
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 

                และคณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
                ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  

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

  ดวยสํานักงานศึกษาธิการจังหวดักรุงเทพมหานคร จะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
สงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(สควค.) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขา
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ
หรือโครงการทุนรัฐบาล    

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 1405 ลงวันท่ี 17 
มีนาคม 2564 และหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 02145/4995  ลงวันท่ี  23 
มีนาคม  2564   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑                 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยอนุมัติเปนหลักการใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน ฯ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริม
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ
ทุนรัฐบาล รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตําแหนงและวิชาเอกท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
๑.๑  ตําแหนงครูผูชวย รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้ 
        - ปริญญาโทท่ัวไป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ข้ัน ๑๗,๖๙๐ บาท 
 - ปริญญาโท ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิปริญญาตรี 

ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ข้ัน ๑๘,๖๙๐ บาท  
  ๑.๒  กลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้          
        - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium รุนท่ี  
5  จํานวน  2  อัตรา ดังนี้ 

(1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตําแหนงเลขท่ี 9768  

(2)  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตําแหนงเลขท่ี 51729 

 ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๒.๑ ผูสมัครคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

/2.2 เปนผูไดรับ... 
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  ๒.๒ เปนผูไดรับคุณวุฒิปริญญาโททางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย โดยคุณวุฒิปริญญาโทดังกลาวระบุชื่อกลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตรงตาม 
ประกาศรับสมัครเทานั้น 
  ๒.๓  ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  ๒.๔  เปนผูสําเร็จการศึกษานักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระดับปริญญาโท  ประเภท Premium  รุนท่ี 5 บัญชีรายชื่อตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว 5541  ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564   
  ๒.๕  เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกใหโดยคุรุสภา ท่ียังไมหมดอายุ 

 ๓. วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ผูประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก ใหรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตัวเอง ในวันท่ี 20 ธันวาคม   
2564 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ กลุมบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร                    

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 1 รูป (ไมรับรูปถายชุดครุยปริญญา) 
  ๔.๘ สําเนาหนังสือสัญญารับทุน (ถามี) 
  ๔.๙ หลักฐานอ่ืน เชน หนังสอืสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี) 

๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  21 ธันวาคม ๒๕๖4 ทางเว็บไซตของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 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  23  ธันวาคม  2564  ตามตารางการคัดเลือก ดังนี้  
 

วัน/เวลา 
 

วิชาท่ีสอบ    คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันท่ี  23  ธันวาคม  2564 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
 
 
 

ความเหมาะสมกับ
ตําแหนงและวิชาชีพ 
 

๕๐  คะแนน 
 
 
 
 

สถานท่ีคัดเลือก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2  
ถนนลาดพราว  
แขวงสามเสนนอก  
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

๘. เกณฑการตัดสิน  
ผูผานเกณฑการคัดเลือกตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละหกสิบ    โดยเรียงลําดับจากผูท่ี 

ไดคะแนนจากมากไปหานอย  หากมีคะแนนเทากันใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา  
  

๙. ประกาศผลการคัดเลือก 
            ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  24  ธันวาคม 2564  ทางเว็บไซต สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร http://www.bkkedu.in.th   

 ๑๐. การบรรจุและแตงตั้ง  
                     ๑๐.๑ จะดาํเนินการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกไดตามลําดับท่ีท่ีไดรับการคัดเลือก 
เทาจํานวนตําแหนงวางท่ีประกาศรับสมัคร โดยจะบรรจุและแตงตั้งในวันท่ี  27 ธันวาคม  2564  
  ๑๐.๒ หากผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ 
การบรรจุและแตงตั้ง 
  ๑๐.๓ หากตรวจสอบภายหลงัพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีกําหนด จะยกเลิกการสั่งบรรจุ 
และแตงตั้ง จะเรียกรองสิทธิใดๆ ภายหลังมิได 
  10.4 ผูไดรับการคัดเลือก มีพันธะผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาโครงการ สควค.ตองปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ซ่ึงหากผูรับทุนไมเขารับราชการใน 
สถานศึกษาท่ีกําหนดรวมถึงปฏิบัติงานไมครบกําหนดเวลา ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนการศึกษาคืนเปนจํานวนสองเทา 
ของเงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับ 

๑๐.5 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวยแลว 
หากจะขอยายไปดํารงตําแหนง นอกหนวยงานการศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง จะตองมีระยะเวลา 
ปฏิบัติหนาท่ีอยูในหนวยงานการศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งไมนอยกวา ๔ ป 
 
 
 

/11.การยกเลกิ... 
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๑๑. การยกเลิกสิทธิของผูไดรับการคัดเลือก กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๑๑.๑ ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว 

  ๑๑.๒ ผูนั้นไดขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้ง 
  ๑๑.๓ ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนดเวลา 
  ๑๑.๔ ผูนั้นไมอาจรับการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกําหนดได 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

                   
                   (นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา) 

        ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

        ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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               กําหนดการ 
คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(สควค.)  เพ่ือบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสญัญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  

 
 

วันท่ี/เวลา รายการ 

 ๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก  ภายในวันท่ี 14 ธันวาคม  ๒๕๖4  

 ๒. รับสมัครคัดเลือก    วันท่ี  20  ธันวาคม  2564 

๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   ภายในวันท่ี  21  ธันวาคม 2564 

 ๔. สอบสัมภาษณ  

     (ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ) 

  วันท่ี  23  ธันวาคม  2564  

  

 ๕. ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันท่ี  24 ธันวาคม  2564   

  ๖. บรรจุและแตงตั้ง    วันท่ี  27  ธนวาคม  2564 

 
 

(กําหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
เลขประจําตัวสอบ 

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) รุนท่ี 5 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
    กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอก............................................................ 

*************************************************************************************** 
เรียน ประธาน กศจ.กรุงเทพมหานคร 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคัดเลือกคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) รุนท่ี  5 เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
วุฒิปริญญา    ปริญญาโทท่ัวไป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ข้ัน ๑๗,๖๙๐ บาท 
         ปริญญาโท ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากวุฒิปริญญาตรี 
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา ๕ ป รับเงินเดือนในอันดับครูผูชวย ข้ัน ๑๘,๖๙๐ บาท  

จึงขอเสนอรายละเอียดพรอมหลักฐานเก่ียวกับตัวขาพเจา   เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
๑.  ชื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................สัญชาติ...............เชื้อชาติ.......... 
๒.  อายุนับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย  เกิดวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ..........(อายุ......ป......เดือน) 
๓.  วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครสอบปริญญา (ระบุตัวยอ)..............................สาขาวิชาเอก.................................................. 
     สําเร็จจากสถาบันการศึกษาชื่อ.....................................................................เม่ือวันท่ี......เดือน..............พ.ศ............ 
     ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม................วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับคือ..................................................................... 
     ความรูความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................... 
๔.  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................................ออกให ณ จังหวัด.......................หมดอายุวันท่ี..................... 
๕.  สถานท่ีติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจายไปรษณีย)  บานเลขท่ี...........หมูท่ี......ตรอก/ซอย....................  
     ถนน.............................ตาํบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวดั................................              
     รหัสไปรษณีย..........................โทร............................................โทรมือถือ.............................................................. 
๖.  ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว มาพรอมกับใบสมัคร  รวม...........................ฉบับ คือ 
        ๖.๑  สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ๖.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
       ๖.๓  สําเนาทะเบียนบาน     ๖.๔  สําเนาใบระเบียนผลการเรยีน(Transcript)
  ๖.๕  ใบรับรองของสถาบันการศึกษา    ๖.๖  ใบรับรองแพทย 
       ๖.๗  สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถามี)   ๖.๘  หลักฐานทะเบยีนใบรบัอนุญาตประกอบวชิาชีพครู
  ๖.๙ สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL,IEL TS  ๖.๑๐ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... 
 
 
 
 
 
 

รูปถาย 

ขนาด 

๑ นิ้ว 
    

โปรดเขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกล่ืน 
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(หากขาพเจายื่นหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจาไมมี
สิทธิสมัครคัดเลือกครั้งนี้) 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    พ.ศ. ๒๕๔๗  มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบัติดานอ่ืนครบถวนตามประกาศรับสมัครขอความดังกลาวขางตนนี้เปน
ความจริงทุกประการ หากไมเปนความจริง ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธใิด ๆ ในภายหลัง ท้ังสิ้น 

 
 

     ลงชื่อ..............................................................................ผูสมัคร 
            (..........................................................................)   
                          ยื่นใบสมัครวันท่ี.........เดือน..ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

เฉพาะเจาหนาท่ี 
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง
พรอมฉบับถายสําเนาแลวปรากฎวา 
 หลักฐานถูกตองครบถวน   
 ไมถูกตอง  เนื่องจาก.................................................... 
 
                 (................................................................) 
                       ........../.................../.๒๕๖4. 
                              เจาหนาท่ีรับสมัคร 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงของผูสมัครแลว ปรากฎวา 
 มีสิทธิคัดเลือก 
 ไมมีสิทธิคัดเลือก 
เนื่องจาก
.......................................................................... 
 
                 
(................................................................) 
                    ............../................./..๒๕๖4....... 
                        เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


