
คู่มอืรบัสมคัรครูรกั(ษ์)ถิ�น รุน่ที� 3คู่มอืรบัสมคัรครูรกั(ษ์)ถิ�น รุน่ที� 3คู่มอืรบัสมคัรครูรกั(ษ์)ถิ�น รุน่ที� 3

ป�การศึกษา 2565ป�การศึกษา 2565ป�การศึกษา 2565

สาขาวชิาประถมศึกษาสาขาวชิาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



สารบัญสารบัญ

คุณสมบัติผู้สมัคร                            1  

กําหนดการคัดเลือก                          2           

ช่องทางการรับสมัคร                        3

เขตตําบลพื�นที�การรับสมัคร                 4

วิธีการสมัครในระบบออนไลน์              5

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร                 9

ที�อยู่ คณะศึกษาศาสตร์ มช.              13            

เรื�อง                              หน้า



ผู้ปกครองและผู้สมัครมีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
ตําบล ที�ตั�งของโรงเรียนที�จะไปบรรจุ

ไม่น้อยกว่า 3 ป� ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร

ครอบครัวมีรายได้เฉลี�ยไม่เกิน 
3,000 บาท/คน/เดือน 

หรือไม่เกิน 36,000 บาท/คน/ป�

ไม่มีความประพฤติที�ส่อว่าจะเป�น
อุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
และไม่มีความประพฤติเสื�อมเสียหรือ

บกพร่องในศีลธรรมที�ดี

มีเจตคติที�ดีต่อวิชาชีพครู
และประสงค์จะเป�นครูในพื�นที�

ท้องถิ�นของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัครคุณสมบัติผู้สมัคร

มีสัญชาติไทย

กําลังศึกษาอยู่ชั�นม.6 หรือเทียบเท่า 
และจะสําเร็จการศึกษา
ในป�การศึกษา 2564

มีเกรดเฉลี�ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 
ไม่ตํ�ากว่า 2.50

กรณีไม่ถึง 5 ภาคการศึกษา 
ให้ใช้เกรดเฉลี�ยสะสม 4 ภาคการศึกษา

**เมื�อได้รับเกรดเฉลี�ย 5 ภาคการศึกษาแล้ว
ให้นํามาแสดง**

มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรม
สร้างสรรค์เพื�อส่วนรวม
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27 กันยายน – 08 ตุลาคม 2564
เป�ดรับสมัคร

13 ตุลาคม 2564
การสัมภาษณ์ รอบที� 1 ผ่านระบบออนไลน์

16 ตุลาคม 2564 - 11 พฤศจิกายน 2564
การสัมภาษณ์  รอบที� 2 (การตรวจเยี�ยมบ้าน)

1 ธันวาคม 2564 –  14 ธันวาคม 2564
เป�ดรับฟ�งข้อทักท้วงผลการคัดเลือก

20 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที�ผ่านการคัดเลือก

อย่างเป�นทางการ 

กําหนดการคัดเลือกกําหนดการคัดเลือก

21 พฤศจิกายน 2564 - 23 พฤศจิกายน 2564
ผู้มีคุณสมบัติเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก
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01
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กันยายน - พฤศจกิายน

22

ธนัวาคม

24 พฤศจิกายน 2564
การคัดเลือกผู้รับทุน

07
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เขตตําบลพื�นที�การรับสมัคร

เชยีงราย 
โรงเรยีนบา้นทุ่งยาว ต.เเมเ่จยด์ ีอ.เวยีงป�าเป�า (1)
โรงเรยีนบา้นหนองผาํ ต.เเมส่รวย อ.เเมส่รวย (1)
โรงเรยีนเเมต่ะละวิทยา ต.สนัสล ีอ.เวยีงป�าเป�า (1)
โรงเรยีนบา้นหว้ยไร ่ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง (1)

น่าน 
โรงเรยีนบา้นดอนไพรวัลย ์ต.พงษ์ อ.สนัติสขุ
(1)
โรงเรยีนชุมชนบา้นนาตา ต.หนองเเดง
อ.เเมจ่รมิ (1)

พะเยา 
โรงเรยีนบา้นฮวก ต.ภูซาง อ.ภซูาง (1)

อุตรดิตถ์ 
โรงเรยีนบา้นน�าลัดสามคัค ีต.มว่ง
เจ็ดต้น อ.บา้นโคก (1)

เพชรบูรณ์
โรงเรยีนบา้นสะเดาะพงมติรภาพที� 229 
ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ (1)
โรงเรยีนบา้นถ�ามงคลชัย ต.น�ารอ้น อ.วิเชยีรบุร ี(1)
โรงเรยีนบา้นปางยาง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ ่(1)

ตาก 
โรงเรยีนบา้นพะเด๊ะ ต.พระธาตผุาเเดง อ.แมส่อด (1)
โรงเรยีนบา้นหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง (1)
โรงเรยีนบา้นห้วยบง ต.แมจ่ะเรา อ.แมร่ะมาด (1)

ลําปาง 
โรงเรยีนผาเเดงวิทยา ต.บา้นรอ้ง อ.งาว (1)

เเมฮ่่องสอน 
โรงเรยีนเขตพื�นที�การศกึษาอําเภอเมอืงเเมฮ่่องสอน ต.หว้ยผา,
ต.ห้วยปูลิง,ต.ผาบอ่ง อ.เมอืงเเมฮ่่องสอน (1)
โรงเรยีนบา้นเมืองเเปง ต.เมืองเเปง อ.ปาย (1)
โรงเรยีนบา้นเเมส่ะงา ต.หมอกจําเเป� อ.เมืองเเมฮ่่องสอน (1)
โรงเรยีนบา้นเเมล่ะ ต.ป�าเเป� อ.แมส่ะเรยีง (1)
โรงเรยีนบา้นเเมส่ะเรยีง ต.เเมส่ะเรยีง อ.แมส่ะเรยีง (1)
โรงเรยีนสังวาลยวิ์ทยา ต.เเมเ่หาะ อ.แมส่ะเรยีง (1)

เชยีงใหม่
โรงเรยีนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ์7 ต.โป�งเเยง
อ.เเมร่มิ (2)
โรงเรยีนบา้นโป�งเเยงใน ต.โป�งเเยง
อ.แมร่มิ (1)
โรงเรยีนวัดปางมะกล้วย ต.ป�าเเป� 
อ.แมเ่เตง (1)
โรงเรยีนบา้นปงวิทยาสรรค์ ต.หนองบวั
อ.ไชยปราการ (1)
โรงเรยีนบา้นยางเเก้ว ต.อมก๋อย 
อ.อมก๋อย (1)
โรงเรยีนบา้นเเจ่มหลวง ต.เเจ่มหลวง 
อ.กัลยาณิวัฒนา (1)

ครูรัก(ษ์)ถิ�น
โครงการสรา้งโอกาสทางการศกึษาสาํหรบันักเรยีนในพื�นที�หา่งไกล

เป�นครูรุน่ใหมเ่พื�อพฒันาคณุภาพโรงเรยีนของชุมชน

จํานวนโรงเรยีน

27
ตําบล

28

44



เข้าสู่เว็บไซต์ 
https://kruraktin.edu.cmu.ac.th/

คลิกที� 
"สมัครออนไลน์" 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

พร้อมสแกนเอกสารลําดับที� 1-5 เป�นไฟล์ PDF แนบรูปภาพตนเอง
รูปภาพบ้าน และวีดีโอในระบบรับสมัคร

คลิกที�เมนู 
"วิธีการรับสมัคร"

1.สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
2.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
3.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และเอกสารที�แสดงว่าจะสําเร็จการศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6
หรือเทียบเท่าในป�การศึกษา 2564
4.สําเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (รับรองสําเนาถูกต้อง)
5.เอกสารอื�น ๆ (ถ้ามี)
6.รูปภาพและคลิปวีดีโอ

ศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี�

55

5

วิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบวิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบ
การรับสมัครในระบบออนไลน์การรับสมัครในระบบออนไลน์  



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*ตําบลที�อยู่ตามภูมิลําเนาของผู้สมัคร
จะต้องตรงกับเขตพื�นที�การรับสมัคร

คลิกเมนู
 "ดําเนินการต่อ"

66

พร้อมอัพโหลด
1.เอกสารการสมัคร
(ต้องสแกนไฟล์เป�นไฟล์เดียว 
และเป�น PDF เท่านั�น)
2.วีดีโอแนะนําตัวเองและสภาพที�อยู่
อาศัย (3-5 นาที) 
3.ภาพถ่ายตนเองและที�พักอาศัย
**ขนาดไฟล์วีดิโอไม่เกิน 500 MB**

1

2

3

2

3

วิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบวิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบ
การรับสมัครในระบบออนไลน์การรับสมัครในระบบออนไลน์  



77
วิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบวิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบ

การรับสมัครในระบบออนไลน์การรับสมัครในระบบออนไลน์  
**เงื�อนไขในการส่งคลิปวีดีโอสั�น**



วิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบวิธีการกรอกและแนบเอกสารประกอบ
การรับสมัครในระบบออนไลน์การรับสมัครในระบบออนไลน์  

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

คลิกปุ�ม 
"ยืนยันการสมัคร"

การสมัครคัดเลือก
 ในระบบออนไลน์เสร็จสิ�น

คลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
ผู้เข้าสมัคร 

 (กรณีที�ไม่สามารถสมัครออนไลน์หรือติดขัดป�ญหาในการสมัคร
ให้ติดต่อ อาจารย์ ดร. วิชญา ผิวคํา  เบอร์ 087-303-4228)

*เมื�อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
หากต้องการแก้ไขข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�

88

 
หากปรากฏชื�อนักเรียน

แสดงว่าการสมัคร
สมบูรณ์



ตัวอย่างระบบรับสมัครตัวอย่างระบบรับสมัคร
และรายละเอียดการกรอกข้อมูลและรายละเอียดการกรอกข้อมูล
ผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์

99



(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

รายได้ครัวเรือนเฉลี�ย
ต้องไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ/คน/ป�

ข้อมูลส่วนไหนไม่มี
ให้กรอก -

แม่นาวาง แม่อาย

เชียงใหม่ 50280

แม่นาวาง แม่อาย

เชียงใหม่ 50280

เกรดเฉลี�ยสะสม ต้องไม่ตํ�ากว่า 2.50 
หากตํ�ากว่า 2.50 

ท่านไม่มีคุณสมบัติในการสมัคร

1010



รูปภาพชัดและถ่ายให้เห็น
ทุกบริเวณที�กําหนด

เลือกช่องทาง
การสมัครของท่าน

กรณีอาศัยอยู่บ้านตนเอง
ไม่ต้องกรอก

(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล)

กรอกข้อมูลครบถ้วน
จึงจะกดดําเนินการต่อ

1111



ตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี�ถ้วนอีกรอบ
ว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่

จากนั�นคลิกปุ�มยืนยันข้อมูลและยืนยันการสมัคร

(ตัวอย่างระบบและวิธีการกรอกข้อมูล) 1212



หากพบป�ญหากรณไีมส่ามารถสง่ไฟล์หรอื
คลิปวดีโีอได ้สามารถติดต่อ  

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

อาจารย ์ดร. วชิญา ผวิคํา 
โทร 087-303-4228
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