รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมโตะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล
ผูมาประชุม
๑. นายสักวรุณ เตชะจิตอาภรณ
๒. นายสามารถ รังสรรค
๓. นางวรรญา ทิพยดนตรี
๔. นายเจริญ กาญจนะ
๕. นางกิตติยา รักษวงศ
๖. นายอิบรอเหม อาดํา
๗. นางอัญชลี บินตํามะหงง
๘. นายไซนุลอาบีดีน เก็นตาสา
๙. นายพิบูล ชํานิธุระการ
๑๐. นายดาลัน นุงอาหลี
๑๑. นายหั้ว ศรีสุด
๑๒. นางพรพิศ จันทรโชติ

รองผูวาราชการจังหวัดสตูล
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
ผูแทนวิทยาลัยชุมชนสตูล
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
ผูแทนผูร ับใบอนุญาตโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา
ผูแทนโรงเรียนนอกระบบสอนศานาอิสลาม
ผูแทนโรงเรียนนอกระบบ
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ สํานักงานการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ
จังหวัดสตูล
และผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
ผูแทนสถาบันศึกษาปอเนาะ
๒. นายสมชาย สตามัน
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสมมาตร ดาแลหมัน
นักวิชาการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๒. นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๓. นายวราวุธ วงศาชนัท
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๔. นายมนตรี มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๕. นางสาวอรวรรณ คนธวรรธน นักประชาสัมพันธ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๖. นางสาวเดือน โพธิรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๗. นางสาวโชติมา ตันติ์ศรีสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๘. นางสาวหาสานะ นิละ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๙. นางสาวอาอีฉะ วิลาวรรณ นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประชุม

นายสักวรุณ เตชะจิตอาภรณ รองผูวาราชการจังหวัดสตูล ประธานเปดการ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจงคณะอนุกรรมการทราบ
๑.๑ เรื่ อ งคํ าสั่ ง ที่ ๘/๒๕๕๒ แตง ตั้ ง คณะอนุก รรมการส ง เสริ ม การศึก ษาเอกชนจั ง หวัดสตูล ให
อนุกรรมการแตละทานทบทวนบทบาทหนาที่ของตนเองตามคําสั่ง เพื่อจะไดปฏิบัติงานไดถูกตอง
๑.๒ การประชุมของคณะอนุกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมีการประชุม ๑ ครั้งตอป
ซึ่งถือวามีความถี่นอยเกินไป เสนอใหมีการจัดการประชุมปละ ๒ ครั้ง โดยใชเกณฑภาคการศึกษาเปนหลัก
นายสามารถ รังสรรค รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใหความเห็นเพิ่มเติม
วา ควรจัดประชุมเปนภาคการศึก ษา โดยภาคการศึกษาแรกควรจะมี วาระการประชุม ในเรื่ องแผนการรั บ
นักเรียน แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน และในภาคการศึกษาหลังควรมีวาระการประชุมในเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรอบภาคการศึกษาที่ผานมา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการประชุมปละ ๒ ครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นําเสนอรายงานการประชุมทีผ่ า นมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตอที่ประชุม
ประธานที่ประชุม แนะนําใหเซ็นชื่อในชองผูจดรายงานการประชุมและผูรับรองรายงานการประชุมดวย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
๓.๑ การจัดงานวันการศึกษาเอกชน สูความเปนเลิศ เทิดไทองคราชัน
นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล แจงวาปนี้มีการจัดงานมหกรรมวัน
การศึกษาเอกชนขึ้น ใชชื่องานวา “วันการศึกษาเอกชน สูความเปนเลิศ เทิดไทองคราชัน” จัดในวันที่ ๘-๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ ซึ่งในอดีตมีการจัดงานที่กรุงเทพฯ ที่เดียว แตใน
ป นี้ มี ก ารแบ ง จั ด เป น ๔ ภาคคื อ ภาคกลางจั ด ที่ ก รุ ง เทพมหานคร, ภาคเหนื อ จั ด ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดขอนแกน และภาคใตจัดที่จังหวัดสงขลา
๓.๒ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๓.๒.๑ การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
นายซอหมาด ใบหมาดป นจอ นัก วิช าการอิ ส ลามศึก ษา สํ านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ดสตูล ชี้แจง
รายละเอียดการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ดังนี้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. คือองคการมหาชน ตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกา เพื่ อเป นหนวยงานทดสอบระดับ ชาติ โดยมีวัตถุป ระสงคคือ เพื่อบริห ารจั ดการและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาในระดับชาติและ
ระดับ นานาชาติ ในการดําเนินการจั ดสอบมาตรฐานอิส ลามศึก ษา (I-NET) เกิดจากความรวมมือ ระหวาง
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กับสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
ที่ ๑๒ ยะลา การจัดสอบมาตรฐานอิ สลามศึกษา (I-NET) ใหกั บนัก เรี ยนที่กํ าลั งศึกษาอยูในปสุ ดท ายของ

หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนตน (ป.๖ ของการเรียนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)) อิสลาม
ศึกษาตอนกลาง (ม.๓ ของการเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ) และอิสลามศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖ ของการเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ)
วัตถุประสงคของการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
๑. เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๖
๒. เพื่อนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
๓. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอื่น
การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ดําเนินการทดสอบ
ในวันเสารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ โดยการจัดสอบประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ ศูนยสอบจังหวัดสตูล มีผูเขา
สอบจํานวนทั้งสิ้น ๔,๖๒๔ คน โดยแยกจํานวนผูเขาสอบแตละอําเภอ ตารางที่ ๑ และโรงเรียนทีเ่ ปนสนามสอบ
ทั้งหมดมี ๑๒ สนามสอบพรอมกับจํานวนผูเขาสอบ ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๑ จํานวนผูเขาสอบแตละอําเภอ
จํานวนนักเรียนที่ทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET) แตละอําเภอ
ที่ อําเภอ
นร. ระดับตน นร. ระดับกลาง นร. ระดับปลาย
นร.ทั้งหมด
๑ มะนัง
๔๓
๐
๐
๔๓
๒ ควนกาหลง
๒๐๕
๔๒๐
๒๗๑
๘๙๖
๓ ควนโดน
๓๗๑
๓๔๒
๒๗๒
๙๘๕
๔ ทาแพ
๓๒๔
๓๓
๒๓
๓๘๐
๕ ทุงหวา
๑๖๖
๓๔
๒๙
๒๒๙
๖ เมืองสตูล
๕๙๐
๕๖๑
๓๙๗
๑,๕๔๘
๗ ละงู
๕๔๓
๐
๐
๕๔๓
รวม
๒,๒๔๒
๑,๓๙๐
๙๙๒
๔,๖๒๔
ตารางที่ ๒ สรุปรายละเอียดจํานวนนักเรียนสอบ แตละสนาม
ที่ สนามสอบ
อําเภอ
ตอนตน
ตอนกลาง ตอนปลาย นร.ทั้งหมด
๑ สามัคคีอิสลามวิทยา
ควนกาหลง
๒๔๘
๑๖๐
๑๐๙
๕๑๗
๒ อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ
ควนกาหลง
๐
๒๖๐
๑๖๒
๔๒๒
๓ ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ควนโดน
๐
๒๓๘
๒๐๒
๔๔๐
๔ อิสลามศึกษาดารุลบิร
ควนโดน
๓๗๑
๒๙
๑๕
๔๑๕
๕ สาครพิทยาคาร
ทาแพ
๓๒๔
๐
๐
๓๒๔
๖ ตัรกี้ยะตุลอุมมะห
ทาแพ
๐
๓๓
๒๓
๕๖
๗ ศาสนธรรมวิทยา
ทุงหวา
๑๖๖
๓๔
๒๙
๒๒๙
๘ จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
เมือง
๐
๑๘๒
๑๐๗
๒๘๙
๙ พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
เมือง
๐
๑๖๐
๑๒๘
๒๘๘
๑๐ สันติศาสตรศึกษา
เมือง
๐
๒๙๔
๒๑๗
๕๑๑
๑๑ มุสลิมศึกษา
เมือง
๕๙๐
๐
๐
๕๙๐
๑๒ กําแพงวิทยา
ละงู
๕๔๓
๐
๐
๕๔๓
รวม
๒,๒๔๒
๑,๓๙๐
๙๙๒
๔,๖๒๔

๓.๒.๒ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายสมมาตร ดาแลหมัน นักวิชาการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ชี้แจงรายละเอียดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการเรียนรูข องหลักสูตร
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหมีการประเมินผลผู เ รีย นทุ กคนในชั้ นป สุด ทา ยของแต ละชว งชั้นเพื่อเป นการ
ตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ หรือ สทศ. มีนโยบายจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใหกับนักเรียนที่
กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และมัธยมศึกษาปที่ ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อเปนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ และใหโรงเรียนนําผลไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตอไป

วัตถุประสงค
๑. เพื่อทดสอบรูความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔
๒. เพื่อนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
๓. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ

เปาหมาย
ชวงชั้นที่ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๑๓ โรงเรียน
ชวงชั้นที่ ๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๑๖ โรงเรียน

ขอบเขตและสาระการทดสอบ
สาระการทดสอบ ประกอบดวย ๘ กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา
และพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศูนยสอบ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ชวงชั้นที่ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๑๓ สนามสอบ จํานวน ๕๓๑ คน
ชวงชั้นที่ ๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๑๖ สนามสอบ จํานวน ๑,๓๗๐ คน

วันสอบ
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ สอบวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ สอบวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๔

๓.๒.๓ โครงการสอบวัดผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
นายสมมาตร ดาแลหมัน นักวิชาการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ชี้แจงรายละเอียดการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังนี้
ดวย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนา
การศึกษาวิชาสามัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต (สํานักงานการศึกษาเอกชน
๕ จังหวัดในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต) โดยมอบหมายสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ ๑๒ ยะลา ดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ๔ วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร

วัตถุประสงค
เพื่อนําผลการสอบไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใตใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

เปาหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๑๖ โรงเรียน , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จํานวน ๑๖ โรงเรียน

ขอบเขตสาระการทดสอบ
ดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน ๔ วิชาหลัก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร

ศูนยสอบ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๑๖ สนามสอบ จํานวนนักเรียน ๑,๕๓๗ คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ จํานวน ๑๖ สนามสอบ จํานวนนักเรียน ๙๘๙ คน

วันสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และมัธยมศึกษาปที่ ๕ สอบวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (VTR)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นําเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของสํานักงานในรอบ
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ผานมา ดวยรูปแบบวีดีทัศน (VTR)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นางสาวยามีละห ยาหมาย นักวิชาการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจั งหวัดสตูล ชี้แจงวา ดวยสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดจัดทําโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยจัดสรรงบประมาณ
ใหไมเกิ นจั งหวัดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ตอ งเป นโครงการที่เ กี่ยวของกับ การประกันคุณภาพภายนอก
รอบสาม, การพัฒ นาทักษะการจัดการเรียนรูของครู ทุกกลุมสาระ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ โดยสนับสนุนคาใชจายดังนี้ คาอาหารกลางวัน มื้อ ละ ๘๐ บาทตอ คน, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
มื้อละ ๒๕ บาท ตอคน, คาตอบแทนวิทยากร ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท ในการนี้ สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูลไดเชิญผูบริหารโรงเรียน และตัวแทนครู รวมประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ มี
มติใหเสนอโครงการ จํานวน ๘ โครงการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล ดังตอไปนี้
๑. โครงการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสถานศึกษาในการเตรียมความพรอม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
เปาหมาย
ที่ ผูเขารวมโครงการ
จํานวน(คน)
๑ ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
๔๒๘
๒ ครูโรงเรียนเอกชนสอนสามัญ
๓๑๙
๓ ผูบริหาร
๓๖
รวม
๗๘๓
ดําเนินจัดโครงการเปน ๓ รุนๆละ ๒๖๑ คน (จัดอบรมรุนละ ๒ วัน)

งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๒๖๑ คน x ๒ มื้อ
๔๑,๗๖๐
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๒๖๑ x ๔ มื้อ
๒๖,๑๐๐
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
รวม
๗๕,๐๖๐
รวม ๓ รุน
๒๒๕,๑๘๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

**ขอถัวจายทุกรายการ**
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษาไดรับการบริหารจัดการในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสาม
๒. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสาม
๓. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม
๔. สถานศึกษาไดรับความเชื่อมั่นในการจัดเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสาม
๒. โครงการอบรมเทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพรองดานการเรียนรู
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท ลักษณะของผูเรียนที่มีความ
บกพรองดานการเรียนรู
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองดานการเรียนรู
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๔. เพื่อ ให ผูเ ขารับ การอบรมมี ความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับ กิจ กรรมในการพั ฒนาเด็ก ที่มี ความ
บกพรองดานการเรียนรู
เปาหมาย
ครูโรงเรียนเอกชน ๑๐๐ คน (จัดอบรม ๓ วัน)
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๑๐๐ คน x ๓ มื้อ
๒๔,๐๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๑๐๐ x ๖ มื้อ
๑๕,๐๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๓ วัน
๑๐,๘๐๐
บาท
รวม
๔๙,๘๐๐
บาท
**ขอถัวจายทุกรายการ**

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท ลักษณะของผูเรียนที่มีความบกพรองดาน
การเรียนรู
๒. ผูเขารับการอบรมมี ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ที่มีความ
บกพรองดานการเรียนรู
๓. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๔. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่มีความบกพรองดาน
การเรียนรู
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชเปนกรอบและทิศทางใน
การจัดการเรียนการสอน
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามแนวทางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
เปาหมาย
กิจกรรมที่ ๑
ที่ ผูเขารวมโครงการ
จํานวน(คน)
๑ ครูผูสอนวิชาสามัญ
๕๕๐
๒ ผูบริหาร
๓๖
รวม
๕๘๖
ดําเนินจัดโครงการเปน ๒ รุนๆละ ๒๙๓ คน (จัดอบรมรุนละ ๒ วัน)
กิจกรรมที่ ๒
ครูผูสอนอิสลามศึกษา ๑๕๐ คน (จัดอบรม ๓ วัน)
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กิจกรรมที่ ๑
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๒๙๓ คน x ๒ มื้อ
๔๖,๘๘๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๒๙๓ x ๔
๒๙,๓๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
บาท
รวม
๘๓,๓๘๐
บาท
รวม ๒ รุน
๑๖๖,๗๖๐
บาท

กิจกรรมที่ ๒
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๑๕๐ คน x ๓ มื้อ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๑๕๐ x ๖ มื้อ
- คาตอบแทนวิทยากรหลัก ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๓ วัน
รวม
รวม ๒ กิจกรรม ๓ รุน

๓๖,๐๐๐
๒๒,๕๐๐
๑๐,๘๐๐
๖๙,๓๐๐
๒๓๖,๐๖๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

**ขอถัวจายทุกรายการ**
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทาง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรูไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน
๓. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามแนวทางหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ และหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพสูการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
๒. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานแตละดาน
เปาหมาย
ที่ ผูเขารวมโครงการ
จํานวน(คน)
๑ ครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
๑๖
๒ ผูบริหาร
๑๔
รวม
๓๐
ดําเนินการจัดอบรม ๒ วัน
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- คาอาหารกลางวัน ๘๐ บาท x ๓๐ คน x ๒ มื้อ
๔,๘๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x๓๐ x ๔ มื้อ
๓,๐๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
บาท
รวม
๑๕,๐๐๐
บาท
**ขอถัวจายทุกรายการ**
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สถานศึกษาไดรับการบริหารจัดการในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
๒. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

๓. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. สถานศึกษาไดยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
๕. โครงการอบรมพัฒนาการสอนระดับปฐมวัย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อให ผูเขารับการอบรมมีความรู และสามารถจัดกิจกรรมส งเสริ มพัฒนากระบวนการคิดและ
พัฒนาสมอง กระบวนการเรียนรูแบบ BBL
๒. เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรมพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางเปนระบบไมหยุดนิ่ง และยั่งยืน
เปาหมาย
ครูผูสอนระดับปฐมวัย ๑๐๐ คน (จัดอบรม ๒ วัน)
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๑๐๐ คน x ๒ มื้อ
๑๖,๐๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๑๐๐ x ๔ มื้อ
๑๐,๐๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
บาท
รวม
๓๓,๒๐๐
บาท
**ทั้งนี้ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการ**
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรูและสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาสมอง
กระบวนการเรียนรูแบบ BBL
๒. ผูเขารับการอบรมมีการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการอยางเปนระบบ ไมหยุดนิ่ง และยังยืน
๖. โครงการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนอิสลามศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนอิสลามศึกษา
๒. เพื่อใหครูผูสอนอิสลามศึกษาไดพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนอิสลามรวมสมัย
๓. เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนอิสลามศึกษาใชสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
เปาหมาย
ครูผูสอนอิสลามศึกษา ๑๕๐ คน (จัดอบรม ๓ วัน)
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- คาอาหารกลางวัน ๘๐ บาท x ๑๕๐ คน x ๓ มื้อ
๓๖,๐๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๑๕๐ x ๖ มื้อ
๒๒,๕๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๓ วัน
๑๐,๘๐๐
บาท
รวม
๖๙,๓๐๐
บาท
**ขอถัวจายทุกรายการ**

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารับการฝกอบรมมีการพัฒนาศักยภาพการสอนอิสลามศึกษา
๒. ผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาเทคนิคทักษะการสอนอิสลามรวมสมัย
๓. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ ใหผู เ ขารั บ การอบรมมีความรู ความเขาใจเทคนิคการจั ดการเรียนรู ในรู ปแบบ
ที่
หลากหลาย
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา
เปาหมาย
ที่ ผูเขารวมโครงการ
จํานวน(คน)
๑ ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
๑๕๐
๒ ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
๑๒๐
๓ ครูผูสอนวิชาสังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ
๒๐๐
รวม
๔๗๐
ดําเนินจัดโครงการเปน ๓ รุน (จัดอบรมรุนละ ๒ วัน)
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
รุนที่ ๑
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๑๕๐ คน x ๒ มื้อ
๒๔,๐๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๑๕๐ x ๔ มื้อ
๑๕,๐๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
บาท
รวม
๔๖,๒๐๐
บาท
รุนที่ ๒
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๑๒๐ คน x ๒ มื้อ
๑๙,๒๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๑๒๐ x ๔ มื้อ
๑๒,๐๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
บาท
รวม
๓๘,๔๐๐
บาท
รุนที่ ๓
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๒๐๐ คน x ๒ มื้อ
๓๒,๐๐๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๒๐๐ x ๔ มื้อ
๒๐,๐๐๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน
๗,๒๐๐
บาท
รวม
๕๙,๒๐๐
บาท
รวม ๓ รุน
๑๔๓,๘๐๐
บาท
**ขอถัวจายทุกรายการ**
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อใหผูเ ขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการวิจัยในชั้นเรี ยนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนไดถูกตองตามหลักวิชา ซึ่งจะนําไปสูการ
แกปญหาในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
ที่ ผูเขารวมโครงการ
จํานวน(คน)
๑ ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
๔๒๘
๒ ครูโรงเรียนเอกชนสอนสามัญ
๓๑๙
รวม
๗๔๗
ดําเนินจัดโครงการเปน ๓ รุนๆละ ๒๔๙ คน (จัดอบรมรุนละ ๑ วัน)
งบประมาณ
งบประมาณจาก สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- คาอาหารกลางวัน ๘๐บาท x ๒๔๙ คน x ๑ มื้อ
๑๙,๙๒๐
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๒๔๙ x ๒ มื้อ
๑๒,๔๕๐
บาท
- คาตอบแทนวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๑ วัน
๓,๖๐๐
บาท
รวม
๓๕,๙๗๐
บาท
รวม ๓ รุน
๑๐๗,๙๑๐
บาท
**ขอถัวจายทุกรายการ**
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๒. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และ แกปญหา
ใหแกนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๐,๒๕๐.-บาท
นางวรรญา ทิพย ดนตรี ผู อํานวยการ กศน. กลาววาเห็นดวยทั้ ง ๘ โครงการ แตป ญหาคุณภาพการศึกษา
คอนขางต่ํา เนื่องจากการเอาครูออกนอกหองเรียนมากเกินไป เสนอใหใชเวลาในการอบรมในชวงปดภาคเรียน
และขอใหใชวิทยากรที่มีความรูจริงๆ
นายเจริญ กาญจนะ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เห็นดวยทั้ง ๘ โครงการ แตเปนหวงโครงการที่ ๘ เรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนเปนเรื่องที่ดีพอสมควรแตหากผูเขาอบรมมีจํานวนมากไมทราบวาจะอธิบายไดดีเทาที่ควร
หรือไม หากเปนไปไดควรเพิ่มวันการอบรมหรือเพิ่มจํานวนวิทยากรใหมากขึ้น
ประธานที่ประชุม กลาววาเห็นดวยวาโครงการวิจัยอยากใหเพิ่มเปน ๒ วัน
นายสมมาตร ดาแลหมัน นักวิชาการศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ชี้แจงเพิ่มเติมวาผูเ ขาอบรม
ตามโครงการทุกคนจะมีงานวิจัยและพื้นฐานอยูกอนแลว จึงสามารถจัดประชุมในระยะเวลา ๑ วันได
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