
// ตําแหนงท่ี 2... 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนเจาหนาท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

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

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรของรัฐมีสถานภาพเปนองคการมหาชนดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เปนเจาหนาท่ีสายสนับสนุนของโรงเรียน จํานวน 6 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  เจาหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี จํานวน 1 อัตรา 

- สําเร็จการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง  
หรือดานสิ่งแวดลอม หรือดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวุฒิการศึกษาทางดานอ่ืน ๆ  
ท่ีผานการฝกอบรมหรือจบการศึกษาดานเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  
หรือดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี และกระตือรืนรนในการทํางาน 
- มีความละเอียดรอบคอบ และเปนผูสนใจเรียนรูพัฒนาตนเอง 
- มีความรับผิดชอบ เสียสละ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
- หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือเอกสารรับรองการผานการฝกอบรม 

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือดานเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)  
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
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// 2 การรับสมัคร... 
 

ตําแหนงท่ี 2  เจาหนาท่ีสารนิเทศ (ศูนยวิทยบริการ) จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หรือสารสนเทศศาสตร หรือสารสนเทศศึกษา  

หรือสารนิเทศศาสตร หรือในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- มีความรูความเขาใจในงานหองสมุด การบริหารงานหองสมุด 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

ตําแหนงท่ี 3  เจาหนาท่ีดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย จํานวน 1 อัตรา 

- มีความรูความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือขายและเครื่องแมขายได 
- สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ท้ังดานฮารดแวรและซอฟตแวรได (สามารถติดตั้งและตั้งคาระบบ

ใหบริการ Web Server, DNS Server, DHCP Server) 
- มีความรูเก่ียวกับการติดตั้งระบบเครือขายท้ังแบบมีสายและไรสาย และตั้งคาอุปกรณระบบเครือขาย 

(Juniper, Mikrotik หรือ Cisco) 

- มีทักษะในการเขียนโปรแกรมและการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหนาท่ี ความสามารถวิเคราะห 
วางแผน แกปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

- หากมีความรูความเขาใจใน Docker จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 4  เจาหนาท่ีพัฒนาซอฟตแวร จํานวน 2 อัตรา 
- สามารถออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรในรูปแบบ web-based หรืออ่ืน ๆ 

- มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซตดวย PHP, Ajax, CSS, HTML, JavaScript หรือภาษาอ่ืน ๆ 
- สามารถใชงาน Script Language เชน JavaScript, Ajax, JS frameworks(Lib), jQuery 
- สามารถใชงาน SQL Statement กับฐานขอมูล Oracle, MongoDB, MySQL, MSSQL และ NOSQL 
- วิเคราะหออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบได และสามารถพัฒนาเว็บไซตไดโดยเรียกใชขอมูล 

จาก backend API ในรูปแบบ JSON, XML และตั้งคาเครื่องแมขายสําหรับใหบริการเว็บไซตเบื้องตน 

- หากมีประสบการณในการใช Package Manager, GIT, Docker และการพัฒนางานรวมกับการใช API 
testing platform จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ตําแหนงท่ี 5 เจาหนาท่ีงานพยาบาล จํานวน 1 อัตรา 
- สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1 
- สามารถปฏิบัติงานไดท้ังเวรกลางวันและเวรกลางคืน 
- อัธยาศัยดี เขาใจพัฒนาการเด็กวัยรุน และมีใจรักบริการ 
- หากมีประสบการณการทํางานในสถานศึกษาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ทุกตําแหนง  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ข้ึนไป หรือระดับปริญญาโท 3.25 ข้ึนไป 
- สามารถใชภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน และเขียน ไดดี 
- สามารถปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมายได 
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// 3.2 ประโยชนตอบแทน... 
 

2. การรับสมัคร   

2.1  กําหนดการและสถานท่ีรับสมัคร 
ผู ส มัครสามารถ download ใบส มัครได จาก www.mwit.ac.th และยื่ น ใบส มัครได  2  ชองทาง คือ  

(1) ทางไปรษณียดวนท่ีสุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เลขท่ี 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
เปนตนไปจนถึงวนัท่ี 21 มีนาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี hr@mwit.ac.th   

วัน  เดือน ป การดําเนินการ หมายเหต ุ

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566 

Download ใบสมัคร และยืน่เอกสาร 
การสมัคร  

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบขอเขียน  
สอบสัมภาษณ และประกาศผลการ
คัดเลือกทาง www.mwit.ac.th  
ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลง 
ตามความเหมาะสม 

24 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบ 

29 มีนาคม 2566 สอบขอเขียน 

 3 เมษายน 2566 ประกาศผลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

 7 เมษายน 2566 สอบสัมภาษณ 

      10 เมษายน 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

      20 เมษายน 2566 รายงานตวั 

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  
- เจาหนาท่ีสายสนับสนุนอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี 20,000 บาท ระดับปริญญาโท 24,000 บาท 
- ตําแหนงท่ี 3 และ 4 มีสิทธิ์ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษในอัตราไมเกินเดือนละ 10,000 บาท ตามระเบียบ 

ของโรงเรียน 
- ผูท่ีมีประสบการณในตําแหนงท่ีประกาศรับสมัครมากอนอาจไดรับการพิจารณาคาประสบการณ 

ตามระเบียบของโรงเรียน 
 
 
 
 

http://www.mwit.ac.th/
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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 (เฉพาะตําแหนงท่ี 1, 2 และ 5) 

4.3 การสอบสัมภาษณ 100 คะแนน  ผูสมัครตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 65 จึงจะถือวาผานการประเมิน  

(ผูผานการสอบขอเขียน ตามรายละเอียดในขอ 4.1 และ 4.2 จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ)  

5. การตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาผานการคัดเลือกตองไดคะแนนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกในขอ 4 และไดคะแนนรวม 
ไมนอยกวารอยละ 65 และผลการตัดสินของโรงเรียนถือเปนท่ีสุด 

6. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันท่ี 10 เมษายน 2566 ทาง www.mwit.ac.th จากนั้นผูผานการคัดเลือก
ตองไดรับการตรวจสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตในสถาบันท่ีโรงเรียนเห็นชอบ ผูท่ีมีผลการตรวจสุขภาพผานตาม
เกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดจึงจะไดรับการทําสัญญา  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  24  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2566 
 
 
 
 
 

 (ดร. วรวรงค รักเรืองเดช) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

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