ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
----------------โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชนดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุงเนนความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับ นั กเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางคณิต ศาสตรและวิทยาศาสตร มี ความประสงคจะรับ สมัครบุ คคลเพื่อ
คัดเลือกเปนเจาหนาที่ของโรงเรียน จํานวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและคุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทํางานใหโรงเรียนไดเต็มเวลา
- ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารง
ตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
- ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่กระทํากับโรงเรียน
1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ตําแหนงที่ 1 เจาหนาที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาฟสิกส จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาฟสิกสหรือฟสิกสประยุกต หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาวิทยาศาสตรประยุกต ที่ผานการเรียนวิชาที่เกี่ยวของกับ กลศาสตรวิศวกรรม
หรืออุณหพลศาสตร หรือกลศาสตรของไหล หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟสิกส หรือวิศวกรรมศาสตร
- หากมีความรูและประสบการณดานแมคคาทรอนิกส (Mechatronics) หรือการเขียนโปรแกรม
(Programming) หรือการสรางแบบจําลองเชิงคํานวณ (Numerical Modeling)
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
- มีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไมต่ํากวา 500 คะแนน
หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไมต่ํากวาระดับ 5
หรือผลคะแนน CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน หรือเทียบเทา
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

// ตําแหนงที่ 2...

- 2 ตําแหนงที่ 2 เจาหนาที่สายสนับสนุน เจาหนาที่งานพยาบาล จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1
- สามารถทํางานไดทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน
- อัธยาศัยดี เขาใจพัฒนาการเด็กวัยรุน และมีใจรักบริการ
- มีประสบการณทํางานในสถานพยาบาลอยางนอย 2 ป และหากมีประสบการณการทํางาน
ในสถานศึกษาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ตําแหนงที่ 3 เจาหนาที่สายสนับสนุน เจาหนาที่พัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
(Mobile Application Developer) จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
- สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ iOS
หรือทั้ง iOS และ Android
- สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่โดยเรียกใชขอมูลจาก
Back-end API ได
- หากมีประสบการณการพัฒนาโดยใช Package Manager, GIT จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ทุกตําแหนง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
- สามารถใชภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน และเขียน ไดดี
- สามารถปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได
อนึ่ง หากผูสมัครสอบเพื่อคัดเลือกตําแหนงที่ 1 อยูระหวางการรอผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอั งกฤษ หรือมีผ ลการสอบวัด ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ํ ากวาเกณฑ ท่ีโรงเรีย นกําหนดขางต น
โรงเรียนจะพิจารณาใหมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและหากผานการคัดเลือก โรงเรียนทําสัญญาจางเปนลูกจางสัญญา
รายปกอน และเมื่อมีผลการสอบตามเกณฑขางตนแลวและมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุ
แตงตั้งเปนเจาหนาที่
๒. การรับสมัคร
2.1 กําหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู ส มั ค รสามารถ Download ใบสมั ค รได จ าก www.mwit.ac.th และยื่ น ใบสมั ค รได 2 ช อ งทาง คื อ
(1) ทางไปรษณียดวนที่สุด (EMS) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขที่ 364 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170 (นั บ วั น ประทั บ ตราไปรษณี ย เ ป น วั น สุ ด ท า ย) หรื อ (2) ทางไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
hr@mwit.ac.th พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบั ญชี 459-0-47124-8)
จํานวน 150 บาท ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
หมายเลขโทรศัพท 02 826 7103-4 ในเวลาราชการ

// 2.2 เอกสารและหลักฐาน....

- 3 2.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองใชประกอบการสมัคร
(1) รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว
(ถายไวไมเกิน 6 เดือน และเปนรูปถายที่ถายในครั้งเดียวกันทั้งหมด)
(2) สําเนาปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกใหโดยไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันยื่นใบสมัคร
(3) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
(4) สําเนาใบแสดงผลการทดสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(6) สําเนาทะเบียนบาน
(7) เอกสารการผานงานตามที่กรอกไวในใบสมัคร (ถามี)
(8) หลักฐานการโอนเงินคาสมัคร

จํานวน 1 รูป
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

3. อัตราเงินเดือนขั้นตนและประโยชนตอบแทน
3.1 เงินเดือนขั้นตนตามวุฒิการศึกษา
- เจาหนาที่สายวิชาการอัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,000 บาท ระดับปริญญาเอก 35,000 บาท
- เจาหนาที่สายสนับสนุนอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี 20,000 บาท ระดับปริญญาโท 24,000 บาท
- ผูที่มีประสบการณในตําแหนงที่ประกาศรับสมัครมากอนอาจไดรับการพิจารณาคาประสบการณ
ตามระเบียบของโรงเรียน
3.2 ประโยชนตอบแทนที่จะไดรับนอกจากเงินเดือน
(1) ไดรับเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน
(2) คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คูสมรสและบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน
สวนบิดา มารดาของเจาหนาที่จะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียนแต
ไมเกินคนละ 15,000 บาท ตอปงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไมเกิน 15,000
บาทตอปงบประมาณ
(3) เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน
(5) สิทธิ์ในการลาพักผอน ลากิจ ลาปวยและการลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
วัน เดือน ป

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
3 มิถุนายน 2564
8 มิถุนายน 2564
11 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
23 – 25 มิถุนายน 2564
28 มิถุนายน 2564
1 - 5 กรกฎาคม 2564

การดําเนินการ

หมายเหตุ

Download ใบสมัคร และยืน่ เอกสารการ สถานที่และหองสอบจะประกาศใหทราบใน
สมัคร
วันที่ 3 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบ
สอบขอเขียน
ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสอน (เฉพาะตําแหนงที่ 1)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว

ทาง www.mwit.ac.th

// 4. หลักเกณฑ...

- 4 4. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
4.๑ ดานความรูความสามารถในตําแหนงหนาที่ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน
4.2 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน (เฉพาะตําแหนงที่ 1-2)
4.3 ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน (เฉพาะตําแหนงที่ 2-3)
4.4 การสอบสัมภาษณ และ (การสอบสอนเฉพาะตําแหนงที่ 1) 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน (ผูผานการสอบขอเขียน ตามรายละเอียดในขอ 4.๑, 4.2
และ 4.3 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ)
5. การตัดสิน
ผูที่ จ ะถื อว าผ านการคั ดเลื อกต องได คะแนนตามหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกในขอ 4 และได คะแนนรวม
ไมนอยกวารอยละ 65 และผลการตัดสินของโรงเรียนถือเปนที่สุด
6. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕64 ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผูผานการ
คัดเลือกตองไดรับการตรวจสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในสถาบันที่โรงเรียนเห็นชอบ ผูที่มีผลการตรวจ
สุขภาพผานตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดจึงจะไดรับการทําสัญญา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. ๒๕64

(รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน เรืองเลิศปญญากุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

