
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 

 
ใบสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือก 

เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

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

1. ข้อมูลส่วนตัว 

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

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................ ............................ 

(2) เกิดวันที่ .................. เดือน ......................................... พ.ศ. ................    อาย ุ........... ปี ......... เดือน 

(3) ที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้ 

บ้านเลขท่ี .........................  หมู่บ้าน .............................................  ตรอก/ซอย ........................................  

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

อำเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ........................................  รหัสไปรษณีย์ ..................... 

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

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

(4) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ....................................................................................... .......................................... 

สถานที่ทำงาน ................................................................................................................ .............................. 

ที่อยู่ที่ทำงาน ...............................................................................................................................................  

หมายเลขโทรศัพท์ .........................................................  หมายเลขโทรสาร .................................... ........... 

(5) สถานภาพ      โสด        สมรส       หย่าร้าง / หม้าย 

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

ตำแหน่ง ................................................................................................... ................................................... 

สถานที่ทำงาน ................................................................................................................ ............................. 

จำนวนบุตร ............. คน     คนแรกอายุ ..........ป ี  คนที่สองอายุ ..........ปี     คนที่สามอายุ ..........ปี 

(6) สุขภาพอนามัย 

 ข้าพเจ้ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 

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

  

ภาพถ่ายสีหน้าตรง 

ไม่สวมหมวก  

ไม่สวมแว่นตาดำ  

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
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2. ประวัติการศึกษา อบรม และสัมมนา 

2.1 วุฒิการศึกษา 

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

สาขา .....................................................................  ปีที่สำเร็จการศึกษา .............................................

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

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

สาขา .....................................................................  ปีที่สำเร็จการศึกษา ............................. ................

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

(3) ระดับปริญญาตรี :  หลักสูตร .............................................................................. ................................ 

สาขา .....................................................................  ปีที่สำเร็จการศึกษา ............................. ................

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

2.2 อ่ืน ๆ เช่น ประกาศนียบัตร 

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

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

2.3 การฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

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

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

ช่วงเวลา เดือน/ปี ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ปี .............. เดือน 

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

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

ช่วงเวลา เดือน/ปี ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ปี .............. เ ดือน 

(3) หลักสูตร ................................. ........................................................................................................... 

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

ช่วงเวลา เดือน/ปี ................................................................ รวมระยะเวลา .......... ปี .............. เดือน 
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3. ประวัติและประสบการณ์การทำงาน 

3.1 ด้านการบริหารองค์กร 

(1) ชื่อองค์กร .............................................................................................................................................. 

ตำแหน่ง ..................................................................................... เงินเดือน ......... ............................... 

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

ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี   

(2) ชื่อองค์กร .............................................................................................................................................. 

ตำแหน่ง ..................................................................................... เงินเดือน ......... ............................... 

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

ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี   

(3) ชื่อองค์กร .................................................................................................................. ............................ 

ตำแหน่ง ..................................................................................... เงินเดื อน ........................................ 

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

ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี  

3.2 การทำงานด้านอ่ืน ๆ 

(1) ชื่อองค์กร .................................................................................................................. ............................ 

ตำแหน่ง ............................................................ ......................... เงินเดือน ........................................  

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

ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี  

(2) ชื่อองค์กร .................................................................................................................. ............................ 

ตำแหน่ง ............................................... ...................................... เงินเดือน ........................................  

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

ช่วงเวลา พ.ศ. ................... - พ.ศ. ................... รวมระยะเวลา ............. ปี  

3.3 ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจในการบริหารองค์กร 

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

3.4 ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย 

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

3.5 ประสบการณ์ความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

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

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

 

5. เอกสารข้อเขียนแนบท้ายใบสมัคร ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ4 ซึ่งผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียด

ใน MWIT Magazine ได้ที่ https://www.mwit.ac.th/magazine/ โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

และโรงเรียนจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดไม่เกิน 5 อันดับแรก) 

(1) แนวคิดในการทำงานตามภารกิจหน้าที่ (20 คะแนน)   

(2) บทบาทและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการดำรงตำแหน่งรองผู ้อำนวยการ  

ฝ่ายวิชาการ (30 คะแนน) 

(3) การนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความเป็นไป

ได้ในทางปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (50 คะแนน) 

6. ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกและความคิดเห็นอื่น ๆ 

6.1 ข้อมูลอื่น ๆ 

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

6.2 มูลเหตุจูงใจที่ท่านสนใจสมัครขอรับการคัดเลือกครั้งนี้ 

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

6.3 คุณสมบัติของท่านที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง 

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

6.4 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

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

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวตามประกาศฯ) 

 มีสัญชาติไทย 

 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง              

ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
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 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565  และขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครนี้  

เป็นความจริงครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ  หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติ 

ไม่ครบถ้วน หรือข้อความที่แจ้งดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามท่ีได้รับรองไว้ ข้าพเจ้ายินดี

สละสิทธิ์หรือให้ถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยา-

นุสรณ์โดยถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................................................................... ผูส้มัคร 

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

วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ............. 
 

 

 

คำชี้แจง :  

1. ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัครตามแบบข้างต้น ในกรณีข้อใดท่ีไม่สามารถตอบได้ให้ขีด ( - ) 

2. สำเนาเอกสารอ้างอิงหรือเอกสารอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครเอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 

3. จัดทำเป็นเอกสารปกปิดระบุมุมซองว่า “เอกสารการสมัครรองผู้อำนวยการฯ” ไปยัง  ประธานอนุกรรมการสรรหา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เลขท่ี 364  หมู่ท่ี 5  ตำบลศาลายา   

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  ต้ังแต่บัดนี้ถึงวันท่ี มกราคม 2566 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)   

โดยพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sarunya.wan@mwit.ac.th 

4. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.mwit.ac.th 


