ประกาศสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรนุ่ ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรกั (ษ์)ถิ่น)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทาโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
สาหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนทุ นทรัพ ย์ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวที่ ขาดแคลนทุ นทรัพย์ และครู พ.ศ.๒๕๖๑
ประกอบมติคณะกรรมการบริห ารกองทุ นเพื่อความเสมอภาคทางการศึก ษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้จัดการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึก ษาของรัฐหรือเอกชนที่ เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษาหรือปฐมวัย และตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีอัตรา
บรรจุครูในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้สาหรับโครงการ
นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลีย่ ต่อคน ไม่เกิน ๓,๐๐๐
บาทต่อเดือน (กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกที่ไปทางานที่อื่นให้นับรวมด้วย) ทั้งนี้ กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะใช้เกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐาน
นั ก เรี ย นยากจนของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) (Proxy Means Test : PMT)
ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย

ข้อ ๒ หลักการสาคัญของโครงการ
โครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักการสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่
๒.๑ ส่งเสริมให้นักเรียนยากจนที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจ นจบ
ปริ ญ ญาตรี อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ และกลั บ ไปเป็ นครู ใ นโรงเรีย นในพื้น ที่ ห่ า งไกลซึ่ง เป็น ท้ อ งถิ่ น ของตน โดยให้
ความสาคัญกับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
๒.๒ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หา่ งไกลที่จาเป็นต้องยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ร่วมกันของครูและผู้เรียนตั้งแต่เริ่มโครงการ
๒.๓ สนับสนุนการปรับ กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันผลิตและพัฒนาครู ซึ่งผลสาเร็จ
ที่เกิดขึ้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการศึกษาของประเทศ
ข้อ ๓ เป้าประสงค์ของโครงการ
การดาเนินงานโครงการตามประกาศนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อ สร้างโอกาสให้กับนักเรียนยากจน
ที่มีศักยภาพ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมี
คุณภาพ มีทักษะความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็นครูรุ่นใหม่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระดับตาบลประมาณ ๑,๕๐๐ แห่ง ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี อันจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้าและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และจะทาให้มีครูเพียงพอต่อความ
ต้องการ แก้ ปัญ หาครูไม่ ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย พร้อมกั บการสนับสนุนให้สถาบัน ผลิตและพัฒนาครูมีการ
ออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ จัดการเรียนการสอนที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูในอนาคต
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนาครูได้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่
และความต้องการโดยรวมของประเทศ ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ นี้จะสามารถนาไปสู่ก ารยกระดับ
คุณภาพและระบบการศึกษาของประเทศได้
ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
การดาเนินงานโครงการตามประกาศนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๔.๑ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และบรรจุครูในพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ในชุมชนพื้นที่ห่างไกล จานวน ๕ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ คน รวม ๑,๕๐๐ คน
๔.๒ เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือในการทางานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและ
พัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ ครู ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนและชุมชนตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน
๔.๓ เพื่อปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับกิจกรรมสร้างเสริมทักษะวิชาชีพและ
ทักษะที่จาเป็นให้ตรงกับลักษณะงาน มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
๒

ข้อ ๕ ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการมี ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๕.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนสถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชนยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal)
๕.๒ ขั้นตอนที่ ๒ คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์คุณภาพ ๗ ประเด็นหลัก ทั้งนี้จะพิจารณาจากเอกสารข้อเสนอโครงการและการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
เชิงลึก
๕.๓ ขั้นตอนที่ ๓ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลร่วมกับโรงเรียนในระดับพื้นที่ เพื่อค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นผู้รับทุนในโครงการและเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษา
๕.๔ ขั้นตอนที่ ๔ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อม
ทั้งด้านวิชาการและสังคมให้แก่ผู้รับทุนก่อนเริ่มเข้าศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่เตรียมไว้
สาหรับผู้รับทุนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๕.๕ ขั้นตอนที่ ๕ การจัดให้มีกิจกรรมเสริมคุณภาพให้แก่ผู้รับทุ น โดยความร่วมมือระหว่ าง
กสศ. และกับสถาบันการศึกษา เช่น การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ การจัดกิจกรรมเสริม
ทั ก ษะด้านต่างๆ ที่ จ าเป็นต่อ การท างานในอนาคต การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รับ ทุ น และการจัด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงทางวิชาการ
๕.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
ข้อ ๖ คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการ
สถาบันการศึกษาที่จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ด้านการศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษาหรือปฐมวัย
๖.๒ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอนที่มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ก ารท างาน มี ผ ลงานวิ จัยตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา และมี จ านวน
เพียงพอสาหรับการจัดกลุ่มเรียนสูงสุด ๓๐ คน/สาขาวิชา/ชั้นปี
๖.๓ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (Protected schools) ที่ผู้รับทุน
จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กาหนดไว้สาหรับโครงการ
๖.๔ มีอาคารสถานที่ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผู้รับทุนได้อย่างมีคุณภาพ
๖.๕ มีหอพักสาหรับผู้รับทุนอย่างเพียงพอ มีระบบการดูแลที่ดี และเอื้อต่อการเรียนรู้
๓

๖.6 มีโรงเรียนเครือข่ายสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นเครือข่ายสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต้องมีความพร้อมให้ความดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผู้รับทุน
ข้อ ๗ การเข้าร่วมโครงการ
สถาบันการศึก ษาที่ มี คุณสมบัติตามข้อ ๖ และมี ความประสงค์จ ะเข้าร่วมโครงการ ให้ ยื่น
ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ข้อเสนอโครงการ ต้องแสดงแนวคิดและวิธีการดาเนินงานที่ชัดเจนตามหัวข้อสาคัญตามเกณฑ์
คุณภาพ ๗ ประเด็นหลัก โดยมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ ในประเด็นดังต่อไปนี้
๗.๑ ความพร้อมและความน่าเชื่อถือของสถาบัน
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึ ง ความพร้อมด้านหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรผู้สอนที่ตรงตามสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญในการท าวิจัย การมีแหล่งเรียนรู้สาหรับฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การทางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น มีเครือข่ายการทางานกับหน่วยงานต่างๆ บัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษา
เป็นที่ ยอมรับ และเป็นที่ พึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิ ตและชุมชนท้ องถิ่น รวมถึง ความพร้อมในการบริหารจัดการ
โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของโครงการ
๗.๒ การประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับโครงการ การศึกษาต่อในวิชาชีพครู การสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาตามหลักสูตรครูที่
โครงการสนับสนุนทุนการศึก ษา โดยมุ่ งสื่อสารกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน ผู้ป กครอง และชุมชนใน
จังหวัดเขตพื้นที่บริการของสถาบันการศึกษา รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการ ในการค้นหาและคัด
กรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติในข้อที่ ๙ เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้รับทุนได้ตามเป้าหมายของโครงการ
โดยกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนดังกล่าว ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้ความเป็นธรรม กรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการค้นหา คัดกรอง
และคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
๗.๓ การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเข้าศึกษา
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อน
เข้าศึกษาใน ๒ ระยะ ดังนี้
๑) ระยะที่ ๑ สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายก่อนสอบเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การแนะแนว การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับ
นั ก เรี ย น โรงเรี ย น ผู้ ป กครอง และชุ ม ชนในจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย/เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารวิ ช าการ ของ
สถาบันการศึกษา รวมถึงการจัดให้มีการเสริมทักษะที่จาเป็น การปรับพื้นความรู้ก่อนสอบคัดเลือก และการสร้าง
แรงบันดาลใจความเป็นครู

๔

๒) ระยะที่ ๒ สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน
ผู้ รั บ ทุ น ก่ อนเข้ า ศึก ษาในสถาบั นการศึก ษา เพื่ อ ปรั บ พื้น ฐานด้ า นวิ ช าการที่ จ าเป็น เช่ น ทั ก ษะทางภาษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเสริมทักษะจาเป็น ในการปรับตัว ทัศนคติ และการใช้
ชีวิตอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือสังคมแห่งใหม่ การทางานเป็นทีม ความเข้าใจต่อวิชาชีพครู การสร้างแรงบันดาล
ใจและมุ่งมั่นในความเป็นครูผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้ าค่าย ฟังบรรยายจากบุคคลต้นแบบ การ
จาลองสถานการณ์ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
๗.๔ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีคุณภาพตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพสูง และสามารถผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
๑) มีสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู รวมถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ได้หลากหลาย การสอนแบบผสมผสานหรือคละชั้นเรียน (Multi – grade classroom) การพัฒนานักเรียนที่มี
ศักยภาพแตกต่างกัน มีสมรรถนะทางวิชาการ จิตวิญญาณความเป็นครู และคุณธรรมจริยธรรม
๒) มีสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่เหมาะสม
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การปฏิบัติงานร่วมกับผูอ้ นื่
(Collaboration) การสื่อสาร (Communication) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
ทักษะที่เชื่อมโยงกับการทางาน และการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
๓) มีเจตคติและสมรรถนะเฉพาะ สาหรับการกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนในชุม ชน
พื้นที่ห่างไกล เช่น ความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความอดทนต่อสภาพ
ยากลาบาก การใช้ชีวิตพอเพียง และการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้จากการเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนที่จะไปบรรจุ
และแต่งตั้งหลังสาเร็จการศึกษาและชุมชนบ้านเกิดของตนเอง
ทั้ ง นี้ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศัก ยภาพผู้เรียน สถาบันการศึกษาต้อง
แสดงให้เห็นว่าสามารถดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ดังนี้
(1) ขนาดกลุ่มเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนดไว้
ประมาณห้องละ 25 - 30 คน
(2) มี ก ระบวนการหรือกิ จ กรรมเสริม ที่ มากกว่าหลัก สูตรปกติ และวางแนวทาง
(guide line) ไว้สาหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน
(3) มีการเน้นวิธีการสอนแบบบูรณาการหรือการสอนแบบคละชั้น (Multi-grade
classroom)
(4) มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

๕

(๕) มี ก ระบวนการฝึก ประสบการณ์ วิ ช าชี พและการนิ เ ทศติ ด ตามนัก ศึก ษาที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา
(๖) มีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่เรียน
(๗) มี แนวทางและกลไกในการติดตามนัก ศึกษาผู้รับทุนหลัง สาเร็จการศึกษาเพื่อ
สร้างความต่อเนื่องทางวิชาการ และเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ครูรุ่นใหม่ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ไป
แล้วอีก ๖ ปีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา ต้องแสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมที่จะสร้างกลไก
การทางานร่วมกับชุมชนในพื้นที่อ ย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการทางานร่วมกับหน่วยงานยุทธศาสตร์สาคัญ ทั้งใน
ส่วนกลางและท้องถิ่นในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันกับพันธมิตรที่เป็นเจ้าของเรื่องให้มากที่สุด
๗.๕ การจัดระบบดูแลนักศึกษาผู้รับทุน
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางและกลไกในการดูแลความเป็นอยู่ และ
สวัสดิภาพของนักศึกษาผู้รับทุน โดยครอบคลุมทั้งด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม รวมถึงการจัดระบบหอพัก ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง ระบบการให้คาปรึกษา การสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการศึกษา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม
และการกาหนดมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่ อาจส่งผลให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามหลักสูตร รวมถึง
ปัญหาในมิติอื่นๆ ด้วย
๗.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Enrichment program)
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึง แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่นการ
มีระบบฝึกปฏิบัติการจริงในบริบทพื้นที่หา่ งไกลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้นักศึกษาผู้รับทุนมีโอกาสฝึกปฏิบัติงานสอน
ร่วมกับครูพี่เลี้ยง การเพิ่มเติมรายวิชาจาเป็นนอกเหนือจากสาขาวิชาเอก การปฏิบัติงานเป็นทีม และกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ การอบรมด้านภาษาต่างประเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น
รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน และการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้รับทุนรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีทักษะในการพัฒนาชุมชน เช่น การ
ร่วมกิ จ กรรมของชุม ชนในพื้ นที่ และคิดโจทย์ก ารศึก ษาวิจัยชุมชนในช่วงปิดภาคเรียน เป็นต้น ทั้ ง นี้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควรจัดขึ้นระหว่างการศึกษาทุกปีการศึกษา
๗.๗ การจัดทาข้อมูลและการเข้าร่วมพัฒนาทางวิชาการ
สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เ ห็นถึง แนวทางการจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาผู้รับทุน
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผู้รับทุน ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ และด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคล เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงแนวทางการ
วิ จั ย และประเมิ น โครงการ การพั ฒ นากระบวนการท างานในอนาคตร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะท างานของ
สถาบัน การศึก ษาที่ เ ข้าร่วมโครงการในรูป แบบต่างๆ และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เ พื่อพัฒ นาเครือข่ายหรือ
กระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC)
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ข้อ ๘ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
กองทุ นเพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา (กสศ.) จะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพื่อทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่สถาบันการศึกษาเสนอ โดยพิจารณาคุณภาพตามประเด็นในข้อ
๗
นอกจากการพิจารณาเอกสารข้อเสนอโครงการแล้ว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจสืบ ค้น
ข้อมู ล เพิ่มเติม และลงพื้ นที่ เพื่อ รับฟั งการนาเสนอแนวทางการดาเนินงานโครงการและเยี่ยมชมสถานที่จริง
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ข้อเสนอโครงการ และคัดเลือกข้อเสนอโครงการของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด (ประมาณ ๑๐ สถาบัน)
ภายใต้วงเงินงบประมาณที่สามารถสนับสนุนได้
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก องทุ นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) แต่งตั้งถือเป็นที่สุด
ข้อ ๙ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๙.๑ มีสัญชาติไทย
๙.๒ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๙.๓ เป็นผู้ที่เป็นนักเรียนยากจนตามความหมายในประกาศนี้
๙.๔ เป็นผู้ที่ บิดา หรือ มารดา หรือผู้ป กครองและผู้ขอรับ ทุ น มี ภูมิ ล าเนาอยู่ในเขตต าบล
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสาเร็จการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อท้าย
ประกาศนี้ ไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร
๙.๕ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) ๕ ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๙.๖ เป็นผู้ มี เ จตคติที่ ดีต่อ วิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็น
ท้องถิ่นของตน
๙.๗ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
๙.๘ เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
๙.๙ เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ข้อ ๑๐ การคัดเลือกผู้รับทุน
ให้ส ถาบันการศึก ษาที่ ได้รับ คัดเลือกให้เ ข้าร่วมโครงการ เป็นผู้รับ ผิดชอบในการคัดเลือ ก
ผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๙ ดังนี้
๑๐.๑ กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา (กสศ.) จะส่ ง ข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ กั บ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
๗

๑) ข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสาเร็จการศึกษา
ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ เพื่อประกอบการวางแผนคัดเลือกผู้รับทุน
๒) บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนตามเกณฑ์ ที่ตั้งอยู่ในเขตตาบลซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสาเร็จการศึกษา
๑๐.๒ การคัดเลือกผู้รับทุนจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบทุก ขั้นตอน โดยยึดหลักความ
ถูก ต้อง ความเป็นธรรม การมี ส่วนร่วม และความโปร่งใสอย่างเคร่ง ครัด โดยสถาบันการศึก ษา ต้องจัดให้มี
คณะทางานและบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง เพื่อประสานงาน จัดทาข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนกลุ่ม เป้าหมาย
ตลอดจนวางแผนและคัดเลือกผู้รับทุนร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๓ ให้สถาบันการศึกษาจัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือ กให้พร้อมรับการตรวจสอบ โดย
จะต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองรายได้ของครอบครัว
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะแจ้งเกณฑ์การคัดกรองระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้กับสถาบันการศึกษาเมื่อได้รับการพิจ ารณา
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว
๑๐.๔ เมื่อคัดเลือกผู้รบั ทุนแล้วให้แต่ละสถาบันการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ทราบเป็นการทั่วไปแล้วจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก
ในกรณีที่มีการทักท้วงใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รับทุน สถาบันการศึกษาผู้คัดเลือกต้องเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงนั้นด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๑๐.๕ เมื่ อ ดาเนินการตาม ๑๐.๑ – ๑๐.๔ แล้ว ให้ส ถาบันการศึก ษาส่ง รายชื่อ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปยัง กองทุ นเพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา (กสศ.) ในการนี้ กองทุ นเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) อาจมีการสุ่มตรวจคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ข้อ ๑๑ เงื่อนไขการรับทุน
เมื่ อ ผู้รับ ทุ น ส าเร็จ การศึก ษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติ ห น้าที่ ครูในโรงเรียนพื้นที่
ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เป็นภูมิลาเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี
ในกรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร หรือเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วไม่ไป
ปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครบตามกาหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้
เงินทุนการศึกษาตามจานวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว ทั้งนี้
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป
ข้อ ๑๒ การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะให้การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
ดังนี้
๑๒.๑ สนับสนุนงบประมาณสาหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานโครงการ ดังนี้
๘

๑) การจัดทาฐานข้อมูลและกระบวนการคัดกรอง/คัดเลือกนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อให้ได้ผู้รับทุน จานวน ๓๐ คน โดยสารองรายชื่อ ผู้รับทุนไว้ร้อยละ ๕๐ ของจานวนผู้รับทุนในอัตรา ๔,๐๐๐
บาทต่อผู้รับทุน ๑ คน
๒) การเตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายก่ อ นสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษา
๓) การเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานวิชาการให้กับนักศึกษาผู้รับทุนก่อนเข้าศึก ษา
ในสถาบันการศึกษา
๔) การจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลและให้คาปรึกษานักศึกษาผู้รับทุน
๔) การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้รับทุน
๖) การจัดโครงการพัฒ นาการท างานร่ วมกั บ แหล่ง ฝึก ประสบการณ์วิ ช าชีพ และครู
พี่เลี้ยงในพื้นที่
ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณตามข้อ ๒ – ๖ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) จะแจ้งให้ทราบเมื่อสถาบันการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว
๑๒.๒ สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
ให้กับผู้รับทุน ดังนี้
๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๒) ค่าที่พัก
จานวน ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๓) ค่าครองชีพรายวัน
จานวน ๖,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๔) ค่าตาราและอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็น จานวน ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๑๒.๓ สนับ สนุนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนหลักสูตร การจัดเรียนการสอนในสถาบัน การ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งหวังให้ผลสาเร็จทีเ่ กิดขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงในเชิงระบบการศึกษาของ
ประเทศได้
๑๒.๔ สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
พื้นที่ และระดับ ชาติ จัดกิ จ กรรมเสริม คุณภาพให้แก่ ผู้รับ ทุ น จัดให้มี ก ารประชุม ติดตามความก้ าวหน้า โดย
คณะอนุกรรมการกากับทิศทาง และการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการเป็นระยะในแต่ละปีการศึกษา
๑๒.๕ สนับสนุนให้นักศึกษาผู้รับทุนที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมเวทีทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
๑๒.๖ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางไกลจากต่างประเทศที่มีบริบทหรือสภาพปัญหา
คล้ า ยกั น มาเป็ น แนวทางการศึ ก ษาใหม่ ๆ โดยอาจจั ด โปรแกรมแลกเปลี่ ย นความรู้ ร่ ว มกั น กั บ ประเทศ
ที่น่าสนใจ เช่น การสอนในโรงเรียนขนาดเล็กของฟินแลนด์ หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๑๒.๗ จัดระบบการสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้และหนุนเสริม
การทางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
๑) การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะอนุกรรมการกากับทิศทาง
๙

๒) การสนับ สนุนการท างานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันการศึก ษาที่ เ ข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง
๓) การวิจัยประเมินผลความสาเร็จการดาเนินงานโครงการทุกปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ กาหนดเวลาการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
๑๓.๑ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒6 กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๓.๒ พิ จ ารณาข้อ เสนอโครงการโดยคณะกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
๑๓.๓ ประกาศผลการพิ จ ารณาสถาบันการศึก ษาที่ ผ่านการคัดเลือก และลงนามข้อตกลง
ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดือนกันยายน
๒๕๖๒
๑๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันการศึก ษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่ วม
โครงการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ข้อ ๑๔ ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ของสถาบันการศึกษาให้ใช้แบบท้ายประกาศนี้ โดยยื่นผ่าน
ระบบออนไลน์ที่เวบไซต์ www.EEF.or.th ในส่วนของเอกสารสาหรับผู้ขอรับทุนจะประกาศต่อไป
ข้อ ๑๕ ในกรณีมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด และคาวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายสุภกร บัวสาย)
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๑๐

