
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่  5 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  

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

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร      จะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ 
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ต าแหน่งครูผู้ช่วย   กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการ 
พิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล    

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖  ลงวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖333  
ลงวันที่ ๑7  ตุลาคม  ๒๕๖2   โดยความเห็นชอบของ   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในคราว 
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยอนุมัติเป็นหลักการให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการคัดเลือก จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล   
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งและวิชำเอกที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
๑.๑  ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงนิเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ 
        - ปริญญาโททั่วไป รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๗,๖๙๐ บาท 
 - ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี 

ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๘,๖๙๐ บาท  
  ๑.๒  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้          
        - สาขาวิชาเอกชีววิทยา   ผู้ส าเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium 
รุ่น 5  จ านวน 4 อัตรา ดังนี้ 

(1) โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

(2) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

(3) โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

(4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๒.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยคุณวุฒิปริญญาโทดังกล่าวระบุชื่อกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตรงตาม 
ประกาศรับสมัครเท่านั้น 
  ๒.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  ๒.๔  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษานักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท  ประเภท Premium รุ่นที่  5 บัญชีรายชื่อตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 43 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563   
  ๒.๕  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ที่ยังไม่หมดอายุ 

 ๓. วัน เวลำและสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  
27 – 28  มกราคม  ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร                       

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำไปยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
  ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพร้อมเอกสำรหลักฐำนฉบับจริงและส ำเนำ จ านวน ๑ ชดุ   
รับรองความถูกต้องของส าเนา ดังนี้   

๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีท่ียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ทีส่ภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว               

๔.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ที่ระบุสาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้อง 
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)  

๔.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกให้โดยคุรุสภา 
ที่ยังไม่หมดอายุ 

๔.๔ บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
  ๔.๕ ทะเบียนบ้าน     

๔.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า 
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ ฉบับจริง 

๔.๗ รูปถา่ยขนาด ๑ นิ้ว  ที่ถ่ายในครั้งเดียวกัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า  
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๓ รูป (ไม่รับรูปถ่ายชุดครุยปริญญา) 
  ๔.๘ ส าเนาหนังสือสัญญารับทุน (ถ้ามี) 
  ๔.๙ หลักฐานอ่ืน เช่น หนังสอืส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

๕. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที ่ 31  มกราคม ๒๕๖๒ 
ทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.bkkedu.in.th  
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๖. วิธีกำรคัดเลือก 
ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์  

โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ เจตคติ และ 
อุดมการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)   

 ๗. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกในวันที่  4  กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  ตามตารางการคัดเลือก ดังนี้  
 

วัน/เวลา 
 

วิชาที่สอบ    คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอังคารที ่4  กุมภาพันธ์
๒๕๖3 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 

ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและวิชาชีพ 
 

   ๕๐  คะแนน 
 
 
 
 

สถานที่คัดเลือก 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 
ถนนศรีอยุธยา ซอย 5  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

๘. เกณฑ์กำรตัดสิน  
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ 

ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย  หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
  

๙. ประกำศผลกำรคัดเลือก 
            ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 5  กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  ทางเว็บไซต ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.bkkedu.in.th   

 ๑๐. กำรบรรจุและแต่งตั้ง  
                      ๑๐.๑ จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกได้ตามล าดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก 
เท่าจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 6  กุมภำพันธ์ ๒๕๖3 
  ๑๐.๒ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๐.๓ หากตรวจสอบภายหลงัพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด จะยกเลิกการสั่งบรรจุ 
และแต่งตั้ง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ 
  10.4 ผู้ได้รับการคัดเลือก มีพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาโครงการ สควค.ต้องปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งหากผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการใน 
สถานศึกษาท่ีก าหนดรวมถึงปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดเวลา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจ านวนสองเท่า 
ของเงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับ 

๑๐.5 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว 
หำกจะขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง นอกหน่วยงำนกำรศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องมีระยะเวลา 
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
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๑๑. กำรยกเลิกสิทธิของผู้ได้รับกำรคัดเลือก กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 

  ๑๑.๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๑.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งตามก าหนดเวลา 
  ๑๑.๔ ผู้นั้นไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่ก าหนดได้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3   

                               ว่าทีร่้อยตรี 

         (อานนท์ สุขภาคกิจ)   
     ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
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               ก ำหนดกำร 
คัดเลือกนักเรียนทุนโครงกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์
(สควค.) รุ่นที่ 5 เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเขำ้รบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสญัญำผูกพันตำมโครงกำรพิเศษหรือโครงกำรทุนรัฐบำล  
 
 

วันท่ี/เวลำ รำยกำร 

 ๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ภายในวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖3  

 ๒. รับสมัครคัดเลือก    วันที่ 27 – 28  มกราคม  2563 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันที ่ 31  มกราคม ๒๕๖3  

 ๔. สอบสัมภาษณ์  

     (ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ) 

  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2563  

  

 ๕. ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที ่ 5  กุมภาพันธ ์ 2563   

  ๖. บรรจุและแต่งตั้ง    วันที ่ 6  กุมภาพันธ์  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


