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สาร สช.
สช.จ.สตูล
ปที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนเมษายน 2553
อาศิรวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน 2553
ขอเดชะฝาละอองพระบาท องคสยามบรมราชกุมารีศรีสมัย
พระเทพรัตนราชสุดาฯป
าฯปน หทัย สมเด็จพระเจาฟาผูค รองใจไทยประชา
พระคือมิง่ มิตรใจไทยประเทศ ทัว่ แวนแควนทุกเขตขัณฑทรงฟนฝา
สนองพระราชปณิธานองคจกั รา พระคือองคมงิ่ ขวัญการศึกษาปรีชาชาญ
ขอพระองค ทรงเกษม สโมสร ปวงพสกนิกร ตัง้ จิต อธิษฐาน
สอง เมษายนคลายวันพระราชสมภพบรรจบกาล
พระชนมยงั่ - ยืนนาน
นนาน ทรงพระเจริญเทอญ
ขาพระพุทธเจาขาราชการและพนักงานราชการ สช.
สช.จ.สตูล

ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนเมษายน
ชาว สช.
สช.สตูลรดน้าํ ขอพรจากผวจ.
ขอพรจากผวจ.สตูลเนือ่ งในวัน
สงกรานต

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล
และนางพรพิศ จันทรโชติ พรอมพนักงานราชการในสังกัด รวมรดน้ําขอพร
นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผวจ.สตูล ณ จวนผูวาราชการ จ. สตูล เนื่องใน
โอกาสวั น ขึ้ น ปใหม ข องไทย "สงกรานต 53" เพื่ อเป น สิ ริมงคงแก ชีวิ ต
พร อมกั น นี้ ไ ดมีข า ราชการ และบุ ค ลากรจากหน ว ยงานต า งๆ ทั้ง ภาครั ฐ และ
เอกชนจ.สตูล เดินทางมารวม รดน้ําขอพรทาน ผวจ.สตูล อยางเนื่องแนน
ทั้งนี้ ผวจ.สตู ล ขอใหทุก คนขับ รถอยางมี สติ อยา ประมาทในชว ง
วันหยุดสงกรานตนี้ และมีความรักสามัคคีกัน และไดมอบเหรียญวัตถุมงคล
เพื่อเปนที่ระลึกและจัดเลี้ยงอาหารใหแกผูที่ มารวมรดน้ําขอพรดวย


ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สงกรานต

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล
นายหั้ว ศรีสุด และนางพรพิศ จันทรโชติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการตําแหนงครูผูสอน ในสังกัด เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตลอดจนตรวจเยี่ยมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย
ในครั้งนี้ไดลงพื้นที่ในสวนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สอนศาสนา
อิสลาม จํานวน 2 โรง ไดแก ร.ร. อัสซุนนาตุลอิสลามียะห และ ร.ร.ดารุลฟารีห
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อบรมการจัดทําตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ษา”46
”46

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2553 ณ ณ หองประชุมศูนยขอมูล
สารสนเทศและการทองเที่ยว อบจ.สตูล นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล
พร อมด ว ยบุ ค ลากรในสั ง กั ด จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด ทํ า
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 โดยมีการอบรมให
ความรู แก ค ณะครู และผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาควบคู สามั ญ
จังหวัดสตูล จํานวน 60 คน
ในการนี้ นายดาลั น นุ ง อาหลี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
การศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล เป ด เผยว า สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชน
จังหวัดสตูลมีภารกิจในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
การศึกษาเอกชนในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ นโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบายการสร า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต ซึ่งจังหวัดสตูลมีสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู
ภายใต การดู แลของสํ านั กงานการศึ กษาเอกชนจั ง หวั ดสตู ล จํา นวน 35
โรง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ โดยสวน
ใหญแลวจะเปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3-4 โดยใชหลักสูตรอิสลามศึกษาที่
ผานความเห็ นชอบของกระทรวงศึก ษาธิ การ แต ยังมี ปญ หาอุ ปสรรคต างๆ
มากมายเกี่ยวกับหลักสูตรตลอดจนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการวัด
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ที่ ไ ม ไ ด เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร อั น
เนื่องมาจากโรงเรียนไมไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อกํากับควบคุมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของโรงเรียน
ดังนั้น เพื่อใหเปนการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานอีกทั้งตอบสนองความคาดหวังของสังคม จึงจัดโครงการ “อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
2546 ขึ้ น ในวั น ที่ 11-12 เมษายน 2553 ณ ห องประชุ มศู น ย ข อมู ล
สารสนเทศและการท องเที่ ย วองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สตู ล เ พื่ อให
ผูบ ริ ห ารตลอดจนครู มีค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลัก สู ต รอิ สลามศึ ก ษา
2546 โดยสามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
ใชเปนกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสถานศึกษา โดยมีวิทยากร
ผูใหความรูมากประสบการณจากสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการที่
12 ยะลา คือ นายสาโรจน จรจิตต และนายดนรอหีม สุนทรมาลาตี
มาใหความรูในการจัดอบรมในครั้งนี้

ประชุมการประกันคุณภาพภายใน ร.ร.เอกชนนอกระบบ

นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการอิสลามศึกษา
สังกัดสช.จ.สตูล เขารวมการประชุมการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ วันที่ 21-22 เม.ย. 53
ณ โรงเเรมนิภาการ
เดน อ.เมือง จ.สุราษฎร
ธานี เพื่อรับ
ความรูเกี่ยวกับหลักการ เเละวัตถุประสงค
ของการประกัน
คุณภาพภายในร.ร.เอกชนนอกระบบเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในการนีไ้ ดมีโดยมีตัวเเทนจากสช.ใน 5 จชต. เเละ
บุคลากรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในภาคใต เขารวม
ประชุมในครั้งนีด้ วย

เยาวชนคนเกงระดับประเทศ ร.ร.มุสลิมศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 นายกอเดช หลงสมัน ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษาและนายรอเฉด ใบกาเด็ม ผูจดั การโรงเรียน
มุสลิมศึกษา ไดนาํ คณะครูและนักเรียนจํานวน 65 คน เขารวมการแขงการประดิษฐ
วัสดุจากสิ่งของเหลือใช รอบชิงชนะเลิศโครงการ
โฟร
โมสต
รีไซเคิล ฟอร
ไล ณ. ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย
การคาฟวเจอร
พาร
ค รังสิต ในครั้งนี้นักเรียนร.ร.มุสลิมศึกษาไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย จากการแขงขันดังกลาวซึ่งนับวาเปนการแขงขันระดับประเทศ มีผูเขารวมจาก ร.ร. ตาง ๆ
ทั่วประเทศกวา 100 ร.ร.
นายกอเดช หลงสมัน ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา กลาวเพิ่มเติมวา การแขงขันในครั้งนี้ทาง ร.ร.ไดสนับสนุนนักเรียนเพื่อเขา
รวมโครงการดังกลาว เพื่อเปนการใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการประดิษฐ
สิ่งของทีเ่ หลือใช ใหสามารถนํามาใชประโยชน
ได
ตลอดจนเปนการปลูกฝงใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
ในทางที่ถูกตองดวย
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ประชุมสมัชชาการศึกษาเพือ่ สงเสริมการมีสว นรวมของ ปปช.
ปปช.
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ หองประชุม วิทยาลัย เทคนิคสตูล
นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผูวาราชการจังหวัดสตูล เปนประธานกลาวเปด
การประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการนี้ นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พรอมดวยตัวแทนผูบริหารจากโรงเรียน
เอกชนสามัญ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญ เขารวมการ
ประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจังหวัด
สตูล ซึ่งการประชุมสมัชชาการศึกษาในครั้งนี้
ไดเปดโอกาสใหประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคสวนได
รวมแลกเปลี่ยนองคความรู เพื่อนําไปสูการเสนอนโยบายดานการศึกษา
ใน 5 ดาน คือ ดานคุณภาพการศึกษา ดานโอกาสทางทางการศึกษา
และดานการมีสวนรวมทางการศึกษา ดานการพัฒนากําลังคน และดาน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติดาน
การศึกษาจังหวัดสตูลตอไป

โครงการ “สานใจไทย สูใจใต”
“นักจัดรายการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553 นายดาลัน นุงอาหลี ผอ.สช.จ.สตูล
และบุคลากรในสังกัด รวมเปนคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 14 และ 15 ณ สพท.สตูล โดยมีการ
คัดเลือก น.ร. จากสถาบันศึกษาปอเนาะ ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จํานวน 18 คน และนักเรียนจากสถานศึกษาของรัฐจํานวน 8 คน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 นายดาลัน นุงอาหลี
ในการนี้ นายอารีย
วงศ
อารยะ รองประธานคณะกรรมการ
ผอ.สช.จ.สตูล รวมเปนเกียรติในพิธีเปด โครงการ “นักจัดรายการ
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม” ณ โรงแรมสินเกียรติธานี จ.สตูล
ดําเนินงานโครงการ “สานใจไทย สูใจใต” ไดเดินทางมาที่ สพท.สตูล
ตาดีกา ร.ร.เอกชน
เพื่อตรวจเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการดังกลาว ซึง่ ในการ โดยไดมีสวนในการคัดเลือกเยาวชนในศูนย
สามัญ ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขารวมโครงการ จํานวน
คัดเลือกครั้งนี้ไดพิจาณาคัดเลือกนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
เรียนดีแตยากจน เด็กกําพรา ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ร.ร.เอกชนสอน 20คนจากผูเขารวมโครงการทั้งสิน้ 60 คน
ในการนี้ นายเกษม มีเสน วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ศาสนาอิสลาม และร.ร.ของรัฐ ขณะนี้มีนักเรียนสมัครเขารับการคัดเลือก
ทั้งสิ้น จํานวน 35 คน ซึ่งในการคัดเลือกจะใชวิธีการสัมภาษณ
นักเรียน เปดเผยวา โครงการ“นักจัดรายการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม”
ทุกคน พรอมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนที่เหมาะสมที่สุดน.ร. ที่ไดรับ ไดพิจารณาผูเขารวมโครงการจากเยาวชนในชุมชน ที่เปนตัวแทน
นย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) สถานศึกษาทั้งรัฐ
การคัดเลือกจะไดไปใชชีวิตรวมกับครอบครัวอุปถัมภ
ในกรุงเทพมหานคร ศูและเอกชน
จํานวน 60 คน โดยจะมีการอบรมใหความรูในเรื่อง
และจ.ใกลเคียง รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ เพื่อเรียนรูสภาพ การจัดรายการฯ
ตัง้ แตวันที่ 29 - 31 มี.ค. 53 เปนเวลา 3 วัน 2 คืน
ความเปนอยู และสามารถเชื่อมความสัมพันธ
เปนเครือขายระหวาง
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมเยาวชนผูเขารวมโครงการทั้งหมดจะนํา
ครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการสานสัมพันธ
กลุม
ความรูไปปฏิบัติงานจัดรายการในสถานีวิทยุหรือ หอกระจายขาว
เยาวชนที่ผานการฝกอบรมตามโครงการสานใจไทยสูใจใต ไดมโี อกาส ในพื้นที่จ.สตูล ตั้งแต เดือนพ.ค. ถึง ส.ค. 53 ทั้งนี้เพื่อใหเยาวชน
มารวมพบปะ รวมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอชาติ
ทั้งหลายไดเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
ศาสนา พระมหากษัตริย
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีความรูรักสามัคคี
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสูสาธารณชน อีกทั้งยังเปนการใช
และมีจิตสํานึกในการตอบแทนคุณแผนดิน
เวลาวางใหเปนประโยชน
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