เมษายน 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพิม่ความรู ความเขาใจใน

กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561   

สําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  เพื่อตอบสนองแนวทางในการพฒันานักเรียนตาม

อุดมการณโรงเรียนวิทยาศาสตร 

1.2 วันที่ 22 มิถุนายน 2561  การประชุมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับความตองการและแนวปฏิบัติ 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหแกบุคลากรดานการสอนของโรงเรียน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัยทัง้ 12 แหง โดยเชิญผูอํานวยการและผูแทนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมทัง้ผูแทน

จากศูนยพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งสรุปประเด็นในการประชุม 

ไดดังน้ี 

- ใหโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแตละแหงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/

จัดหาครุภัณฑสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในกรอบวงเงินโรงเรียนละไมเกิน 1 ลานบาท 

โดยทําเปนเอกสาขอเสนอขอรับการสนับสนุนพรอมระบรุายการครุภัณฑที่โรงเรียนตองการและการนําไปใชประโยชน

สงใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

- ใหโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจัดประชุม/สมัมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกบัการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรที่มีการปรับปรงุสําหรบัใชจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดกําหนดจัดอบรมในวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะรับผดิชอบคาใชจายในการอบรมดังกลาว 

2. โครงการความรวมมอืกับโรงเรียนเครอืขายในการขยายผลองคความรูทางวิชาการและวิธีจัดการเรียน

การสอนสูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด 
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2.1 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําหลักสูตรของ

โรงเรียนศูนยขยายผล”  

2.2 วันที่ 10-11 มีนาคม 2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรยีมความพรอมวิทยากรโรงเรียนศูนย

ขยายผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1”  ซึ่งจัดใหแกครูของโรงเรียนศูนยเครือขายฯ 12 ศูนย  เพื่อเปนวิทยากร

จัดอบรมพฒันาความรูใหแกครูของโรงเรียนเครือขายในจังหวัด  ในชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2561  โดยมีบุคลากร

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปรวมสังเกตการณเปนพี่เลีย้งและใหคําปรกึษาแกวิทยากรดวย 

2.3 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนไดเชิญผูแทนจากสํานักงบประมาณ  นางเยาวลักษณ  จําปรัตน  

รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และนางระวิวรรณ  ชัยกะเสวี  ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานสังคม 1  

รวมเดินทางกับผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรยีน  ไปเย่ียมโรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม ซึง่เปน

โรงเรียนศูนยขยายผลฯ จังหวัดอางทอง และโรงเรียนเครอืขายในจังหวัดอางทองอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามโก

วิทยาคม และโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 

3. โครงการพัฒนาความรูทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรบัครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนหองพเิศษวิทยาศาสตร 

3.1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  การประชุมสรางความเขาใจการดําเนินงานปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ใหแกผูบรหิาร หัวหนาโครงการ และครูทีเ่กี่ยวของของโรงเรียนรุน 4 และรุน 5 

3.2 วันที่ 19 มกราคม 2561  การประชุมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสรางความพรอมให

โรงเรียน รุนที่ 1-3 ในการเปนโรงเรยีนศูนยขยายผลการจัดการเรียนการสอนดานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร รุนที่ 2 

3.3 วันที่ 21-24 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการความรูทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน

การสอน การจัดทําโครงการสอนและแผนการเรียนรูฉบับยอ ในสาขาวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และ

คอมพิวเตอร ใหแกครูของโรงเรียนรุน 4-5 

4. โครงการอบรมความรูทางวิชาการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนไดจดัอบรมดังกลาวจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 17-18 มีนาคม 2561  มีผูเขารับการอบรมจาํนวน 408 คน  

จาก 21 หัวขอการอบรม 

- ครั้งที่ 2 : วันที่16-17 มิถุนายน 2561  มีผูเขารับการอบรมจํานวน 345 คน  

จาก 17 หัวขอการอบรม 
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ความเห็นท่ีประชุม 

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถาบันสงเสริม 

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรหารือรวมกันเกี่ยวกับการดําเนินการ/พัฒนาโรงเรียนตาง ๆ เพื่อไมใหเกิด

ความซ้ําซอนไมวาจะเปนดานงบประมาณ ดานสาระทางวิชาการ 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง

พุทธศักราช 2561 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมคํีาสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร ในกลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนช่ือกลุม

สาระการเรียนรู  ดังน้ัน โรงเรียนจงึเสนอแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรฯ พทุธศักราช 2560 (ฉบับปรบัปรุง

พุทธศักราช 2561 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร (ครั้ งที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 

และครั้งที่ 117/2/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 เพื่อใหสอดคลองกบัคําสั่งของ สพฐ. ดังน้ี  

1. ยายรายวิชา ง31101 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน (1.0 หนวยกิต จากเดิมที่อยูกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปอยูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปน “ว31194 วิทยาการ

คอมพิวเตอรเบือ้งตน” 

2. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมพฒันาและสงเสริม

บุคลิกภาพ และกิจกรรมสงเสรมิการศึกษาตอและอาชีพ ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง ตลอด 3 ปการศึกษา 

โดยประเมนิผลการเรียน “ผาน” หรือ “ไมผาน” 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.4 การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 (รอบสอง  

 โรงเรียนไดเสนอรางประกาศการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยยกเลกิการทดสอบความถนัดทางการเรียน 

(SAT) และใหมกีารสอบปฏิบัติการแทน  เน่ืองจากโรงเรียนไดวิเคราะหความสมัพันธระหวางผลการสอบ SAT ในการ

สอบคัดเลือก กับคะแนนสอบกลางภาค-ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 

2559 และ 2560 พบวา มีความสัมพันธในดานตาง ๆ ตํ่า 

มติท่ีประชุม  

 เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 กรอบงบประมาณรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โรงเรียนไดประมาณการรายรับรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปไดดังน้ี 

1. ประมาณการรายรบั เปนเงิน 357.4933 ลานบาท  โดยเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 324.8122 ลานบาท 

2. ประมาณการรายจายในรายการตาง ๆ ของแตละผลผลิต 

รายการ 
ขออนุมัติป 2562 

(ลานบาท  

1. ผลผลิตท่ี 1 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 96.1290 

1.1 คาใชจายในการดําเนินงานทั่วไป   64.4490 

1.2 กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจํา 31.6800 

2. ผลผลิตท่ี 2 การใหบริการทางวิชาการ 81.3500 

       2.1 คาใชจายในการดําเนินงาน  81.3500 

3. คาใชจายบุคลากร 114.1151 

4. คาใชจายประเภทเพื่อการลงทุน 48.8992 

3.1 ครุภัณฑ 13.7492 

3.2 ที่ดินส่ิงกอสราง 35.1500 

5. งบสํารองท่ัวไป   17.000 

รวม 357.4933 
 

มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเงิน  357,493,300 บาท  

โดยแบงเปน 

1.1 ประเภทเพือ่การดําเนินการ จํานวน 291,594,100 บาท 

1.2 ประเภทเพือ่การลงทุน จํานวน 48,899,200 บาท 

1.3 ประเภทงบสํารองทั่วไป จํานวน 17,000,000 บาท  

2. เห็นชอบใชเงินรายไดสะสมของโรงเรียน จํานวน 19,449,100 บาท สมทบเปนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. เห็นชอบในหลกัการใหโรงเรียนสามารถใชงบดําเนินการในการจัดซือ้อุปกรณทีม่ีความจําเปนในกิจกรรม

ตาง ๆ ในลักษณะรายจายครุภัณฑ โดยที่ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 50,000 บาท  จํานวน 5 กิจกรรม ดังน้ี 

(1) รหสั 02.00 กิจกรรมพฒันาหลักสูตร สือ่และการจัดการเรียนการสอน   

(2) รหสั 06.00 กิจกรรมฝายอํานวยการ   

(3) รหสั 07.00 กิจกรรมฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ   

(4) รหสั 09.00 กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

(5) รหสั 16.00 กิจกรรมการจัดการศึกษารปูแบบนักเรียนประจาํ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 การปรับปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีแนวคิดทีจ่ะปรับปรงุโครงสรางในการบริหารจัดการแตละสวนงานของโรงเรียน  โดยการจัด

รวมสาขาวิชาหรือฝายทีม่ีจํานวนเจาหนาที่นอยเขามารวมกลุมกัน  โดยคํานึงถึงความสอดคลองและความสมัพันธกัน

ของลักษณะเน้ืองาน เพือ่ใหเปนการลดตนทุนทางการบรหิาร เพิ่มความคลองตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และการบรหิารจัดการ 

 นอกจากน้ี  หากพระราชฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณฉบบัใหม มีผลบงัคับใช  “คณะกรรมการ

บรหิารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”  จะปรับช่ือเปน “คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” ตามพระราช-

บัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2559   ซึ่งจะไปพองกับ “คณะกรรมการประจําโรงเรียน” ตามขอบงัคับโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน 

 โรงเรียนจึงขอปรบัปรุงโครงสรางการจัดแบงสวนงานของโรงเรียน เพื่อใหสอดรบักับพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังฯ ฉบับใหม และการปรับปรงุระบบการบรหิารจัดการของโรงเรียน 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบใหโรงเรียนใชช่ือ “คณะกรรมการดําเนินการ” แทน “คณะกรรมการประจําโรงเรียน” 

เปนการช่ัวคราวกอนกอนขอบงัคับจะแลวเสร็จ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขออนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามาขายของในโรงเรียน 

 ดวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจํา จึงจําเปนตองมี

ผลิตภัณฑอปุโภคบริโภคพื้นฐานสําหรับนักเรียน  โรงเรียนจงึขออนุมัติหลักการในการอนุญาตใหบคุคลภายนอก 

รวมถึงสมาคมผูปกครองและครูฯ สามารถขายอาหารและผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคในโรงเรียนได และใหสามารถเก็บ

คาบํารุงสถานที่ (คาสาธารณูปโภค คาบํารุงรกัษาพื้นที่และสภาพตาง ๆ ของรานคา ในอัตราที่โรงเรียนกําหนด   

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 การประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา

องคการ ตามคาํรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การประเมินผลการปฎิบัติงานตามคํารบัรองการปฎิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมีตัวช้ีวัดรวมของทุกองคการมหาชน คือ “ระดับการพฒันา 

ดานการกํากบัดูแลกจิการ” นํ้าหนักรอยละ 10 เพื่อเปนการสนับสนุนใหองคการมหาชนมรีะบบการบริหาร 

จัดการที่ดี มีศักยภาพในการพฒันาอยางตอเน่ือง มีความโปรงใสในการปฎิบัติงาน และคณะกรรมการ 

องคการมหาชนปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่องแนวทางการบริหาร 

ของคณะกรรมการองคการมหาชน แบงเปนการประเมินใน 2 ประเด็นหลกั คือ บทบาทและการปฎิบัติหนาที ่
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ของคณะกรรมการองคการมหาชน และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน โดยประเด็น 

ในการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน 

 โรงเรียนจึงเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ทั้งในสวน 

ของการประเมินภาพรวมและรายบุคคล ซึง่เปนแบบประเมนิที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร  

ครั้งที่ 101/4/2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 และใชในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรหิาร มาต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานผลทางคดี : การถูกฟองในศาลปกครอง กรณีการวาจางบริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย 

จํากัด  ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาํนักงานวิชาการ (อาคารเรือนไทย  

 ตามที่โรงเรียนเคยรายงานเกี่ยวกับ การถูกฟองคดีในศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  

ตามคดีหมายเลขดําที่ 1359/2554 ระหวางบริษัท ทรสูเกล อินทีเรีย จํากัด ผูฟองคดี กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

ผูถูกฟองคดี  ในกรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาจาง บริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย จํากัด  ดําเนินการกอสรางและ

ปรับปรงุ สํานักงานวิชาการ (อาคารทรงไทย  โดยบริษัทฯ ไดรองขออํานาจศาลปกครองในการพิจารณาคืนเงิน

คาปรับที่โรงเรียนหกัไปจํานวน 506,502.50 บาท และพิจารณาระงบัการยึดเงนิประกันผลงานจํานวน 235,000 บาท 

ที่โรงเรียนไดนําไปจายเปนคาจางบุคคลภายนอกอื่นเพื่อทําการซอมแซมความชํารุดเสียหายของงานจางภายใน

ระยะเวลาคํ้าประกัน  ซึ่งบริษัทฯ เห็นวา บริษัทฯ ไมไดผิดสญัญา จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาใหโรงเรียน

คืนเงินคาปรบัและขอใหมีคําสั่งคุมครองช่ัวคราวใหระงบัการยึดเงินประกันผลงานดังกลาว น้ัน  บัดน้ี คดีดังกลาวได

สิ้นสุด ในช้ันศาลปกครองสูงสุดแลว  โรงเรียนขอรายงานสรปุดังน้ี 
 

วันท่ี รายงานสรุป 

1 พฤศจิกายน 2550 สัญญาจางกําหนดแลวเสร็จภายใน วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เปนเงิน 4,700,000 บาท โดยวาง

หลักประกันธนาคารเปนเงิน 235,000 บาท  บันทึกตอทายเพิ่มเติม 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1 : จากวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 คาจาง 151,657.45 บาท 

 ครั้งที่ 2 : จากวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2552 คาจาง 65,231.74 บาท 
 

รวมเปนคาจางทั้งส้ิน 4,916,889.19 บาท  

24 กุมภาพันธ 2552 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดทายไมขอรับมอบงาน  เน่ืองจากพบวา งานหลังคารั่ว ระบบไฟฟา

และงานรางระบายนํ้า ไมเปนไปตามสัญญา จึงแจงใหบริษัทแกไข 

17 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ สงมอบงานงวดสุดทาย อีกครั้ง 

29 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการตรวจการจาง ใหบริษัทแกไขงานหลังคาที่รั่ว ระบบไฟฟา และงานระบายนํ้าฝน 

14 สิงหาคม 2552 โรงเรียนแจงเรียกคาปรับที่บริษัททํางานชา จํานวน 103 วัน รวมเปนเงิน 506,502.50 บาท  

(ปรับวันละ 4,917.50 บาท โดยหักเงินจากเงินงวดสุดทาย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 119/4/2561  วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

วันท่ี รายงานสรุป 

9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนแจงบริษัทฯ ใหชําระคาใชจายในการซอมแซมการชํารุดบกพรองของงานในระยะเวลา

ระหวางการค้ําประกัน  โดยโรงเรียนไดจางรายอ่ืนมาซอมแทน เปนเงิน 272,657.40 บาท และแจงธนาคาร

จายเงินจากหลักประกันสัญญา 235,000 บาท พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหบริษัทฯ นําเงินมาชําระสวนที่เหลือ 

37,657.40 บาท ดวย 

17 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ฟองศาลปกครองวา บริษัทฯ ไมไดผิดสัญญา ขอใหโรงเรียนคืนเงินคาปรับ 506,502.50 บาท 

และเงินประกันสัญญา 235,000 บาท  พรอมทั้งขอใหศาลมึคําส่ังคุมครองช่ัวคราวกอนการพิพากษาใหระงับ

การยึดเงินประกันสัญญาของโรงเรียน 

21 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองช้ันตนพิจารณาคดีเปนครั้งแรก 

25 กันยายน 2556 ศาลปกครองช้ันตน พิพากษายกคําขอในกรณีขอใหศาลมีคําส่ังคุมครองช่ัวคราวกอนการพิพากษา  

ใหระงับการยึดเงินประกันสัญญาของโรงเรียน และมีคําส่ังใหโรงเรียนลดคาปรับลงจํานวน 206,502.50 บาท  

โดยใหปรับเพียง 300,000 บาท  ดวยเห็นวา งานงวดสุดทายเปนเพียงการทําสวนที่เหลือใหแลวเสร็จ คืองาน

เก็บรายละเอียดและงานทําความสะอาด  อีกทั้ง โรงเรียนสามารถใชประโยชนจากอาคารที่กอสรงาได  

ประกอบกับการกําหนดคาปรับมีลักษณะเปนเบี้ยปรับ  ถาศาลเห็นวาสูงเกินสวนศาล ก็มีอํานาจที่จะลดลง

เปนจํานวนพอสมควรก็ได  ดังน้ัน โรงเรียนตองคืนเงินคาปรับใหบริษัทฯ จํานวน 206,505.50 บาท  

จากการจายคาจางบุคคลภายนอกในการซอมอาคารที่กอสราง เน่ืองจากการชํารุดบกพรองในระหวาง

สัญญา จํานวน 206,502.50 บาท เม่ือโรงเรียนหักจากเงินประกันสัญญา 235,000 บาทไปแลว และไดจาย

ไปอีก 37,657.40 บาท จึงเหลือเปนจํานวนที่โรงเรียนตองคืนบริษัท 168,845.10 บาท (206,502.50 -

37,657.40 = 168,845.10  

29 ตุลาคม 2556 โรงเรียนยื่นขออุทธรณการลดคาปรับ  โดยมีเหตุผลประกอบวาไดดําเนินการชอบดวยกฎหมายแลว 

1 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุด  พิเคราะหวา 

- จํานวนคาปรับ 506,502.50 บาท ไมสูงเกินสวนแตประการใด  การอุทธรณของโรงเรียนฟงขึ้น 

การลดคาปรับลงจํานวน 206,502.50 บาท  ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย 

- การที่โรงเรียนใชเงินหลักประกันสัญญา จํานวน 235,000 บาท มาจายคาซอมบํารุง  

เปนการปฏิบัติตามสัญญา  โรงเรียนจึงไมตองคืนใหแกบริษัทฯ 

- เงินสวนที่โรงเรียนไดจายเพิ่มเติม 37,657.40 บาท  เน่ืองจากเปนคาซอมที่สูงกวาหลักประกัน

สัญญาน้ัน  โดยที่ไมมีการกลาวกันมาโดยชอบในศาลปกครองช้ันตน  ศาลปกครองสูงสุด 

จึงไมอาจนํามาพิจารณาได 

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองช้ันตน เปนใหยกฟอง และใหคืน

คาธรรมเนียมศาลท้ังหมดในช้ันอุทธรณใหแกผูถูกฟองคดี 
 

มติท่ีประชุม 

1. รับทราบผลการพจิารณาทางคดีกรณีการถูกฟอง ในการวาจาง บริษัท ทรูสเกล อินทีเรีย จํากัด 

2. ใหโรงเรียนศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกบัการปรบัปรุงอาคารดังกลาวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 119/4/2561  วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดจัดทํารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที ่3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ไดพิจารณาแลว  

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 รายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 รายงานผลการบริหารงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ  พรอมต้ังขอสังเกตในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรของโรงเรียน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสท่ี 3 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 โรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานและผลสําเร็จจากการดําเนินงานดานภารกจิหลักของโรงเรียน  

ณ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ครั้งท่ี 119/4/2561  วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณคร้ังตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่าํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

ในรอบหน่ึงป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 

มติท่ีประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชุมครัง้ตอไป ในวันที่ 11 กันยายน 2561 

  

 

เลิกประชุมเวลา 18.30 น. 

  

นางสาวสุวพิชญ  คาฮั้ว 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 

นายสุรพล  ฤทธ์ิรวมทรพัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


