
// ตําแหนงท่ี 2... 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนเจาหนาท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

----------------- 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชนดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเปนเจาหนาท่ีของโรงเรียน จํานวน 3 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและคุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
- มีสัญชาติไทย 
- สามารถทํางานใหโรงเรียนไดเต็มเวลา 
- ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
- ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารง

ตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
- ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับโรงเรียน 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
ตําแหนงท่ี 1 เจาหนาท่ีสายวิชาการ ครูสอนวิชาฟสิกส จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาฟสิกสหรือฟสิกสประยุกต หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร 

หรือสาขาวิทยาศาสตรประยุกต ท่ีผานการเรียนวิชาท่ีเก่ียวของกับ กลศาสตรวิศวกรรม  
หรืออุณหพลศาสตร หรือกลศาสตรของไหล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

- 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 
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// 2.2 เอกสารและหลักฐาน.... 
 

 

ตําแหนงท่ี 2 เจาหนาท่ีสายสนับสนุน เจาหนาท่ีงานพยาบาล จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 
- สามารถทํางานไดท้ังเวรกลางวันและเวรกลางคืน 
- อัธยาศัยดี เขาใจพัฒนาการเด็กวัยรุน และมีใจรักบริการ 
- มีประสบการณทํางานในสถานพยาบาลอยางนอย 2 ป  และหากมีประสบการณการทํางาน 

ในสถานศึกษาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 3 เจาหนาท่ีสายสนับสนุน เจาหนาท่ีพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี 
                  (Mobile Application Developer) จํานวน 1 อัตรา 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
- สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ีบนระบบปฏิบัติการ iOS  

หรือท้ัง iOS และ Android 
- สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ีโดยเรียกใชขอมูลจาก  

Back-end API ได 
- หากมีประสบการณการพัฒนาโดยใช Package Manager, GIT จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ทุกตําแหนง  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ข้ึนไป หรือระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ข้ึนไป 
- สามารถใชภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน และเขียน ไดดี 
- สามารถปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายได  

อนึ่ง หากผูสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกตําแหนงท่ี 1 อยูระหวางการรอผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดขางตน  
โรงเรียนจะพิจารณาใหมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและหากผานการคัดเลือก โรงเรียนทําสัญญาจางเปนลูกจางสัญญา
รายปกอน และเม่ือมีผลการสอบตามเกณฑขางตนแลวและมีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุ
แตงตั้งเปนเจาหนาท่ี 

๒. การรับสมัคร   

2.1 กําหนดการและสถานท่ีรับสมัคร 
ผูสมัครสามารถ Download ใบสมัครไดจาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได 2 ชองทาง คือ  

(1) ทางไปรษณียดวนท่ีสุด (EMS) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขท่ี 364 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170  (นับวันประทับตราไปรษณีย เปนวันสุดทาย) หรือ (2) ทางไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส 
hr@mwit.ac.th พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) 
จํานวน 150 บาท ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท 02 826 7103-4  ในเวลาราชการ  
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// 4. หลักเกณฑ... 
 

 

2.2 เอกสารและหลักฐานท่ีตองใชประกอบการสมัคร 
(1) รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว    

(ถายไวไมเกิน 6 เดือน และเปนรูปถายท่ีถายในครั้งเดียวกันท้ังหมด)  จํานวน 1 รูป    
(2) สําเนาปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงสถานศึกษาออกใหโดยไดรับอนุมัติ  จํานวน 1 ฉบับ     
 จากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันยื่นใบสมัคร        
(3) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)    จํานวน 1 ฉบับ     
(4) สําเนาใบแสดงผลการทดสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 ฉบับ     
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน 1 ฉบับ 
(6) สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน  1 ฉบับ  
(7) เอกสารการผานงานตามท่ีกรอกไวในใบสมัคร (ถามี)    จํานวน 1 ฉบับ     
(8) หลักฐานการโอนเงินคาสมัคร 

3.  อัตราเงินเดือนข้ันตนและประโยชนตอบแทน 
3.1 เงินเดือนข้ันตนตามวุฒิการศึกษา  

- เจาหนาท่ีสายวิชาการอัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,000 บาท ระดับปริญญาเอก 35,000 บาท 
- เจาหนาท่ีสายสนับสนุนอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี 20,000 บาท ระดับปริญญาโท 24,000 บาท 
- ผูท่ีมีประสบการณในตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครมากอนอาจไดรับการพิจารณาคาประสบการณ 

ตามระเบียบของโรงเรียน 

3.2 ประโยชนตอบแทนท่ีจะไดรับนอกจากเงินเดือน 
(1) ไดรับเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน 
(2) คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คูสมรสและบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน 

สวนบิดา มารดาของเจาหนาท่ีจะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียนแต 
ไมเกินคนละ 15,000 บาท ตอปงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไมเกิน 15,000 
บาทตอปงบประมาณ  

(3) เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน 
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 
(5) สิทธิ์ในการลาพักผอน ลากิจ ลาปวยและการลาอ่ืน ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน 

 
 

วัน  เดือน ป การดําเนินการ หมายเหต ุ
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

Download ใบสมัคร และยืน่เอกสารการ
สมัคร  

สถานท่ีและหองสอบจะประกาศใหทราบใน

วันท่ี  3  มิถุนายน  2564 

ทาง www.mwit.ac.th   3 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบ 

 8 มิถุนายน 2564 สอบขอเขียน 

       11 มิถุนายน 2564 ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

       15 มิถุนายน 2564 สอบสัมภาษณ 
   23 – 25 มิถุนายน 2564 สอบสอน (เฉพาะตําแหนงที่ 1)  

      28 มิถุนายน 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

       1 - 5 กรกฎาคม 2564 รายงานตวั 
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4. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
4.๑ ดานความรูความสามารถในตําแหนงหนาท่ี 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมนอยกวา 

รอยละ 65  จึงจะถือวาผานการประเมิน 
4.2 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คะแนน  ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวา 

รอยละ 60  จึงจะถือวาผานการประเมิน (เฉพาะตําแหนงท่ี 1-2) 
4.3  ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 100 คะแนน  ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวา 

รอยละ 60  จึงจะถือวาผานการประเมิน (เฉพาะตําแหนงท่ี 2-3) 
4.4 การสอบสัมภาษณ และ (การสอบสอนเฉพาะตําแหนงท่ี 1) 100 คะแนน  ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํา

กวารอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน (ผูผานการสอบขอเขียน ตามรายละเอียดในขอ 4.๑, 4.2 
และ 4.3  จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ)  

5. การตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาผานการคัดเลือกตองไดคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในขอ 4 และไดคะแนนรวม 

ไมนอยกวารอยละ 65 และผลการตัดสินของโรงเรียนถือเปนท่ีสุด 

6. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี  28 มิถุนายน ๒๕64 ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผูผานการ

คัดเลือกตองไดรับการตรวจสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในสถาบันท่ีโรงเรียนเห็นชอบ ผูท่ีมีผลการตรวจ
สุขภาพผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดจึงจะไดรับการทําสัญญา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  27  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

http://www.mwit.ac.th/

