
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูและบุคลากรปฏิบัติงาน 

ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

------------------------------------ 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 อาศัยอ านาจค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560  เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่องแนวทางการสรรหา
และบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

1.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกและรำยละเอียดกำรจ้ำง 
              1.1 ต าแหน่งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 
                     1.1.1 วชิาเกษตรกรรม               จ านวน   1  อัตรา 
                     1.1.2 วิชาคอมพิวเตอร์              จ านวน   1  อัตรา 
 (รำยละเอียดต ำแหน่งและกลุ่มวิชำ/สำขำวิชำเอก ตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้) 
 เงินเดือน/อัตราค่าจ้าง  เงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดือนละ  15,000 บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 2.1.  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
   3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่   
ในพรรคการเมือง 
   6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด   
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 2.2  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
   1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง และตรง
ตามวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร 
   3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.3  ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติในแต่ละต ำแหน่ง 
   1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ      
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   4) จัดท าแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวของกระทรวงศึกษาธิการ 
   5) จัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอนและด าเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 
   6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
   7) ให้ค าแนะน าและแนะแนวการศึกษาและอาชีพผู้เรียน 
   8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
 3.1  กำรรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที ่26 พฤษภาคม 2565   
ถึงวันที่  6 มิถุนายน 2565  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา  
13.00 - 16.30 น.  
 3.2  หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายคราวเดียวกัน        
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 
   2) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุ กลุ่มวิชา/ทาง/        
สาขาวิชาเอก ตรงตามประกาศรับสมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
   3) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว  
จ านวน 1 ฉบับ 
   4) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันที่รับสมัครวันสุดท้าย ที่ออกโดยคุรุสภา 
จ านวน 1 ฉบับ  
   5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
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   6) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
   7) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัว นามสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   8) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกหนังสือให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549   
   ๙) เอกสารที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิที่ใช้สมัครจ านวน  1  ฉบับ (ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสาร
ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepc.go.th คลิ๊กหัวข้อ 
“สารสนเทศข้าราชการครู” คลิ๊กหัวข้อ “คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง” และคลิ๊กหัวข้อ “ระบบสืบค้นคุณวุฒิ      
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง”) 
     เอกสำรที่น ำมำแสดงในวันรับสมัครต้องน ำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงด้วย และต้องมีเอกสำร
หลักฐำนครบถ้วนตำมประกำศนี้ 
 3.3  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   1. ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
   2. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไป  
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ       
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้  
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 3.4  ประกำศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และทาง
เว็บไซต์ https://mathayomspb.go.th 
            3.5  วันเวลำและสถำนที่สอบคัดเลือก   
   จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ส าหรับสถานที่คัดเลือกจะแจ้งให้
ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 

4.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก 
                ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจาก การสาธิต     
การสอน ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา การมีปฏิภาณไหวพริบ     
เจตคติ และอุดมการณ ์  

 

5.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนจากสูงลงมาต่ า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

6.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  และทางเว็บไซต์ 
https://mathayomspb.go.th และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่ 21 มิถุนายน 2565 
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7.  กำรขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญช ี 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 2 ปี           
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกบัญชีในกรณีต่อไปนี้  
  1) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  
  2) ผู้ผ่านการคัดเลือกขอสละสิทธิไม่มารายงานตัวตามก าหนด   
  3) ประกาศยกเลิกบัญชี บัญชีครบก าหนด 2 ปี  
  4) มีการประกาศสอบครั้งใหม่ ในต าแหน่งเดียวกัน  
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  

 
 

(นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 



 
บัญชีรำยละเอียดต ำแหน่งว่ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ลงวันที ่19 พฤษภำคม 2565) 

 

ที่ ต ำแหน่ง โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด วิชำเอก 
จ ำนวน

อัตรำว่ำง 
1 ครูและบุคลากรปฏบิัติงาน

ในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

เมือง
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 
 

เกษตรกรรม 1 

2 ครูและบุคลากรปฏบิัติงาน
ในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 

เมือง
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี 
 

คอมพิวเตอร์ 1 

 



 
บัญชีรำยละเอียดต ำแหน่ง คุณวุฒิ/กลุ่มวิชำ/ทำง หรือวิชำเอก 

กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ต ำแหน่งครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2565) 

 
1. กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 

1.เกษตรกรรม 
2.เกษตรศึกษา 
3.เกษตรทั่วไป 
4.เกษตรศาสตร์ 
5.เกษตรศาสตร์ทั่วไป 
6.ครุศาสตร์เกษตร 
7.การเกษตร 
8.พฤกษศาสตร์ 
9.พืชศาสตร์ 
10.พืชสวนประดับ 
11.เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
12.เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
13.พืชไร่ หรือพืชไร่นา 
14.พืชสวน 
15.พืชผัก 
16.พืชสวนประดับ 
17.ส่งเสริมการเกษตร 
18.เทคโนโลยีการเกษตร 
19.วิทยาศาสตร์การเกษตร 
20.เกษตรสิ่งแวดล้อม 
21.เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
22.พัฒนาการเกษตร 
23.ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ 
24.วิศวกรรมการเกษตร 
25.อุตสาหกรรมการเกษตร 
26.อุตสาหกรรมเกษตร 
27.วิทยาศาสตร์เกษตร 
                                                                                          /28. การสอน... 



 
28.การสอนวิชาเกษตร 
29.ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
30.ศึกษาศาสตร์-เกษตร 
31.เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

2. กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
1.คอมพิวเตอร์ 
2.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
3.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
5.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
6.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
7.ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
8.อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
9.เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
10.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
11.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
12.ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
13.สารสนเทศศึกษา 
14.ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
15.ระบบสารสนเทศ 
16.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
17.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
18.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19.กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อดังกล่าว 

                   ทั้งนี้ กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก ต้องตรงตำมแนบท้ำยประกำศนี้เท่ำนั้น ไม่นับ
หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565) 

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

ประกำศรับสมัคร ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  
รับสมัคร  วันที่  26 พฤษภำคม 2565  ถึงวันที่  6 มิถุนำยน 2565 
  ในวันและเวลำรำชกำร 
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก ภายในวันที่  8 มิถุนายน 2565 
ด ำเนินกำรคัดเลือก วันที่  10 มิถุนายน 2565 
ประกำศผลกำรคัดเลือก                                ภายในวันที่  15 มิถุนายน 2565 
ไปรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง วันที่ 21 มิถุนายน 2565 
 
 


