
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส#งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร*  

และคณิตศาสตร* (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต#งต้ังเป0นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครูผู�ช#วย 
                                 สงักัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด 

 

------------------------------------------ 
          ด�วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งท่ี 17/2564 เม่ือวันท่ี              
23 ธันวาคม 2564 อนุมัติให�ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส#งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร* และคณิตศาสตร* เพ่ือบรรจุและแต#งต้ังเข�ารับราชการเป0นข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน#ง ครูผู�ช#วย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด ตามหนังสือสํานักงานก.ค.ศ.                  
ท่ี ศธ 0206.6/ว16 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด#วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ 04009/ว 5542  ลงวันท่ี 1 ธันวาคม  2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข�ารับราชการเป0น
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#ง ครูผู�ช#วย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร�อยเอ็ด  ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 
 

  1. ตําแหน
งท่ีจะดําเนินการคดัเลือก/วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
                1.1 ตําแหน#งครูผู�ช#วย 

 1.1.1 ปริญญาโทท่ีมีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม#น�อยกว#า 2 ปD ต#อจากวุฒิ 
ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม#น�อยกว#า 5 ปD อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  18,690 บาท 

1.1.2 คุณวุฒิปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท#าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,690 บาท 
 
   1.2 กลุ#ม/ทาง/สาขาวิชาเอก 
 1.2.1 วิชาเอก ฟIสิกส*         จํานวน  1  อัตรา 
 

  2. คุณสมบัติของผู+มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป.นผู+มีคุณสมบัติ  ดังนี้  
              2.1 เป0นนักศึกษาทุนโครงการส#งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร* 
และคณิตศาสตร* (สควค.)  ท่ีสําเร็จการศึกษาตามเง่ือนไขทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  
ตามบัญชีรายชื่อท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส#งให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ร�อยเอ็ด 

   2.2 เป0นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห#งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   2.2.1 มีสัญชาติไทย 
   2.2.2 มีอายุไม#ต่ํากว#าสิบแปดปDบริบูรณ* 
   2.2.3 เป0นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรง
เป0นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย 
 
 
         /2.2.4 ไม#เป0นผู�ดํารงตําแหน#ง... 
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๒.2.๔ ไม#เป0นผู�ดํารงตําแหน#งทางการเมือง สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
๒.2.๕ ไม#เป0นคนไร�ความสามารถ หรือจิตฟTUนเพ่ือนไม#สมประกอบ หรือเป0นโรคตามท่ี 

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
๒.2.๖ ไม#เป0นผู�อยู#ระหว#างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก#อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                        
ตามหลักเกณฑ*ท่ีกําหนดในกฎหมายองค*กรวิชาชีพนั้น ๆ 

๒.2.๗ ไม#เป0นผู�บกพร#องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป0นผู�ประกอบวิชาชีพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๒.2.๘ ไม#เป0นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
๒.2.๙ ไม#เป0นบุคคลล�มละลาย     
๒.2.๑๐ ไม#เป0นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต#เป0นโทษ 

สําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.2.๑๑ ไม#เป0นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล#ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค*การ- 

มหาชน หรือหน#วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค*การระหว#างประเทศ 
๒.2.๑๒ ไม#เป0นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล#ออกเพราะกระทําผิดวินัย 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
๒.2.๑๓ ไม#เป0นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงาน 

ในหน#วยงานของรัฐ 
           2.3  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีกําหนดเป0นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งนี้ 
             2 .4 เป0นผู� มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ ใบอนุญาตปฏิ บั ติการสอน                 
หรือหนังสือ รับรองสิทธิ ท่ีแสดงว#ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู� ได�รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซ่ึงทางคุรุสภาออกให� 
             2.5 ไม#เป0นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
  ๓. กําหนดการและวิธีการสมัคร 

   ๓.๑ ให�ผู�มีคุณสมบัติตามประกาศและประสงค*จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก ดาวน*โหลด                 
ใบสมัครได�ท่ีเว็บไซต* www.roietpeo.go.th กรอกรายละเอียดข�อมูลด�วยตัวบรรจงในใบสมัครให�ถูกต�องครบถ�วน 
สมบูรณ* ลงลายมือชื่อด�วยตนเอง ให�ยื่นใบสมัครพร�อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ต้ังแต#               
วันจันทร*ท่ี 17 มกราคม 2565 ถึง วันอาทิตย*ท่ี 23 มกราคม ๒๕๖5 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.               
ไม#เว�นวันหยุดราชการ 

             3.2 เอกสารและหลักฐานท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัคร ประกอบด�วย 
        (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ยังไม#หมดอายุ)  จํานวน  1  ฉบับ 
             (2) สําเนาทะเบียนบ�านท่ีเป0นภูมิลําเนาและมีชื่อผู�สมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
        (3) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ            จํานวน  1  ฉบับ 
                           (4) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)   จํานวน  1  ฉบับ 
        (5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ยังไม#หมดอายุ)   จํานวน  1  ฉบับ   
          /(6) ใบรับรองแพทย*... 
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                           (6) ใบรับรองแพทย*ท่ีออกให�โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให�ไว�ไม#เกิน 1 เดือน 
ซ่ึงแสดงว#าไม#เป0นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙                                               จํานวน  1  ฉบับ   
                           (7) รูปถ#ายหน�าตรงไม#สวมหมวก และแว#นตาดํา และถ#ายครั้งเดียวกันไม#เกิน 6 เดือน     
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ไม#อนุญาตให�ใช�รูปถ#ายสวมชุดครุยของสถาบันการศึกษา)       จํานวน  3  รูป 
                    (8) สําเนาหนังสือสัญญารับทุน พร�อมตัวจริง 1 ชุด 
          (9) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

           เอกสารหลักฐานท่ีเป.นสําเนาทุกฉบับ/แผ
น/หน+า/ ให+ผู+สมัครเขียนคํารับรองว
า 
“สําเนาถูกต+อง” พร+อมท้ังลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป9 กํากับไว+ด+วย หากตรวจสอบภายหลังพบว
าเอกสาร
หลักฐานต
างๆ  ท่ีนํามาสมัครเป.นเอกสารเท็จ  ให+ถือว
าผู+นั้นเป.นผู+ขาดคุณสมบัติ  จะไม
ได+รับการพิจารณา
บรรจุและแต
งตั้งเข+ารับราชการ โดยไม
มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

  4.  ประกาศรายช่ือผู+มีสิทธิเข+ารับการคัดเลือก 
                    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกภายใน
วันอังคารท่ี  25 มกราคม  2565 

 

   5. การย่ืนใบสมัคร 
                   5.1 ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องรับและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด และจะต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให�ถูกต�องและครบถ�วนสมบูรณ* 
                  5.2 ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องแจ�งสถานท่ีท่ีสามารถติดต#อได�ทางจดหมายลงทะเบียน            
ในเขตจ#ายของการไปรษณีย*  หรือหมายเลขโทรศัพท*ไว�ในใบสมัคร หากแจ�งสถานท่ีไม#ชัดเจน ทําให�ไม#สามารถ
ติดต#อได�ผู�สอบคัดเลือกจะเรียกร�องสิทธิใด ๆ ไม#ได�ท้ังสิ้น 
                 5.3 ผู�สมัครคัดเลือกต�องลงลายมือชื่อในใบสมัครต#อเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร  

  6. วิธีการคัดเลือก                                                                                                      
       จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน#งและวิชาชีพ                
ด�วยการสัมภาษณ*โดยพิจารณาจากประวัติส#วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท#วงทีวาจา การมีปฏิภาณ                
เจตคติ และอุดมการณ*  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
  7.  วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก 
                จะดําเนินการ สอบสัมภาษณCในวันพุธท่ี 26 มกราคม 2565 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด ต้ังแต#เวลา 09.00 น. เป0นต�น 
  8.  เกณฑCการตัดสิน 
                ผู�ท่ีเข�ารับการคัดเลือกต�องได�คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตําแหน#งและวิชาชีพ 
(สัมภาษณ*) ไม#ต่ํากว#าร�อยละหกสิบ และจะประกาศผลการคัดเลือกแยกวิชาเอก 
 

  9.  การประกาศผลการคัดเลือก 
                  จะดําเนินการประกาศผลการการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีท่ี 27 มกราคม 2565                     
ณ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด และทางเว็บไซต*สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด   
www.roietpeo.go.th และติดประกาศ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  

 

          /10 การบรรจุ... 
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  10.  การบรรจุและแต
งตั้ง 
             10.1 จะบรรจุและแต#งต้ังผู�ได�รับคัดเลือกให�ดํารงตําแหน#งครูผู�ช#วย ตามจํานวนตําแหน#ง
ว#างท่ีประกาศรับสมัครกําหนด (เว�นแต# ก.ค.ศ. จะกําหนด เป0นอย#างอ่ืน) หากปรากฏภายหลังว#าผู�ได�รับคัดเลือก
ตามประกาศนี้ เป0นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน#งไม#ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จะไม#พิจารณาแต#งต้ัง หรือยกเลิกคําสั่งแต#งต้ังแล�วแต#กรณี จะเรียกร�อง               
สิทธิใด ๆ มิได�ท้ังสิ้น 
            10.2 การเรียกตัวผู�ได�รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือบรรจุและแต#งต้ัง ให�ยึดประกาศ
รายชื่อ ผู�ได�รับการคัดเลือกเป0นหนังสือเรียกตัวผู�มีสิทธิได�รับการบรรจุและแต#งต้ังให�ไปรายงานตัวเพ่ือเข�ารับการ
บรรจุและแต#งต้ังเข�ารับราชการเป0นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน#งครูผู�ช#วยจึงเป0นหน�าท่ีของ  
ผู�ได�รับการคัดเลือกท่ีจะต�องรับทราบประกาศผลการคัดเลือก 

          10.๓ ผู�ได�รับการคัดเลือกและได�รับการบรรจุและแต#งต้ังให�ดํารงตําแหน#งครูผู�ช#วย 
แล�วหากจะขอย�ายหรือโอนไปดํารงตําแหน#งนอกหน#วยงานการศึกษาท่ีได�รับการบรรจุและแต#งต้ัง จะต�องมี
ระยะเวลาปฏิบัติหน�าท่ีอยู#ในหน#วยงานการศึกษาท่ีได�รับการบรรจุและแต#งต้ังเป0นระยะเวลา 4 ปD   
                  ผู�ได�รับการบรรจุและแต#งต้ังเข�ารับราชการ เม่ือได�รับหนังสือส#งตัวให�ไปปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ ณ สถานศึกษาท่ีเลือก ต�องไปรายงานตัวเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามกําหนดเวลาในหนังสือส#งตัวถ�าพ�น
กําหนดเวลาดังกล#าว จะถือว#าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต#งต้ัง 

           10.4  การคัดเลือกนี้เป0นการคัดเลือกเฉพาะคราว จะไม#มีการข้ึนบัญชีไว�แต#อย#างใด 
11. การยกเลิกผู+ได+รับคัดเลือกได+ เม่ือผู+คัดเลือกได+มีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต
อไปนี้ 

          11.๑ ได�รับการบรรจุและแต#งต้ังไปแล�ว 
           11.๒ ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต#งต้ัง 
           11.๓ ไม#มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต#งต้ังตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
       11.4 ไม#อาจรับการบรรจุและแต#งต้ังตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

12.ระเบียบและข+อปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือก 
               12.1 ผู�เข�าสอบจะต�องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว#าด�วยการปฏิบัติของผู�เข�า 

สอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ดกําหนดอย#างเคร#งครัด 

          ๑2.๒ ผู�เข�าสอบจะต�องแต#งกายสุภาพเรียบร�อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป0น
สุภาพชน 

          ๑2.๓ ผู�เข�าสอบจะต�องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให� 
ท่ียังไม#หมดอายุ ฉบับจริง ซ่ึงมีรูปถ#ายท่ีชัดเจนและปรากฏชื่อตัว - ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชน 
๑๓ หลักท่ีชัดเจน มาแสดงต#อกรรมการกํากับการสอบเพ่ือเข�าห�องสอบเท#านั้น หากไม#นําบัตรดังกล#าวข�างต�น 
มาแสดง กรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีอาจพิจารณาไม#อนุญาตให�เข�ารับการคัดเลือก 

 สําหรับผู�ท่ีมีการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลังจากสมัครคัดเลือกแล�ว ต�องนํา 
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล มาแสดงต#อกรรมการกํากับการสอบเพ่ือเข�าห�องสอบด�วย 

       12.๔ ผู�เข�าสอบจะต�องถือเป0นหน�าท่ีในการตรวจสอบให�ทราบว#าสถานท่ีสอบ อยู#ท่ีใด 
         12.๕ ผู�เข�าสอบจะต�องเชื่อฟTงคําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการกํากับการสอบเก่ียวกับ 

การปฏิบัติของผู�เข�าสอบโดยเคร#งครัด      /12.6 เนื่องจาก... 
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       12.๖ เนื่องจากในปTจจุบันมีการแพร#ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) 

และมีผู�ติดเชื้อเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอย#างต#อเนื่อง โดยมีการแพร#ระบาดลุกสามกระจายในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
เพ่ือเป0นการควบคุมและปuองกันวิกฤตการณ*จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) ผู�เข�าสอบจะต�อง 
ปฏิบัติตนตามประกาศจังหวัดร�อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝuาระวังและปuองกันควบคุมการแพร#ระบาดของโรค          
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร�อยเอ็ด (ฉบับท่ี 46) ลงวันท่ี 31 ธันวาคม ๒๕๖๔                 
(ฉบับท่ี 47 ) ลงวันท่ี 1 มกราคม 2565 และท่ีแก�ไขหรือเพ่ิมเติม อย#างเคร#งครัด ท้ังนี้ หากมีกรณีท่ีผู�เข�าสอบ
มิได�ปฏิบัติตามมาตรการดังกล#าวช�างต�น ซ่ึงเป0นความบกพร#องของผู�เข�าสอบ กรรมการหรือเจ�าหน�าท่ีอาจ
พิจารณาไม#อนุญาตให�เข�ารับการคัดเลือก 

      กรณีตรวจสอบภายหลังพบว#าผู�สมัครสอบรายใดเป0นผู�ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม#ตรง
หรือมีเอกสารไม#ครบตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ*และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หรือปกปIด หรือแจ�ง
ข�อความอันเป0นเท็จ โดยเจ�าหน�าท่ีรับสมัครไม#สามารถตรวจสอบได�ในขณะนั้น และได�รับสมัครไว�ให�ถือว#าบุคคล
นั้นเป0นผู�ขาดคุณสมบัติท่ีจะได�รับการบรรจุและแต#งต้ัง หากผู�นั้นได�รับการคัดเลือก จะยกเลิกรายชื่อเฉพาะรายท่ี
ขาดคุณสมบัติออกจากบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือก ท้ังนี้ หากผู�ใดได�รับการบรรจุและแต#งต้ังแล�วให�ผู�มีอํานาจสั่ง
บรรจุและแต#งต้ังดําเนินการสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการโดยพลัน ตามมาตรา ๔๙ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือสั่งเพิกถอนคําสั่งบรรจุและแต#งต้ังตามกฎหมายว#า
ด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แล�วแต#กรณี และหากตรวจสอบพบว#าเอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการสมัครสอบ
เป0นเอกสารท่ีเป0นเท็จ ผู�สมัครสอบอาจจะต�องถูกดําเนินการทางอาญา 

     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด จะดําเนินการคัดเลือกให�เป0นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร#งใสและตรวจสอบได� ดังนั้นหากมีผู�ใด
แอบอ�างว#าสามารถช#วยเหลือให�ท#านได�รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต#งต้ังฯ หรือมีพฤติการณ*ในทํานองเดียวกัน
นี้ โปรดอย#าได�หลงเชื่อและแจ�งให�ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ดทราบด�วย 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

               ประกาศ ณ วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565 

                                                             
                                                           (นายครรชิต วรรณชา) 

               ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
          กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน�าท่ีแทน 
           ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
 
 
                                                                 
       
 



 

กําหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส
งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรCและ
คณิตศาสตรC (สควค.)  เพ่ือบรรจุและแต
งตั้งเข+ารับราชการเป.นข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน
งครูผู+ช
วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล  
1. ปฏิทินดําเนินการ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันจันทร*ท่ี 10 มกราคม  ๒๕๖5 

๒. รับรายงานตัวเพ่ือคัดเลือก 
ระหว#างวันจันทร*ท่ี 17 มกราคม  2565 
ถึง วันอาทิตย*ท่ี 23 มกราคม  2565 

๓. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารท่ี 25 มกราคม  2565 
๔. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ* ในวันพุธท่ี  26  มกราคม  2565 
๕. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีท่ี 27  มกราคม  2565 
6. ผู�มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  สั่งบรรจุและแต#งต้ัง ในวันอังคารท่ี  1  กุมภาพันธ*  2564 
7. รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษา                ในวันอังคารท่ี  1  กุมภาพันธ*  2564 

 
2. ดําเนินการคัดเลือกความเหมาะสมกับตําแหน
งและวิชาชีพ โดยวิธีการสัมภาษณC  
   (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) พิจารณาจากองคCประกอบการประเมิน ดังนี้ 
ท่ี องคCประกอบ ค
าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส#วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามเก่ียวกับประวัติส#วนตัว

และประวัติการศึกษา 
2 บุคลิกลักษณะ ท#วงทีวาจา 10 คะแนน พิจารณาจากการแต#งกาย กริยาท#าทาง 
3 วุฒิภาวะทางอารมณ* 10 คะแนน พิจารณาจากท#าทาง การแสดงออกทางเสียง การพูดจา

ตอบคําถาม เหมาะสมเพียงใด 
4 ปฏิภาณไหวพริบ 10 คะแนน พิจารณาจากการประมวลคําตอบ โดยใช�หลักคิดและวิธี

แก�ปTญหาในเชิงบวก และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธี
แก�ปTญหานั้นให�เป0นท่ียอมรับได� 

5 ความคิดริเริ่ม สร�างสรรค*            
เจตคติและอุดมการณ* 

10 คะแนน พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ* ท่ีมีต#อวิชาชีพครู 

 
 



ใบสมัครเข
ารับการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการส�งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร%และคณิตศาสตร% (สควค.)   

เพ่ือบรรจุและแต�งตั้งเข
ารับราชการเป0นข
าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตําแหน�งครูผู
ช�วย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร
อยเอ็ด 

 

                   
 
 
 

......................................                     เลขท่ีผู
สมัคร………….………….… 
๑. ชื่อ/นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................เชื้อชาติ................สัญชาติ...............  
2. อายุนับถึงวันยื่นใบสมัคร) เกิดวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ. .....................อายุ.............ป(....................เดือน  
    เลขประจําตัวประชาชน                                     
    ออกให.โดย.........................................วันออกบัตร.....................................วันหมดอายุ..................................................... 
3. วุฒิการศึกษาท่ีใช.ในการสมัคร...........................................ตัวย3อวุฒ.ิ....................สาขาวิชาเอก.......................................     
    สําเร็จจากสถาบันการศึกษา......................................................................เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ.............      
    ผลการเรียนโดยเฉลี่ย.................................. ความรู.ความสามารถพิเศษ........................................................................... 
4. สําเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันการศึกษา......................................................คะแนนเฉลี่ย.............. 
5. ท่ีอยู3ตามทะเบียนบ.านเลขท่ี.................หมู3ท่ี.............ถนน/ซอย...............................แขวง/ตําบล...................................... 
    เขต/อําเภอ...............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย@.....................หมายเลขโทรศัพท@.............................  
6. หลักฐานประกอบการสมัครเข.ารับการคัดเลือก โดยผู.สมัครต.องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต.อง (โดยนําฉบับจริงมาแสดงต3อ 
    หน.าเจ.าหน.าท่ีสมัคร)  จํานวน.................รายการ ประกอบด.วย 
       (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  1  ฉบับ 
       (  ) สําเนาทะเบียนบ.านท่ีเปDนภูมิลําเนาและมีชื่อผู.สมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
  (  ) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ                      จํานวน  1  ฉบับ 
           (  ) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)   จํานวน  1  ฉบับ 
  (  ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ท่ียังไม3หมดอายุ)  จํานวน  1  ฉบับ                                          
           (  ) ใบรับรองแพทย@ท่ีออกให.โดยสถานพยาบาลของรัฐบาล และออกให.ไว.ไม3เกิน  1  เดือน 
ซ่ึงแสดงว3าไม3เปDนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙                                    จํานวน  1  ฉบับ   
           (  ) รูปถ3ายหน.าตรงไม3สวมหมวก และแว3นตาดํา และถ3ายครั้งเดียวกันไม3เกิน 6  เดือน     
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ไม3อนุญาตให.ใช.รูปถ3ายสวมชุดครุยของสถาบันการศึกษา)  จํานวน 3 รูป 
           (  ) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  พร.อมสําเนา              จํานวน 1  ฉบับ 
           (  ) สําเนาหนังสือ/สญัญาทุนโครงการฯ    จํานวน 1 ชุด                        
           (  ) หลักฐานอ่ืนๆ  (ถ.ามี)                            จํานวน..........ฉบับ 
  ข.าพเจ.าขอรับรองว3าข.อมูล และสําเนาเอกสารทุกฉบับได.ถ3ายจากต.นฉบับจริงและรบัรองสําเนาถูกต.องทุกฉบับ 
(ยกเว.นใบรับรองแพทย@เปDนฉบับจริง) ดังกล3าวข.างต.น ถูกต.อง และเปDนความจริง ทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผู.สมัคร 
       (....................................................) 

           ยื่นใบสมัคร วันท่ี.........เดือนมกราคม  พ.ศ. 2565 
บันทึกสําหรับเจ
าหน
าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ
าหน
าท่ีตรวจคุณสมบัติ 

ได.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือกฉบับ
จริงพร.อมฉบับถ3ายสําเนาแล.ว ปรากฏว3า  
      (  ) ถูกต.องครบถ.วน      (  ) ไม3ถูกต.อง  
      เนื่องจาก............................................................ 
         (ลงชื่อ).....................................ผู.รับสมัคร 
                (......................................) 
            วันท่ี.........,มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

        ได.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู.สมัครแล.วปรากฏว3า 
         (  ) มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
         (  ) ขาดคุณสมบัติ 
         เนื่องจาก............................................................ 
 
           (ลงชื่อ).......................................  
                  (.......................................) 
            วันท่ี..........มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ติดรูปถ3าย 
ขนาด 1x1.5 

น้ิว 


