
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
********************* 

ด้วย โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 
๑  อัตรา  ทำหน้าท่ี แม่บ้าน  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำส่ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  
ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างอัตราจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีแม่บ้าน  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราว  (อัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท) 
- แม่บ้าน   จำนวน  ๑     อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑. เพศหญิง อายุ ๒๕– ๕๕ ปี 
๒.๒ . มีสัญชาติไทย 
๒.๓. ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
๒.๔. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง 
๒.๕. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน 
๒.๖. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ 
๒.๗. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๒.๘. วุฒิการศึกษา ป.๔  ขึ้นไป 

 ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี ๒๑  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ สำเนาวุฒิบัตร      จำนวน   ๑   ฉบับ 

   ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน   ๑   ฉบับ 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   ๑   ฉบับ 
 
                                                              /๔.๔ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)   



๔.๔ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)   จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน  ๑  รูป 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน   จำนวน  ๑  ฉบับ 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม หรือ เว็บไซต์ของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
www.Mrws.ac.th 

๗. วิธีการคัดเลือก 
ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
๗.๑ สอบสัมภาษณ์  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองราด โดยพิจารณาจาก 
         - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา (๒๐ คะแนน) 
         - ปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) 
         - เจตคติในการบริการ  (๓๐ คะแนน) 
         - วุฒิภาวะ  (๒๐ คะแนน) 
         - ประสบการณ์การทํางาน  (๑๐ คะแนน) 

๘. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จะดำเนินการทดสอบการสอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติ    

ในวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ี โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี ๒๖ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ 

 
รวม ๑๐๐ 

 

                                                                                             /๙. เกณฑ์การตัดสิน 
 
 



๙. เกณฑ์การตัดสิน 
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม 

เท่ากันจะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน 
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวม 
สูงลงมา ภายในวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 

 - วันท่ี ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง เวลา ๐๘.๓๐ –  
๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  

๑๐.๒ ให้ผู้คัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ในวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ 

คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๕   เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
                        (นายไพโรจน์   ทองเพ็ง) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 

ตามประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ลงวันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔ 
................................................................................ 

วันท่ี  ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม๒๕๖๔ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
วันท่ี ๒๒ ตุลาคม๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการ 
วันท่ี ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ 
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เริ่มปฏิบัติงาน 

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

 


