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พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปท่ี   ๕๕  ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ               

ใหประกาศวา 

 โดยท่ีเปนการสมควรจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย 

วาดวยองคการมหาชน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ 

แหงพระราชบัญญัตอิงคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป* 

 มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

 “โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

 “คณะกรรมการ”(1) หมายความวา คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ  

 “ผูอํานวยการ”(1) หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียน 

 “เจาหนาที่”(1) หมายความวา เจาหนาท่ีโรงเรียน 

 “รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนท่ี ๗๙ ก วันท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(1) มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการ” “ผูอํานวยการ” และ “เจาหนาท่ี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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หมวด  ๑ 

การจัดต้ัง  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาท่ี 

 

 มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” และใหมีชื่อ

เปนภาษาอังกฤษวา “Mahidol Wittayanusorn School” 

 มาตรา ๖  ใหโรงเรียนมีที่ทําการอยูในจังหวัดนครปฐม 

 มาตรา ๗ ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ในระดับมัธยมศึกษาท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีมี

ศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 มาตรา ๘   เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้ 

 (๑) ดําเนินการเรียนการสอนท่ีมุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 (๒) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับใชในโรงเรียน 

 (๓) ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนามาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 

 (๔) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามมาตรา ๘ ใหโรงเรียนมีอํานาจทํากิจการ ดังตอไปนี้ดวย 

 (๑)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

 (๒)  กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน 

 (๓)  ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ

โรงเรียน 

 (๔)  จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและการดําเนินงานของโรงเรียน 

 (๕)  เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโรงเรียน 

 (๖)  กู ยืมเงินเพ่ือประโยชนในกิจการท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรของโรงเรียน 

 (๗)  ใหกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนของโรงเรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยโดย             

มีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 

 (๘)  เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดาํเนินกิจการ 
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 (๙)  ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมท่ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของโรงเรียน 

 (๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียน 

 การเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๕) และการกู ยืมเงินตาม (๖) ให เปนไปตาม 

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๒ 

ทุน รายได และทรัพยสิน 

 

 มาตรา ๑๐  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของโรงเรียนประกอบดวย 

(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหก 

(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นรวมท้ังจาก

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๕) คาธรรมเนียม คาบํารงุ คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของโรงเรียน 

 มาตรา ๑๑  บรรดารายไดของโรงเรียนไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตาม

กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 มาตรา ๑๒  ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งโรงเรียนไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของ

โรงเรียนเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน 

 ใหโรงเรียนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก

ทรัพยสินของโรงเรียน 

 มาตรา ๑๓  การใชจายเงินของโรงเรียนใหใชจายไปเพ่ือกิจการของโรงเรียนโดยเฉพาะ 

การเก็บรกัษาและเบิกจายเงินของโรงเรยีน ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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หมวด ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 

 มาตรา ๑๔(2)  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการโรงเรียนมหิดล             

วิทยานุสรณ” ประกอบดวย 

 (๑)  ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยี 

 (๒)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวนส่ีคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู                 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนท่ีประจักษในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

และเปนประโยชนตอกิจการของโรงเรียน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากสาขาวิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตรไมนอยกวาสองคน  

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้ง

เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ  

 กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒุเิพ่ือดํารงตําแหนง

แทนท่ีผูท่ีพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ

คณะกรรมการซึ่งสอดคลองกบัหลักเกณฑกลางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒุิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 

มาตรา 14(2)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของโรงเรียน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญท่ีมีสัญญาจางกบั

โรงเรียน 

 ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งโรงเรียนจําเปนตองแตงตั้งตาม             

ขอผูกพัน หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับโรงเรียน 

 มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการของโรงเรียนจะตองไมประกอบกิจการซึ่ง                

มีสภาพเปนการแขงขันกับกิจการของโรงเรียน หรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับโรงเรยีน 

ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานหรือ

กรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่โรงเรียนเปนผูถือหุน 

 มาตรา ๑๗  ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนง                      

คราวละส่ีป  

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวฒุิพนจากตาํแหนงกอนวาระหรอืในกรณี

ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง

ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงวางหรือเปนกรรมการเพ่ิมขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ

กรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน

ตําแหนงเพ่ือดําเนินการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

 ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง

อีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 
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(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ หรือกระทํา                   

การอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 

 มาตรา ๑๙(3)   คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการและการ

ดําเนินการของโรงเรียน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเหน็ชอบแผนการดําเนินงานของโรงเรียน 

(๒) อนุมัติงบประมาณประจําป งบการเงิน แผนการลงทุน และการดําเนินโครงการตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

(๓) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับโรงเรยีนในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การบริหารงานท่ัวไป การจัดแบงสวนงาน และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น

ของเจาหนาที่ และลูกจาง 

(ค) การกําหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูอํานวยการ 

เจาหนาที่และลูกจาง 

(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ               

การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาท่ีและ

ลูกจาง รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางลูกจาง 

(จ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของโรงเรียน รวมท้ัง                

การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 

(ช) การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ซ) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูตรวจสอบภายใน 

(ฌ) การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการ เจาหนาที่และลูกจาง และเครื่องหมายโรงเรียน 

(ญ) การสรรหา การแตงตั้ง และการถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการ การรักษาการแทนและการมอบใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 

(ฎ)  ใหความเห็นชอบในการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการ

การดําเนินกิจการของโรงเรียน 

มาตรา 19(3) คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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(๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการการ

ดําเนินกิจการของโรงเรียน 

(๕) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม               

พระราชกฤษฎีกานี้  

(๖) การกระทําอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๓) (จ) ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 19/1(4)  ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงเรียน ใหคณะกรรมการพิจารณา

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ซึ่งตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ                  

ความคุมคาในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

 มาตรา ๒๐  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมใน

เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหท่ีประชุมทราบและ                  

ใหท่ีประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในท่ีประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได

หรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๒๑(5) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 19 (๓) (ช) และ

คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

 

มาตรา 19/1(4)  เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 21(5)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 



-  8  - 
  

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะตองไมเปน                

ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรยีน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกบักิจการของโรงเรียน ทั้งนี้ 

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ 

กรรมการ หรือผูแทนของโรงเรียนในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา 9 (5) 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๒(6)   ใหประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชน

ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 มาตรา ๒๓(7)   ใหโรงเรียนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง เปนผูบริหารกิจการของโรงเรียน ภายใต

การกํากับดูแลของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ 

 การสรรหาผูอํานวยการใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งตองสอดคลองกับ

หลักเกณฑกลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได                  

ใหรองผูอํานวยการท่ีมีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือผูปฏิบัติงานของโรงเรียนคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน 

มาตรา 23/1(8) ในการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน             

นับแตวันท่ีมีเหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลา               

ไดอีกไมเกินหกสิบวนั หากดําเนินการไมแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักลาว ใหคณะกรรมการรายงานผล

ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

 มาตรา ๒๔(9)  ผูอํานวยการตองเปนบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถและประสบการณ

เหมาะสมกับกิจการของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของโรงเรียน สามารถ

ทํางานใหแกโรงเรียนไดเต็มเวลา รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวย

องคการมหาชนดวย 

มาตรา ๒๕  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได            

แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 
มาตรา 22(6)  มาตรา 23(7) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
มาตรา 23/1(8)  เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 24(9) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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 มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 

(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

(๕) มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๔ 

 มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวย                  

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ 

(10) การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบหาปบริบูรณ ใหถือวาการพนจากตําแหนงตาม

กําหนดเวลาในสัญญาจาง 

 มาตรา ๒๗(11)  ภายใตบังคับมาตรา 35 วรรคสอง ใหผูอํานวยการมีหนาท่ีบริหารกิจการ

ของโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย 

มติ และประกาศของคณะกรรมการ และใหผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและลูกจาง                  

ทุกตําแหนง รวมทั้งใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพ่ือใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

 (๒) เสนอรายงานประจําปเกีย่วกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งรายงาน

การเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ                 

เพ่ือพิจารณา 

 (๓)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของโรงเรียน                      

ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียนตอคณะกรรมการ 

 ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโรงเรียน 

 มาตรา ๒๘  ผูอํานวยการมีอํานาจ 

 (๑) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีและลูกจาง

ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
(10) เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 27(11)   แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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 (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ 

ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 มาตรา ๒๙ ในกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของโรงเรียน               

เพ่ือการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตาม

ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ

ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๔ 

ผูปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 

มาตรา ๓๑  ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนมีสามประเภท คือ 

(๑) เจ าหนา ท่ีหรือ ลูกจาง ไดแก  ผูซึ่ งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจาก 

งบประมาณของโรงเรียน 

(๒) ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งโรงเรียนจางใหปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง 

(๓) เจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมาชวยปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๖                      

แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓๒(12) เจาหนาท่ีตองมีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ

อํานาจหนาท่ีของโรงเรียน สามารถทํางานใหแกโรงเรียนไดเต็มเวลา รวมท้ังตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยองคการมหาชนดวย 

 มาตรา ๓๓  เจาหนาท่ีพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๒ 

(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 

 
 

มาตรา ๓๒(12)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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(๕)  ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดไวในขอบังคับ 

(13)การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง                        

ตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง 

 มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี  หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง 

ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นท่ีรัฐมนตรีขอใหมา

เปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางโดยไดรับอนุมัติจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาของผูนั้นและมีขอตกลงที่ทําไว

ใหกับผูนั้นไดรับสิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  

หมวด ๕ 

การบัญชี   การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของโรงเรียน 

 

 มาตรา ๓๕(14)  การบัญชีของโรงเรียน ใหจัดทําตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด               

ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี

และการพัสดุของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของโรงเรียนทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายใน

โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

ในการแตงตัง้ โยกยาย เล่ือนเงินเดือน เล่ือนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายใน 

ให ผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอใหคณะกรรมการให                      

ความเห็นชอบกอนจึงดําเนินการได 

 มาตรา ๓๖  ใหโรงเรียนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน                

เกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

 ในทุกรอบป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการแตงตั้ง

ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน

และทรัพยสินของโรงเรียน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ

คณะกรรมการ 

 
(13)  เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา ๓๕(14)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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เพ่ือการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ

โรงเรียน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาท่ี และลูกจาง และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชี

และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของโรงเรยีนเปนการเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน 

 มาตรา ๓๗  ใหโรงเรียนทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ

โรงเรียนในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมท้ัง คําชี้แจงเกี่ยวกับ

นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 

 มาตรา ๓๘(15)  (ยกเลิก) เพ่ือประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานท่ีไดจัดทําไวใหโรงเรียนจัดให

มีการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวา

สามป 

 การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรท่ีเปนกลางและมีความ

เชี่ยวชาญในดานการประเมินผลกิจการโรงเรียน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานตาง ๆ 

ดังนี้ ในดานประสิทธิผล คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน และ

กิจกรรมการเรียน ในดานประสิทธิภาพ คือ ความพรอมในการดําเนินงานของโรงเรียน การบริหาร

การเงิน  บุคลากร และทรพัยสิน และในดานการพัฒนาองคกร คือ คุณภาพของแผนงาน การดําเนนิงาน

ตามแผนงาน และคุณภาพของการบริการ และในรายละเอียดอื่นตามท่ีคณะกรรมการจะไดกําหนด

เพ่ิมเติมขึ้น 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้

ดวยก็ได 

หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 

 

 มาตรา ๓๙(16)  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินกิจการของโรงเรียนให

เปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของ

รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เพ่ือการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ัง

ใหโรงเรียนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําของโรงเรียนท่ีขัดตอกฎหมาย 

วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และ                

แผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ตลอดจนส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนได 
 

มาตรา ๓๘(15)  ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา ๓๙(16)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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หมวด ๗ 

ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

 มาตรา ๔๐ โรงเรียนอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร และหนังสือรับรอง

การศึกษาหรือกจิกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรยีน 

 มาตรา ๔๑  โรงเรียนอาจกําหนดใหมีเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของเครื่องหมายวิทยฐานะใหทําเปน

ประกาศของโรงเรียนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 เครื่องหมายวิทยฐานะจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของ

โรงเรียน 

 มาตรา ๔๒  โรงเรียนอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของโรงเรียนหรือ      

สวนงานในโรงเรียนได โดยทําเปนขอกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา ๔๓  ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหยุบเลิกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัด

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรดีําเนนิการตามมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ืออนุมัติใหมีการโอนทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และ                   

เงินงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีอยูใน

วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู

ไปเปนของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 มาตรา ๔๔  ในวาระแรกเริ่ม ใหมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

ประกอบดวยอธิบดีกรมสามัญศึกษาเปนประธาน ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนสํานักงบประมาณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                         

คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรละเทคโนโลยีคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการของคณะกรรมการสถาบันสงเสริม                 

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมาย และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

เปนกรรมการ และผูทําหนาท่ีผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในขณะนั้นเปนกรรมการและ

เลขานุการ และใหปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกิน                     

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
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 มาตรา ๔๕  ภายใตบังคับมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ใหขาราชการและลูกจางของโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราช

กฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ

ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเปนการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการหรือการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะลูกจางของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 มาตรา ๔๖ ขาราชการและลูกจางซึ่งสมัครใจเปล่ียนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรยีน

ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล               

วิทยานุสรณกําหนดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

 การบรรจุและแตงตั้งเจาหนาท่ีและลูกจางของโรงเรียนใหดํารงตําแหนงใดใหเปนไปตาม

อัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดอืนและเงินประจําตําแหนงหรอืคาจางตามที่คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด ท้ังนี้ โดยตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตอง

ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ในการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน

เจ็ดคนซึ่งประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง คือ ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนกรมสามัญศึกษา ผูแทน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้งอีกไมเกินส่ีคน โดยมีประธานกรรมการและเลขานุการตามท่ี       

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้ง 

 ใหคณะกรรมการตามวรรคสามดําเนินการคัดเลือกและประเมินขาราชการและลูกจางท่ีขอ

เปล่ียนฐานะไปเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของโรงเรียน และเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตามวรรคส่ีแลว ใหประกาศผลการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของโรงเรียนซึ่งตองกระทําใหแลว

เสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ ใชบังคับ แตกอนการประกาศผลดังกลาว                   

ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแจงใหเจาหนาท่ีและลูกจางผูท่ีจะไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งทราบกอนอยางนอยสามสิบวันกอนวันประกาศ และถาเจาหนาที่หรือลูกจางที่เกี่ยวของไมประสงค

จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามที่ไดรับการคัดเลือกและประเมินผล เจาหนาที่หรือลูกจางอาจขอสละสิทธิ์

การเปล่ียนฐานะของตนโดยทําเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณกําหนดไดกอนวันกําหนดที่จะประกาศไมนอยกวาสามวัน 

 

 



-  15  - 
  

 ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ืออนุมัติใหโอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของขาราชการและลูกจาง

ของโรงเรียนมหิดลวทิยานสุรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตาม

ประกาศของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปเปนของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี้

นับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกาศผลการคัดเลือก 

 มาตรา ๔๗  ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตัง้เปนเจาหนาที่และลูกจางตามมาตรา ๔๖ ไดรับ

เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน ตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจาง ตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด รวมท้ังไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตอง                    

ไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นท่ีขาราชการหรือลูกจางผูนั้น

เคยไดรับจากสวนราชการ 

 การเปล่ียนจากขาราชการไปเปนเจาหนาท่ี ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทาง

ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 การเปล่ียนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของโรงเรียน ใหถือวาเปนการออกจาก

งานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

 มาตรา ๔๘ ใหสวนราชการในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งมีอยูในวันกอนวันท่ี พระราช

กฤษฎีกานี้ใชบังคับ เปนสวนงานของโรงเรียนจนกวาจะไดออกระเบียบของโรงเรยีนจัดตั้งสวนงานใหม 

 มาตรา ๔๙ ในการดําเนินงานของโรงเรียนใหหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งใชบังคับ

อยูในวันกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับสําหรับการเรียนการสอนตอไปไดจนกวา

นักเรียนที่เรียนโดยหลักสูตรดังกลาวจะสําเร็จการศึกษา 

 ใหหลักสูตรซึ่งจะกําหนดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๔                   

เปนตนไป 

 ในระหวางท่ียังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของโรงเรียนมหิดล                      

วิทยานุสรณใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีใชอยูใน

วันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

        ชวน หลีกภัย           

       นายกรัฐมนตรี 
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เหตุผล :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีปจจุบันประเทศไทยขาดแคลน

นักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการเรียน                 

การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีเปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมี                

การเปดสอนสายศิลปและสายอื่น จํานวน ๑๓ แหงขึ้น  เพ่ือจัดการศึกษาใหแกนกัเรยีน แตหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเปนเชนเดียวกับโรงเรียนท่ัวไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใหเด็กและ

เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ                        

ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรท่ีมีลักษณะพิเศษ อันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียน

ปกติ ดังนั้น สมควรใหมีการจัดใหมีโรงเรยีนวทิยาศาสตรขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรยีน

การสอนวิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนท่ีมีความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร เพ่ือเปนการเตรียมพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพ่ือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน

การท่ีจะสรางนักวิชาการอันยอดเย่ียมของประเทศและเพ่ือที่จะใหโรงเรียนท่ีจัดตั้งขึ้นมีการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหเปน        

องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปน

โรงเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือเปนตนแบบแกโรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2561* 

 

 

หลักการ 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 เพ่ือใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

 

เหตุผล 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ใหสอดคลองกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองคการมหาชน 2542                     

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือใหการบริหารงานและ                      

การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น จึงจําเปนตอง

ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้. 

 

 

 

 

 

 

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๙๘  เลม ๑๓๕   ตอนท่ี  ๙๘  ก   วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2561 

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา 17  ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 14 แหงพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระและยังคงอยูใน

ตําแหนงตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แหงพระราชกฤษฎีกาดงักลาวอยูในวันกอนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบงัคบั 

เปนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้อยูตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการ

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543               

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ สวนกรรมการโดยตาํแหนงใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา 18  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคํา ส่ังใด ท่ีอางถึง  

คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

พ.ศ. 2543 ใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําส่ังนั้นอางถงึคณะกรรมการโรงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชกฤษฎีกานี้ แลวแตกรณี 

มาตรา 19 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

22 ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี

 สําเนาถูกตอง 
บรรจบ วงศโกมลเชษฐ 
ที่ปรึกษาฝายอํานวยการ  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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