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ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
......................................................... 

 
  ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครผูู้สอน  จ านวน  1  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340  บาท  โดยก าหนดรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ 

1. สาขาวิชาที่รับสมัคร 
วิชาเอก ดนตรีสากล หรือ นาฏศิลป์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 มีสัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ครองเป็นประมุข    
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ  
     ก.ค.ศ. 
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ 
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ   
     ศึกษา 
2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความคิด 
       ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ 
       หนว่ยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม  
       พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
       ของรัฐ 
2.14 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือปริญญาตรีวิชาชีพอ่ืน   

                                 ที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครู  
                                 และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

     2.15 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557  เวลา 08.30–15.30 น.  ณ ส านักงานบุคลากร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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4. เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 
4.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด 
4.2 ปริญญาบัตร หรือ ระเบียนผลการเรียน ต้นฉบับ หรือ หนังสือรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ซึ่งระบุวิชาเอกท่ีจะสมัคร พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป 
 4.4 บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 4.5 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 4.6 ใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือ
หนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนา 
 4.7 หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 15 พฤศจิกายน  

2557  เวลา 09.00 น.  ณ ส านักงานบุคลากรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม หรือทางเว็บไซต์ www.pwwk.ac.th 
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

6.1 ภาค 1 สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
6.2 ภาค 2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

7. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
วัน/เดือน/ปี รายการ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

17 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 10.00-12.00 น. 

ภาค 1 สอบข้อเขียน 
      1. ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป 
      2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 

(100 คะแนน) 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
ห้องประชุมมะขาม 

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

17 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป 

ภาค 2 ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
      สอบสัมภาษณ์ 

(50 คะแนน) 
50 คะแนน 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
อาคาร 1 

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 
8. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนการสอบดังนี้ 
8.1 ต้องผ่านการสอบภาค 1 (สอบข้อเขียน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
8.2 ต้องผ่านการสอบภาค 2 (สอบสัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
8.3 จะพิจารณาคะแนนรวมจากผลการสอบ ภาค 1 (สอบข้อเขียน) กับการสอบภาค 2 (สอบ 

สัมภาษณ์) ของผู้สอบคัดเลือกจากมากไปหาน้อย กรณีท่ีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค 1 
(สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนภาค 1 เท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ดีกว่า 

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

ณ ส านักงานบุคลากร และทางเว็บไซต์ www.pwwk.ac.th   
 
 
 

http://www.pwwk.ac.th/
http://www.pwwk.ac.th/
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10. การแต่งตั้งและท าสัญญาจ้าง 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจะด าเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไดใ้นล าดับที่ 1 ให้เป็น 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง รับค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  
โดยให้ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 10.00 น.  
ณ ส านักงานบุคลากร หากไม่ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนตามที่ก าหนด โรงเรียนจะเรียกผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือกในล าดับถัดไปมาท าสัญญาจ้างแทน 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
 
 
      
            (นายโสภณ  มาตราสงคราม) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


