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ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ  

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
************************************ 

  ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) จะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02137/7403 ลงวันที่  30 เมษายน  2562 และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2358 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยอนุมัติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในการประชุม  ครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  โดยมีรายละเอียดการรับสมัครเข้า
รับการคัดเลือก ดังนี้ 

1. ต ำแหน่ง จ ำนวน คุณวุฒิและอัตรำเงินเดือน ที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
 ต าแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย จ านวน  1  ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ดังนี้ 
   1.1 อัตราเงินเดือน 17,690  บาท  ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโททั่วไปหรือ 
   1.2 อัตราเงินเดือน 18,690  บาท  ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท ที่มีหลักสูตร
ก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2. สำขำวิชำเอกที่รับสมัครและโรงเรียนที่บรรจุและแต่งตั้ง 
 สาขาวิชาเอกชีววิทยา ต าแหน่งเลขที่  125052  ต าแหน่งเลขที่จ่ายตรง  0356185

โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 
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3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2358 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 

3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 และต้องมีคุณสมบัติ  
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่ง 

3.3 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
3.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

 4. กำรรับสมัครคัดเลือก 
  4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครตัวด้วยตนเอง 
ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 
2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้น าเอกสารและหลักฐานฉบับจริงพร้อมส าเนา
มายื่นในวันสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
 4.1.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด โดยกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
 4.1.2 ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ หรือใบแสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจาก  
ผู้มีอ านาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้าย จ านวน 1 ชุด 
  4.1.3 หนังสือสัญญารับทุน (แล้วแต่กรณี)  จ านวน 1 ชุด 
  4.1.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 
 4.1.5 บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
 4.1.6 ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.1.7 หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 4.1.8 ส าเนาหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีโครงการก าหนด 
 4.1.9 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ 
จ านวน 1 ฉบับ  
  4.2 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่า 
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2546 จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
 
 

/5.การประกาศ... 



(นายสันติภัทร  โคจีจุล) 
รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในต าแหน่ง  

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
เลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

 

พิมพ์..................................................... 
เจ้าของเรื่อง ........................................ 
ผอ.กลุ่ม ............................................... 
รอง ศธจ.ภูเก็ต .................................... 
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 5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ถนนแม่หลวน อ าเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต และทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต http://www.phuket-moe.xyz 

 6. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ
เจตคติและอุดมการณ์  เป็นต้น 

 7. วัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ภายในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 3  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 8. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 2 
กรกฎาคม 2562 ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  ถนนแม่หลวน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
และทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

 9. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
  9.1 จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีการขึ้นบัญชี ซึ่งจะบรรจุ  
และแต่งตั้งภายในวันศุกร์ที่  5 กรกฎาคม  2562 
  9.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ  
หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกค าสั่ งบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
  9.3 หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้หมดสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ประกาศ ณ วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 



    รายละเอียดประกอบการคัดเลือกนักศึกษา 

ทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่     29  พฤษภาคม 2562 

 

กำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 พิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 

1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 20 คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

2 การประกอบคุณงามความดี 20 คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบ 

คุณงามความดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 20 คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงที
วาจาการสื่อสาร 

4 เจตคติและอุดมการณ์ 20 คะแนน พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ที่มีต่อวิชาชีพครู 

5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม 

โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก 

และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

 

 

 

 


