
 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกใหด้ ารงต าแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

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

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐมีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หน้าที่รับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน โดยบริหารจัดการ ก ากับดูแล และรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งก ากับดูแล 
นิเทศและติดตามการท างานของบุคลากรในส่วนงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 สามารถท างานให้โรงเรียนได้เต็มเวลา 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2.4 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ 

ผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

2.6 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับโรงเรียน 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
3.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า หรือเครื่องกล  

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3.2 มีประสบการณ์สายงานบริหารทรัพย์สิน หรือบริหารอาคารสถานที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
3.3 มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการก่อสร้าง อ่านแบบกอ่สร้างและการประเมินค่าใช้จ่าย 

ที่เก่ียวกับงานก่อสร้างได้  

4. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
4.1 มีความสามารถในการมอบหมาย สั่งการ ควบคุม ก ากับดูแล และการท างานเป็นทีม 
4.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และวางแผนงานได้ดี 
4.3 มีทักษะและความสามารถด้านการสื่อสาร 
4.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
4.5 มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 

 
// 5. การรับสมัคร... 



2 

 

5. การรับสมัคร   
5.1 ก าหนดการและสถานที่รับสมัคร 

ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ  
(1) ไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
hr@mwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรงุไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) 
จ านวน 150 บาท  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
hr@mwit.ac.th 

วัน เดือน ปี การด าเนินการ หมายเหต ุ

ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

Download ใบสมัคร และยืน่เอกสาร 
การสมัคร  

ประกาศทาง www.mwit.ac.th 
 

  11 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ก าหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   19 เมษายน 2565 สอบคัดเลือก 

  21 เมษายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

5.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร 
(1) รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 1 รูป 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ     
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ     
(4) ส าเนาปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยได้รับอนุมัติ  

จากผู้มีอ านาจอย่างช้าภายในวันยื่นใบสมัคร    จ านวน 1 ฉบับ     
(5) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)    จ านวน 1 ฉบับ 
(6) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ     
(7) ค่าสมัครสอบ 150  บาท 

6.  อัตราเงินเดือนขั้นต้นและประโยชน์ตอบแทน 
6.1  เงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา  

- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 48,000 บาท 
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมาก่อนอาจได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์ 

ตามระเบียบของโรงเรียน 

6.2  ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับนอกจากเงินเดือน 
(1) ได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นรายเดือน 
(2) ค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรจ านวนไม่เกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียนส่วน

บิดา มารดาของเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียนแต่ 
ไม่เกินคนละ 15,000 บาท ต่อปีงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีท าประกันสุขภาพคนละไม่เกิน  
15,000 บาทต่อปีงบประมาณ  

// (3) เงินช่วยเหลือ... 
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(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน 
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน 
(5) สิทธิ์ในการลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วยและการลาอ่ืน ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน 

7.   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
การสอบคัดเลือก 100 คะแนน  ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน  

8. การตัดสิน 
การวินิจฉัยหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ถือเป็นที่สุด 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 21 เมษายน 2565  ทาง www.mwit.ac.th  จากนั้นต้องได้รับ

การตรวจสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในสถาบันที่โรงเรียนเห็นชอบ ผู้ผ่านการตรวจสุขภาพจึงจะได้รับการ
ท าสัญญา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 

http://www.mwit.ac.th/
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ใบสมัครเพื่อขอรับการสรรหาเข้าด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

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

1. ข้อมูลส่วนตัว 

(1) ชื่อและนามสกุล ............................................................... ................................................................... 

เกิดวันที่ .................. เดือน ................................. พ.ศ. ......... ............    อายุ ........... ป ี......... เดือน 

ส่วนสูง ...................... เซนติเมตร  น้ าหนัก ............... กิโลกรัม 

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

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

(4) ที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้ 

บ้านเลขที่ ..................  หมู่บ้าน .............................................  ตรอก/ซอย ............................. .......... 

ถนน .............................................. ....................... ต าบล/แขวง ...........................................................  

อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ .......... ......... 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน .............................................. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ...............................  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ...................................................................................................... ................... 

(5) สถานภาพ      โสด        สมรส       หย่าร้าง / หม้าย 

คู่สมรสชื่อ .......................................................................................................................................  

ต าแหน่ง .......................................................................................................................................... 

สถานที่ท างาน ................................................................................................................ ................. 

จ านวนบุตร ............. คน     คนแรกอายุ ..........ป ี  คนที่สองอายุ ..........ปี    คนที่สามอายุ ..........ปี 

(6) สุขภาพอนามัย 

 ข้าพเจ้ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 

 ข้าพเจ้ามีโรคประจ าตัว (โปรดระบุ) ............................................................................................  

(7) บิดา  อายุ .............. ปี /  ถึงแก่กรรม  มารดา  อายุ .............. ปี /  ถึงแก่กรรม 

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

เกี่ยวข ้องก ับผ ู้สม ัคร ....................................... 

ที่อย ู ่ ............................................................................................................... .......................................... 

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

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

 

 
รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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(10) เขียนชื่อญาติ / เพ่ือนที่ท างานอยู่ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งท่านรู้จักดี 

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

(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 .....................................................................  ปีที่ส าเร็จการศึกษา .............................................
สถาบัน ................................................................................. ประเทศ ............................. ................... 

(2) ระดับปริญญาโท :  หลักสูตร ..............................................................................................................  
สาขา .....................................................................  ปีที่ส าเร็จการศึกษา ............................. ................
สถาบัน ................................................................................. ประเทศ ............................. ................... 

(3) ระดับปริญญาตรี :  หลักสูตร .......................................................................... ....................................  
สาขา .....................................................................  ปีที่ส าเร็จการศึกษา ............................. ................
สถาบัน ...................................................................... ........... ประเทศ ................................................ 

2.2 อ่ืน ๆ เช่น ประกาศนียบัตร 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ..................................... 

2.3 คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจาก (โปรดระบุ) ................................................ ได้คะแนน .................. 
2.4 การฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(1) หลักสูตร .................................................................................................................... ........................ 
สถาบัน / ประเทศ ................................................................................................................................  
ช่วงเวลา เดือน/ปี ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ปี .............. เ ดือน 

(2) หลักสูตร ...................................................................................................................... ...................... 
สถาบัน / ประเทศ ............................................................................................ .................................... 
ช่วงเวลา เดือน/ปี ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ปี .............. เ ดือน 

3. ประวัติและประสบการณ์การท างาน 
3.1 ด้านการบริหารองค์กร 

(1) ชื่อองค์กร ............................. ................................................................................................................  
ต าแหน่ง ..................................................................................... เงินเดือน ..................... ................... 



6 

สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง .................................................................................................. ......... 
ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี  

(2) ชื่อองค์กร .............................................................................................................................................  
ต าแหน่ง ..................................................................................... เงินเดือน ..................... ................... 
สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง .................................................................................................. ......... 
ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ป ี 

3.2 การท างานด้านอ่ืน ๆ 
(1) ชื่อองค์กร .................................................................................................................. ........................... 

ต าแหน่ง ..................................................................................... เงินเดื อน ........................................ 
สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง .................................................................................................. ......... 
ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี  

(2) ชื่อองค์กร .................................................................................................................. ........................... 
ต าแหน่ง ................................................................................ ..... เงินเดือน ........................................ 
สาเหตุการลาออก/เปลี่ยนแปลง .................................................................................................. ......... 
ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ป ี 

4. ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ : รางวัล/เกียรติบัตร  ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ..........
........................................................................................................................................................... 

5. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงวิสัยทัศน์ บทบาท และ
แนวทางการด าเนินงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และเป้าหมายใน
การพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยให้สอดคล้องกับต าแหน่งที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ความยาว
ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษเอ 4) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากโรงเรียนจ้างเข้ามา
ท างานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง  
โรงเรียนฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 (ลงชื่อ) ...................................................................................... ผูส้มัคร 
 (......................................................................... ..............) 
 วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ............. 
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