
 

 
 

  ประกาศส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรยีนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุน่ใหม่ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรกั(ษ์)ถิ่น) ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
 

ด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดท าโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา รวมทั้งส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครู พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้จัดการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
โครงการ หมายถึง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็น 

ครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่เปิดการ

สอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษาหรือการศึกษา
ปฐมวัย และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่หรือมีวิทยาเขตที่เปิดการสอน คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ 
ในภูมิภาคเดียวกันกับที่ตั้งของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ก าหนดไว้ให้ผู้รับทุนไปบรรจุแต่งตั้งหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่โครงการก าหนด โดยการแบ่งภูมิภาค
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน  
ไม่เกินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อคน (นับรวมรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่ท างานต่างพ้ืนที่) โดย  กสศ.  
จะใช้หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ของ สพฐ.  
(Proxy Means Test : PMT) ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 

ข้อ ๒ หลักการส าคัญของโครงการ 
โครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  
๒.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนยากจนที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ศึกษาต่อจนส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ แล้วกลับไปเป็นครูในโรงเรียน

พ้ืนที่... 



- ๒ - 
 

 
  

พ้ืนที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตนเอง และสามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ตามพ้ืนฐานและศักยภาพ  
ที่แตกต่างกันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

๒.๒ สนับสนุนให้โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาและเกิดการยกระดับคุณภาพทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกันของครูและผู้เรียนตั้งแต่เริ่มโครงการ   

๒.๓ สนับสนุนการปรับกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบการศึกษาของประเทศต่อไป 

ข้อ ๓ เป้าประสงค์ของโครงการ  
การด าเนินงานโครงการตามประกาศนี้ มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนยากจน  

ที่มีศักยภาพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์/
คณะศึกษาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลา ๔ ปี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แล้วได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลระดับต าบลประมาณ ๓๐๐ แห่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของ
ท้องถิ่น เพ่ือช่วยลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และช่วยให้มีจ านวนครูเพียงพอต่อความต้องการ 
ลดปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนหรือมีการโยกย้ายบ่อย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้สถาบันผลิตและพัฒนาครูออกแบบ
ระบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูใน
อนาคต และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนาครู  ได้สอดคล้องกับบริบทของ 
แต่ละพ้ืนที่และความต้องการโดยรวมของประเทศ ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์นี้จะสามารถน าไปสู่ 
การยกระดับคุณภาพและระบบการศึกษาของประเทศได้ 

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
กสศ. ด าเนินโครงการเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และบรรจุครูในพ้ืนที่ได้ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 

๔.๒ เพ่ือบูรณาการให้เกิดความร่วมมือในการท างานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิต 
และพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครู ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนและชุมชนตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน 

๔.๓ เพ่ือปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเครือข่าย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้าง 
ที่จ าเป็นให้ตรงกับลักษณะงาน มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกล 

ข้อ ๕ ชั้นตอนการด าเนินงานโครงการ   
โครงการแบ่งกระบวนการด าเนินงานออกเป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้  
๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

ยื่นแบบเสนอเข้าร่วมโครงการ  
๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จะคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็นหลัก โดยจะพิจารณาจากเอกสาร 
แบบเสนอโครงการและการลงพ้ืนที่ศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล  

๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ด าเนินการจัดท า
ข้อมูลร่วมกับโรงเรียนในระดับพ้ืนที่ เพ่ือค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น

มัธยม... 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นผู้รับทุนในโครงการและเข้าศึกษา 
ในสถาบันการศึกษา 

๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและสังคมให้แก่ผู้รับทุนก่อนเริ่มเข้าศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่เตรียมไว้ส าหรับ
ผู้รับทุนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

๕.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การจัดให้มีกิจกรรมเสริมคุณภาพให้แก่ผู้รับทุน โดยความร่วมมือระหว่าง  
กสศ. และกับสถาบันการศึกษา เช่น การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานในอนาคต การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รับทุน และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ 

๕.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ข้อ ๖ คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ์ส่งแบบเสนอโครงการ 
ให้สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ส่งแบบเสนอเข้าร่วม

โครงการ  
๖.๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ด้านการศึกษาในคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย  
โดยหลักสูตรต้องผ่านการรับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรืออยู่ใน
ระหว่างด าเนินการเพ่ือพิจารณารับทราบ 

๖.๒ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์นิเทศที่
มีคุณวุฒิประสบการณ์การท างาน มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และมีจ านวน 
เพียงพอส าหรับการจัดกลุ่มเรียนสูงสุด ๓๐ คน/สาขาวิชา/ชั้นปี  

๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาหรือมีวิทยาเขตที่เปิดการสอน คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่  
ในภูมิภาคเดียวกันกับที่ตั้งของโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ สพฐ. ก าหนดไว้ให้ผู้รับทุนไปบรรจุแต่งตั้งหลังส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ โครงการก าหนด โดยการแบ่งภูมิภาคเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

๖.๔ สถาบันการศึกษามีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ห้องสมุด สื่อการเรียนรู้  และ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้รับทุนได้อย่างมีคุณภาพ  
ในสถานทีต่ั้งที่จัดการศึกษาให้กับผู้รับทุน 

๖.๕ สถาบันการศึกษามีหอพักส าหรับผู้รับทุนอย่างเพียงพอ มีระบบการดูแลที่ดี และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โดยสถาบันต้องเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบหอพัก พร้อมกับมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาใน
หอพัก 

๖.๖ มีโรงเรียนเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
โดยผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต้องมีความพร้อมให้ความดูแลช่วยเหลือผู้รับทุน 

ข้อ ๗ การเข้าร่วมโครงการ 
สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  

ให้ยื่นแบบเสนอโครงการ (Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
แบบเสนอ... 
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แบบเสนอโครงการ (Proposal) ต้องแสดงแนวคิดและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนตามหัวข้อส าคัญ
ตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็นหลัก โดยมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๗.๑ ความพร้อมและความน่าเชื่อถือของสถาบัน  
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมด้านหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ผู้สอนที่ตรงตามสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัย การมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น มีเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานต่าง  ๆ บัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษา 
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของโครงการ 

๗.๒ การประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน  
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เชิงรุกเกี่ยวกับโครงการ การศึกษาต่อในวิชาชีพครู  การสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาตามหลักสูตร 
ที่โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมุ่งสื่อสารกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใน
จังหวัดเขตพ้ืนที่บริการของสถาบันการศึกษา รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการ ในการค้นหาและ 
คัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ ในข้อ ๙ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้รับทุนได้ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ โดยกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนดังกล่าว ต้องยึดหลักการ 
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้ความเป็นธรรม กรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับ
การค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุน  

๗.๓ การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา  
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้า

ศึกษาใน ๒ ระยะ ดังนี้ 
๑) ระยะที่ ๑ สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน

กลุ่มเป้าหมายก่อนคัดเลือกเข้าศึกษา ตั้งแต่การแนะแนว การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับนักเรียน โรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนในจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายหรือเขตพ้ืนที่บริการวิชาการของสถาบันการศึกษา รวมถึงจัดให้มี
กิจกรรมการเสริมทักษะที่จ าเป็น การปรับพื้นความรู้ก่อนคัดเลือก และการสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู 

๒) ระยะที่ ๒ สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน
ผู้รับทุนก่อนเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา เพ่ือปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการและเสริมทักษะที่จ าเป็นในการปรับตัว 
ทัศนคติ และการใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือสังคมแห่งใหม่ การท างานเป็นทีม ความเข้าใจต่อวิชาชีพครู 
การสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นในความเป็นครูผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

๗.๔ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน  
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 

การเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีคุณภาพตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพชั้นสูง และสามารถผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑) มีสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู รวมถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ได้หลากหลาย การสอนแบบบูรณาการหรือคละชั้นเรียน (Multi – grade classroom) การพัฒนานักเรียน 
ที่มีศักยภาพต่างกัน มีสมรรถนะทางวิชาการ จิตวิญญาณความเป็นครู และคุณธรรมจริยธรรม 

๒) ... 
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๒) มีสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่เหมาะสม 
เช่น การคิดวิเคราะห์  การคิดเชิงวิพากษ์  การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืน การสื่อสาร 
การคิดสร้างสรรค์  การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทักษะที่เชื่อมโยงกับการท างาน และการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 

๓) มีเจตคติและสมรรถนะเฉพาะ ส าหรับการกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล 
เช่น ความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน ความอดทนต่อสภาพยากล าบาก  
การใช้ชีวิตพอเพียง และการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้จากการเชื่อมโยงความรู้ เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง  เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียนที่จะไปบรรจุและ 
แต่งตั้งหลังส าเร็จการศึกษาและชุมชนบ้านเกิดของตนเอง 

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สถาบันการศึกษาต้องแสดง
ให้เห็นว่าสามารถด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ดังนี้  

(๑) ขนาดกลุ่มเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดไว้ 
ประมาณห้องละ 25 - 30 คน   

(๒) มีกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมที่มากกว่าหลักสูตรปกติ และวางแนวทางไว้ส าหรับ
นักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน  

(๓) มีการเน้นวิธีการสอนแบบบูรณาการหรือการสอนแบบคละชั้นเรียน  
(๔) มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา ให้ 

การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ  
(๕) มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศติดตามนักศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภา 
(๖) มีการวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน  
(๗) มีแนวทางและกลไกในการติดตามผู้รับทุนหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือสร้างความ

ต่อเนื่องทางวิชาการ และเพ่ิมพูนทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอีก ๖ ปี  
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา ต้องแสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมที่จะสร้างกลไก

การท างานร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานร่วมกับหน่วยงานยุทธศาสตร์ส าคัญทั้งใน
ส่วนกลางและท้องถิ่น 

๗.๕ การจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาผู้รับทุน  
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางและกลไกในการดูแลความเป็นอยู่และ 

สวัสดิภาพของผู้รับทุน โดยครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม รวมถึงการจัดระบบหอพัก ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง ระบบการให้ค าปรึกษา การสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับ  
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการศึกษา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 
และการก าหนดมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามหลักสูตร รวมถึง
ปัญหาในมิติอ่ืน ๆ ด้วย 

๗.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment program)  
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น  

การมีระบบฝึกปฏิบัติการจริงในบริบทพ้ืนที่ห่างไกลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้รับทุนมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานสอน
ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง การเพ่ิมเติมรายวิชาจ าเป็นนอกเหนือจากสาขาวิชาเอก การปฏิบัติงานเป็นทีม และกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ในพ้ืนที่ การอบรมด้านภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน และการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริม... 
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ส่งเสริมให้ผู้รับทุนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีทักษะในการพัฒนาชุมชน เช่น การร่วมกิจกรรมของชุมชน  
การศึกษาวิจัยชุมชนในช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรจัดขึ้นทุกปีการศึกษา 

๗.๗ การจัดท าข้อมูลและการเข้าร่วมพัฒนาทางวิชาการ   
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลผู้รับทุน ฐานข้อมูลเพื่อการ

บริหารจัดการ ฐานข้อมูลเพ่ือการติดตามประเมินผู้รับทุน ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล เ พ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนากระบวนการท างาน 
ในอนาคตร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายหรือ กระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ข้อ ๘ การพิจารณาแบบเสนอโครงการ 
กสศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกแบบเสนอโครงการ โดย

พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลและหลักฐานตามที่สถาบันการศึกษาเสนอและตัดสินคัดเลือกสถาบันการศึกษา
เข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์คุณภาพในข้อ  ๗  

และในการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังการน าเสนอแนวทางการด าเนินงานโครงการ รวมถึงการสืบค้นข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ กสศ. จะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพแบบเสนอโครงการ และคัดเลือกแบบเสนอ
โครงการของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 

ผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ กสศ. แต่งตั้งให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๙.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๙.๒ เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓   
๙.๓ เป็นนักเรียนยากจนตามความหมายในประกาศนี ้
๙.๔ เป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบล ซึ่งเป็น

ที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังส าเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดตอ่กันจนถึงวันสมัคร 

๙.๕ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐   

๙.๖ เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน 
๙.๗ เป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม 
๙.๘ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 
๙.๙ เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

ข้อ ๑๐ การคัดเลือกผู้รับทุน 
ให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือก 

ผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๙ ดังนี้ 
 ๑๐.๑...  
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๑๐.๑ กสศ. จะจัดส่งข้อมูลให้สถาบันการศึกษาใช้ในการคัดเลือกผู้รับทุนดังรายการ ต่อไปนี้ 
๑) รายชื่อโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังส าเร็จการศึกษา ตาม

บัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ เพ่ือประกอบการวางแผนคัดเลือกผู้รับทุน  
๒) รายชื่อโรงเรียนในเขตต าบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนตาม ๑) และมีนักเรียนยากจนก าลัง

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ทั้งนี้ กสศ. จะแจ้งเกณฑ์การคัดกรองระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้กับ

สถาบันการศึกษาเม่ือได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 
๑๐.๒  การคัดเลือกผู้รับทุนจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความ

ถูกต้อง ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยสถาบันการศึกษาต้องจัดให้มี
คณะท างานและบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือประสานงาน จัดท าข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ตลอดจนวางแผนและคัดเลือกผู้รับทุนร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๓ ให้สถาบันการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนโครงการ  
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและรับฟังค าคัดค้าน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ ทั้ง ณ ที่ท าการและในระบบ
สารสนเทศของสถาบันการศึกษา  

ในกรณีที่มีการทักท้วงหรือมีการคัดค้านใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รับทุน ให้สถาบันการศึกษา
พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงนั้น ด้วยกระบวนการที่เป็นธรรม และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและ กสศ.ทราบ 

๑๐.๔ เมื่อด าเนินการตาม ๑๐.๑ – ๑๐.๓ แล้ว ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
ไปยังกสศ. ในการนี้ กสศ. อาจจัดให้มีการสุ่มตรวจคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนได้ 

๑๐.๕  ให้สถาบันการศึกษาจัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และพร้อมรับการ
ตรวจสอบ โดยจะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองเอกสารใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกรายการ  

ข้อ ๑๑ เงื่อนไขการรับทุน 
เมื่อผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล

ซึ่งเป็นท้องถิ่นท่ีเป็นภูมิล าเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี   
ในกรณีที่ผู้รับทุนยุติการศึกษา หรือศึกษาไม่จบตามหลักสูตรที่โครงการก าหนด หรือเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลครบตามก าหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนตามจ านวนที่ได้รับไป โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว ทั้งนี้ 
กสศ. จะก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป 

ข้อ ๑๒ การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
กสศ. จะให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
๑๒.๑ สนับสนุนงบประมาณส าหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานโครงการ ดังนี้  
๑) การจัดท าฐานข้อมูลและกระบวนการคัดกรอง/คัดเลือกนักเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือให้ได้

ผู้รับทุน ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ. โดยส ารองรายชื่อผู้รับทุนไว้ร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนผู้รับทุนที่ได้รับจัดสรร  

๒) การเตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา  

๓)... 
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๓) การเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานวิชาการ ให้แก่ผู้ รับทุนก่อนเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษา 

๔) การจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาผู้รับทุน 
๔) การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน 
๖) การจัดโครงการพัฒนาการท างานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครู 

พ่ีเลี้ยงในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณตาม (๑) – (๖) กสศ. จะแจ้งให้ทราบเมื่อสถาบันการศึกษาได้รับ

การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว 
๑๒.๒ สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่

ผู้รับทุน ดังนี้ 
๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา    จ านวน    ๓๐,๐๐๐  บาท/คน/ป ี
๒) ค่าท่ีพัก    จ านวน     ๒,๐๐๐  บาท/คน/เดือน 
๓) ค่าครองชีพ    จ านวน     ๖,๐๐๐  บาท/คน/เดือน 
๔) ค่าต าราและอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น จ านวน     ๒,๐๐๐  บาท/คน/เดือน 

๑๒.๓ สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ โดยมุ่งหวังให้ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการศึกษาของประเทศได้  

๑๒.๔ สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
พ้ืนที่และระดับชาติ จัดกิจกรรมเสริมคุณภาพให้แก่ผู้รับทุน จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโดย
คณะอนุกรรมการก ากับทิศทาง ผู้ทรงคุณวุฒิ และการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการเป็นระยะในแต่ละปี
การศึกษา 

๑๒.๕ สนับสนุนให้ผู้รับทุนที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมเวทีทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๑๒.๖ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางไกลจากต่างประเทศที่มีบริบทหรือสภาพปัญหา

คล้ายกันมาเป็นแนวทางการศึกษาใหม่ๆ โดยอาจจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับประเทศ 
ที่น่าสนใจ เช่น การสอนในโรงเรียนขนาดเล็กของฟินแลนด์ หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

๑๒.๗ จัดระบบการสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้และหนุนเสริม
การท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

๑) การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะอนุกรรมการก ากับทิศทาง 
๒) การสนับสนุนการท างานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนื่อง 
๓) การวิจัยประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานโครงการทุกปีการศึกษา 

ข้อ ๑๓ ก าหนดเวลาการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
๑๓.๑ เปิดรับแบบเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๑๓.๒ พิจารณาแบบเสนอโครงการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างเดือนมิถุนายน 

๒๕๖๓ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
๑๓.๓ ประกาศผลการพิจารณาสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก และลงนามข้อตกลงระหว่าง

สถาบันการศึกษาทีผ่่านการคัดเลือก กับ กสศ. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  
๑๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม

โครงการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
ข้อ ๑๔ ... 



- ๙ - 
 

 
  

ข้อ ๑๔ แบบเสนอโครงการ (Proposal) ของสถาบันการศึกษาให้ใช้แบบตามท้ายประกาศนี้ 
โดยย่ืนผ่านระบบออนไลน์ที่เวบ็ไซต์ www.EEF.or.th  

ข้อ ๑๕ ในกรณีมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กสศ. 
ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด และค าวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓           
 

 (นายสุภกร บัวสาย) 
 ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

http://www.eef.or.th/

