ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
------------------------------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบัน
ผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) นั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. สาขาวิชาที่รับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ กำลัง ศึกษาชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึ ก ษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖4
๒.๓ เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
จากระบบปั จ จั ย พื ้ น ฐานนั ก เรี ยนยากจนของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๒.๔ มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็น
ที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุแต่งตั้ง และปฏิบัติงานหลังสำเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๒.๕ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ กรณีกำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคเรียนสุดท้าย โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒.๖ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
๒.๗ มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
๒.๘ ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
๒.๙ ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
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๓. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
๒๘ คน
๔. ขั้นตอนการสมัคร การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
วิธีที่ 1 สมัครผ่านระบบออนไลน์
(1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเบื้องต้นในระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖4 –
12 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.krurakthin.cmru.ac.th/
(2) อัพโหลดแบบ กสศ.01 และเอกสารประกอบการสมัคร (โดยต้องแสกนเอกสารทั้งหมด
เป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียว)
(3) พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ
(4) ส่งใบสมัคร แบบ กสศ.01 และเอกสารประกอบการสมัครถึงมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ที่ระบุ
ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราประทับในวันส่ง
วิธีที่ ๒ สมัครทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน
(1) ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ กสศ.01 จากเว็บไซต์
http://www.krurakthin.cmru.ac.th/
(2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร (ส่วนที่ ๑) แบบ กสศ.01 (ส่วนที่ 2) และเตรียม
เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 3) ให้ครบถ้วน
(3) ส่งใบสมัคร แบบ กสศ.01 และเอกสารประกอบการสมัครถึงมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ที่ระบุ
ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ตราประทับในวันส่ง
วิธีที่ ๓ สมัครด้วยตนเอง
(1) ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครและแบบ กสศ.01 จากเว็บไซต์
http://www.krurakthin.cmru.ac.th
(2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร (ส่วนที่ ๑) แบบ กสศ.01 (ส่วนที่ 2) และเตรียม
เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 3) ให้ครบถ้วน
(3) ส่งใบสมัคร แบบ กสศ.01 และเอกสารประกอบการสมัครถึงมหาวิทยาลัย ณ สำนัก
ทะเบียนและประมวลผล อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
(ใบสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3)
หมายเหตุ
กรณี ส ่ ง ใบสมั ค รและหลั ก ฐานการสมั ค รถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ต รงตามกำหนด หรื อ
ขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
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๖. การคัดกรองและคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
การคั ดกรองและคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข องกองทุ น
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
และความโปร่งใส
๗. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
๘. เงื่อนไขการรับทุน
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม่ อ.เมือง จ.เชีย งใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5979 หรือ 0 5388 5963 หรือ
ทางเว็บไซต์ http://www.krurakthin.cmru.ac.th/
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ตารางแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3
ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564
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ภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน
ตามคุณสมบัติการรับสมัคร
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แม่หละ
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สองแคว
น่าน
บ้านแยง
นครไทย
พิษณุโลก
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หล่มสัก
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เขาค้อ
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น้ำหนาว
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