ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความประสงค์จ ะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ วิศวกรดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษประจาโรงเรียน จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
1.1. คุณสมบัติทั่วไป
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี สัญชาติไทย ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
• ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัดคุม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
• สามารถทางานกับเยาวชนและเด็กนักเรียนได้
• มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น ไขควง ตะไบ สว่าน เป็นต้น
• ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอันตรายต่อการทางานกับเครื่องจักร หรือโรคต้องห้ามตามข้อกาหนดตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2551
1.2. คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้
• สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องพิมพ์สามมิติได้
• มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เช่น Multimeter Oscilloscope power
supply และเครื่องมือวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
• มีพื้นฐานความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบัดกรีวงจรได้
• มีประสบการณ์ทางาน 2 ปีขึ้นไป
1.3 สวัสดิการ
• มีที่พักในโรงเรียนให้
• ประกันสังคมให้
๒. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ๒๕๖2 ถึงวันพุธที่ 24 เมษายน ๒๕๖2
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน
๒๕๖2 ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคารอานวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือ
ตรวจสอบรายชื่อ http://www.pccm.ac.th

๓. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(๑) หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอก
พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา) ขนาด ๑*๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๑ รูป
(๔) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรือหลักฐานแสดงความสามารถและ
ประสบการณ์ทางาน
๔. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนจะคัดเลือกโดยทดสอบด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติตาม
ข้อ 1 ให้ผู้สมัครทุกคนมาสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร
อานวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
๕. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอานวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และที่เว็บไซด์ http://www.pccm.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โทรฯ ๐๔๒ ๖๖๐-๔๔2 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pccm.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายชาตรี ประดุจชนม์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เอกสารหมายเลข 1
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษประจาโรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบปฏิบัติ
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจาก
องค์ประกอบต่อไปนี้
1. ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
2. บุคลิกภาพ
3. ความรู้
4. ท่วงทีวาจา เชาวน์ปัญญา
5. เจตคติ

ตาราง วัน เวลา ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษประจาโรงเรียน
วัน / เวลา

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 – 11.00 น. ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้
ทดสอบโดยวิธีการสอบปฏิบัติ
13.00 น. เป็นต้นไป

ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสอบ
สัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
(1๐0 คะแนน)
50 คะแนน
50 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้เข้าสอบตามหลักสูตรครบทุกวิชา และได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยตามกลุ่มวิชาเอกที่ประกาศ

