
 

 

 ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชา 

ท่ีขาดแคลน รุนท่ี 4 ประจําป 2559 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย   

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

  ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ 
ทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน   รุนท่ี 4   ประจําป 2559             
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย     

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖  ลงวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 5678      
ลงวันท่ี   ๑8  กันยายน ๒๕๖1   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร              
ในคราวประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี 11  ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยอนุมัติใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศ             
ท่ีสองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน รุนท่ี 4 ประจําป 2559 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงและวิชาเอกท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
ท่ี โรงเรียน/สังกัด ตําแหนงเลขท่ี อันดับ ข้ัน วิชาเอก 
1 เทพศิรินทร/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
721 ครูผูชวย 15,800 ภาษาญี่ปุน 

  รับเงินเดือนข้ัน 15,800  บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 
  รับเงินเดือนข้ัน 15,800  บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4  ป  ท่ี ไดรับวุฒิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป 
รายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

 ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๒.๑ ผูสมัครคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป  ตามมาตรา ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๒.๒ เปนผูไดรับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย โดยคุณวุฒิปริญญาตรีดังกลาวระบุชื่อกลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก                
ตรงตามประกาศรับสมัครเทานั้น 
  ๒.๓ ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  ๒.๔ เปนผูสําเร็จการศึกษานักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศที่สอง
เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุนที่ 4 ประจําป 2559 เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย พ.ศ.2561  บัญชีรายชื่อตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 5678 ลงวันท่ี ๑8  กันยายน ๒๕๖1   
  ๒.๕ เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกใหโดยคุรุสภา ท่ียังไมหมดอายุ 
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 ๓. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ระหวางวันท่ี  
19  กุมภาพันธ  ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๓๐ น. ผูมีรายชื่อสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน ณ กลุมบริหารงานบุคคล ชั้น 4   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท                    
0 2354 3798 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนําไปย่ืนในวันสมัครคัดเลือก 
  ใหยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกพรอมเอกสารหลักฐานฉบับจริงและสําเนา จํานวน ๑ ชดุ   
รับรองความถูกตองของสําเนา ดังนี้   

๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีท่ียังไมไดรับปริญญาบัตร) ท่ีสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว               

๔.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ท่ีระบุสาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะตอง 
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันปดรับสมัครสอบคัดเลือก (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)  

๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกใหโดยคุรุสภา 
ท่ียังไมหมดอายุ 

๔.๔ บัตรประจําตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ) 
  ๔.๕ ทะเบียนบาน     

๔.๖ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวา 
ไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ฉบับจริง 

๔.๗ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว  ท่ีถายในครั้งเดียวกัน หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาสีดํา  
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน  จํานวน ๓ รูป (ไมรับรูปถายชุดครุยปริญญา) 
  ๔.๘ สําเนาหนังสือสัญญารับทุน (ถามี) 
  ๔.๙ หลักฐานอ่ืน เชน หนังสอืสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี) 

๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวนัท่ี  20 กุมภาพันธ  2563                 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เว็บไซต http://www.bkkedu.in.th 

          ๖. วิธีการคัดเลือก 
ดําเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ ดวยการสัมภาษณ  

โดยพิจารณาจาก ประวัติสวนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และ 
อุดมการณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)   
 

/7. วัน เวลา.... 
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 ๗. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลือกในวันท่ี  21  กุมภาพันธ  2563  ตามตารางการคัดเลือก ดังนี้  

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ    คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
 
วันท่ี 21  กุมภาพันธ ๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
 
 
 
 

 
ความเหมาะสมกับ
ตําแหนงและวิชาชีพ 
 
 
 
 

    
๕๐  คะแนน 
 
 
 
 
 

 
สถานท่ีคัดเลือก 
หองประชุมเพชรบุรี ชั้น 3 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
ถนนศรีอยุธยา ซอย ๕ 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

๘. เกณฑการตัดสิน  
ผูผานเกณฑการคัดเลือกตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ    โดยเรียงลําดับจากผูท่ี 

ไดคะแนนจากมากไปหานอย  หากมีคะแนนเทากันใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา   

๙. ประกาศผลการคัดเลือก 
            ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  21 กุมภาพันธ  2563  ณ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เว็บไซต http://www.bkkedu.in.th 

 ๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง  
                      ๑๐.๑ จะดาํเนินการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกไดตามลําดับท่ีท่ีไดรับการคัดเลือก 
เทาจํานวนตําแหนงวางท่ีประกาศรับสมัคร โดยจะบรรจุและแตงตั้งในวันท่ี 24 กุมภาพันธ  2563 
  ๑๐.๒ หากผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ 
การบรรจุและแตงตั้ง 
  ๑๐.๓ หากตรวจสอบภายหลงัพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีกําหนด จะยกเลิกการสั่งบรรจุ 
และแตงตั้ง จะเรียกรองสิทธิใดๆ ภายหลังมิได 
  ๑๐.๔ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวยแลว 
หากจะขอยายไปดํารงตําแหนง นอกหนวยงานการศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง จะตองมีระยะเวลา 
ปฏิบัติหนาท่ีอยูในหนวยงานการศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งไมนอยกวา ๔ ป    

 ๑๑. การยกเลิกสิทธิของผูไดรับการคัดเลือก กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๑๑.๑ ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 

  ๑๑.๒ ผูนั้นไดขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้ง 
  ๑๑.๓ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนดเวลา 
  ๑๑.๔ ผูนั้นไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกําหนดได 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี   18  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖3                                                                      

         วาท่ีรอยตรี 
         (อานนท สุขภาคกิจ)   

     ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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               กําหนดการ 
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาดานการสอนภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ือผลิตครู 

ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน รุนท่ี 4 ประจําป 2559 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย   

 

วันท่ี/เวลา รายการ 

 ๑. ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ภายในวนัที่  18  กมุภาพันธ  2563  

 ๒. รับสมคัรคดัเลือก    วันที่  19  กมุภาพันธ  2563 

 ๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   วนัที่  20  กุมภาพันธ  2563  

 ๔. สอบสัมภาษณ  

     (ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ) 

  วนัที่  21  กุมภาพันธ  2563  

  

 ๕. ประกาศผลการคดัเลือก    วันที ่ 21  กุมภาพันธ  2563  

 ๖. บรรจุและแตงตั้ง    วันที ่ 21  กุมภาพันธ  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


