ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนเจาหนาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
----------------โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เป นโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชนดําเนินการ
จัด การเรียนการสอนในระดั บชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายที่ มุงเนน ความเปน เลิ ศทางดานคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เปนเจาหนาที่ของโรงเรียน จํานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. 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 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาทางดานภูมิศาสตร สาขาวิชาทางดานสังคมศึกษา
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
- หากมีความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอม หรือดานสังคมศาสตร จะไดรับการพิจารณา
เปนกรณีพิเศษ
- 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 เจาหนาที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา
- เปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- มีผลการทดสอบวัดความรูค วามสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไมต่ํากวา 600 คะแนน
หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไมต่ํากวา 100 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไมต่ํากวาระดับ 7
หรือผลคะแนน CU-TEP ไมต่ํากวา 90 คะแนน หรือเทียบเทา
- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ตําแหนงที่ 3 เจาหนาที่สายสนับสนุน เจาหนาที่งานพยาบาล จํานวน 1 อัตรา
- สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1
- สามารถปฏิบัติงานไดทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน
- อัธยาศัยดี เขาใจพัฒนาการเด็กวัยรุน และมีใจรักบริการ
- มีประสบการณทํางานในสถานพยาบาลอยางนอย 2 ป และหากมีประสบการณการทํางาน
ในสถานศึกษาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ตําแหนงที่ 4 เจาหนาที่สายสนับสนุน เจาหนาที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต จํานวน 2 อัตรา
- สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซตที่รองรับการใชงานบนหนาจอทุกขนาดและปรับใหเหมาะสม
กับหนาจอโดยอัตโนมัติ (web responsive design)
- มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซตดวย PHP, Ajax, CSS, HTML, JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ
- สามารถใชงาน script language เชน JavaScript, Ajax, JS frameworks(Lib), jQuery
- สามารถใชงาน SQL statement กับฐานขอมูล Oracle, MongoDB, MySQL, MSSQL และ NoSQL
- สามารถวิเคราะหออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบได
- สามารถพัฒนาเว็บไซตไดโดยเรียกใชขอมูลจาก back-end API ในรูปแบบ JSON , XML
- หากมีประสบการณในการใช package manager, GIT, docker และการพัฒนางาน
รวมกับการใช API testing platform จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ทุกตําแหนง
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ขึ้นไป
- สามารถใชภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน และเขียน ไดดี
- สามารถปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได
อนึ่ง หากผูสมัครสอบเพื่อคัดเลือกตําแหนงที่ 1 – 2 อยูระหวางการรอผลการทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดขางตน โรงเรียน
จะพิจารณาใหมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและหากผานการคัดเลือก โรงเรียนทําสัญญาจางเปนลูกจางสัญญารายปกอน
และเมื่ อมี ผ ลการสอบตามเกณฑ ขางต น แล วและมีพ ฤติกรรมการทํางานที่ เหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุแตงตั้ งเป น
เจาหนาที่
// 2. การรับสมัคร....
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2. การรับสมัคร
2.1 กําหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครสามารถ download ใบสมัครไดจาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได 2 ชองทาง คือ
(1) ทางไปรษณียดวนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขที่ 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 ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ hr@mwit.ac.th
วัน เดือน ป
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565
3 สิงหาคม 2565
11 สิงหาคม 2565
18 สิงหาคม 2565
19 สิงหาคม 2565
22 – 31 สิงหาคม 2565
1 กันยายน 2565
9 กันยายน 2565

การดําเนินการ
Download ใบสมัคร และยืน่ เอกสาร
การสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบ
สอบขอเขียน
ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ (ตําแหนงที่ 1)
สอบสัมภาษณ (ตําแหนงที่ 2 – 4)
สอบสอน (เฉพาะตําแหนงที่ 1 - 2)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว

หมายเหตุ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบขอเขียน
สอบสัมภาษณ และประกาศผลการ
คัดเลือกทาง www.mwit.ac.th
ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

2.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองใชประกอบการสมัคร
(1) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
(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
- ตําแหนงที่ 4 มีสิทธิ์ไดรับเงินเพิ่มพิเศษในอัตราไมเกินเดือนละ 10,000 บาท ตามระเบียบของโรงเรียน
- ผูที่มีประสบการณในตําแหนงที่ประกาศรับสมัครมากอนอาจไดรับการพิจารณาคาประสบการณ
ตามระเบียบของโรงเรียน
// 3.2 ประโยชนตอบแทน...

- 4 3.2 ประโยชนตอบแทนที่จะไดรับนอกจากเงินเดือน
(1) เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน
(2) คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คูสมรสและบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน
สวนบิดา มารดา ของเจาหนาที่จะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียน
แตไมเกินคนละ 15,000 บาท ตอปงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไมเกิน
15,000 บาท ตอปงบประมาณ
(3) เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน
(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน
(5) สิทธิ์ในการลาพักผอน ลากิจ ลาปวยและการลาอื่น ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน
4. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
4.1 ดานความรูความสามารถในตําแหนงหนาที่ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65
จึงจะถือวาผานการประเมิน
4.2 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน (เฉพาะตําแหนงที่ 1-3)
4.3 การสอบสัมภาษณ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน
(ผูผานการสอบขอเขียน ตามรายละเอียดในขอ 4.1 และ 4.2 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ)
5. การตัดสิน
ผูที่จะถือวาผานการคัดเลือกตองไดคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในขอ 4 และไดคะแนนรวม
ไมนอยกวารอยละ 65 และผลการตัดสินของโรงเรียนถือเปนที่สุด
6. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผูผานการคัดเลือก
ตองไดรับการตรวจสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในสถาบันที่โรงเรียนเห็นชอบ ผูที่มีผลการตรวจสุขภาพผาน
ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดจึงจะไดรับการทําสัญญา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ดร. วรวรงค รักเรืองเดช)
ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

