
 
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เรื่อง  การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
--------------------------------------- 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีฐานะเป็นองค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของรัฐ  
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนควบคุมดูแล 
การด าเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561 ภารกิจหลักคือ บริหารจัดการและด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน  
ที่มีศักยภาพสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งเทียบมาตรฐานโลกในระดับเดียวกัน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์มีจิต
วิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจดังกล่าว คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ในการประชุมครั้งที่ 144/7/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติให้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียน 
รวมถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
สรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการโรงเรียน
ก าหนด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไป  
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
2.1 อายุไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
2.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท  ทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ

เทคโนโลยี  หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.3 มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานของราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ในระดับผู้ช่วย

หัวหน้าหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐขึ้นไป (เทียบเท่าระดับ 8 อ านวยการต้นขึ้นไป) หรือระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป ส าหรับหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน หรือผู้บริหารองค์กรเอกชน ในต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าผู้บริหารสูงสุด 3 ระดับแรกขององค์กร ซึ่งมีงบดุลในรอบปีใดปีหนึ่งไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาทในช่วงที่ด ารง
ต าแหน่ง 
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2.4 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

2.5 มีผลงานที่สามารถใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ได้อย่างเด่นชัดว่า มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ 
มีความประพฤติและวิถีการด ารงชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน รวมถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การเข้ารับการสรรหากระท าได้ 3 ทาง  
3.1 สมัครด้วยตนเอง 
3.2 จากการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหา โดย 

3.2.1 หน่วยงานภายนอกที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือสมาคมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวนแห่งละ 1 ชื่อ  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

3.2.2 บุคลากรของโรงเรียน จ านวน 1 ชื่อ  ตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
ก าหนด 

3.3 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเข้ารับการสรรหา 

4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและการเสนอชื่อ 
4.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัคร โดยให้กรอกตามแบบฟอร์มใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศฉบับนี้ 
4.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
4.3 หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ความสามารถ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานทางวิชาการ และ

ประวัติในการท างาน   
4.4 เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดการด าเนินงานของโรงเรียนให้

บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
4.5 ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
4.6 เอกสารทั้งหมดของผู้สมัครหรือผู้ไดร้ับการเสนอชื่อถือเป็นความลับ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อสามารถส่งเอกสารได ้2 ช่องทาง คือ 
(1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที ่president@mahidol.ac.th 
(2) ไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ต้องจัดท าเป็นเอกสารปกปิด และระบุมุมซองว่า “เอกสารการ

สรรหาผู้อ านวยการฯ” ไปยัง “ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (นับวันประทับ 
ตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย)   

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
0 2027 7850 ต่อ 302 
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5. การพิจารณาการคัดเลือก
5.1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ประชุมพิจารณาคัดกรองผู้เข้ารับการสรรหา ในวันที่ 26

ธันวาคม 2564  และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
5.2 ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ 5.1 ให้มาแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านการบริหาร  

รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และตอบค าถามของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 9 มกราคม 
2565 

5.3 ผู้ที่ไม่เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ก าหนด ตามข้อ 5.2 ถือว่าสละสิทธิ์ 
5.4 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

6. การวินิจฉัยหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  1 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 
ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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