ประกาศสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง แนวทางการคัดกรองและคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนในพืน้ ที่ห่างไกล
เป็นครูรนุ่ ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรกั (ษ์)ถิ่น)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ของชุมชน (โครงการครูรักษ์(ถิ่น)) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุ นทรัพ ย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ ขาดแคลนทุ นทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้จัดการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เ ปิดสอนหลัก สูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษาหรือปฐมวัย และตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีอัตรา
บรรจุครูในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้สาหรับโครงการ
หอพัก หมายถึง หอพักของสถาบันการศึกษา หรือหอพักเครือข่ายที่สถาบันการศึกษาสามารถ
จัดระบบหอพักและระบบการดูแลนักศึกษาได้อย่างมีเอกภาพ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เสมือนเป็นหอพัก
ของสถาบันการศึกษาเอง
ข้อ ๒ คุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคัดกรองสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการต้องผ่า นคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคัดกรอง
สถาบันการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในขั้นตอนถัดไป
โดยคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคัดกรองสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้าง
โอกาสทางการศึก ษาส าหรับ นัก เรียนในพื้ นที่ ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เ พื่อพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนของชุ มชน
(โครงการครูรักษ์(ถิ่น)) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษาหรือปฐมวัย
๒.๒ มี อ าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลัก สูตร และอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ก ารท างาน มี ผ ลงานวิ จัย ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมี จ านวน
เพียงพอสาหรับการจัดกลุ่มเรียนสูงสุด ๓๐ คน/สาขาวิชา/ชั้นปี
๒.๓ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้ง
หลังสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กาหนดไว้
สาหรับโครงการ
๒.๔ มีอาคารสถานที่ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผู้รับทุนได้อย่างมีคุณภาพ
๒.๕ มีหอพักสาหรับผู้รับทุนอย่างเพียงพอ มีระบบการดูแลที่ดี และเอื้อต่อการเรียนรู้
๒.๖ มีโรงเรียนเครือข่ายสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโรงเรียนในพื้นที่หา่ งไกลเป็นเครือข่ายสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต้องมีความพร้อมให้ความดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผู้รับทุน
ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการ ต้องแนบข้อมูลและหลักฐานที่เชื่ อถือได้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๖
ข้อ ๓ ค่าน้าหนักคะแนนในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็น
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดกรอง ตามคุณสมบัติเบื้องต้นในการพิจารณาคัดกรองสถาบัน
การศึกษาตามข้อ 2 จะมีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ คณะกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ พิจ ารณาคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการของสถาบัน
การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามข้อ ๒
รอบที่ ๒ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกจากการลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนาเสนอ
แนวทางการดาเนินงานโครงการและดูสภาพจริง ของสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามข้อ ๒
ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการของสถาบันการศึกษา ต้องแสดงแนวคิดและวิธีการดาเนินงานที่ชัดเจน
ตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็น โดยต้องแนบข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อ ถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
สถาบันการศึกษา ให้ครบถ้วนทุกข้อคาถามตามแบบข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ ค่าน้าหนักคะแนนในการพิจารณา
คัดเลือกสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็น มีดังต่อไปนี้
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ความพร้อมและความน่าเชื่อถือของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับทุน
การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
การจัดระบบดูแลนักศึกษาผูร้ ับทุน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดทาข้อมูลและการเข้าร่วมพัฒนาทางวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

ค่าน้าหนักคะแนน
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
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ข้อ ๔ การพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็น
การพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็น คานวณ
จากคะแนนเฉลี่ย รวมของสถาบันการศึก ษา จากผลการพิจ ารณาให้คะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมด (ทั้ง ๒ รอบ) โดยจะคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มี คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด ตามสัดส่วนแต่ละภาค แล้ว
นาผลที่ได้มาจัดประชุมในรูปแบบคณะกรรมการฯ เพื่อหาฉันทามติร่วมกันในการคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนา
ครูตามโครงการฯ เพื่อให้ได้จานวนสถาบันการศึกษาตามความต้องการในแต่ภาค
ข้ อ ๕ ในกรณี มี ปั ญ หาหรื อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ กองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด และคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายสุภกร บัวสาย)
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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