
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (ระดับปริญญาโท) 

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

  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ
ทุนรัฐบาล (ระดับปริญญาโท) 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือ ก.ค.ศ.        
ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ที่ ศธ 04009/ว 6088 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 
04009/ว 4580 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/ว 4262 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6334 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยอนุมัติ กศจ.ชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 
11/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                     
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
1.1 ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ต่อจากระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท 

 

ที ่ โรงเรียน วิชำเอก จ ำนวน/อัตรำ 

1 ชลบุรี “สุขบท” ฟิสิกส์ 1 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการ
ทุนรัฐบาล (ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่นที่ 4) 
  2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
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2.4 เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโททางการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี 

4 ปี ตามที่ ก.ค.ศ. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

      3. กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ( ชั้น 1 ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ระหว่างวันที่ 6 – 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัครคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องน าเอกสารหลักฐานฉบับจริง  และส าเนา จ านวน  2  ชุด  พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
3.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก        
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ  
3.3 ทะเบียนบ้านตามภูมิล าเนา       

 3.4 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิด          
รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 
  3.5 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) 

3.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
 3.7 ใบรับรองแพทย์ (ส าหรับการบรรจุเข้ารับราชการ) ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐออกไว้

ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับสมัคร   
3.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
3.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
3.10 หนังสือสัญญารับทุนตามโครงการนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  ปริญญาโท        
ทางการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี  4  ปี    

                   4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ทางเว็บไซต์ 
www.spm18.go.th 
 

5. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) 
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน  
2. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา 10 คะแนน 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์  10 คะแนน 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน 
5. เจตคติและอุดมการณ์  10 คะแนน 

 
 

 
 



-3- 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์)     

ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

7. กำรประกำศผลกำรคัดเลอืก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน 
วันจันทร์ที่  23 ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ทางเว็บไซต์  
www.spm18.go.th 
 

8. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
และยื่นเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน  หากมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุผลใดๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายธานินทร์  ชลจิตต์) 
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี
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ก ำหนดกำร 

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย    

กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (ระดับปริญญาโท) 
 

(แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) 
--------------------------------------------- 

ภายในวันอังคารที ่ 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรับสมัคร 
ระหว่างวันศุกร์ ที่  6 – วันอังคาร ที่ 17  ธันวาคม  2562      รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม  2562           คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม  2562 ประกาศผลการคัดเลือก 
วันพฤหัสบดีที่  26 ธันวาคม  2562 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

 


