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พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน 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 คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูอํานวยการ”(1) หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียน
“เจาหนาที่”(1) หมายความวา เจาหนาที่โรงเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๗๙ ก วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
(1) มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการ” “ผูอํานวยการ” และ “เจาหนาที่” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” และใหมีชื่อ
เปนภาษาอังกฤษวา “Mahidol Wittayanusorn School”
มาตรา ๖ ใหโรงเรียนมีที่ทําการอยูในจังหวัดนครปฐม
มาตรา ๗ ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่หลัก ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเรี ย นการสอนที่ มุ ง เน น ความเข ม ข น ของการเรี ย นการสอนทางด า น
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(๒) จัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับใชในโรงเรียน
(๓) ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
(๔) ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาตรา ๙ นอกจากอํานาจหนาทีต่ ามมาตรา ๘ ใหโรงเรียนมีอํานาจทํากิจการ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๓) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ
โรงเรียน
(๔) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและการดําเนินงานของโรงเรียน
(๕) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโรงเรียน
(๖) กู ยื ม เงิ น เพื่ อ ประโยชน ใ นกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรของโรงเรียน
(๗) ใหกูยืมเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนของโรงเรียนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพยโดย
มีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย
(๘) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
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(๙) ใหประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของโรงเรียน
(๑๐) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของโรงเรียน
การเข า ร ว มทุ น กั บ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ตาม (๕) และการกู ยื ม เงิ น ตาม (๖) ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
มาตรา ๑๐ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของโรงเรียนประกอบดวย
(๑) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหก
(๒) เงินที่รัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรอื่นรวมทั้งจาก
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของโรงเรียน
มาตรา ๑๑ บรรดารายไดข องโรงเรียนไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๒ ใหอสังหาริมทรัพยซึ่งโรงเรียนไดมาจากการใหหรือซื้อดว ยเงินรายไดของ
โรงเรียนเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน
ใหโรงเรียนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของโรงเรียน
มาตรา ๑๓ การใชจายเงินของโรงเรียนใหใชจายไปเพื่อกิจการของโรงเรียนโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของโรงเรียน ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ (2) ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการโรงเรี ย นมหิด ล
วิทยานุสรณ” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณสงู ทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยี
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสี่คน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน หาคน ซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้ง จากผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
และเปน ประโยชนตอกิจการของโรงเรียน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากสาขาวิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตรไมนอยกวาสองคน
ให ผู อํ า นวยการเป น กรรมการและเลขานุก ารโดยตํ า แหน ง และให ผู อํ า นวยการแตงตั้ง
เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อดํารงตําแหนง
แทนที่ผูที่พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑกลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
มาตรา 14(2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
โรงเรียน
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกกรรมการชาวตางประเทศซึ่งโรงเรียนจําเปนตองแตงตั้งตาม
ขอผูกพัน หรือมีคุณสมบัติดีเดนอันเหมาะสมกับโรงเรียน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการของโรงเรียนจะตองไมประกอบกิจการซึ่ง
มีสภาพเปนการแขงขันกับกิจการของโรงเรียน หรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรียน
ทั้ง นี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวน แตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานหรือ
กรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่โรงเรียนเปนผูถือหุน
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง
คราวละสี่ป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงวางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่ อ ครบกํา หนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยั ง มิไ ดมีก ารแตง ตั้ง ประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกไดแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๘ นอกจากการพน จากตําแหนง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
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(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ หรือกระทํา
การอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙(3) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแ ลโดยทั่ว ไปซึ่งกิจการและการ
ดําเนินการของโรงเรียน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของโรงเรียน
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําป งบการเงิน แผนการลงทุน และการดําเนินโครงการตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๓) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับโรงเรียนในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบงสวนงาน และขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่น
ของเจาหนาที่ และลูกจาง
(ค) การกํ า หนดประมวลจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ ผู อํ า นวยการ
เจาหนาที่และลูกจาง
(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ
การลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และ
ลูกจาง รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางลูกจาง
(จ) การบริ ห ารและจั ด การการเงิ น การพั ส ดุ และทรั พ ย สิ น ของโรงเรี ย น รวมทั้ ง
การบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง
(ช) การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) การกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูตรวจสอบภายใน
(ฌ) การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการ เจาหนาที่และลูกจาง และเครื่องหมายโรงเรียน
(ญ) การสรรหา การแต ง ตั้ ง และการถอดถอนผู อํ า นวยการ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผูอํานวยการ การรักษาการแทนและการมอบใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(ฎ) ใหความเห็นชอบในการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการ
การดําเนินกิจการของโรงเรียน
มาตรา 19(3) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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(๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียน
(๕) เสนอรายงานประจํ า ป แ ละความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๖) การกระทําอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจํ า หน า ยทรั พ ย สิ น จากบั ญ ชี เ ป น สู ญ ตาม (๓) (จ) ต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 19/1(4) ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงเรียน ใหคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ซึ่ ง ต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมใน
เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหป ระธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้น แจง ใหที่ประชุม ทราบและ
ใหที่ประชุมพิจารณาวากรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได
หรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑(5) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา 19 (๓) (ช) และ
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
มาตรา 19/1(4) เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรา 21(5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ จะตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรียน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของโรงเรียน ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวน แตเปน ผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผูแทนของโรงเรียนในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นตามมาตรา 9 (5)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒(6) ให ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชน
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๓(7) ใหโรงเรียนมีผูอํานวยการคนหนึ่ง เปนผูบริหารกิจการของโรงเรียน ภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
การสรรหาผู อํา นวยการใหเ ปน ไปตามระเบีย บของคณะกรรมการซึ่ง ตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑกลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในกรณี ที่ ไ ม มี ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการหรื อ ผู อํ า นวยการไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหรองผูอํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือผูปฏิบัติงานของโรงเรียนคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
มาตรา 23/1(8) ในการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่มีเหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลา
ไดอีกไมเกินหกสิบวัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรายงานผล
ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๒๔ (9) ผูอํานวยการตองเปนบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถและประสบการณ
เหมาะสมกับกิจการของโรงเรียนตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของโรงเรียน สามารถ
ทํางานใหแกโรงเรียนไดเต็มเวลา รวมทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวย
องคการมหาชนดวย
มาตรา ๒๕ ผู อํ า นวยการมีว าระอยูใ นตํา แหนง คราวละสี่ ป และอาจไดรับแตงตั้ง อีกได
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 22(6) มาตรา 23(7) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรา 23/1(8) เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรา 24(9) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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มาตรา ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๕) มีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๔
มติ ข องคณะกรรมการให ผู อํ า นวยการออกจากตํ า แหน ง ตาม (๔) ต อ งประกอบด ว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ
(10) การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบหาปบริบูรณ

ใหถือวาการพนจากตําแหนงตาม

กําหนดเวลาในสัญญาจาง
มาตรา ๒๗(11) ภายใตบังคับมาตรา 35 วรรคสอง ใหผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการ
ของโรงเรียนใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคของโรงเรียน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย
มติ และประกาศของคณะกรรมการ และให ผู อํ า นวยการเปน ผูบั งคั บบัญ ชาเจ า หนา ที่แ ละลูกจาง
ทุกตําแหนง รวมทั้งใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเกีย่ วกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งรายงาน
การเงิ น และการบั ญ ชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิ น และงบประมาณของป ต อ ไปต อ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กิ จ การและการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียนตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโรงเรียน
มาตรา ๒๘ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(10)
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอบังคับ
ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของโรงเรียน
เพื่อการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ไดแตตองเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานของโรงเรียน
มาตรา ๓๑ ผูปฏิบัติงานของโรงเรียนมีสามประเภท คือ
(๑) เจ า หน า ที่ ห รื อ ลู ก จ า ง ได แ ก ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านโดยรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งจาก
งบประมาณของโรงเรียน
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ไดแ ก ผูซึ่งโรงเรียนจางใหปฏิบัติห นาที่เปน ที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ข องรัฐ ซึ่ง มาชว ยปฏิบัติง านของโรงเรียนเปน การชั่ว คราวตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๒ (12) เจาหนาที่ตองมีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
อํานาจหนาที่ของโรงเรียน สามารถทํางานใหแกโรงเรียนไดเต็มเวลา รวมทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยองคการมหาชนดวย
มาตรา ๓๓ เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
มาตรา ๓๒(12) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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(๕) ถู ก ไล อ อกหรื อปลดออก เพราะผิ ด วิ นั ย ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารที่ คณะกรรมการ
กําหนดไวในขอบังคับ
(13)

การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง
ตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นที่รัฐมนตรีขอใหมา
เปนเจาหนาที่หรือลูกจางโดยไดรับอนุมัติจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาของผูนั้นและมีขอตกลงที่ทําไว
ใหกับผูนั้นไดรับสิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของโรงเรียน
มาตรา ๓๕(14) การบัญชีของโรงเรียน ใหจัดทําตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
และการพัสดุของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของโรงเรียนทําหนาที่เปน ผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
ในการแตงตัง้ โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัยของผูตรวจสอบภายใน
ให ผู อํ า นวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาร ว มกั น แล ว เสนอให ค ณะกรรมการให
ความเห็นชอบกอนจึงดําเนินการได
มาตรา ๓๖ ใหโ รงเรียนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญ ชีทําการสงผูสอบบัญ ชีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงิน
และทรัพยสินของโรงเรียน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ
(13)

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
โรงเรียน สอบถามผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่ และลูกจาง และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชี
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของโรงเรียนเปนการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
มาตรา ๓๗ ใหโรงเรียนทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานของ
โรงเรียนในปที่ลวงมาแลว บัญ ชีทําการ พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้ง คําชี้แ จงเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๓๘(15) (ยกเลิก) เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไวใหโรงเรียนจัดให
มีการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวา
สามป
การประเมิ น ผลตามวรรคหนึ่ง ให จั ด ทํ า โดยสถาบั น หรื อองคกรที่ เป น กลางและมีความ
เชี่ยวชาญในดานการประเมินผลกิจการโรงเรียน โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานตาง ๆ
ดังนี้ ในดานประสิทธิผล คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการเรียน ในดานประสิทธิภาพ คือ ความพรอมในการดําเนินงานของโรงเรียน การบริหาร
การเงิน บุคลากร และทรัพยสิน และในดานการพัฒนาองคกร คือ คุณภาพของแผนงาน การดําเนินงาน
ตามแผนงาน และคุณภาพของการบริการ และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๓๙(16) ใหรัฐ มนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของโรงเรียนให
เปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของ
รัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เพื่อการนี้ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง
ให โรงเรียนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของโรงเรี ยนที่ขัดต อกฎหมาย
วัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี และ
แผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนได
มาตรา ๓๘(15) ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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หมวด ๗
ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๐ โรงเรียนอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร และหนังสือรับรอง
การศึกษาหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียน
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 และใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญ ญัติองคก ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ อนุ มั ติใ หมี การโอนทรัพ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น และ
เงินงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอยูใน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เวนแตเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําซึ่งมีผูครองอยู
ไปเปนของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๔ ในวาระแรกเริ่ ม ให มี ค ณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ประกอบดวยอธิบดีกรมสามัญศึกษาเปนประธาน ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผู แ ทนสํ า นั ก งาน ก.พ. ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรละเทคโนโลยีคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการของคณะกรรมการสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอบหมาย และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ และผูทําหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในขณะนั้นเปนกรรมการและ
เลขานุการ และใหปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
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มาตรา ๔๕ ภายใตบังคับมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ใหขาราชการและลูกจางของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการและลูกจางของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเปนการปฏิบัติ
หนาทีร่ าชการหรือการปฏิบัติหนาที่ในฐานะลูกจางของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๔๖ ขาราชการและลูกจางซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน
ใหใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการบริห ารโรงเรียนมหิด ล
วิทยานุสรณกําหนดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
การบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของโรงเรียนใหดํารงตําแหนงใดใหเปนไปตาม
อัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงหรือคาจางตามที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด ทั้งนี้ โดยตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตอง
ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒
ในการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคสอง ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน
เจ็ดคนซึ่งประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง คือ ผูแทนสํานักงาน ก.พ. ผูแทนกรมสามัญศึกษา ผูแทน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ แ ต ง ตั้ ง อี ก ไม เ กิ น สี่ ค น โดยมี ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารตามที่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตงตั้ง
ใหคณะกรรมการตามวรรคสามดําเนินการคัดเลือกและประเมินขาราชการและลูกจางที่ขอ
เปลี่ยนฐานะไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงเรียน และเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ
เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตามวรรคสี่แลว ใหประกาศผลการบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของโรงเรียนซึ่งตองกระทําใหแลว
เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ช บั ง คั บ แต ก อ นการประกาศผลดั ง กล า ว
ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแจงใหเจาหนาที่และลูกจางผูที่จะไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งทราบกอนอยางนอยสามสิบวันกอนวันประกาศ และถาเจาหนาที่หรือลูกจางที่เกี่ยวของไมประสงค
จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามที่ไดรับการคัดเลือกและประเมินผล เจาหนาที่หรือลูกจางอาจขอสละสิทธิ์
การเปลี่ยนฐานะของตนโดยทําเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณกําหนดไดกอนวันกําหนดที่จะประกาศไมนอยกวาสามวัน
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ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหโอนเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของขาราชการและลูกจาง
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตาม
ประกาศของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ไปเปนของโรงเรียนตามพระราชกฤษฎีกานี้
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกาศผลการคัดเลือก
มาตรา ๔๗ ใหผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตัง้ เปนเจาหนาที่และลูกจางตามมาตรา ๔๖ ไดรับ
เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน ตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจาง ตามที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกําหนด รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่น ซึ่งรวมกันแลวตอง
ไมนอยกวาเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นที่ขาราชการหรือลูกจางผูนั้น
เคยไดรับจากสวนราชการ
การเปลี่ยนจากขาราชการไปเปนเจาหนาที่ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
การเปลี่ยนจากลูกจางของสวนราชการไปเปนลูกจางของโรงเรียน ใหถือวาเปนการออกจาก
งานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๔๘ ใหสวนราชการในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งมีอยูในวันกอนวันที่ พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ เปนสวนงานของโรงเรียนจนกวาจะไดออกระเบียบของโรงเรียนจัดตั้งสวนงานใหม
มาตรา ๔๙ ในการดําเนินงานของโรงเรียนใหหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งใชบังคับ
อยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับสําหรับการเรียนการสอนตอไปไดจนกวา
นักเรียนที่เรียนโดยหลักสูตรดังกลาวจะสําเร็จการศึกษา
ใหห ลักสูต รซึ่ง จะกําหนดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใชบัง คับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๔
เปนตนไป
ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ร ะเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ข อ กํ า หนดของโรงเรี ย นมหิ ด ล
วิทยานุสรณใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่ใชอยูใน
วันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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เหตุผล :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันประเทศไทยขาดแคลน
นักวิจัยพัฒ นาและนักประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียน ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปน โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมี
การเปดสอนสายศิลปและสายอื่น จํานวน ๑๓ แหงขึ้น เพื่อจัดการศึกษาใหแกนกั เรียน แตหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนก็ยังคงเปนเชนเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหเด็กและ
เยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ไ ด พั ฒ นาอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ อันแตกตางไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียน
ปกติ ดังนั้น สมควรใหมีการจัดใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตรขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใหเปนโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนที่มีความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
การที่จะสรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศและเพื่อที่จะใหโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและ
การจั ด การเรี ยนการสอนที่ มีความเปน อิ สระ คล อ งตัว และมี ประสิท ธิภ าพ สมควรกําหนดใหเปน
องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปน
โรงเรียนวิทยาศาสตรเพื่อเปนตนแบบแกโรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561*

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 เพื่อใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการมหาชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิ ท ยานุ ส รณ พ.ศ. 2543 ให ส อดคล อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติอ งค ก ารมหาชน 2542
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อใหการบริหารงานและ
การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้.

* ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๙๘ เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๘ ก วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
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พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 17 ใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 14 แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระและยังคงอยูใน
ตําแหนงตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวอยูในวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบงั คับ
เปนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้อยูตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหมตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ สวนกรรมการโดยตําแหนงใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 18 บรรดาระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ข อ กํ า หนด ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ใด ที่ อ า งถึ ง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
พ.ศ. 2543 ใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอางถึงคณะกรรมการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ แลวแตกรณี
มาตรา 19 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับ22
สนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
สําเนาถูกตอง
บรรจบ วงศโกมลเชษฐ
ที่ปรึกษาฝายอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

