
 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนเปนลูกจางสัญญารายป 

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

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชนดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเปนลูกจางสัญญารายปของโรงเรียน จํานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
- มีสัญชาติไทย 
- สามารถทํางานใหโรงเรียนไดเต็มเวลา 
- ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
- ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการหรือ 

ผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

- ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีกระทํากับโรงเรียน 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนลูกจางสัญญารายป 
ตําแหนงท่ี 1  เจาหนาท่ีหองสมุด จํานวน 1 อัตรา  

- สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนได 
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดีและรักในงานบริการ 
- มีทักษะในการสื่อสารท่ีชัดเจน 
- หากมีประสบการณดานงานหองสมุด จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 2  พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
- มีความชํานาญเรื่องเสนทางภายในจังหวัดนครปฐมและปริมณฑล รวมถึงเสนทางหลักใน

ตางจังหวัด 
- มีความสามารถในการขับรถยนตและรถตูได 
- มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคลและสาธารณะตามท่ีกฎหมายกําหนด 
- หากมีประสบการณดานการขับรถยนต จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
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ทุกตําแหนง  
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 
- มีบคุลกิภาพและมนุษยสัมพันธดี และกระตือรืนรนในการทํางาน 
- มีความละเอียดรอบคอบ และเปนผูสนใจเรียนรูพัฒนาตนเอง 
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

2.  การรับสมัคร   
2.1 กําหนดการและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูสมัครสามารถ Download ใบสมัครไดจาก www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได 2 ชองทาง คือ  
(1) ทางไปรษณียดวนท่ีสุด (EMS) ถึงงานบุคคลโรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ เลขท่ี 364 หมู 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณียเปนวันสุดทาย) หรือ (2) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส hr@mwit.ac.th 
พรอมแนบหลกัฐานการโอนเงินคาสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จํานวน 150 บาท ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไปจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี hr@mwit.ac.th  

วัน/เดือน/ป การดําเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 
Download ใบสมัคร และยืน่เอกสาร 
การสมัคร  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียน  
สอบสัมภาษณ และประกาศผลการ

คัดเลือกทาง www.mwit.ac.th  
ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง 
ตามความเหมาะสม 

3 กุมภาพันธ 2566 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบ 

8 กุมภาพันธ 2566 สอบขอเขียนและภาคปฏิบัต ิ

13 กุมภาพันธ 2566 ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

17 กุมภาพันธ 2566 สอบสัมภาษณ 

20 กุมภาพันธ 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

28 กุมภาพันธ 2566 รายงานตัว 

2.2 เอกสารและหลักฐานท่ีตองใชประกอบการสมัคร 

(1) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว          จํานวน 1 รูป    
   (ถายไวไมเกิน 6 เดือน และเปนรูปถายท่ีถายในครั้งเดียวกันท้ังหมด)    

(2) สําเนาปริญญาบัตร /ใบรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงสถานศึกษาออกใหโดยไดรับอนุมัติ จํานวน 1 ฉบับ 
                  จากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันยื่นใบสมัคร       

(3) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)     จํานวน 1 ฉบับ    

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน 1 ฉบับ   
(5) สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน 1 ฉบับ    
(6)  เอกสารการผานงานตามท่ีกรอกไวในใบสมัคร (ถามี)    จํานวน  1 ฉบับ  
(7) หลักฐานการโอนเงินคาสมัคร   
 

 
 
 
 

// 3. อัตราเงินเดือน... 

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


 

3 

3.  อัตราเงินเดือนข้ันตนและสวัสดิการ 
3.1  อัตราเงินเดือนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 13,500 บาท  
      หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 17,000 บาท 
3.2  ผูผานการคัดเลือกและโรงเรียนไดทําสัญญาจางเปนลูกจางสัญญารายปจะไดรับสวัสดิการ คารักษาพยาบาล 
      ตามท่ีจายจริงตามระเบียบของโรงเรียน 

3.3  ไดรับเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน 
3.4  เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบของโรงเรียน 
3.5  เงินทดแทนตามระเบียบของโรงเรียนในกรณีท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน 
3.6  สิทธิ์ในการลาผักผอน ลากิจ ลาปวย และการลาอ่ืน ๆ ตามระเบียบของโรงเรียน 

4. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

ผูสมัครสอบจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
4.1  การสอบดานความรูความสามารถท่ัวไป (ขอเขียน) 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมนอยกวา  

รอยละ 60 จึงจะถือวาผานการประเมิน 
4.2  การสอบดานความสามารถในตําแหนงหนาท่ี (ภาคปฏิบัติ) 100 คะแนน ผูสมัครตองไดคะแนนไมนอยกวา 

รอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน 

4.3  การสอบสัมภาษณ 100 คะแนน  ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน  
(ตามรายละเอียดในขอ 4.1 และ 4.2 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ)  

5.  การตัดสิน 
ผูท่ีจะถือวาผานการคัดเลือกตองไดคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในขอ 4 และไดคะแนนรวม 

ไมนอยกวารอยละ 65 และผลการตัดสินของโรงเรียนถือเปนท่ีสุด 

6. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2566 ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผูผาน 

การคัดเลือกตองไดรับการตรวจสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตในสถาบันท่ีโรงเรียนเห็นชอบ ผูท่ีมีผลการตรวจ
สุขภาพผานตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดจึงจะไดรับการทําสัญญา  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ    ณ   วันท่ี  29  ธนัวาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 (ดร. วรวรงค รักเรืองเดช) 

 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
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