
ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

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

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่าง 
นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่วิทยาการและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และเพ่ือ 
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น 
ลูกจ้างของสมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
- มีสัญชาติไทย
- สามารถทำงานให้สมาคมฯ ได้เต็มเวลา
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับสมาคมฯ

1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ตำแหน่ง ลูกจ้างงานบริหารงานทั่วไปสัญญารายป จำนวน 1 อัตรา 
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการติดต่อประสานงานกับสมาคมฯ โรงเรียนหรือหน่วยงาน

ภายนอก
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีสมาคมฯ มอบหมายได้  
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานทั่วไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
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1.3 ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ 

- ติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมฯ โรงเรียน และนักเรียนเก่า
- จัดทำข้อมูล และรายงานสถิติข้อมูลนักเรียนเก่า
- ติดตามผลงานนักเรียนเก่าจากช่องทางต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมของสมาคมฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      1.4 การปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ ณ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือตามตกลง ทั้งนี้หากมีภารกิจ
ในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด สามารถแลกวันทำงานได้

2. การรับสมัคร

2.1  กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ 
(1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงสมาคมนักเรียนเก่า (นายวัชชิรทาน เข็มทอง) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที ่364 หมู่
5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ (2) ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ alumni@mwit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ alumni@mwit.ac.th

2.2   เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร 
(1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป   
(2) สำเนาปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยได้รับอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ    

จากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันยื่นใบสมัคร
(3) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) จำนวน 1 ฉบับ 
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ฉบับ 
(๕) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ 
(๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ    

วัน  เดือน ปี การดำเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 

จนถึงวันที่ 9 ธนัวาคม 2565 

Download ใบสมัคร และยืน่เอกสาร 
การสมัคร  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการ
คัดเลือกทาง www.mwit.ac.th  
ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง 
ตามความเหมาะสม 

14 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบปฏบิัติ 
19 ธันวาคม 2565 สอบปฏิบัต ิ
21 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ ์

   21 ธันวาคม 2565 สอบสัมภาษณ ์
   24 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

     28 ธันวาคม 2565 รายงานตัว 

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

- อัตราเงินเดือน 13,500 บาท

4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับการประเมินดังนี้

4.1 ประเมินสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ 100 คะแนน ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าผ่าน
การประเมิน 

4.2 ประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน  ผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือ
ว่าผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ 

5. การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกในข้อ 4 และผลการตัดสินของ
กรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

6. การประกาศผลการคัดเลือก
สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 2๔ ธันวาคม 2565     

ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับการตรวจประวัติอาชญากร จึงจะไดร้ับการทำสัญญา 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

(นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล) 
 นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

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

