
   
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ 
           และคณิตศาสตร์(สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท  ประเภท Premium  เพ่ือบรรจุและ 
           แต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีการคัดเลือก 
           ผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ  หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล 
                                  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

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

                 ดว้ย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน 
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium  เพ่ือบรรจุและและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ  หรือโครงการนักศึกษา 
ทุนรัฐบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 47  มาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 16  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  หนงัสอืส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ศธ 04009/ 
ว 5666  ลงวันที่  23  กันยายน  2563  โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ในการประชุม ครั้งที่   11/2563  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2563  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาโท  ประเภท Premium  เพ่ือบรรจุและและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุน
รัฐบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

1. ต าแหน่งและวิชาเอกท่ีจะด าเนินการคัดเลือก 
1.1  ต าแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690  บาท  ส าหรับปริญญาโท 

ทั่วไป  หรือรับเงินเดือนขั้น 18,690  บาท  ส าหรับวุฒิปรญิญาโท   ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  
2  ปี  ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  5  ปี 

1.2  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง 
ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต าแหน่งเลขท่ี  26126      
                     1.3 กลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี  จ านวน  1  อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง 
ที่โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต าแหน่งเลขท่ี  111413    
                     1.4 กลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา  บรรจุและแต่งตั้ง 
ที่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต าแหน่งเลขท่ี  26212    
                     1.5 กลุ่มวชิา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา  จ านวน  1  อัตรา   บรรจุและแต่งตั้ง 
ที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต าแหน่งเลขท่ี  7239   
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                 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                     2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประเภท Premium บัญชีรายชื่อ 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ ศธ 04009/ว 5666  ลงวันที่  23  
กันยายน  2563   
   2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                      2.3 เป็นผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัครคัดเลือกตามข้อ 1 
                3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                     ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ในวันที่  21   ตุลาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
                4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                     4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท)  ฉบับจริง 
พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด 
                     4.2  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท  ฉบับจริง 
พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด 
                     4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
                     4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก   จ านวน  1  ฉบับ 
                     4.5 บัตรประจ าตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
                     4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ ภายใน  1  เดือน  
                     4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน 
ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  3  รูป 
                     4.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  
                     4.9 ส าเนาหนังสือสัญญาทุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
เอกสารฉบับส าเนาให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 
                 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่   22  ตุลาคม  2563   ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
                 6. วิธีการคัดเลือก 
                       จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล (50 คะแนน)  
ใช้วิธีสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะท่วงที วาจา การมีปฏิภาณ  
เจตคติและอุดมการณ์   
                 7. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
                        จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่  26  ตุลาคม  2563   เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป   
ณ  ห้องประชุม  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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        8. เกณฑ์การตัดสิน 
                      ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  จะประกาศผลการคัดเลือก 
โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก 
                9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
                      จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่   27  ตุลาคม  2563   ณ  ส านักงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
               10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
                      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับ 
การคัดเลือก  จ านวน  4  อัตรา  ตามข้อ 1.1 - 1.5  โดยจะใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  หากไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                          ประกาศ  ณ  วันที่   15    ตุลาคม   พ.ศ.  2563 

 

             
      (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
  ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


