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่ ่โครงการผลิตครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่

โดยโดย

นางสาววฒันาพร  สุขพรต

ผอ้ํานวยการสาํนกันโยบายและแผนการอดมศึกษาู ุ

ในการประชมุสภาคณบดีคณะครุศาสตรศ์ึกษาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย

วนัที ่7 เมษายน 2559

1

ณ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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คดัเลือก นร./นศ. 

่ ไ ่

ศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพครู บรรจุทดแทน สถาบนัฝ่ายผลิต

ไ ่ ้2 เกรดเฉลียไม่ตํากว่า 3.00 

เขา้ร่วมโครงการ

ระดบัปริญญาตรี 

และ ป.บณัฑิต

อตัราเกษียณ

ตามภูมิลาํเนา

ไปเยียมเยือน ชี้แนะ

ช่วงแรกการบรรจุ
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1. ระบบการผลิต

   ผลิตครูระบบจํากดัรบั ดว้ยการใหทุ้นการศึกษาและ/หรือประกนัการมีงานทํา

้ ่ ่ ้   คดัเลือกผูเ้รียนในพื้ นทีด่ว้ยระบบกลางทีค่ดัเลือกพรอ้มกนัทั้งประเทศ

   ระหว่างศึกษามีการพฒันาศกัยภาพและทกัษะความเป็นครู

เมือ่สาํเร็จการศึกษาบรรจเป็นขา้ราชการคร ตําแหน่งครผช้่วย ในผ้เมอสาเรจการศกษาบรรจุเปนขาราชการครู ตาแหนงครูผูชวย ในผู

ลาํเนา

       ของผูเ้รียน 
3

ู

 

ดึงดูดคนดีคนเก่ง เขา้มาศึกษาวิชาชีพครูู ู

ดว้ยหลกัสูตรและกระบวนการที่เนน้การปฏิบตัิการฝึกอบรมที่เขม้ขน้
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2. สาขาวิชาและพื้นทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการของหน่วยผูใ้ชค้รู ไดแ้ก่ 

    สพฐ   สอศ  กทม  กศน    สพฐ.  สอศ. กทม. กศน.

3. คดัเลือกสถาบนัอุดมศึกษาทีม่ีความเชี่ยวชาญและมีศกัยภาพเป็น

ั ิ โ ํ ึ ึ ื้ ี ่ ป็ ั (  )     สถาบนัผลิตครู โดยคํานงึถงึพนืทีเป็นหลกั (Area Based) 

4. มีการพฒันาศกัยภาพและทกัษะและความเป็นครูในระหว่างเรียน

ใ ึ ไ่ ้ ื4     วิชาชีพครูในสถาบนัอดุมศึกษาทีไดร้บัการคดัเลือกร่วมกบั

    สถานศึกษาทีไ่ปปฏิบตัิการสอน
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5. สถาบนัอดุมศึกษาทีไ่ดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นสถาบนัฝ่ายผลิต จะตอ้ง

    เยีย่มเยอืน ชี้แนะ จดักิจกรรมต่างๆ ใหก้บัผเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ที่    เยยมเยอน ชแนะ จดกจกรรมตางๆ ใหกบผูเขารวมโครงการฯ ท

    สาํเร็จการศึกษาแลว้บรรจุเป็นขา้ราชการครู ใหส้ามารถปรบัตวักบั

    สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาทีไ่ปบรรจ เพือ่ใหป้ระสบความสําเร็จุ

    ในการเป็นครูในถิน่ฐานของตนเอง ในช่วงแรกของการบรรจุเป็น

    ขา้ราชการครู (Beginning Teacher) โดยร่วมมือในลกัษณะเครือข่ายู

    กบัสถานศึกษาทีบ่รรจุ อย่างนอ้ย 2 ปี
5
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6.  การใหทุ้นการศึกษาและ/หรือการประกนัมีงานทํา

     ผท้ีไ่ดร้บัการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการทกคนไดร้บัการประกนั     ผูทไดรบการคดเลอกเขารวมโครงการทุกคนไดรบการประกน

         การมีงานทํา และสามารถกูเ้งิน กยศ.เป็นลาํดบัตน้

    ในพื้ นทีท่ีม่ีความขาดแคลนครมาก พื้ นทีช่ายขอบจงัหวดั พื้ นทีใ่น    ในพนททมความขาดแคลนครูมาก พนทชายขอบจงหวด พนทใน

         เขตพเิศษเฉพาะกิจ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นพื้ นทีพ่เิศษ 

         มีการสนบัสนนทนการศึกษาใหก้บัผูท้ีม่ีภูมิลาํเนาตรงกบัพื้ นทีพ่เิศษุ ุ ู ู

         และผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ ในอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัรา

         ของการคดัเลือกผูส้าํเร็จชั้น ม.6/ปวช. ตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2559

6

ู ุ
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ั7. การผูกพนั 

        - เมือ่สาํเร็จการศึกษาแลว้ บรรจุในภูมิลําเนาเดิม เนน้เขตพื้ นทีก่ารศึกษา

           ทีผ่เ้ขา้ร่วมโครงการมีภมิลาํเนาเป็นลาํดบัแรก หากในเขตพื้ นทีก่ารศึกษา           ทผูเขารวมโครงการมภูมลาเนาเปนลาดบแรก หากในเขตพนทการศกษา

           ไม่มีคนสมคัร จะพจิารณาผูส้มคัรในจงัหวดัเดียวกนัเป็นลาํดบัถดัไป

        - กรณีรบัทน ป ตรี (พื้ นทีพ่เิศษ) ตอ้งบรรจครอย่างนอ้ย 5/10 ปี          กรณรบทุน ป.ตร (พนทพเศษ) ตองบรรจุครูอยางนอย 5/10 ป 

           หากขอลาออกจากโครงการ หรือไม่บรรจุเขา้รบัราชการ ตอ้งชดใชทุ้น

           ทั้งหมดพรอ้มเบี้ ยปรบัอีก 1 เท่า

        - กรณี ป.ตรี รูปแบบการประกนัการมีงานทํา ตอ้งบรรจุครูในพื้ นที่

           อย่างนอ้ย 5 ปี หากขอลาออกจากโครงการ หรือไม่บรรจุเขา้รบั

7

           ราชการ ตอ้งชดใชเ้งิน 200,000 บาท
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8.  เมือ่บรรจุเขา้รบัราชการครูเป็นระยะเวลา 3 ปี แข่งขนัเขา้รบัทุนการศึกษา

     ต่อ ป.โท ทางการสอน จํานวน 100 ทน/ร่นุ / ุ

     - ทุนศึกษาต่อในประเทศ 50 ทุน/รุ่น เมือ่สาํเร็จการศึกษาตอ้งชดใชทุ้น

        ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เท่าของเวลาทีศ่ึกษา        ในสถานศกษาเปนระยะเวลา 1 เทาของเวลาทศกษา

     - ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 50 ทุน/รุ่น เมือ่สาํเร็จการศึกษาตอ้ง

        ชดใชท้นในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาทีศ่ึกษา        ชดใชทุนในสถานศกษาเปนระยะเวลา 2 เทาของเวลาทศกษา

     

8

     



08/04/59

9

9.  หากสาขาวิชาใด/วิชาเอกใดไม่มีการจดัการเรียนการสอนระดบั

ป ี ั ปี ใ ใ้ ้ ั ป ั ิ ิ ี โ ี     ป.ตรีหลกัสูตร 5 ปี ใหใ้ชห้ลกัสูตร ป.บณัฑิตวิชาชีพครู โดยมี

     การสนบัสนุนเช่นเดียวกบัหลกัสูตร ป.ตรี 5 ปี

 ใ ้ ้ ํ ็ ึ ิ ้ ิ  ์ ิ ์10. ใหผูสาเรจการศึกษาสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร

      ภาษาต่างประเทศ สามารถเขา้มาเป็นครู โดยเรียนหลกัสูตร 

      ป บณัฑิตวิชาชีพคร       ป.บณฑตวชาชพครู 9
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11. ค่าใชจ้่ายโครงการทีข่อรบัการสนบัสนุน

      - ทน ป ตรี ในประเทศ      อตัราเหมาจ่าย   100 000  บาท/คน/ปี       ทุน ป.ตร ในประเทศ      อตราเหมาจาย   100,000  บาท/คน/ป

      - ทุน ป.โท ในประเทศ      อตัราเหมาจ่าย    289,400  บาท/คน/ปี

      - ทน ป.โท ต่างประเทศ    อตัราเหมาจ่าย 1,547,500  บาท/คน/ปี       ทุน ป.โท ตางประเทศ    อตราเหมาจาย 1,547,500  บาท/คน/ป

      - งบพฒันาศกัยภาพและทกัษะความเป็นครูในระหว่างเรียน และ

         ในช่วงแรกของการบรรจเขา้รบัราชการ  อตัรา 5,000 บาท/คน/ปีุ , / /

     

10
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1. ผลติครูระบบจาํกดัรบัในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจาํเป็นต่อการศึกษาขัน้พื้นฐาน

   และอาชีวศึกษาของประเทศ โดยมีงานวจิยัเป็นพื้นฐานรองรบัการดาํเนินงาน   และอาชวศกษาของประเทศ โดยมงานวจยเปนพนฐานรองรบการดาเนนงาน

2. ผลติครูที่มีความรูค้วามสามารถ เชี่ยวชาญทางวชิาชีพ และมีอดุมการณ์ในวชิาชีพครู

   ดว้ยหลกัสตรและกระบวนการที่เนน้การปฏบิตัแิละการฝึกอบรมที่เขม้ขน้   ดวยหลกสูตรและกระบวนการทเนนการปฏบตและการฝกอบรมทเขมขน

3. เพือ่พฒันาสถานศึกษาสงักดั สพฐ. สอศ. กทม. และ กศน. โดยผ่านกระบวนการ

   ฝึกปฏบิตักิารสอนวชิาชีพครในลกัษณะเครอืข่ายระหว่างคณะครศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์11    ฝกปฏบตการสอนวชาชพครูในลกษณะเครอขายระหวางคณะครุศาสตร/ศกษาศาสตร

   กบัสถานศึกษา
 11
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ปี พ.ศ.บรรจุ หน่วยงานผูใ้ชค้รูจดัสรรอตัราการบรรจุ

 สพฐ. 

(รอ้ยละ 25 ของอตัราเกษียณ)

สอศ.

(รอ้ยละ 35 ของอตัราเกษียณ)

กทม กศน. รวม

 ต.ค.59 3,845 224 10 4,079

ต.ค.60 4,830 245 100 10 5,185

ต.ค.61 5,144 292 95 10 5,541

ต.ค.62 5,493 337 1000 10 5,940

12

ต.ค.63 5,504 369 95 10 5,978

ต.ค.64 5,231 295 100 10 5,636

ต.ค.65 4,574 250 105 10 4,939
 12

ต.ค.66 4,091 191 10 4,292

ต.ค.67 3,555 138 10 3,703

ต.ค.68 2,959 112 10 3,081ต.ค.68 2,959 112 10 3,081

รวม 45,226 2,453 595 100 48,374

รอ้ยละ 93.49 5.07 1.22 0.002 100
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ปีที่

่

ปีที่สาํเรจ็ ปี พ.ศ. อตัราที่บรรจุ

เป้าหมาย เริ่ม

ศึกษา

การศึกษา บรรจุ สพฐ. สอศ. กทม. กศน. รวม

1. นศ.ชัน้ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 2554 ก.ค.59 ต.ค.59 3,845 224 10 4,079

2. นศ.ชัน้ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 2555 ก.ค.60 ต.ค.60 4,830 245 100 10 5,185

3. นศ.ชัน้ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 2556 ก.ค.61 ต.ค.61 5,144 292 95 10 5,541

้ ่ ึ

13

4. นศ.ชนัปีท ี2 ปีการศึกษา 2558 2557 ก.ค.62 ต.ค.62 5,493 337 1000 10 5,940

5. นศ.ชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 2558 ก.ค.63 ต.ค.63 5,504 369 95 10 5,978

6  ผส้าํเรจ็การ ม 6/ปวช 2559 ก ค 64 ต ค 64 5,231 295 100 10 5,636
 13 6. ผูสาเรจการ ม.6/ปวช 2559 ก.ค.64 ต.ค.64 5,231 295 100 10 5,636

7. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2560 ก.ค.65 ต.ค.65 4,574 250 105 10 4,939

8. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2561 ก.ค.66 ต.ค.66 4,091 191 10 4,292

9. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2562 ก.ค.67 ต.ค.67 3,555 138 10 3,703

10. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2563 ก.ค.68 ต.ค.68 2,959 112 10 3,081



08/04/59

14

เป้าหมาย
ปีที่เริ่ม

ศึกษา

ระยะเวลา

เขา้ร่วม

โครงการ

ปีที่สาํเรจ็

การศึกษา

ปี พ.ศ. 

บรรจุ

อตัราที่บรรจุ รอ้ยละ5 

ที่จดัสรร

ทนุการศึกษาสพฐ. สอศ. กทม. กศน. รวม

1. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2559 5 ปี ก.ค.64 ต.ค.64 5,231 295 100 10 5,636 281

2. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2560 5 ปี ก.ค.65 ต.ค.65 4,574 250 105 10 4,939 246

3  ผส้าํเรจ็การ ม 6/ปวช 2561 5 ปี ก ค 66 ต ค 66 4 091 191 10 4 292 214

14

3. ผูสาเรจการ ม.6/ปวช 2561 5 ป ก.ค.66 ต.ค.66 4,091 191 10 4,292 214

4. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2562 5 ปี ก.ค.67 ต.ค.67 3,555 138 10 3,703 185

5. ผูส้าํเรจ็การ ม.6/ปวช 2563 5 ปี ก.ค.68 ต.ค.68 2,959 112 10 3,081 154

 14
รวม 5 รุน่ 20,410 986 205 80 21,651 1,080



08/04/59

15

ปี พ ศ บรรจ ปีที่ศึกษาต่อ
ประเภททนุ

ป พ.ศ.บรรจุ ปทศกษาตอ
ทนุในประเทศ ทนุตา่งประเทศ รวม

ต.ค.59 ต.ค.62 50 50 100

ต ค 60 ต ค 63 50 50 100ต.ค.60 ต.ค.63 50 50 100

ต.ค.61 ต.ค.64 50 50 100

ต.ค.62 ต.ค.65 50 50 100

15

ต.ค.63 ต.ค.66 50 50 100

ต.ค.64 ต.ค.67 50 50 100

ต ค 65 ต ค 68 50 50 100 15 ต.ค.65 ต.ค.68 50 50 100

ต.ค.66 ต.ค.69 50 50 100

ต.ค.67 ต.ค.70 50 50 100

ต.ค.68 ต.ค.71 50 50 100

รวม 10 รุน่ 500 500 1,000
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รูปแบบคณะอนุกรรมการ จํานวน 2 ชดุ

     1  คณะอนกรรมการบริหารโครงการ      1. คณะอนุกรรมการบรหารโครงการ 

         เลขาธิการ กกอ. เป็นประธาน  รองเลขาธิการ กกอ. เป็นรองประธาน

         ผท้รงคณวฒิ และผแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง          ผูทรงคุณวุฒ และผูแทนหนวยงานทเกยวของ 

         สนผ. สกอ. เป็นฝ่ายเลขานุการ

     2. คณะอนกรรมการคดัเลือกสถาบนัฝ่ายผลิตและผเ้ขา้ร่วมโครงการุ ู

         ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นประธาน ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

         สนผ. สกอ. เป็นฝ่ายเลขานุการ
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 2 ชดุ ในเดือนเมษายน 

2 ขอความอนเคราะหข์อ้มลของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง2. ขอความอนุเคราะหขอมูลของหนวยงานทเกยวของ

       - สถาบนัฝ่ายผลิต ขอ้มูลนกัศึกษา จํานวนทีผ่ลิตในแต่ละสาขาวิชา

                               และจํานวนนกัศึกษาทีม่ีผลการเรียน 3.00                               และจานวนนกศกษาทมผลการเรยน 3.00

       - สมอ. สกอ. ขอ้มูล IQA รายหลกัสูตร ใน Che online

- กคศ. พื้ นทีพ่เิศษ

       - คุรุสภา การรบัรองหลกัสูตร

       - สทศ. การจดัสอบและการใชค้ะแนน O-net , GAT , PA   

17



08/04/59

18

18


