
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน 

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

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  มีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือคัดเลือกใหดํารงตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หนาท่ีรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย โดยบริหารจัดการ กํากับดูแล และรับผิดชอบงานในฝายบริหารการศึกษา 

และกิจการนักเรียน ตามขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ี 
ของสวนงาน พ.ศ. 2564  ไดแก งานวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ/นักเรียนเกา งานกิจการนักเรียน และงานสุขภาพ
อนามัย/ใหคําปรึกษา และหรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน 
พันธกิจ รวมท้ังกํากับดูแล นิเทศ และติดตามการทํางานของบุคลากรในฝายและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 สามารถทํางานใหโรงเรียนไดเต็มเวลา 
2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
2.4 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือ 

ผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ี
พรรคการเมือง 

2.6 ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับโรงเรียน 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
3.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท 

3.2 มีประสบการณสายงานบริหารการศึกษาหรือบริหารหลักสูตรท่ีไมนอยกวา 3 ป 

3.3 หากมีประสบการณการบรหิารงานโรงเรียนประจําจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

4.1 มีความสามารถในการมอบหมาย สั่งการ ควบคุม กํากับดูแล และการทํางานเปนทีม 

4.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห และวางแผนงานไดดี 

4.3 มีทักษะและความสามารถดานการสื่อสาร 

4.4 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

4.5 มีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 

// 5. การรับสมัคร... 
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5. การรับสมัคร   

5.1 กําหนดการและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูสมัครสามารถ download ใบสมัครไดจาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได 2 ชองทาง คือ  

(1) ไปรษณียดวนท่ีสุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขท่ี 364 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณียเปนวันสุดทาย)  หรือ (2) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

hr@mwit.ac.th  พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) 

จํานวน 150 บาท  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

hr@mwit.ac.th    

วัน เดือน ป การดําเนินการ หมายเหตุ 

ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

Download ใบสมัคร และย่ืนเอกสาร 
การสมัคร  

ประกาศทาง www.mwit.ac.th 
 

  11 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสม   19 เมษายน 2565 สอบคัดเลือก 

  21 เมษายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

5.2  เอกสารและหลักฐานท่ีตองใชประกอบการสมัคร 
(1) รูปถายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน )  จํานวน 1 รูป 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน 1 ฉบับ     
(3) สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน 1 ฉบับ     
(4) สําเนาปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงสถานศึกษาออกใหโดยไดรับอนุมัติ  

จากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันยื่นใบสมัคร    จํานวน 1 ฉบับ     
(5) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)    จํานวน 1 ฉบับ 
(6) เอกสารการผานงานตามท่ีกรอกไวในใบสมัคร (ถามี)   จํานวน 1 ฉบับ      
(7) คาสมัครสอบ 150  บาท  

6.  อัตราเงินเดือนข้ันตนและประโยชนตอบแทน 

6.1  เงินเดือนข้ันตนตามวุฒิการศึกษา  

- อัตราเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวา 54,150 บาท 

- ผูท่ีมีประสบการณในตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครมากอนอาจไดรับการพิจารณาคาประสบการณ 

ตามระเบียบของโรงเรียน 

6.2  ประโยชนตอบแทนท่ีจะไดรับนอกจากเงินเดือน 

(1) ไดรับเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน 

(2) คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คูสมรสและบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน 

สวนบิดา มารดาของเจาหนาท่ีจะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียน 

แตไมเกินคนละ 15,000 บาท ตอปงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไมเกิน  

15,000 บาทตอปงบประมาณ  

 

// (3) เงินชวยเหลือ... 
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(3) เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน 

(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 

(5) สิทธิ์ในการลาพักผอน ลากิจ ลาปวยและการลาอ่ืน ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน 

7.   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

การสอบคัดเลือก 100 คะแนน  ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65  จึงจะถือวาผานการประเมิน  

8. การตัดสิน 

การวินิจฉัยหรือการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตาง ๆ ของโรงเรียนใหถือเปนท่ีสุด 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี 21 เมษายน 2565  ทาง www.mwit.ac.th  จากนั้นตอง 

ไดรับการตรวจสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในสถาบันท่ีโรงเรียนเห็นชอบ ผูผานการตรวจสุขภาพ 

จึงจะไดรับการทําสัญญา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  เรืองเลิศปญญากุล) 
 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

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

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

1. ขอมูลสวนตัว 

(1) ชือ่และนามสกุล .................................................................................................................................. 

เกิดวันท่ี .................. เดือน ......................................... พ.ศ. .....................    อายุ ........... ป ......... เดือน 

(2) บัตรประชาชนเลขท่ี  ................................................................... วันหมดอายุ ................................ 

(3) เชื้อชาติ .................................... สัญชาติ .................................... ศาสนา ....................................... 

(4) ท่ีอยูปจจุบันและสามารถติดตอได 

บานเลขท่ี ..................  หมูบาน .............................................  ตรอก/ซอย ....................................... 

ถนน ..................................................................... ตําบล/แขวง ........................................................... 

อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ................... 

หมายเลขโทรศัพทบาน .............................................. หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี ............................... 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ......................................................................................................................... 

(5) สถานภาพ      โสด        สมรส       หยาราง / หมาย 

คูสมรสชื่อ ....................................................................................................................................... 

ตําแหนง .......................................................................................................................................... 

สถานท่ีทํางาน ................................................................................................................................. 

จํานวนบุตร ............. คน     คนแรกอายุ ..........ป   คนท่ีสองอายุ ..........ป    คนท่ีสามอายุ ..........ป 

(6) สุขภาพอนามัย 

 ขาพเจามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ 

 ขาพเจามีโรคประจําตัว (โปรดระบุ) ............................................................................................ 

(7) บิดา  อายุ .............. ป /  ถึงแกกรรม  มารดา  อายุ .............. ป /  ถึงแกกรรม 

(8) กรณ ีฉ ุกเฉ ินบ ุคคลท ี่ต ิดต อได แจ งช ื่อ-นามสก ุล …….................................................................................  

เก่ียวข องก ับผ ูสม ัคร ....................................... 

ท่ีอย ู  ......................................................................................................................................................... 

โทร. ..................................…... 

(9) ทราบข าวการร ับสม ัครจาก .................................................................................................................... 

 

รูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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(10) เข ียนช ื่อญาติ / เพ ื่อนที่ทํางานอย ูในโรงเร ียนมห ิดลว ิทยาน ุสรณ  ซ ึ่งท านร ูจ ักดี 

 ................................................................................................................................................................. 

(11) เข ียนช ื่อ ท ี่อย ู  โทรศ ัพท และอาช ีพของผ ูท ี่อ างถ ึง 2 คน (ซ ึ่งไม ใช ญาติ หร ือนายจ างเด ิม) ท ี่ร ูจ ักค ุนเคยต ัว
ท านดี 

1............................................................................................................................................................. 

2............................................................................................................................................................. 
 

2. ประวัติการศึกษา อบรม และสัมมนา 

2.1 วุฒิการศึกษา 

(1) ระดับปริญญาเอก :  หลักสูตร .............................................................................................................  

สาขา .....................................................................  ปท่ีสําเร็จการศึกษา .............................................

สถาบัน ................................................................................. ประเทศ ................................................ 

(2) ระดับปริญญาโท :  หลักสูตร ..............................................................................................................  

สาขา .....................................................................  ปท่ีสําเร็จการศึกษา .............................................

สถาบัน ................................................................................. ประเทศ ................................................ 

(3) ระดับปริญญาตร ี:  หลักสูตร ..............................................................................................................  

สาขา .....................................................................  ปท่ีสําเร็จการศึกษา .............................................

สถาบัน ................................................................................. ประเทศ ................................................ 

2.2 อ่ืน ๆ เชน ประกาศนียบัตร 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

2.3 คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจาก (โปรดระบุ) ................................................ ไดคะแนน .................. 

2.4 การฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(1) หลักสูตร ............................................................................................................................................ 

สถาบัน / ประเทศ ................................................................................................................................ 

ชวงเวลา เดือน/ป ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ป .............. เดือน 

(2) หลักสูตร ............................................................................................................................................ 

สถาบัน / ประเทศ ................................................................................................................................ 

ชวงเวลา เดือน/ป ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ป .............. เดือน 
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3. ประวัติและประสบการณการทํางาน 

3.1 ดานการบริหารองคกร 

(1) ชือ่องคกร ............................................................................................................................................. 

ตําแหนง ..................................................................................... เงินเดือน ........................................ 

สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง ........................................................................................................... 

ชวงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ป  

(2) ชื่อองคกร ............................................................................................................................................. 

ตําแหนง ..................................................................................... เงินเดือน ........................................ 

สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง ........................................................................................................... 

ชวงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ป  

3.2 การทํางานดานอ่ืน ๆ 

(1) ชือ่องคกร ............................................................................................................................................. 

ตําแหนง ..................................................................................... เงินเดือน ........................................ 

สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง ........................................................................................................... 

ชวงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ป  

(2) ชือ่องคกร ............................................................................................................................................. 

ตําแหนง ..................................................................................... เงินเดือน ........................................ 

สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง ........................................................................................................... 

ชวงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ป  

4. ผลงานดีเดนดานตาง ๆ : รางวัล/เกียรติบัตร  ผลงานท่ีเปนท่ียอมรับ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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5. วิสัยทัศนในการพัฒนาโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  (เอกสารขอเขียนของผูสมัครท่ีแสดงวิสัยทัศน บทบาท 

และแนวทางการดําเนินงานท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ อุดมการณและ

เปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยใหสอดคลองกับตําแหนงท่ีประสงคจะเขารับการ

คัดเลือก ความยาวไมเกิน 4 หนากระดาษเอ 4) 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ หลังจากโรงเรียนจางเขา
มาทํางานแลวปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริง  
โรงเรียนฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 

 (ลงชื่อ) ...................................................................................... ผูสมัคร 

 (.......................................................................................) 

 วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ............. 
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