
โครงการ  โครงการทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยรับผิดชอบโครงการ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวเรวดี  เสนแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล 
   2. น.ส.ณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน นักทรัพยากรบุคคล 
    3. นายนฤพนธ์   เพ็ชรแก้ว     พนักงานราชการ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  3 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 
สนองกลยุทธ์ที่   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2561 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา       
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมย่อยทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น โดยมอบให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1              
เป็นจ านวนเงิน 1,000,000  บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถ และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงก าหนดการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว    

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมี
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
 2.3 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ    
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 2.4 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่ีมีความต้องการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้พัฒนาตนเองและศึกษาต่อสามารถน าความรู้         
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 



4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทุนการศึกษาฯ 
2.  ด าเนินการรับสมัคร 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับ  
     ทุนการศึกษา 
4.  ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ 
     ทุนการศึกษา 
5.  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ 
6.  จัดท าสัญญารับทุนการศึกษาฯ 
7.  มอบกลุ่มการเงินด าเนินการจัดสรรให้ผู้รับ 
     ทุนการศึกษา 

ม.ค.-ก.พ. 62 
ก.พ.62 
ก.พ.62 
 
ก.พ.62 
 
มี.ค.62 
มี.ค.62 
มี.ค.62 
 

ก.ค.-ส.ค.62 
ส.ค.62 
ส.ค.62 
 
ส.ค.62 
 
ก.ย. 62 
ก.ย. 62 
ก.ย. 62 

นางสาวเรวดี  เสนแก้ว  
น.ส.ณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน 
นายนฤพนธ์   เพ็ชรแก้ว     

5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

6. งบประมาณ 
 6.1 ใช้งบประมาณจาก โครงการทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  1,000,000 บาท 
 

กิจกรรม/รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรมที่ 1  มอบทุนการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
-ระดับปริญญาโท   ทุนละ 50,000 บาท 
-ระดับปริญญาเอก  ทุนละ 10,0000 บาท 

 
 

1,000,000 
 

รวม 1,000,000 
 

ถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องท่ีใช้ 

จ านวนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-  แบบประเมินโครงการ 

 
  



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้        
มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ความสามารถ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวเรวดี  เสนแก้ว) 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายณัฎฐ์พัชร์  ศรีสังข์) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 



 
ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

ท่ี  41 /2562 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกทุนกำรศึกษำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
------------------------------------------------------- 

   ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2561 
แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ           
ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กิจกรรมหลักพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ  ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กิจกรรมย่อยทุนกำรศึกษำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรศึกษำ
สูงขึ้น โดยมอบให้ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 เป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000  บำท 
เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรศึกษำสูงขึ้น   
   เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือกทุนกำรศึกษำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย 
 1. นำยณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข์  รองผอ.สพป.นธ.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีผอ.สพป.นธ.1  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  รองผอ.สพป.นธ.1     รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยอับดุลรอแมง  อำแวเงำะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลูโบะดำโต๊ะ  กรรมกำร 
  4. นำยอำซือลัน  มำมะ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโต๊ะนอ   กรรมกำร 
 5. นำยอุดม  ยอดจันทร์  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 6. นำงสำวดรุณี  จันทร์แก้ว  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำร 
 7. นำงสำวเรวดี  เสนแก้ว  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8. นำงสำวณัฐกฤตำ  โอชำอัมพวัน   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 9. นำยนฤพนธ์  เพ็ชรแก้ว   พนักงำนรำชกำร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังพิจำรณำคัดเลือกทุนกำรศึกษำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเสนอช่ือให้จังหวัดนรำธิวำสด ำเนินกำรต่อไป 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันท่ี 22 กุมภำพันธ์  2562 
 

(นำยณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข์) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ปฏิบัติหน้ำท่ี 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
โครงการทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

**************** 

  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร
ทุนกำรศึกษำส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้พัฒนำศักยภำพ ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โปร่งใส  ยุติธรรม  และตอบสนอง
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1      
โดยคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้รับทุนกำรศึกษำ  ประจ ำปี 2562  ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก ดังนี้ 
  1. หลักเกณฑ์ 

       1.1  ทุนกำรศึกษำมี  2  ระดับ  คือ 
    - ระดับปริญญำโท   ทุนละไม่เกิน    50,000.-  บาท 
    - ระดับปริญญำเอก   ทุนละไม่เกิน  100,000.-  บาท 
       1.2  ลักษณะทุนกำรศึกษำเป็นทุนให้ครั้งเดียวตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ 
       1.3  กำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้ขอรับทุนในระดับใด  จ ำนวนกี่ทุน  ทุนละเท่ำใด    
ให้ข้ึนอยู่กับกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ  ตำมข้อ 2.3 แต่จะต้องไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรให้    
แต่ละส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
        1.4  ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนกำรศึกษำต้องเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมและเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ซึ่งปฏิบัติงำนในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่ น้อย
กว่ำ  4  ปี  ไม่นับเวลำทวีคูณ  โดยนับถึงวันท่ี 15 มิถุนำยน 2562  
       1.5  ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนกำรศึกษำ  ต้องเป็นผู้ท่ีเข้ำศึกษำต่อในสถำนศึกษำ และในสำขำวิชำท่ี ก.ค.ศ.  
รับรองคุณวุฒ ิ
       1.6  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำใด  ให้มี
สิทธิ์สมัครขอรับทุนกำรศึกษำจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในวันสมัคร 
       1.7  ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้ได้ทุนกำรศึกษำ  จะได้รับเงินทุนเมื่อได้ลงทะเบียนเรียนและ
จัดท ำสัญญำกำรรับทุนกำรศึกษำ  ตำมแบบสัญญำแนบท้ำยหลักเกณฑ์นี้ 
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       1.8  ผู้ท่ีได้รับทุนกำรศึกษำ  จะต้องอยู่ปฏิบัติงำนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จนกว่ำจะจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร กรณีย้ำยไปปฏิบัติรำชกำรนอกเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  ก่อนศึกษำจบหลักสูตรหรือไม่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร  ผู้รับทุนต้องใช้ทุนคืนตำม ท่ีก ำหนดตำมสัญญำ 

       1.9 ต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับทุนตำมโครงกำรนี้มำก่อน 

  2. วิธีการ 
       2.1  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแจ้งหรือประกำศรำยละเอียดกำรขอรับทุนกำรศึกษำ ให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบโดยท่ัวกัน 
       2.2  ให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนกำรศึกษำ  ยื่นค ำขอรับทุนกำรศึกษำ พร้อมเอกสำรหลักฐำนท่ี
เกี่ยวข้อง  ตำมแบบค ำขอรับทุนกำรศึกษำ  ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำก ำหนด 
       2.3  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกทุนกำรศึกษำ  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  7  คน  ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เป็นประธำนกรรมกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี เป็นรองประธำนกรรมกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และบุคคลท่ีมีควำม
เหมำะสมเป็นกรรมกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรรมกำรและเลข ำนุกำร 
เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       2.4  ให้คณะกรรมกำรฯ  ตำมข้อ  2.3  ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเ ลือกตำม            
ควำมเหมำะสม  โดยค ำนึงถึงควำมโปร่งใส  ควำมยุติธรรม  และขวัญก ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ 
 

*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 
ตามโครงการทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในเขตพื้นทีพ่ิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

........................................ 
 

1.  อำยุรำชกำร 
    1   -   5   ปี   ได้ 3    คะแนน 
    6   -  10   ปี   ได้ 6    คะแนน 
   11   -  15  ปี   ได้ 9    คะแนน 
   16   -  20  ปี   ได้ 12   คะแนน 
   20   ปีข้ึนไป   ได้ 15   คะแนน 
  

2.  ระยะเวลำท่ีรับรำชกำรอยู่ในเขตพื้นท่ีพิเศษ  
    (จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตูล และ 4 อ ำเภอ  ในจังหวัดสงขลำ) 
     4   -   6   ปี   ได้ 2    คะแนน 
     7   -   9   ปี   ได้ 4    คะแนน 
   10   -  12   ปี   ได้ 6    คะแนน 
   13   -  15   ปี   ได้ 8    คะแนน 
   16   ปีข้ึนไป   ได้ 10   คะแนน 
  

3.  ระยะเวลำท่ีรับรำชกำรอยู่ในจังหวัดนรำธิวำส 
   ต่ ำกว่ำ   5   ปี   ได้ 3    คะแนน 
     5   -   8   ปี   ได้ 6    คะแนน 
     9   -  11   ปี   ได้ 9    คะแนน 
   12   -  14   ปี   ได้ 12   คะแนน 
   15   ปีข้ึนไป   ได้ 15   คะแนน 
 

4.   ประเภทของกำรศึกษำต่อ 
   ใช้เวลำรำชกำรเต็มเวลำ  ได้ 9    คะแนน 
   ใช้เวลำรำชกำรบำงส่วน  ได้ 12    คะแนน 
   ไม่ใช้เวลำรำชกำร  ได้ 15   คะแนน 
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5.   สำขำท่ีเข้ำศึกษำต่อ 
   สำขำใหม่ และต่ำงสำยงำน ได้ 6    คะแนน 
   สำขำเดิม และต่ำงสำยงำน ได้ 9    คะแนน 
   สำขำใหม่ และอยู่ในสำยงำน ได้ 12    คะแนน 
   สำขำเดิม และอยู่ในสำยงำน ได้ 15   คะแนน 
 
หมายเหตุ 
 

 สาขาใหม่ หมำยถึง สำขำ หรือวิชำเอก ท่ีไม่ใช่เป็นสำขำ/วิชำเอก ท่ีเรียนจบในระดับปริญญำตรี/ปริญญำโท  
เช่น จบวิชำเอกภำษำไทย แต่ไปเรียนต่อวิชำบริหำรกำรศึกษำ  

 สาขาเดิม หมำยถึง สำขำ หรือวิชำเอก ท่ีเรียนจบในระดับปริญญำตรี/ปรญิญำโท  เช่น จบวิชำเอก
ภำษำไทย และไปเรียนต่อวิชำภำษำไทย 
 ต่างสายงาน  หมำยถึง ไม่ใช่สำยงำนท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน  เช่น  เป็นครูแต่มำเรียนต่อวิชำบริหำรกำรศึกษำ  
 อยู่ในสายงาน  หมำยถึง  เป็นสำยงำนท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในปัจจุบัน  เช่น เป็นผู้บริหำร และเรียนต่อวิชำ
บริหำรกำรศึกษำ 
 
6.   กำรเป็นคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
   ระดับโรงเรียน   ได้ 2      คะแนน 
   ระดับกลุ่มโรงเรียน  ได้ 4      คะแนน 
   ระดับอ ำเภอ   ได้ 6      คะแนน 
   ระดับเขตพื้นท่ีหรือจังหวัด  ได้ 8      คะแนน 
   สูงกว่ำระดับเขตพื้นท่ีหรือจังหวัด ได้ 10     คะแนน 
 
7. กำรได้รับรำงวัลเชิดชูเกียรติท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
   ระดับโรงเรียน   ได้ 4      คะแนน 
   ระดับกลุ่มโรงเรียน  ได้ 8      คะแนน 
   ระดับอ ำเภอ   ได้ 12     คะแนน 
   ระดับเขตพื้นท่ีหรือจังหวัด  ได้ 16     คะแนน 
   สูงกว่ำระดับเขตพื้นท่ีหรือจังหวัด ได้ 20     คะแนน 
 

……………………………………….……… 
 
 



 
 



ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนง โรงเรียน โทรศัพท ทุนระดับ คณะวิชา สาขา ภาคเรียน มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ อายุราชการ อายุราชการ 

1 นางสาวสุดา  มาสิก 1-9699-00012-60-7 ครู คศ.3 บานมะนังกาหยี 862986803 ปริญญาโท ศิลปศาสตรและศึกษาศาสตร บริหารการศึกษา ภาคเรียน 1/2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 8 ป 7 เดือน 6

2 นางสาวมาสเตาะห  เจะโซะ 3-9605-00052-04-9 ครู คศ.2 บานมะนังปนยัง 862964757 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร บริหารการศึกษา ภาคเรียน 1/2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ 13 ป 4 เดือน 9

3 นางสาวมาเรียม  นราพงศศาสน 1-9603-00003-94-3 ครู คศ.3 บานแปะบุญ 801401124 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร บริหารการศึกษา ภาคเรียน 1/2562 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 9 ป 9 เดือน 6

4 นางสาวสุภาวดี  เรืองนุน 1-9009-00133-43-1 ครู คศ.1 บานลาเมาะฮีเล 630691240 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร บริหารการศึกษา ภาคเรียน 2/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (วิทยาเขตปตตานี) 4 ป 8 เดือน 3

5 นางนูรีดา  แวนามะกัน 3-9605-00709-98-6 ครู คศ.3 บานตะโละมีญอ 810945019 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร บริหารการศึกษา ภาคเรียน 1/2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ป 9 เดือน 6

* หมายเหตุ ระดับทุนการศึกษา 

ปริญญาโท 50,000 บาท

ปริญญาเอก 100,000 บาท

รายชื่อผูสมัครขอทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

พิจารณาทุน วันที่ 26 กุมภาพันธ  2562

เอกสารหมายเลข 2



 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
เรื่อง  ผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 
                 

  

  ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปี  2561  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตามโครงการทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้ประกอบวิชาชีพ       
ทางการศึกษา  เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  นั้น 

                 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 
  1. นางสาวสุดา  มาสิก  ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านมะนงักาหยี ทุนระดับปริญญาโท 
   2. นางสาวมาสเตาะห์  เจ๊ะโซะ ครู คศ.2  โรงเรียนบ้านมะนงัปันยัง ทุนระดับปริญญาโท 
   3. นางสาวมาเรียม  นราพงศ์ศาสน์ ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ทุนระดับปริญญาโท 
   4. นางสาวสุภาวดี  เรืองนุ่น ครู คศ.1  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล ทุนระดับปริญญาโท 
   5. นางนูรีดา  แวนามะกัน   ครู คศ.3  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ ทุนระดับปริญญาโท 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี  5  มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

(นางสาวฆอนิมะฮ ์ พูลสุข) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2562 

คร้ังที่ 1/2562 
วันจันทร์  ที่ 4  มีนาคม  พ.ศ.2562   

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
*-----------------------------------------------* 

ผูม้าประชุม 
 1. นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข   รองผอ.สพป.นธ.1     
  2. นายอับดุลรอแมง  อาแวเงาะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ  
  3. นายอาซือลัน  มามะ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะนอ   
 4. นายอุดม  ยอดจันทร์    ผอ.กลุ่มอ านวยการ   
 5. นางสาวดรุณี  จันทร์แก้ว   ศึกษานิเทศก์    
 6. นางสาวเรวดี  เสนแก้ว    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 7. นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 8. นายนฤพนธ์  เพ็ชรแก้ว    พนักงานราชการ   

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข ์รองผอ.สพป.นธ.1 ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.สพป.นธ.1  ติดราชการ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2562 ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ด้วยนายณัฏฐ์พัชร์  ศรีสังข์  รองผอ.สพป.นธ.1 ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.สพป.นธ.1 ติดราชการ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขต้ืนพื้นท่ี
การศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี และนครนายก จึงมอบหมายให้ นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข รอง ผอ.สพป. รักษา
ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระ... 
 

  



-2- 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  3.1  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนารูปแบบ        
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมย่อยทุนการศึกษาส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น  
    เนื่องจากมีงบประมาณโครงการฯ คงเหลือจากปีงบประมาณ 2561  จ านวน 
1,000,000  บาท   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จึงด าเนินการโครงการฯ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ความรู้ความสามารถ และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งระดับทุนการศึกษา 2 ประเภท ดังนี้ 
           -  ระดับปริญญาโท  ทุนละ   50,000  บาท   
      -  ระดับปริญญาเอก   ทุนละ 100,000  บาท 
 3.2  ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไ ด้แต่ง ต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ท่ี 41/2562 ลงวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2562 
(เอกสารหมายเลข 1) 
 3.3  มีข้าราชการครูในสังกัด เสนอขอรับทุนการศึกษาท้ังหมด จ านวน 5 คน ในระดับ
ปริญญาโทท้ังหมด  (เอกสารหมายเลข 2)     
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (เอกสารหมายเลข 3) 
 4.2 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ท่ีเสนอขอรับทุนการศึกษาตาม
เอกสารหมายเลข 2 
   มติ  ท่ีประชุม คณะกรรมการฯ ร่วมกันตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา ตามกรอบ
หลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนดเป็นรายบุคคล และมีมติตรงกันว่าผู้ขอรับทุนการศึกษา ท้ัง 5 รายมีคุณสมบัติครบ
ตามหลักเกณฑ์ เห็นควรได้รับทุนการศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
 -ไม่มี-  

                                                                    
(นางสาวณัฐกฤตา  โอชาอัมพวัน) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวเรวดี  เสนแก้ว) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



ประมวลภาพการประชุมพิจารณาโครงการทุนการศึกษา 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 1 

*----------------------------------------------------* 
 

 
 

  

  


