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เรื่อง พิธีลงนามความรวมมือ (MOU) โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น รุนที่ 1 วันที่ 13 ก.ย. 2562 ณ อิมแพ็ค เอกซิบิชัน่

เซ็นเตอร เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะคุรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมพิธีลง

นามความรวมมือ (MOU) โครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพืน้ที่หางไกลเป็นครูใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนของชุมชน “โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น” รุนที่ 1 

             โดยมี นพ.สุภกร บัวสาย ผูจัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กลาวตอนรับและ

รายงานวัตถุประสงคโครงการฯ หลังจากนัน้ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กสศ.) ประธาน

พิธีลงนามกลาวขอคิดมุมมองตอการผลิตและพัฒนาครูรุนใหมของสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการ “ครูรัก

(ษ)ถิ่น” ตัวแทนลงนามความรวมมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยทาน รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท

คณบดีคณะครุศาสตร ผูรับมอบอํานาจจากทานอธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณาจารยจากสาขาวิชาการประถม

ศึกษา รวมพิธีและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ประกอบดวย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ผศ.ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ 

ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช อ.วชิระ  พิมพทอง และอ.ยุทธนา พันธมี ณ หองวีนัส ชัน้ 2 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่

เซ็นเตอร เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
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            ทัง้น้ีพื้นที่ความรับผิดชอบผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีจํานวนทัง้สิน 5 จังหวัด 16 อําเภอ และ 28 ตําบล 31 โรงเรียน ที่มีจํานวน

อัตราบรรจุขาราชการ ตําแหนงครูผูชวย ในโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น จํานวน 32 คน ดังรายละเอียด

 โรงเรียนบานบอเบีย้ หมู 1 ตําบลบอเบีย้ อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ 531801.

 โรงเรียนบานหวยผึ้ง หมู 4 ตําบลทาแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 53110  2.

 โรงเรียนบานนาผักฮาด หมู 0 ตําบลน้ําไผ อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 53110  3.

 โรงเรียนบานหวยมุน หมู 2 ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 53110  4.

 โรงเรียนบานกิ่วเคยีน หมู 12 ตําบลจริม อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 53150  5.

 โรงเรียนบานหวยน้ําไซ หมู 16 ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  6.

 โรงเรียนบานแกงทุง หมู 10 ตําบลบอโพธิ ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  7.

 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎรบํารุง หมู 5 ตําบลบา้นแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120   8.

 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู15 ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  9.

 โรงเรียนประชาสงเคราะหพิทยา หมู 4 ตําบลนาบัว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  10.

 โรงเรียนบานพราว หมู 9 ตําบลบานพราว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  11.

 โรงเรียนบานนาหนอง หมู 20 ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  12.

 โรงเรียนบานวังตาดราษฎรอุิทศ หมู 6 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130  13.

 โรงเรียนบานแกงจูงนาง หมู 3 ตําบลวังนกแอน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130  14.

 โรงเรียนบานหวยลาด หมู 4 ตําบลหลักดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ 6726015.

 โรงเรียนบานเข็กน อย หมู 8 ตําบลเข็กน อย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 67270  16.
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 โรงเรียนบานเหลาหญา หมู 13 ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 6727017.

 โรงเรียนบานดอยน้ําเพยีงดิน หมู 8 ตําบลบา้นเนิน อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 67120  18.

 โรงเรียนบานเฉลียงทอง หมู 8 ตําบลทาดวง อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 6714019.

 โรงเรียนบานน้ําลัด หมู 27 ตําบลพุทธบาท อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 67150  20.

 โรงเรียนบานเพชรนยิม หมู 2 ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 62180  21.

 โรงเรียนอรณุเมธา หมู 2 ตําบลชองแคบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  22.

 โรงเรียนรวมไทยพฒันา 1 หมู 10 ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  23.

 โรงเรียนปาไมอุทิศ 4 หมู 2 ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  24.

 โรงเรียนญาณวิศิษฎ หมู 5 ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110  25.

 โรงเรียนบานแมตาวแพะ หมู 3 ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110  26.

 โรงเรียนบานแมตาว หมู 1 ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110   27.

 โรงเรียนบา้นหวยโปง หมู 10 ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 63140  28.

 โรงเรียนบานวะหลวง หมู 4 ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 6315029.

 โรงเรียนบานแมอมกิ หมู 4 ตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 63150  30.

 โรงเรียนสามัคคีวิทยา หมู 3 ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 63170  31.

แผนที่ตาม GPS :  พืน้ที่โรงเรยีนกลมุเป าหมาย 31 แหง   ขอขอบคณุ ผศ.ดร.เลเกยี เขยีวดี (กาํหนดจดุพกิดั

)

             โดยมีรายละเอียดสําหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเขารวมโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น และครูแนะแนวในสถาน

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ควรศึกษาขอมูลสําหรับนักเรียนที่จะเขารวมโครงการฯน้ี เพื่อความเขาใจและ

ประชาสมัพนัธไปยงักลมุเป าหมายทีแ่ทจรงิ คอื นักเรยีนในภมูลิาํเนาพื้นที่ใน จาํนวน 31 โรงเรยีน เพื่อประโยชน

ของทาน ดังมีรายละเอียดดังน้ี

 คุณสมบัติของผูรับทุน

มีสัญชาติไทย1.

เป็นผูที่สําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเทาในปีการศึกษา 2562 เทานัน้2.

https://www.google.com/maps/d/viewer?fbclid=IwAR2XhO3tuMOgUrmoNccakin-r5M4XPlEo0uhQNw65fWJcGdzEqNYPa_vkn0&mid=1UclzypnvxKgriehQOVFZyNhz116DTmQu&ll=17.165792907284118%2C99.72811679999995&z=8
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เป็นผูที่เป็นนักเรียนยากจนตามความหมายในประกาศน้ี3.

เป็นผูที่บิดา หรือมารดา หรือผูปกครองและผูขอรับทุน มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลไมน อยกวา 3 ปี ซึ่ง4.

เป็นที่ตัง้ของโรงเรียนพื้นที่หางไกลที่ผูรับทุนจะไปบรรจุและแตงตัง้หลังสําเร็จการศึกษาตามบัญชีรายชื่อ

ทายประกาศน้ีไมน อยกวา 3 ปีติดตอกันจนถึงวันสมัคร

เป็นผูที่มีผลการเรียนสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) 5 ภาคการศึกษา ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม5.

ตํ่ากวา 2.50

 เป็นผูมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู และมีความประสงคจะเป็นครูในพื้นที่หางไกลซึ่งเป็นทองถิ่นของตน6.

 เป็นผูที่มีประสบการณในการทํากิจกรรมสรางสรรคเพื่อสวนรวม7.

 เป็นผูที่ไมมีความประพฤติที่สอวาจะเป็นอุปสรรคตอการศึกษาในระหวางรับทุน8.

 เป็นผูที่ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี9.

ผูเขารวมโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น ไดงบประมาณสนับสนุน โดยสถาบันผลิตและพัฒนาครูเป็นผูดําเนินการเบิกจายใหกับผูรับทุ

น ดังนี้

คาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 40,000 บาท/คน/ปี1.

คาที่พัก จํานวน 2,000 บาท/คน/เดือน2.

คาครองชีพรายวัน จํานวน 6,000 บาท/คน/เดือน3.

คาตําราและอุปกรณการเรียนที่จําเป็น จํานวน 2,000 บาท/คน/เดือน4.

           

เงื่อนไขการรับทุน

เมื่อผูรับทุนสําเร็จการศึกษาตามโครงการแลว จะตองไปปฏิบัติหน าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่หางไกลซึ่งเป็น1.

ทองถิ่นที่เป็นภูมิลําเนาของตน ตามความตองการของทางราชการเป็นเวลาไมน อยกวา 6 ปี

ในกรณีที่ผูรับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไมจบตามหลักสูตร หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไมไปปฏิบัติ2.

หน าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่หางไกลครบตามกําหนดเวลาขางตน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูรับทุนตอง

ชดใชเงินทุนการศึกษาตามจํานวนที่รับไปทัง้หมด โดยปรับลดสัดสวนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไป

แลว ทัง้น้ีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไวในสัญญาผูรับทุน

ตอไป
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แผนงานที่จะดําเนินงาน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธใหผูสนใจทราบ (อยูระหวางดําเนินการ)

 

หมายเหตุ

  1. กิจกรรมแผนงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดตอโครงการฯ

  2. สาขาวิชาจะมีการแจงกําหนด วัน เวลา สถานที่ แตละกิจกรรมใหทราบหลังจากมีการประชุมผูบริหารระดับ

มหาวิทยาลัย  

| ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโครงการครู(ษ)ถิ่น

 

 

 

| รูจักโครงการครูรัก(ษ)ถิ่น

คลิก! : เว็บไซตโรงเรียนบันทึกนักเรียนสมัครเขารวมโครงการฯ

คลิก! : เว็บไซตตรวจสอบจํานวนนักเรียนสมัครเขารวมโครงการฯ แยกกลุมจังหวัด

คลิก! : ประกาศ ผลการคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครู

คลิก! : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คลิก! : พื้นที่เป าหมายความรับผิดชอบและอัตราการบรรจุ 

https://kruraktin.org/
http://teachereef.com/students/login.php
https://www.eef.or.th/notice/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84/
https://www.eef.or.th/
https://elementary.kpru.ac.th//contents/pdf/elementary_kpru.pdf
https://elementary.kpru.ac.th/
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หมดอายุวันที่ : 2023-06-21 21:32:05

คลิก! : รายละเอียดโครงการฯ

คลิก! : รายละเอียดการรับสมัคร

สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร  โทรศัพท :  055-706555 ตอ 2010  

ติดตอสอบถาม Fanpage Facebook  :  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

ผูรายงาน : Administrator

วันที่ : 2019-09-01

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=188&lang=TH

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2019/07/1.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9.pdf
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2019/07/4.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2563-info_4%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1_create_final.pdf
https://www.facebook.com/elementary.kpru.ac.th/?epa=SEARCH_BOX
https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=188&lang=TH
https://elementary.kpru.ac.th/

