หนน้ าที่ 1

สช.จ.สตูตูล พร้ อมด้ วยคณะกรรม
ว
มการฯนิเทศศ ศึกษาดูงานกทม.และ
า
ะจังหวัดใกล้้ เคียง
นายดาลัน นุงอาหลี
ง
ผูอ้ าํ นววยการสํานักงานนการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เปิ ดเผยว่า บุคลากร
ค
สํานักงาน
ง การศึกษาเเอกชนจังหวัดสตู
ส ล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ย
รดําเนินการนิ เทศ
ท ติดตาม และะประเมินผล
การดําเนิ
า นงานของศูนย์
น การศึกษาอิสลามประจํ
ส
ามัสยิ
ส ด(ตาดีกา) ปรระจําปี 2553 ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าว
ประกออบด้วย ผูน้ าํ ศาาสนา ผูบ้ ริ หารรโรงเรี ยนเอกชนนสอนศาสนาคควบคู่สามัญ ผูแ้ ทนจากสํานักงาน
คณะกกรรมการอิสลามมประจําจังหวัดสตู
ด ล ผูส้ อนศูนย์
น การศึกษาอิสสลามประจํามัสยิ
ส ด(ตาดีกา) แลละผูแ้ ทน
จากศูนย์
น การศึกษาอิสลามประจํ
ส
ามัสยิ
ส ด(ตาดีกา)ที่ได้ดรับรางวัลเหรี ยญทองจากการรนิเทศ ติดตาม และ
ประเมิมินผล จํานวน 100 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริ หาารจัดการอิสลามศึกษาภาคฟั รฎอีู นมัสยิดก
มาลุลอิสลามกรุ งเทพพมหานคร และะร่ วมประชุมสรรุ ปผลการดําเนิ นการนิ เทศ ติดตาม
ด และประเเมินผลการ
ดําเนิ นงานของศู
น
นย์การศึ
ก กษาอิสลามมประจํามัสยิด(ตาดี
( กา) ระหว่าางวันที่ 20-244 ตุลาคม 25533 ซึ่ งมีการ
แลกเปปลี่ยนเรี ยนรู ้การรบริ หารจัดการของศูนย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ตตลอดจนได้นาํ ความรู
ค ้และประะสบการณ์
ในการรศึกษาดูงานครั้ ังนี้ เพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒั นาการบริ หารรจัดการศูนย์การศึ
า กษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที
น ่จงั หวัดสตูล ทั้งสิ้ น จํานวนน 196 ศูนย์ ใหห้มีคุณภาพมากกยิง่ ขึ้น
ในการนี้คณะเดิ
ณ นทาง ได้ร่ร่วมลงนามถวายยพรและนําแจกกันดอกไม้ทูลเกกล้าฯถวายแด่
็
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เมื่อวันที
น ่ 1 ตุลาคม 25553 เวลา 09.00 -122.00 น. นายหั้ว ศศรี สุด
รองผอ.สช.จ.สตูล และบุคลากรในนสังกัดสตูล ประะชุมนักเรี ยนโรงเรีรี ยนเอกชนในสังกักดที่ผา่ นการคัดเลืลือกเข้าร่ วม
โครงการ"สาน ใจไทย สู่ใจใต้" รุ่ นที่ 14 จํานวน 9 คน เพื่อเตรี ยมมความพร้อมในกการเดินทางเข้าร่ วมกิ
ม จกรรมตาม
ษ
ติณสู
ณ ลา
โครงการ ซึ่งโครรงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็ นโครงงการที่ดาํ เนินงานโโดย มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม
นนท์ เพื่อนําเยาวชนที่กาํ ลังศึกษาาอยูใ่ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิอิสลามทั้งในระบบ นอกระบบ และสถาบัน
ศึกษาปอเนาะในนจังหวัดชายแดนภภาคใต้ไป
ทัศนศึกษาสถานนที่ที่สาํ คัญต่างๆ ของประเทศไทย
ข
และจัดให้นกั เรี ยนนได้พกั กับครอบคครัวอุปถัมป์ ในกรุรุ งเทพฯและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยมีระยะเวลารรวมทั้งสิ้ น 20 วัน ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 9 ตุลาคม 25553 และจะกลับถึงสนามบิน
หาดใหญ่โดยเครืรื่ องบินของกองทัพบกในวั
พ
นที่ 1 พฤฤศจิกายน 2553

มออบเงินช่ วยเหหลือร.ร.เอกชนนจ.สตูลทีป่ ระสบอุทกภัย
1 ต.ค. 53 นาายดาลัน นุงอาหลี ผูอ้ าํ นวยกาารสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจั
ษ
งหวัวัดสตูล ผูแ้ ทนสสํานักบริ หารงาานคณะกรรมกาาร
ส่ งเสริ มการศึ
ม กษาเอกชชนมอบเงินช่วยเหลื
ย อ จํานวนน 384,700.- บาท
ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัดที่ได้รับความเสี ยหายจาก อุทกภัย เมื่อวันที
น ่
22 พฤศศจิกายน พ.ศ.25552 ที่ผา่ นมา จํานวน 2 โรงคืคือ โรงเรี ยนแสงง
ประทีปวิ
ป ทยามูลนิธิ และโรงเรี
แ
ยนดารุ ลอูลมู
โดยได้รัรบจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 25553 เงินสํารองจ่าย
า
เพื่อกรณ
ณี ฉกเฉิ นหรื อจําเป็ นรายการเงินอดหนนค่าใช้ช้จ่ายในการให้

หน้ าที่ 2

สช.จ.สตตูลดําเนินกาารออกข้ อสออบและกลันกรองข้
น่
อสออบมาตรฐานนอิสลามศึกษา
ษ Iเมื่อวันที่ 3-8 ตุลาคม
ล 2553 นายซซอหมาด ใบหมาดดปันจอ นักวิชากาารอิสลามศึกษา
สํานักงานการศึกษาเอกชนจจังหวัดสตูล ได้รับการแต่
บ
งตั้งจากสสถาบันทดสอบทาางการศึกษา
แห่งชาติ (อองค์กรมหาชน) ร่ วมกับนักวิชาการรอิสลามศึกษาและะผูท้ รงคุณวุฒิจากก ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จํานวน ๓๐๐ คน เพื่อดําเนินการออกข้
ก
อสอบแลละกลัน่ กรองข้อสอบมาตรฐาน
ส
อิสลามศึกษา
ก I-NET ประจําปี
า การศึกษา 25533 ซึ่งจะดําเนินการรสอบทัว่ ประเทศศในวันที่ 29
มกราคม 2554
2 ซึ่งในการสออบครั้งนี้จงั หวัดสตู
ส ลก็จะมีนกั เรี ยนจากศู
น นย์การศึกษาอิ
ษ สลามประจํา
มัสยิด(ตาดีดีกา) โรงเรี ยนเอกกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ที่กาํ ลังศึกษาระดับอิสลามศึ
ล กษาตอนต้น
อิสลามศึกษาตอนกลาง
ก
และอิสลามศึกษาตออนปลาย เข้าสอบดด้วยเช่นกัน

ประชุชมตรวจสอบบการขอรับเงิเ นิ อุดหนุนรายบุคคล ประจํ
ป าปี 25553

เมื่อวันที่ 27
2 ตุลาคม 25533 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุ
ง
มโต๊ะหยงกง ชั้น 3 อาาคารศาลากลางงจังหวัดสตูล บุคลากร
สํานักงานการศึ
ก
กษาเเอกชนจังหวัดสตู
ส ล พร้อมด้วยผู
ย บ้ ริ หารโรงเรีรี ยนเอกชน จํานวน
น 36 คน เข้ข้าร่ วมประชุมตตรวจสอบการขอรับเงิน
อุดหนนุนรายบุคคล ประจํ
ป าปี 2553 เพื่อให้การดําเนิ
เ นการขอรับเงิงินอุดหนุนรายบบุคคล ประจําปปี 2553 ถูกต้องตามระเบียบที่
ึ

ิ

ํ

ไ ้

ลงพืน้ ทีตรวจสอบการ
ต่
รก่อสร้ างอาคารเรียนโรงเรีรยนธรรมศาสสน์ วทิ ยา

วันที่ 28 ต.ค.
ต 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายดาลัน นนุงอาหลี ผูอ้ าํ นววยการสํานักงานกการศึกษา
เอกชนนจังหวัดสตูล พรร้อมด้วยคณะกรรรมการตรวจสภาาพการก่อสร้างอาาคารเรียน ประกกอบด้วย บุคลากกรจาก
สํานักบริ
บ หารงานคณะกกรรมการส่งเสริมการศึ
ม กษาเอกชนน ได้แก่ นางยุพพา ราชู นายปาพพจน์ วิณิชยกุล และ
นางสาาวนพวรรณ โพธิธิ์งาม ,คณะบุคลาากรจากสํานักงานนการศึกษาเอกชนนจ.สตูล และผูแ้ ทนสํานักงานโยยธาธิการ
และผังั เมืองจังหวัดสตูตูล ลงพื้นทีต่ รวจจสอบสภาพการกก่อสร้างอาคารเรียยนโรงเรียนธรรมศาสน์วทิ ยา เพือ่ นําข้อมูล
เสนอตต่อคณะอนุ กรรมมการเงินทุนหมุนเวี
เ ยนเพือ่ วิทยาคารสงเคราะห์ สําหหรับโรงเรียนเอกกชนสอนศาสนาอิอิสลาม
ภาคใตต้ ประกอบการพิพิจารณาอนุมตั เิ งินยื
น มงวดที่ 2-3

หน้ าที่ 3

สมาคมโรงเรียนเออกชนสอนศศาสนาอิสลาามสตูลเข้ าพบ
พ นายชินวรณ์
ว บุญยเกีกียรติ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคคม 2553 นายอับดุลเลาะ ปั งแลมาปุเลา
เ นายกสมาคมโโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังั หวัดสตูลและคณ
ณะกรรมการบริ หารรสมาคมฯ พร้อมด้ด้วยผูแ้ ทน
จากสมาคมมโรงเรี ยนเอกชนสออนศาสนาอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนนภาคใต้ ประกอบด้ด้วย สงขลา ยะลา ปัปตตานี และนราธิวาส ได้เข้าพบนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
ย รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึศกษาธิการ ณ ห้องประชุ
อ
ม 306 อาคคารวุฒิสภา เพื่อรับฟั
บ งนโยบายและยืยืน่ ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาขของโรงเรี ยนเอกชนนสอน ศาสนาอิสลามในพื
ล
ด
้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
และในวันเดียวกัน ผูแ้ ทนจากสมาคคมโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามม 5 จังหวัด ได้เข้าพบผูอ้ าํ นวยการ สถาบั
ส นส่ งเสริ มการรสอนวิทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลยี (สสสวท.)
น วิทยาศาสตร์์ และคณิ ตศาสตร์ใในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5
เพื่อเยีย่ มชมมการดําเนินงาน ขออง สสวท. และทําความเข้าใจเกี่ยวกับั การดําเนินโครงกการจัดตั้งศูนย์พฒั นาครู
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งจะมีการจัดตั้งศูนย์ดงกล่
งั าวในจังหวัดสตูลจํานวน 10 ศูนย์ยในเร็ วๆ นี้ เพื่อพัฒนาการความรู
ฒ
้และทั
ล กษะการสอนวิวิทยาศาสตร์และคณ
ณิ ตศาสตร์ในพื้นที่ ให้มี
คณภาพยิง่ ขึ้น

ลงพืน้ ทีต่ รวจเยียมโรงเรี
ย่
ยนในสัสั งกัดที่ประสบปัญหานํา้ ท่ วม

ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูลจััดอบรมหลักสู ตรสถานศึกษาสู่ การปฏิบับัตใิ นชั้น

ผอ.สช.จ.สตู
ผ
ล ร่ วมพิธี “วันนปิ ยมหาราช”” ประจําปี 25553

ร.ร.อิสลาามศึกษาดารุ้ลลบิรจัดโครงกการคณิตศาสตตร์ นักคิด

กิจกรรมตลาดนัดนักเรีียนโรงเรียนอนุบาลมุสลิ
ส มสตูล

