
// ตําแหนงท่ี 2... 
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนเจาหนาท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

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

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชนดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก

เปนเจาหนาท่ีสายวิชาการของโรงเรียน จํานวน 10 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. 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 ครูสอนวิชาฟสิกส จํานวน 2 อัตรา 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับฟสิกส หรือสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟสิกส  

หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)  

หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

- หากมีความรูความเชี่ยวชาญดานแมคคาทรอนิกส หรือการทําวิจัยดานการศึกษา  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
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// ทุกตําแหนง.... 
 

 

ตําแหนงท่ี 2 ครูสอนวิชาเคมี จํานวน 3 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  

- สาขาเคมีเชิงฟสิกส (Physical Chemistry)  1 อัตรา 

- สาขาเคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry)  1 อัตรา 

- สาขาเคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry)  1 อัตรา 

- หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ตําแหนงท่ี 3 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร หรือคณิตศาสตรประยุกต หรือสถิติ 

หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร  

หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

- หากมีความรูหรือประสบการณ หรืองานวิจัยในดานคณิตศาสตรท่ีเนน mathematical modeling  

หรือ เก่ียวของกับ computer science หรือการประยุกตใชคณิตศาสตรในดานตาง ๆ รวมถึง 

มีความสามารถใชโปรแกรมการคํานวณทางคณิตศาสตรไดเปนอยางดี จะไดรับการพิจารณา 

เปนกรณีพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 4 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  

- ตองเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอรไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- มีความรูและความชํานาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานขอมูล 

- ปฏิบัติหนาท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอร สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม

และการประยุกตท่ีเก่ียวของได  

- หากมีความรูหรือประสบการณ หรืองานวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีเนน Machine learning, AI, 

Data science หรือ การประยุกตอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 5 ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาทางดานภูมิศาสตร สาขาวิชาทางดานสังคมศึกษา  

หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

- หากมีความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอม หรือดานสังคมศาสตร จะไดรับการพิจารณา 

เปนกรณีพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 6 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ 

หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

- มีผลการทดสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไมตํ่ากวา 600 คะแนน  

หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไมตํ่ากวา 100 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไมตํ่ากวาระดับ 7  

หรือผลคะแนน CU-TEP ไมตํ่ากวา 90 คะแนน หรือเทียบเทา 
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// 2.2 เอกสารและหลักฐาน... 
 

 

ทุกตําแหนง  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 2.50 ข้ึนไป และระดับปริญญาโท/เอก 3.25 ข้ึนไป 

- ตําแหนงท่ี 1- 5 มีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  

ไมต่ํากวา 500 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไมต่ํากวา 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS  

ไมต่ํากวาระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน หรือเทียบเทา 

- สามารถปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายได  

- หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

             อนึ่ง หากผูสมัครสอบเพ่ือคัดเลือกตําแหนงท่ี 1 – 5 อยูระหวางการรอผลการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ หรือมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดขางตน โรงเรียน

จะพิจารณาใหมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและหากผานการคัดเลือก โรงเรียนทําสัญญาจางเปนลูกจางสัญญารายปกอน  

และเม่ือมีผลการสอบตามเกณฑขางตนแลวและมีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสม โรงเรียนจึงจะบรรจุแตงตั้งเปน

เจาหนาท่ี 

2. การรับสมัคร   

2.1 กําหนดการและสถานท่ีรับสมัคร 
ผูสมัครสามารถ download ใบสมัครไดจาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได 2 ชองทางเทานั้น คือ  

(1) ทางไปรษณียดวนท่ีสุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ เลขท่ี 364 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณียเปนวันสดุทาย) หรือ (2) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส hr@mwit.ac.th 

พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินคาสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จํานวน 150 บาท ตั้งแตบัดนี้

เปนตนไปจนถึงวันท่ี 16 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี hr@mwit.ac.th  

       

 

 

 

วัน  เดือน ป การดําเนินการ หมายเหต ุ
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 

Download ใบสมัคร และยืน่เอกสาร 

การสมัคร  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียน  

สอบสัมภาษณ และประกาศผลการ

คัดเลือกทาง www.mwit.ac.th  

ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง 

ตามความเหมาะสม 

19 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบ 

26 มกราคม 2566 สอบขอเขียน 

30 มกราคม 2566 ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

1 กุมภาพันธ 2566 สอบสัมภาษณ  

  6 - 10 กุมภาพันธ 2566 สอบสอน  

   14 กุมภาพันธ 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

       20 กุมภาพันธ 2566 รายงานตวั 

http://www.mwit.ac.th/
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// 5. การตดัสิน.... 
 

 

     2.2 เอกสารและหลักฐานท่ีตองใชประกอบการสมัคร 
(1) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)     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 

- ผูท่ีมีประสบการณในตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครมากอนอาจไดรับการพิจารณาคาประสบการณ 

ตามระเบียบของโรงเรียน 

3.2 ประโยชนตอบแทนท่ีจะไดรับนอกจากเงินเดือน 
(1) เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน 

(2) คารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง คูสมรสและบุตรจํานวนไมเกิน 3 คน ตามระเบียบของโรงเรียน 

สวนบิดา มารดา ของเจาหนาท่ีจะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามระเบียบของโรงเรียน 

แตไมเกินคนละ 15,000 บาท ตอปงบประมาณ หรืออาจเลือกวิธีทําประกันสุขภาพคนละไมเกิน  

15,000 บาท ตอปงบประมาณ  

(3) เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน 

(4) เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 

(5) สิทธิ์ในการลาพักผอน ลากิจ ลาปวยและการลาอ่ืน ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน 

4.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

4.1 ดานความรูความสามารถในตําแหนงหนาท่ี 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65   

จึงจะถือวาผานการประเมิน 

4.2 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวา 

รอยละ 60  จึงจะถือวาผานการประเมิน 

4.3 การสอบสัมภาษณและการสอบสอน 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 จึงจะถือวา 

ผานการประเมิน (ผูผานการสอบขอเขียนตามรายละเอียดในขอ 4.1 และ 4.2 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ)  
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5. การตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาผานการคัดเลือกตองไดคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในขอ 4 และไดคะแนนรวม 

ไมนอยกวารอยละ 65 และผลการตัดสินของโรงเรียนถือเปนท่ีสุด 

6. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566 ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผูผานการ

คัดเลือกตองไดรับการตรวจสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในสถาบันท่ีโรงเรียนเห็นชอบ ผูท่ีมีผลการตรวจสุขภาพ

ผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดจึงจะไดรับการทําสัญญา  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  16  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
 

 (ดร. วรวรงค รักเรืองเดช) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

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