
      

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่          /2565) 

   เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน  

(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา  

(วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) ประจ าปีการศึกษา  2566   

--------------------------- 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล               

เข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล                             

เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” ในระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2566 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่

การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามที่ได้รับจัดสรร

ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการ

ศึกษาพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่

ห่างไกลที่มีใจรักในอาชีพครูและมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้เรียนครูจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมี

คุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะของนักพัฒนาชุมชน

และกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

ข้อ 1   หลักสูตรที่เปิดรับ  

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตร 4 ปี

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา  จ านวน  33 คน 

 

ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุนการศึกษา  

นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไป 

2.1 คุณสมบัติด้านทั่วไป 

 2.1.1 มีสัญชาติไทย  
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 2.1.2 ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2565 

 2.1.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยมสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต ่ากว่า 2.50 

 2.1.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ซึ ่งเป็น

ท้องถิ่นของตน 

 2.1.5 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม 

 2.1.6 เป็นผู้ไม่มีความประพฤติท่ีส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน  

 2.1.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 2.1.8 เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต 

 2.1.9 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีทางอาญา   

 2.1.10 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิต

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

หรือการประกอบอาชีพ  

 2.1.11 เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้ 

  1)  โรคเรื้อน 

 2)  วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ         

การประกอบอาชีพ 

 3)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 4)  ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ 

5)  โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย 

6)  โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรค

ความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 

7)  โรคอ่ืนๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

  7.1)  ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย 

เช่น โรคจิต (psychosis) ปัญหาจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

7.2)  ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ 
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7.3)  โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื ่นใด ที ่คณะกรรมการ

การแพทยเ์ห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

2.2 คุณสมบัติด้านภูมิล าเนาและความยากจน 

 2.2.1 บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลซึ่ง

เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนการศึกษาจะไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษา 

ตามท่ีโครงการก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร 

 2.2.2 เป็นผู้เข้าเกณฑ์นักเรียนยากจนตามประกาศนี้ 

* นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 3 ,000 

บาทต่อเดือน (กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกที่ไปท างานที่อื่นให้นับรวมด้วย) ทั้งนี้ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะใช้เกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคนทุนทรัพย์จากระบบ

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Means Test : 

PMT) ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย 

 

ข้อ 3 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 

  1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   อัตราไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี 

  2.  ค่าท่ีพัก     อัตราไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน 

  3.  ค่าครองชีพ     อัตรา 6,000 บาท/คน/เดือน 

  4.  ค่าต าราและอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น  อัตรา 2,000 บาท/คน/เดือน 

 ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แต่ไม่เกินวงเงินตามอัตราที่ก าหนด ส าหรับข้อที่ 3 และข้อ 4 กสศ.จะโอนงบประมาณให้กับผุ้รับทุนการศึกษา

โดยตรง 

 

ข้อ 4 เงื่อนไขการรับทุน 

  เมื่อผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่โครงการก าหนดแล้ว จะต้องไป

ปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นภูมิล าเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลา  

ไม่น้อยกว่า 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  

  ในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ หรือ

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ครูได้ครบตามก าหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร               

ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจ านวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติ

ราชการไปแล้ว ทั้งนี้ กศส. จะก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป 
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ข้อ 5 รายช่ือโรงเรียนและอัตราจัดสรรที่ได้รับการบรรจุหลังจากส าเร็จการศึกษา 

  บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน ต้องเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลซึ่งเป็นที่ตั้งของ

โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษา ตามที่โครงการก าหนด 

ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร  

ล าดับ 
โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด อัตราจัดสรรบรรจุ 

ปี 2570 

1 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 1 

2 บ้านคกไผ ่ ปากชม ปากชม เลย 1 

3 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง หาดคัมภีร ์ ปากชม เลย 1 

4 บ้านนาเจรญิ เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 1 

5 บ้านพองหนีบ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1 

6 บ้านคกง้ิว ปากตม เชียงคาน เลย 1 

7 บ้านนากระเซ็ง อาฮ ี ท่าลี ่ เลย 1 

8 บ้านซ าเจียง-ดงป่าเปลือย นาง้ิว สังคม หนองคาย 1 

9 บ้านฟ้าประทาน สังคม สังคม หนองคาย 1 

10 บ้านโสกกล้า แก้งไก ่ สังคม หนองคาย 1 

11 บ้านหนอง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 1 

12 บ้านท่ากฐิน บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 1 

13 พัฒนาค าแก้ว บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 1 

14 บ้านไทยสามัคค ี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 1 

15 บ้านเสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 1 

16 บ้านวังน ้ามอก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม ่ หนองคาย 1 

17 บ้านแสนสุข บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย 1 

18 บ้านทุ่มฝาง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 1 

19 บ้านค าจ าปลา บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย 1 

20 บ้านต้าย นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ 1 

21 บ้านหนองบัว นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ 1 

22 บ้านดอนแพง บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 1 

23 บ้านดงโทน ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1 

24 บ้านวังมน โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภ ู 1 

25 บ้านนาหว้า (สันตริาษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม อุดรธาน ี 1 

26 บ้านศรีชมช่ืนบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธาน ี 1 
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ล าดับ 
โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด อัตราจัดสรรบรรจุ 

ปี 2570 

27 บ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม อุดรธาน ี 1 

28 บ้านเขาวงสาขาดงสะครา่นตาดฟา้ วังสวาบ ภูผามา่น ขอนแก่น 1 

29 บ้านวังโพนคึมน ้าเกลีย้ง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภ ู 1 

30 บ้านดอนข่าเหลา่นาดีกุดหัวแฮด ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภ ู 1 

31 บ้านตะเคยีนทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภ ู 1 

32 บ้านเหล่าหมากค า นาภ ู ยางสีสรุาช มหาสารคาม 1 

33 บ้านหนองแวง นาภ ู ยางสีสรุาช มหาสารคาม 1 

 

ข้อ 6  หลักฐานประกอบการสมัคร  

6.1 เอกสารส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

6.1.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา นร./กสศ.01     จ านวน 1 ชุด 

  6.2 หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร 

   6.2.1 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรองว่าก าลังศึกษา 5 ภาคการศึกษา 

            จ านวน 1 ชุด 

   6.2.2 ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 

   6.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 

   6.2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

   6.2.5 รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว (ห้ามใช้รูปถ่ายสแกน)  

            จ านวน 1 รูป 

   เอกสารที ่เป็นฉบับถ่ายส าเนา ให้ส าเนาโดยใช้กระดาษ A4 และก่อนยื ่นหรือส่งใบสมัคร                

ผู้สมัครต้องรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่นพร้อมตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีก าหนด 

 

ข้อ 7 การสมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครต้องสมัคร 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 สมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

 7.1 สมัครเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-15 ตุลาคม พ.ศ.2565             

โดยมีวิธีการรับสมัคร ดังนี้  

   7.1.1 สมัครด้วยตนเองที่ https://kku.world/i46sr ระหว่างวันที่ 6-15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

   7.1.2  สมัครด้วยตนเองผ่านอาจารย์แนะแนว ณ โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ภายในวันที่ 6-12 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ขอให้ทางโรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัครของนักเรียนส่งมาที่ ฝ่ายการศึกษา                
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และพัฒนาคุณภาพ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 (วงเว็บมุมซองว่าสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) การส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งเป็นแบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั ้น โดยถือเอาวัน
ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นส าคัญ โดยหากเกิดกรณีเอกสารไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
   7.1.3  สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 6-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ให้ผู้สมัครส่งเอกสารใบสมัคร
และเอกสารประกอบท ั ้ งหมดมาย ั งฝ ่ ายการศ ึกษาและพ ัฒนาค ุณภาพ ช ั ้น  1 คณะศ ึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ 16 ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 (วงเว็บ
มุมซองว่าสมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งเป็นแบบ
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ.2565 เป็นส าคัญ โดยหากเกิดกรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็น
โมฆะ 
   7.1.4  สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการบรรจุตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ลงพ้ืนที่เพ่ือรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งให้

ทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทางเพจ : ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   7.1.5 คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงพื้นที่เพื่อค้นหา คัดกรอง โดยการตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และเยี่ยมบ้านของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสศ. ก าหนด 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องอยู่ในพื้นท่ีเพ่ือให้คณะกรรมการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้าน  

    7.1.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื ่อผู้มีสิทธิ ์เข้าค่ายโครงการ“ครูรักษ์(ถิ ่น) มข.”                

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th เว็บไซต์ https://ednet.kku.ac.th 

หรือเพจ : ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

   7.1.7 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ “ครูรักษ์(ถิ่น) 

มข.” ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยจะเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การท ากิจกรรม ที่พัก และอาหารทุกม้ือ หลังเสร็จสิ้นโครงการมหาวิทยาลัย

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 

เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน 

  ขั้นตอนที่ 2 สมัครเข้าระบบ TCAS 

  7.2 สมัครเข้าระบบ TCAS รอบท่ี 1 Portfolio (ออนไลน์) 

  เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการ “ครูรักษ์(ถิ่น) มข.” เรียบร้อยแล้ว 

ให้ผู้มสีิทธิ์เข้าค่ายสมัครเข้าระบบ TCAS รอบท่ี 1 Portfolio ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

https://admissions.kku.ac.th/
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  1 .  ส ม ั ค ร ด ้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย ก ร อ ก ข ้ อ ม ู ล ผ ่ า น ร ะ บ บ  Internet เ ข ้ า ไ ป ที่  

https://admissions.kku.ac.th โดยสมัครเลือกคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา)  ระหว่างวันที่ 22-25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หากผู้สมัครไม่ท าการเลือกคณะ/สาขาวิชา ในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่า

ผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนใน

พ้ืนที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” ประจ าปีการศึกษา 2566 

  2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน  350 บาท (ผู้สมัครรับผิดชอบค่าธรรรมเนียมการสมัคร

ด้วยตัวเอง) 

  3. พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ

ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน  

  4. ผ ู ้ สม ัครสามารถตรวจสอบการช  าระเง ินค ่ าสม ั ครและข ้ อม ูลการสม ัคร ได้ ที่  

https://admissions.kku.ac.th  (หลังจากที่ช าระเงินแล้ว 1 – 2 วัน) 

  5. ผู้สมัครควรเก็บส าเนาใบแจ้งการช าระเงินไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานการสมัคร 

  7.3 หลักฐานการสมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)   

  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม

ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนดจ านวน 1 รูป (รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครและต้อง

ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน)  

  2. ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.1) พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

  3. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

  4. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  5. ส าเนาบัตรประชาชน  หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    

  6. ให้ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครผ่านระบบการรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สแกน                 

ผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือว่าการ

สมัครเป็นโมฆะ) 

 7. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าคุณสมบัติครบถ้วนและตรง

ตามที่สาขาวิชาก าหนดไว้ กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดไม่

เป็นไปตามท่ีก าหนด คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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ข้อ 8  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา“โครงการสร้างโอกาส   

ทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื ้นที ่ห่างไกล เป็นครูร ุ ่นใหม่เพื ่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน                 

(โครงการครูร ัก(ษ์)ถ ิ ่น)” ประจ าปีการศึกษา 2566 ที ่ได ้ร ับการรับรองจาก กสศ. เพื ่อเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

ข้อ 9   วันยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล               

เป็นครูรุ ่นใหม่เพื ่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ ่น)” ประจ าปีการศึกษา 2566                

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

ข้อ 10  ประกาศรายช่ือเรียกผู้ได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจะพิจารณา

จากรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการค่าย “ครูรัก(ษ์)ถิ่น มข.” เสนอชื่อไปยัง กสศ. เพ่ือพิจารณาให้มีสิทธิ์ได้รับทุน

และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ในวันที่                

26 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

ข้อ 11 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  

ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2566 

 

ข้อ 12  วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. 

น ัก เ ร ี ยนย ืนย ันส ิทธ ิ ์ เ ข ้ าศ ึ กษา  ผ ่ านระบบ Clearing house ก ั บ  ทปอ .  ทาง เ ว ็ บ ไซต์                          

https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

ข้อ 13  วันสละสิทธิ์เข้าศึกษากับ ทปอ.  

นักเรียนที่ท าการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว

ในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป ทปอ. เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า

ศึกษาในรอบที่ 1 Portfolio ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR16zbzRxBgtVL7uAzDdzvZ6ElbbFRlvn-jpQyycRJooWuDO1DCIi4MqprQ
https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR16zbzRxBgtVL7uAzDdzvZ6ElbbFRlvn-jpQyycRJooWuDO1DCIi4MqprQ
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ข้อ 14 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษา “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” ประจ าปี

การศึกษา 2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

ข้อ 15  การรายงานตัวเข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ

นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ ่น)”             

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น              

         ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่

ห่างไกล เป็นครูรุ ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ ่น)” คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2566 ให้รายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซต์  http://reg.kku.ac.th  

และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ 

Mobile Banking ระหว่างวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  หากไม่ด าเนินการภายในวัน เวลาที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา

ส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ ่น)”      

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2566     

 

ข้อ 16  ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

           ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 

ต ่อ 315 โทรศัพท์ม ือถ ือ 091-861-7256 โทรสาร 0-4334-3454 หร ือที ่  Facebook : คร ูร ัก(ษ ์)ถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น          

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์) 

   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

http://reg.kku.ac.th/
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