
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน 

Announcement of Mahidol Wittayanusorn School Public Organization 
เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

Subject: Ensure the administration policy with good governance. 
.............................. 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้เกิดความมั่นใจและศรัทธาในการบริหารงานของโรงเรียนแก่สาธารณชน
ทั่วไป 

Mahidol Wittayanusorn School recognizes the importance and awareness of the 
organization management. Good governance is key to efficiency. This will bring confidence and faith 
in the administration of the school to the general public. 

อาศัยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

Under the Information Act BE 2540. The Royal Decree on Rules and Procedures for the 
Management of Good Corporate Affairs, BE 2546. Regulations of Mahidol Wittayanusorn School on 
Code of Ethics of Principal and Staff, BE 2552. And The Constitution of the Kingdom of Thailand                 
BE 2560. 

ดังนั้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงประกาศเจตนารมณ์ของผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

Mahidol Wittayanusorn School has announced the intention of the principal and staff 
of the school. To follow the guidelines. 

ข้อ ๑ บริหารจัดการและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักส าคัญมั่นคง ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

Section 1 To manage and operate in accordance with good corporate governance 
principles. The benefits of the nation over its own. And no conflicting interests. The achievement 
of the work. Ensure the quality of the work is standard, transparent and verifiable. 

ข้อ ๒ ปลูกฝังค่านิยมแก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

Section 2 Instill values to the school staff in the conduct of their conduct and work. 
Based on the principles of ethics, honesty and good conscience to standup for what is right, fair 
and legitimate. Live with honor and human dignity. 

 



 

 

 

ข้อ ๓  ส่ งเสริมให้บุคคลและหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทาง                     
การด าเนินกิจการและรับรู้ข่าวสารข้อมูลของโรงเรียน 

Section 3 Encourages individuals and outside organizations or took part in the 
recommendations. The operation and recognition of school information. 

ข้อ ๔ จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไป
ไม่โกง เพ่ือจรรโลงน าพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป 

Section 4 To follow in the footsteps of the basic philosophy of Sufficiency economy. 
Co-created youth to grow to not cheat. To sustain Thailand’s prosperity. 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วไป 
It was announced to know in general. 

                ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
Announced on 17 March 2560. 

 

       
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน ์เรืองเลิศปัญญากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 
 

Wiwat Ruenglertpanyakul (Assoc. Prof.)  
Principal of Mahidol Wittayanusorn School 

 


