- สำเนำ -

ประกำศโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน)
ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
------------------------ด้ว ยโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บสมั ค รบุค คลเป็ นพนั ก งาน
มหาวิท ยาลัย ชั่ว คราว (พนั กงานส่ว นงาน) ต าแหน่ ง นักกิจกรรมบาบัด ต าแหน่ งเลขที่ S4200071
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกาหนด
3. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบาบัด จาก
มหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง
4. เป็นผู้สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบาบัด
5. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น
สามารถทางานเป็นทีม และสามารถทางานนอกเวลาราชการได้
6. มีประสบการณ์การทางานทางคลินิกกิจกรรมบาบัดในผู้รับบริการเด็กหรือโรงเรียน
7. มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
9. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งาน
บริหารและธุรการ สานักงานโรงเรียนสาธิตฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ในวัน และเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพ ท์ 053-944248 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดู รายละเอีย ดและ
Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.satitcmu.ac.th
ค. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นประกอบกำรสมัคร
1. ใบสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาคุณวุฒิการศึกษา สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนา Transcript จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง(ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว)
จานวน 2 รูป
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
…/6.ใบรับรอง

๒
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
7. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย)
จานวน 1 ฉบับ
8. แฟ้มสะสมงาน , ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ ลงวันที่ไว้ทุกหน้า
ง. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิท ธิ์เข้ารับการสอบคัด เลือ ก
ในวัน ที่ 11 มิถุน ายน 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานธุรการ สานักงานโรงเรีย นสาธิต ฯ และทาง
เว็บไซต์ http://www.satitcmu.ac.th
จ. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
1. ทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-09.30 น.
2. สอบวัดความรู้ตามตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด (100 คะแนน) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องนวัตกรรมและภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ
ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ว นตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานของผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ด้านการสอน ประสบการณ์ การทางานที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
บุคลิกภาพ ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในการสอนและการควบคุมดูแลนักเรียน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้รับคะแนนสอบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด
ฉ. ประกำศผลกำรคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานธุรการ สานักงานโรงเรียนสาธิตฯและทางเว็บไซด์ http://www.satitcmu.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

