
 
 

 
  
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง การรับสมัครเขา้ร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาํหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 

เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคณุภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564 
         __________________________ 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าร่วม
โครงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จึงประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 เฉพาะพื้นที่ในตําบลและ
จังหวัดที่แนบท้ายประกาศดังนี ้

1. สาขาวิชาที่รับสมคัร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

2. คุณสมบัติผูส้มัคร 
ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัต ิดังนี ้
2.1 เป็นผูม้ีสัญชาติไทย 
2.2 เป็นผูท้ี่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 
2.3 เป็นนักเรยีนยากจนตามความหมายในประกาศนี้ 
2.4 เป็นผูท้ี่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทนุ มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลซึ่ง      

เป็นที่ต้ังของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสําเร็จการศึกษา ตามบัญชี
รายชื่อท้ายประกาศนี้ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร 

2.5 เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ไม่ตํ่ากว่า 2.50 

2.6 เป็นผูม้ีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็น
ท้องถิ่นของตน 

2.7 เป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ส่วนรวม 
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2.8 เป็นผู้ที่มีความประพฤติด ีไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 
2.9 เป็นผูท้ี่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรอืบกพร่องในศีลธรรมอันด ี

3. ขั้นตอนการสมัคร 
3.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ส่วนที่ 1) เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 2, 3       

และ 4) และใบ กสศ.01 จากเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/krurakthin และกรอกข้อมูลใน
เอกสารที่ดาวน์โหลดให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมสแกนเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ PDF และ
อัพโหลดผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/krurakthin ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากมหาวิทยาลัย หลังจากที่ส่งเอกสาร
ภายใน 1 วัน  

3.2 หลังจากทีไ่ด้รับอีเมล์ตอบกลับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสาร 
ประกอบการสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตามที่อยู่ท้ายประกาศ ทั้งนี ้มหาวิทยาลัย 
จะถือเอาวันที่ตราไปรษณีย์ประทับในวันส่ง ประกอบด้วย  

3.2.1 ใบสมัคร (ส่วนที ่1)  
3.2.2 เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 2 , 3 และ 4)  
3.2.3 ใบ กสศ.01 
3.2.4 ใบรายงานผลการศึกษา  
3.2.5 สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.2.6 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.2.7 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.2.8 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้อํานวยการสถานศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
3.2.9 สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําบล พรอ้มเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  

หมายเหต ุ
กรณีส่งใบสมัคร สําเนาหลักฐานการสมัครถงึมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามกําหนดหรือขาด

หลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พจิารณาใบสมัคร สําเนาหลักฐานการสมัคร  
 
 
 

 
 
 

 /4. การคัดกรอง... 

กรุณาส่ง  นางสาวรอกเียาะ หะยีอาแว  
  โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  คณะศึกษาศาสตร์ (ใบสมคัรครูรัก(ษ์)ถิ่น)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
  181 ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000 
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4. การคัดกรองและคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
การคัดกรองและคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุน เพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความ
โปร่งใส ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

5. ประกาศผลการคัดเลือกผูไ้ด้รับทุน 
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

6. เงื่อนไขการรับทุน 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 
ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 073-331301, 
086-4892968 หรือศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/krurakthin 

ประกาศ ณ วันที่   17  กันยายน พ.ศ. 2563  
 
 
 

(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)  
คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edu.psu.ac.th/krurakthin


  
(สําเนา)  

 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง การรับสมัครเขา้ร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสาํหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
เป็นครูรุน่ใหม่เพื่อพัฒนาคณุภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564 
         __________________________ 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้าร่วม
โครงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จึงประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 เฉพาะพื้นที่ในตําบลและ
จังหวัดที่แนบท้ายประกาศดังนี ้

1. สาขาวิชาที่รับสมคัร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการประถมศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ป ี

2. คุณสมบัติผูส้มัคร 
ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัต ิดังนี ้
2.1 เป็นผู้มีสญัชาติไทย 
2.2 เป็นผู้ทีส่ําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 
2.3 เป็นนักเรยีนยากจนตามความหมายในประกาศนี้ 
2.4 เป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลซึ่ง      

เป็นที่ต้ังของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสําเร็จการศึกษา ตามบัญชี
รายช่ือท้ายประกาศน้ี ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร 

2.5 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
ไม่ตํ่ากว่า 2.50 

2.6 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็น
ท้องถิ่นของตน 

2.7 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ส่วนรวม 
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2.8 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 
2.9 เป็นผู้ที่ไมม่ีความประพฤติเสื่อมเสียหรอืบกพร่องในศีลธรรมอันด ี

3. ขั้นตอนการสมัคร 
3.1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร (ส่วนที่ 1) เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 2, 3 

และ 4) และใบ กสศ.01 จากเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/krurakthin และกรอกข้อมูลใน
เอกสารที่ดาวน์โหลดให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมสแกนเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ PDF และ
อัพโหลดผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/krurakthin ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากมหาวิทยาลัย หลังจากที่ส่งเอกสาร
ภายใน 1 วัน  

3.2 หลังจากทีไ่ด้รับอีเมล์ตอบกลับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสาร 
ประกอบการสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตามที่อยู่ท้ายประกาศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
จะถือเอาวันที่ตราไปรษณีย์ประทับในวันส่ง ประกอบด้วย  

3.2.1 ใบสมัคร (ส่วนที ่1)  
3.2.2 เอกสารประกอบการสมัคร (ส่วนที่ 2 , 3 และ 4)  
3.2.3 ใบ กสศ.01 
3.2.4 ใบรายงานผลการศึกษา  
3.2.5 สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.2.6 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.2.7 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  
3.2.8 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้อํานวยการสถานศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
3.2.9 สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําบล พรอ้มเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง  

หมายเหต ุ
กรณีส่งใบสมัคร สําเนาหลักฐานการสมัครถงึมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามกําหนดหรือขาด

หลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พจิารณาใบสมัคร สําเนาหลักฐานการสมัคร  
 
 
 

 
 
  

/4. การคัดกรอง... 

กรุณาส่ง  นางสาวรอกเียาะ หะยีอาแว  
  โครงการครรูัก(ษ์)ถ่ิน  คณะศึกษาศาสตร์ (ใบสมคัรครูรัก(ษ์)ถิ่น)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
  181 ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล 
  อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000 
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4. การคัดกรองและคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
การคัดกรองและคัดเลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกองทุน เพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความ
โปร่งใส ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

5. ประกาศผลการคัดเลอืกผูไ้ด้รับทุน 
วันที่ 30 ธันวาคม  2563 

6. เงื่อนไขการรับทุน 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 
ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  หมายเลขโทรศัพท์ 073-331301, 
086-4892968 หรือศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/krurakthin 

ประกาศ ณ วนัที ่  17  กันยายน  พ.ศ. 2563  
 

ลงชื่อ         เอกรินทร์ สังข์ทอง 
(รองศาสตราจารย ์ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 
 

   
              สําเนาถูกต้อง 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล)    ยุพดี ร่าง 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ           รอกีเยาะ  พิมพ์/ทาน 
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