
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง  พนักงานโสตทัศนศึกษา  
 

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

 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และได้รับมอบหมายอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ค าส่ังส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๕๙/๐๕๘๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎคม 
๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา  จ านวน  ๑  อัตรา  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)   
 

๒.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
 รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ค่าตอบแทน ๙,๓๐๐ บาท/เดือน 

 

 ๓.  คุณสมบัติทั่วไป 
      ๑)  มีสัญชาติไทย 
   ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

     ๓)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน             
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

     ๕)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ  หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น 

๖)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       ๗)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
       ๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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       ๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

      ๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
      ๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

       ๑๒)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร 
       ๑๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้น าใบรับรองการปฏิบัติงาน 
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย 
     ๑๔)  ไม่เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ 
    ๑๕)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ 
    ๑๖)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มท่ี 
 

 ๔.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามท่ีระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
 

 ๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   สมัครได้ท่ี  งานธุรการ  ส านักงานอ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  
  

 ๖.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
   ๑)  ส าเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๒)  ส าเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)    จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๕)  ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๖)  ใบรับรองแพทย์       จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๗)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาด า  เป็นรูปท่ีถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  
ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป 
  ๘)  เอกสารอื่นๆ เช่น  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ส าเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)  อย่างละ  
๑  ฉบับ  
          ทั้งนี้  ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
 

๗.  การยื่นใบสมัคร 
      ๑)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร                  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
      ๒)  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
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๘.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  
และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐาน  
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล ท าให้ผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 

 ๙.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานท่ีสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ ณ งานธุรการ  ส านักงานอ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  
www.pks.ac.th 
 

๑๐. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
             โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกและทดสอบภาคความรู้ความสมารถท่ัวไป   
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ในวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 

 ๑๑.  วิธีสอบคัดเลือก 
   ต าแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา 
   ภาค  ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอังคารที ่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๐.๑๐  น. 
 

  
ความรอบรู้และความรู้ความสามารถท่ัวไป 

 
๑๐๐  คะแนน 

 

 

 

  ภาค  ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอังคารที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   เวลา  ๑๐.๒๐  -  ๑๒.๐๐  น. 

  
การปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

 
๑๐๐  คะแนน 

 

 

 

   ภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอังคารที่  ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

  
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐  คะแนน 

 

http://www.pks.ac.th/
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 ๑๒.  เกณฑ์การตัดสิน   
   ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวจะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 
หกสิบ โดยเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้
คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า กรณีท่ีคะแนนภาค ข เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ก มากกว่า 
อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ 
 

 ๑๓.  การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
   ๑)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกัน
อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
   ๒)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
        (๑)  ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว 
        (๒)  ขอสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้างในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
        (๓)  ไม่มารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคมก าหนด 
 

 ๑๔.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ในวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ งานธุรการ ส านักงานอ านวยการ  
โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th   
 

 ๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน 
   ให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ งานธุรการ ส านักงานอ านวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
 

 ๑๖.  การท าสัญญาจ้าง 
   ๑)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามล าดับท่ีในประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อท าสัญญาจ้าง 
   ๒)  ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) 
   ๓)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ                
ไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวไปแล้วก็ตาม  
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะถือว่าเป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีท่ีได้จ้างไปแล้ว 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
   
 
 

      (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)  
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ลงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

สังกัด/ต าแหน่ง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตรา 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
พนักงานโสตทัศนศึกษา 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.)             
สาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
     -  สาขาวิชาไฟฟ้า 
     -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     -  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -  วุฒิ/สาขา/ท่ีเกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา       
๒. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
     ๑.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     ๒.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
     ๓.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๔.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
     ๕.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์                 
     ๖.  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา 
๓. บริการติดต้ังระบบเสียง  ระบบแสง  ระบบภาพ  ภายในห้องประชุมต่างๆ 
๔. บ ารุงรักษา  ตรวจเช็คสภาพ  และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ทุก
ชนิด 
๕. อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและส่ือต่างๆ 
๖. ควบคุมส่ือ  อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีวางไว้ 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
๑ 

 

หมายเหตุ   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะประกาศสถานท่ีสอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
               หรือทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th 
 
 
 
 

 

http://www.pks.ac.th/
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รายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  พนักงานโสตทัศนศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ลงวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------- 
ภาค  ก.  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   
            โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ดังนี้ 
 ๑.  ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  ในเรื่องต่อไปนี ้
  ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  ๑.๓  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ๒.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  โดยให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน            
แบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
                ๒.๑  วิชาความสามารถท่ัวไป (ด้านการคิดค านวณ) 

- โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
- โจทย์อนุกรมตัวเลข 
- โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 

     ๒.๒  วิชาความสามารถท่ัวไป (ด้านเหตุผล) 
- โจทย์อุปมา-อุปไมย 
- โจทย์เงื่อนไขทางภาษา 
- โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ 
- โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา) 

     ๒.๓  วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา) 
- โจทย์การอ่านบทความและท าความเข้าใจกับบทความ 
- โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ 
- โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
- โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงล าดับข้อความ) 
- โจทย์การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า (การเติมค าลงในช่องว่าง) 

ภาค  ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)   
 ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา  
  ๑.๑  มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๒  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบแสง  สี  เสียง 
  ๑.๓  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ประกอบไปด้วย  ชุดเครื่องขยายเสียง  
เครื่องบันทึกเสียง  วีดิทัศน์ 
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  ๑.๔  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดและใช้อุปกรณ์ในการอบรม สัมมนา การประชุมในและนอก
สถานท่ี 
  ๑.๕  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  ตัดต่อภาพและเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ 
  ๑.๖  ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   
  ๑.๗  มีความรู้ความสามารถด้านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
  
ภาค  ค.  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  
สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสม  โดยประเมินจาก 
 ๑.  สัมภาษณ์  (๕๐  คะแนน) 
  ๑.๑  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๒  การประกอบคุณงามความดี     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๓  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๔  เจตคติ  และอุดมการณ์     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๕  การมีปฏิภาณไหวพริบ     ๑๐  คะแนน 
   

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


