
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 
การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์ www.EEF.or.th  

ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง ๒6 กรกฎาคม ๒๕๖2 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : โทร. 02-619-1811 กด 6 หรือ 1409 ในวันและเวลาราชการ 

 
 

แบบข้อเสนอโครงการส าหรับสถาบันการศึกษา 
  ข้อมูลทั่วไป           รายละเอียดโครงการตามเกณฑ์คุณภาพ           ค ารับรอง 

 

 
 

แบบข้อเสนอโครงการสร้างโอกาสทางการศกึษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
เปน็ครูรุน่ใหม่เพื่อพฒันาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรกั(ษ์)ถ่ิน) 

ปีการศกึษา 2563 
 
 
ค าอธิบาย 

๑. การยื่นแบบข้อเสนอโครงการ ขอให้สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอ
โครงการผา่นระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตาม
ก าหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ 

 

๒. แบบข้อเสนอโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรบันักเรียนในพื้นทีห่่างไกลเป็นครูรุ่น
ใหม่เพือ่พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่  
    ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
    ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการตามเกณฑ์คุณภาพ  
    ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง  
 

๓. สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่น
ข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.eef.or.th/
http://www.eef.or.th/
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ข้อมูลสถาบันการศึกษาผู้เสนอโครงการ (ในกรณีที่สถาบันการศึกษาที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยาเขต หรือ
มีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงเขตพื้นที่หรือวิทยาเขต ให้เสนอโครงการในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น) 
 
1.1 ช่ือสถาบันการศึกษา ………………………….…………………....…………….………………….......…...…….………… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
เลขที่ ………………………..................………………… ถนน …………………….....................……………………………… 
ต าบล/แขวง ................………...………………….……..………. อ าเภอ/เขต  …………………...….……………………… 
จังหวัด ……..........................................………………………. รหัสไปรษณีย์ ………............................……………. 
โทรศัพท์ …….……………………………………..……….. โทรสาร …………………………..…………………..……………….. 
Email …………………………..…………………………………………………………………………..…...…………………..…….. 
 

1.2 สังกัด …................................……………………....…………………………….……………………………………..…….. 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

1.3 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน   ปริญญาตรี 
 บัณฑิตศึกษา 
 อื่น ๆระบุ …………………………………....………………………………..…….. 

 

1.4 จ านวนนักศึกษาทั้งสถาบันการศึกษา ...…….............…. คน  
 

1.5 จ านวนอาจารย์ทั้งสถาบันการศึกษา ……….............…… คน 
 

1.6 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ……………...................………. หลักสูตร* 
(*โปรดแนบเอกสารรายละเอียดประเภทหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอน) 
 

1.7 จ านวนอาคารสถานที่ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา* (ระบุประเภทและจ านวน
อาคารในแต่ละประเภท) 
 

ประเภทอาคาร จ านวนอาคาร พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
1. อาคารเรียน   
2. ห้องสมุด   
3. ห้องปฏิบัติการ   
4. แหล่งเรียนรู้   
5. อื่นๆ (ระบุ)   
(*โปรดแนบแผนผังและภาพถ่ายอาคารสถานที่/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/อื่นๆ) 
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1.8 จ านวนหอพักนักศึกษาในสถาบันการศึกษา* (ระบุประเภท จ านวนอาคาร และจ านวนนักศึกษา 
ที่รองรับได)้ 
  

ประเภทหอพักนักศึกษา จ านวนอาคาร จ านวนนักศึกษาท่ีรองรับได ้
1. หอพักกลางของสถาบัน   
2. หอพักของคณะต่างๆ   
3. หอพักของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์   
4. อื่น ๆ (ระบุ)   
(*โปรดแนบแผนผังและภาพถ่ายหอพักนักศึกษา) 
 

1.9 กรณีหากสถาบันการศึกษาของท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ท่านสามารถจัดหอพัก
ส าหรับนักศึกษาครูผู้รับทุนของโครงการฯ เป็นการเฉพาะได้หรือไม่ 

 ได้ เพราะเหตุใด ................................…………………………………....………………………………..…….. 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………...…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………...…… 

 ไม่ได้ เพราะเหตุใด ............................…………………………………....………………………………..…….. 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………...…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………...…… 
 
2. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………………………….………………………………
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………………………………..……………………………..……… 
เลขที่………………………………… ถนน ……………………………………… ต าบล/แขวง ………...………………..………. 
อ าเภอ/เขต……………..………………………… จังหวัด ………….....………………... รหัสไปรษณีย์ ……………………. 
โทรศัพท์ ……..……………………………………..……….. โทรสาร ………………………………………………………..…….. 
Email …………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ ........……………………………………………… 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ก็ได้ โปรดแนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ) 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………………………………….………………………
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………………………………..……………………………..……… 
เลขที่………………………………… ถนน ……………………………………… ต าบล/แขวง ………...………………..………. 
อ าเภอ/เขต……………..………………………… จังหวัด ………….....………………... รหัสไปรษณีย์ ……………………. 
โทรศัพท์ ……..……………………………………..……….. โทรสาร ………………………………………………………..…….. 
Email …………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ ........……………………………………………… 
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ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการตามเกณฑค์ณุภาพ 
 
1. ข้อมูลหลักสูตรการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 

1.1 จ านวนหลักสูตรการผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา …...........………. หลักสูตร* 
(*โปรดแนบเอกสารรายละเอียดประเภทหลักสูตรการผลิตครู ในแต่ละสาขาวิชาที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์เปิดสอน) 
 

1.2 สาขาวิชาตามหลักสูตรการผลิตครูที่สถาบันการศึกษาเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ (สาขาวิชาที่ท่าน
เห็นว่ามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองหลักสูตรก็ได้ 
กรณีเสนอสองหลักสูตรต้องแยกส่งข้อเสนอโครงการของแต่ละสาขาวิชาเป็น 2 ข้อเสนอโครงการ)  

 ปฐมวัย    ประถมศึกษา 
 
2. รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาปฐมวัย* (ไม่ต้องตอบข้อนีห้ากเสนอสาขาวิชาประถมศึกษา) 
 

2.1 ช่ือหลักสูตร ……………………….…………………..…………………………………………………………………………… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

2.2 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ -นามสกุล 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน/
ผลงานวิจัย 

1.   
2.   
3.   
 

2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ -นามสกุล 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน/
ผลงานวิจัย 

1.   
2.   
3.   
(*โปรดแนบเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
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2.5 จ านวนอาจารย์นิเทศก์ ที่ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร  

จ านวนอาจารย์นิเทศก์ ................ คน*    จ านวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ ................ คน 
(*โปรดแนบค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ของหลักสูตรที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 

2.6 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายส าหรับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร  
  จ านวน ................ โรงเรียน*  จ านวนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ............................ จังหวัด 
(*โปรดแนบรายละเอียดเอกสารโรงเรยีนเครอืข่ายส าหรับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของหลักสูตรที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 

2.7 จ านวนอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลนักศึกษาครูที่ ไปปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่ายของหลักสูตร* 
 

ชื่อโรงเรียน จ านวนครูพ่ีเลี้ยง จ านวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
1.   
2.   
3.   
(*โปรดแนบค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงของหลักสูตรที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 
3. รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาประถมศึกษา* (ไม่ต้องตอบข้อนีห้ากเสนอสาขาวิชาปฐมวัย) 
 

3.1 ช่ือหลักสูตร ……………………….…………………..…………………………………………………………………………… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

3.2 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน/
ผลงานวิจัย 

1.   
2.   
3.   
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3.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน/
ผลงานวิจัย 

1.   
2.   
3.   
 (*โปรดแนบเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 

3.5 จ านวนอาจารย์นิเทศก์ ที่ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ก ากับและประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร  

จ านวนอาจารย์นิเทศก์ ................ คน*    จ านวนนักศึกษาทีร่ับผิดชอบ ................ คน 
(*โปรดแนบค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ของหลักสูตรที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 

3.6 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายส าหรับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร  
  จ านวน ................ โรงเรียน*  จ านวนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ............................ จังหวัด 
(*โปรดแนบรายละเอียดเอกสารโรงเรยีนเครอืข่ายส าหรับการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของหลักสูตรที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 

3.7 จ านวนอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยง ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลนักศึกษาครูที่ไปปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่ายของหลักสูตร* 
 

ชื่อโรงเรียน จ านวนครูพ่ีเลี้ยง จ านวนนักศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
1.   
2.   
3.   
(*โปรดแนบค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง/ครูพี่เลี้ยงของหลักสูตรที่ท่านเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการ) 
 
4. แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรการผลิตครู ท่ีสถาบันการศึกษาเสนอเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ใน
ปีการศึกษา 2563  
 

ชื่อหลักสูตร จ านวนการรับนักศึกษา 
1.  
2.  
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5. ผลคะแนนการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรท่ีเสนอเข้าร่วมโครงการ 
(น าเสนอช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง กรณีเป็นหลักสูตรใหม่ให้น าเสนอผลคะแนนการประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพเฉพาะช่วงปีการศึกษาที่มีการประเมิน) 
 

ชื่อหลักสูตร ช่วงปีการศึกษา ผลคะแนนการประเมนิ 
1.   
2.   
 
6. การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตและการสอบบรรจุเป็นครูหรือได้รับคัดเลือกเป็นครูในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน (น าเสนอช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังของทุกหลักสูตรการผลิตครูที่จัดการเรียนการสอนใน 
แต่ละสาขาวิชา กรณีเป็นหลักสูตรใหม่ให้น าเสนอเฉพาะช่วงปีการศึกษาที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา) 
 

ชื่อหลักสูตร ช่วงปีการศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา 
(จ านวนรับ : จ านวนบัณฑิต 

ส าเร็จการศึกษา) 

จ านวนบัณฑิตท่ีมงีานท า 

1.   สอบบรรจุได้  .................. คน 
ครูเอกชน      ................  คน 

2.   สอบบรรจุได้  .................. คน 
ครูเอกชน      ................  คน 

3.   สอบบรรจุได้  .................. คน 
ครูเอกชน      ................  คน 

4.   สอบบรรจุได้  .................. คน 
ครูเอกชน      ................  คน 

 
7. ข้อมูลผลงานท่ีโดดเด่นท่ีแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง (เช่น ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาครูในมิติที่เช่ือมโยงกับชุมชนท้องถ่ิน ผลงานด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัลจาก
ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์)* 

 
ข้อมูลผลงานท่ีโดดเด่น ช่วงป ี

๑.  
๒.  
๓.  
4.  
(*โปรดแนบรายละเอียดเอกสารที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของ
สถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม) 
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8. สถาบันการศึกษามีความพร้อมและความเชื่อมั่นในการด าเนินงานโครงการฯ ให้ประสบความ 
ส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านหลักสูตร 
ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาครูที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการจ้างงาน เป็นที่ยอมรับ 
และพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ครูและชุมชนท้องถ่ิน) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
9. กรณีหากสถาบันการศึกษาของท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ท่านจะก าหนด
โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการฯ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และแนวทางการบริหารจัดการโครงการ 
ให้ประสบความส าเร็จอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารจัดการโครงการฯ ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการฯ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของโครงการฯ) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
10. สถาบันการศึกษามีมาตรการหรือแนวทางในการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายเพ่ือเข้ารับทุนอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และวิธีการในการค้นหา
คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด และมีใจอยากเป็นครู โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้ความเป็นธรรมและ
โปร่งใส กรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุน)                   
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
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11. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสาร
โครงการฯ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และคนใน
ชุมชนท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการฯ อย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงรุก เกี่ยวกับโครงการฯและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายก าลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนที่นักศึกษาผู้รับทุนจะไป
บรรจุหลังส าเร็จการศึกษา และชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
12. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกลุ่ม 
เป้าหมายเพ่ือสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจในความเป็นครู อย่างไร 
โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อม การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูที่เป็น
รูปธรรมเชิงประจักษ์ และเสนอมาตรการการเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาหากไม่สามารถคัดกรองนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ตามจ านวนตามเป้าหมายของโครงการฯ)  
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
13. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการปรับพื้นความรู้ในวิชาท่ีจ าเป็นให้กับนักเรียน
ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาผู้รับทุนก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้อง
เสนอแนวทางเกี่ยวกับการปรับพื้นความรู้ในวิชาที่จ าเป็น เช่น ภาษาอังกฤษ ,คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา และมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
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14. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการเสริมทักษะจ าเป็นในการปรับตัวและใช้ชีวิต
ก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนวทางการเสริมทักษะจ าเปน็ในการ
ปรับตัวและ การใช้ชีวิต การท างานเป็นทีม ความเข้าใจต่อวิชาชีพครู การสร้างแรงบันดาลใจและความ
มุ่งมั่นในความเป็นครูให้กับนักศึกษาผู้รับทุนอย่างเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์)  
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
15. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการพัฒนานักศึกษาผู้รับทุนให้เกิดสมรรถนะ
พ้ืนฐานของวิชาชีพครู อย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนวทางการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของ
การศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาผู้รับทนุให้เกิดสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู รวมถึงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย การสอนแบบผสมผสานหรอืคละช้ันเรียน (Multi-grade classroom) 
และการพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพแตกต่างกัน สมรรถนะทางวิชาการ จิตวิญญาณความเป็นครู และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
16. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสูงอย่างไร โปรดอธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ต้องแสดง
ให้เห็นว่า สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ที่น าไปสู่การพัฒนานักศึกษาผู้รับทุน
ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ให้เกิดสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การคิด 
วิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น การ
สื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรม เป็นต้น) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
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17. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการพัฒนานักศึกษาผู้รับทุนให้เกิดสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในชุมชนพ้ืนท่ีห่างไกลอย่างไร โปรดอธิบาย  (ต้องแสดงให้เห็นว่า 
สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาผู้รับทุนตลอดระยะเวลาของ
การศึกษา ให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความอดทนต่อ
สภาพความยากล าบาก การใช้ชีวิตพอเพียง และสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากการเช่ือมโยง
ความรู้เชิงทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติจริง เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและชุมชนของตนเอง) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

18. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือพัฒนานักศึกษาผู้รับทุนให้เกิดทักษะความเป็นครูมืออาชีพและครูเพ่ือศิษย์อย่างไร โปรดอธิบาย 
(ต้องเสนอแนวทางการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยยึดหลักการท างานร่วมกับแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ และต้องฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
โรงเรียนที่นักศึกษาผู้รับทุนจะไปบรรจุหลังจบ และโรงเรียนเครือข่ายที่มีความพร้อมตามมาตรฐาน
ปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 

19. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการติดตามนักศึกษาผู้รับทุนหลังส าเร็จการศึกษา
เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองทางวิชาการ และเพ่ิมพูนทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ครูรุ่นใหม่ท่ีเริ่ม
ปฏิบัติหน้าท่ีไปแล้วอีก 6 ปีอย่างต่อเน่ืองอย่างไร โปรดอธิบาย  (ต้องแสดงให้เห็นว่า สถาบันการศึกษา
มีศักยภาพในการพัฒนาครูรุ่นใหม่ในโครงการให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะในการพัฒนา
โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและชุมชนของตนเอง มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ครู มีความรักถิ่นฐาน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ครบตามก าหนดเวลา) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
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20. สถาบันการศึกษามีแผน/กิจกรรม หรือแนวทางการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา
ผู้รับทุนเพ่ือให้สามารถเรียนจบตามก าหนดเวลาอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนวทาง/กลไกในการ
ติดตามดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุน การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ตลอดระยะเวลาของการศึกษา รวมถึงแสดงวิธีการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้รับทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้าน
สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลป้องกันปัญหาที่จะท าให้นักศึกษาผู้รับทุน
เรียนไม่จบตามก าหนด และปัญหาในมิติอื่นๆ) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
21. สถาบันการศึกษามีแผนงานหรือโครงการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment 
Program) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผู้รับทุนอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแผนงาน/
โครงการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผู้รับทุนตลอดระยะเวลาของการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาผู้รับทุนให้เป็นครผูู้มอีุดมการณ์ รักถิ่นฐาน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการสอน และมีทักษะ
ในการพัฒนาชุมชน สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการจริงในโรงเรียนที่จะไปบรรจุ
หลังจบและชุมชนบ้านเกิดของตนเอง) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
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22. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาผู้รับทุน และฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลนักศึกษาผู้รับทุน ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมิน
นักศึกษาผู้รับทุน ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคล เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมายของโครงการ รวมถึงเสนอแนวทางการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ของสถาบันการศึกษากับฐานข้อมูลกลางของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
 
23. สถาบันการศึกษามีแนวทางการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในโครงการ หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาโครงการฯ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างไร โปรดอธิบาย (ต้องเสนอแนว
ทางการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น  การวิจัยเพื่อประเมิน
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการฯ และการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนร่วมกัน เป็นต้น  รวมถึงต้องเสนอ
แนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทั้งจากสถาบันผลิต ครูในโรงเรียนที่นักศึกษาผู้รับ
ทุนจะบรรจุหลังจบ ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นพี่ เลี้ยง ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
ผู้ปกครอง และปราชญ์ชุมชน ผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน) 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
………………………….………………………….…………………….…………………….……………………………….………….…… 
*หมายเหตุ : ข้อเสนอตามข้อ 8-23 สถาบันการศึกษาสามารถแนบรายละเอียดเอกสาร เพื่อแสดงถึง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานโครงการฯ ไดต้ามความเหมาะสม) 

 



 

14 

 

ส่วนที่ ๓ ค ารบัรอง 
โปรดยืนยนัเพือ่เป็นแนวปฏบิตัิตามหลกัการของสถาบันทีเ่สนอโครงการ 

 

 (๑) ขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในข้อเสนอโครงการเป็นจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการ
ตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่
โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้องช าระคืนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 

 (๒) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการนี้ ไม่ได้ท าข้ึนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ 
เอกชน หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะรายการของบประมาณซ้ าซ้อน ข้อเสนอโครงการนี้เป็นข้อเสนอ
โครงการที่จัดท าข้ึนเพื่อขอรับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นการเฉพาะ 

 

 (๓) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธ์ิ
ใดๆ อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 (๔) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ทั้งหมด เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายโดยชอบของ กสศ. 

 

 (๕) ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุน ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

 

 (๖) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อน าส่งข้อเสนอโครงการตาม
รายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว 

 

 (๗) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) และยอมรับว่าการพิจารณาตัดสินของ กสศ. ถือเป็นที่สุด 

 

 (8) ข้าพเจ้าจะไม่คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ
ทุกกรณี หากสถาบันได้รับการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการ 
 
      ลงช่ือ .......................................................... 
             (.........................................................) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ .......................................................... 
             (.........................................................) 
          ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 


