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สาร สช.
สช.จ.สตูล
ปที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนมิถุนายน 2553
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ผอ.สช.สตูล เปดศูนย
เพื่อจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาประจําร.ร.ราชประชานุเคราะห
42

เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2553 นายสุรยิ า ปนจอร
สว.จังหวัด
9 มิถนุ ายน 2553 นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา
สตูล และบุคลากร สช.จ.สตูล รวมใหการตอนรับคณะผูสอนอิสลาม
เอกชนจังหวัดสตูล เปนประธานในพิธีเปดศูนย
เพื่อจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ศึกษาโรงเรียนคูขนาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ประจําโรงเรียน ราชประชานุเคราะห
42 จังหวัดสตูล เนื่องในวันคลายวันกอตั้งโรงเรียน
จํานวน 150 คน ที่มาศึกษาดูงานการจัดการอิสลามศึกษาจังหวัดสตูล
ราชประชานุเคราะห
ของพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัว กอตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง เด็กที่มีชวี ิตความเปนอยูในสภาวะ
โดยการนําคณะดังกลาวเขาศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนย
ยากลําบาก และจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)มิศบาหุดดีน ตําบลบานควน
ในการนี้ นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ
ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก
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ปดสอน 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา
คณะกรรมการศูนย
ฯ ผูสอน ผูเรียน ตลอดจนชาวบานตําบลบานควน
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปจจุบันมีนักเรียน
จังหวัดสตูล
ทั้งสิ้น 541 คน ประกอบดวย นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ถึง 52% โรงเรียนจึงเห็น
ในการนี้ผูเขาศึกษาดูงานนําโดย นายจตุรงค
สัสดี ผอ.
ฯ
ความสําคัญในสวนของการสงเสริมดานศาสนาอิสลามใหนักเรียน โดยไดจัดตั้งศูนย
สพท.ยะลา 1 และนายประสิทธิ์ กาสอ ผอ.ศูนย
ฯตาดีกายะลา และ
ประจําโรงเรียนขึน้ มีเปาหมายเพื่อดวยปลูกฝงใหนักเรียนไดมีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถนําความรูดานศาสนาไปปรับใชในการชวยเหลือสังคมตอไป ซึ่งการจัดตั้งศูนย
คณะศึกษาดูงาน ไดเขาเยี่ยมชมศูนย
ตาดีกามิศบาหุดดีน (บานควน)
ดังกลาวก็ไดรับความรวมมือจากครูผูสอนศูนย
ตาดีกาอิส ลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) และ
รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนของศูนย
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นักเรียนไดมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อนําปรับใช
ของโรงเรียนใหเกิดประโยชน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
ผูตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่จังหวัดสตูล
การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือผูนําขั้นความรูชั้นสูง (ATC) รุนที่ 447

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 นายบัณฑิตย
ศรีพุทธางกูร ผูต รวจ
เมื่อวันที่ 1-8 มิถุนายน 2553 คณะครู บุคลากรสํานักงานการศึกษาเอกชนจ.สตูล
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพืน้ จังหวัดสตูล เขาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบาน
รวมฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือผูน้ําขั้นความรูช นั้ สูง (ATC) รุนที่ 447 ณ คายรัตรสาร จังหวัด
วังเพนียด ต.เกตรี อ.เมือง
สงขลา ซึ่งการฝกฯในครั้งนี้สํานักยุทธศาสตร
และบูรณาการการศึกษาที่ 12 (สบย.12) ไดจัดขึ้น
จ.สตูล ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสตูล พรอมกันนี้ไดเขาพบนายสุเมธ ชัย
เพื่อให ผูบริหาร คณะครู และเจาหนาทีใ่ นสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดน
เลิศวณิชกุล ผูวาราชการจังหวัดสตูล
ภาคใต ไดมีความรูค วามเขาใจและเพิม่ พูนความรูใหแกผูเขารับการฝกฯ และสามารถนําไปใชใน
ในการนี้ ทานบัณฑิตย
ศรีพุทธางกูร ไดเขาเยี่ยม ณ สํานักงาน
การพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีตามความมุงหมายของคณะลูกเสือแหงชาติและตามพรบ.
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และพบปะกับขาราชการ พนักงานราชการ
ลูกเสือ 2551 ในการนี้ ไดรับเกียรติจาก นายอดินันท
ปากบารา ผูอํานวยการสพท.สตูล เปน
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลดวย
ประธานในพิธีเปดการฝก\ อบรมดังกลาวดวย
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สช.จ.สตูล ลงพื้นทีท่ ําการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย
ฯตาดีกาจังหวัดสตูล

สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยนายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดแตงตั้งคณะกรรมการออกทําการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย
ฯตาดีกา ซึ่งประกอบดวย ผอ.ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ ผูแทนจากสนง.คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสตูล
ผูแทนจากผูสอนศูนย
ตาดีกาฯ และบุคลากรจากสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และไดลงพื้นที่เพื่อดําเนินการดังกลาวในทุกๆวันเสาร
ระหวางวันที่ 5 มิถุนายน
ถึง 31 กรกฎาคม 2553 โดยการนิเทศฯดังกลาวจะเนนหนักใน 3 ดาน คือ ดานงานธุรการ งานวิชาการ และงานอาคารสถานที่ โดยคณะกรรมการนิเทศฯมีหนาที่ใหคําปรึกษา
ขอแนะนําในการดําเนินงานและพัฒนาศูนย
ฯตาดีกาสูความเปนเลิศในการจัดการอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป รวมทั้งสรางความเขาใจอันดีตอหนวยงานภาครัฐในการเขาไป
ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินกิจการของศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)อีกดวย
ผอ.สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กลาวเพิ่มเติมวา ปจจุบันจังหวัดสตูลมีศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) จํานวน 196 ศูนย
อยูภายใตการ
ดูแลของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งศูนย
ฯตาดีกาจังหวัดสตูลไดเริ่มกอตั้งมาอยางชานานตั้งแตเริ่มมีมัสยิดในจังหวัดสตูล
และไดมีการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานศูนย
ฯเรื่อยมาจนกระทั่งป พ.ศ. 2550 ที่ศูนย
ฯตาดีกาในจังหวัดสตูลไดรับการสนับสนุนงบประมาณคาตอบแทน
ผูสอนและคาบริหารจัดการศูนย
ฯจากภาครัฐเปนรายเดือนๆละไมเกิน 9,000 บาท/ ศูนย
ฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของศูนย
ฯดวย เมื่อภาครัฐเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ
ศูนย
ฯจึงมีการควบคุมใหการดําเนินงานของศูนย
ฯเปนไปอยางมีคุณภาพมาตรฐาน โดยในแตละปการศึกษาสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลไดแตงตั้งคณะกรรมการผูทรง
คุณวุฒออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของศูนย
ตาดีกา ผลสรุปจากการนิเทศฯพบวาศูนย
ฯตาดีกาแตละศูนย
มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานในดาน
ตางๆของตนเองอยางรวดเร็ว
ศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) เปนสถาบันการศึกษาอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนรูแกเยาวชนมุสลิมชวงวันหยุดประจําสัปดาห
เสาร
อาทิตย
ใชมัสยิดเปนสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการและดานงบประมาณบางสวนจากภาครัฐ
การศึกษาอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวถือเปนการศึกษาภาคบังคับ(ฟรฎ\อีน)สําหรับมุสลิมทุกคน เพื่อปลูกฝงเรียนรูวิถีชีวิตและแนวทางการปฏิบัติตนของมุสลิมที่
ถูกตองตอไปในอนาคตขางหนา ตามหลักการศาสนาอิสลามการอบรมใหความรูอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนาที่ของพอแมผูปกครองที่จะตองอบรมใหความรูแกบุตรหลานของ
ตนเอง แตดวยขอจํากัดหลายอยางที่พอแมไมสามารถทําหนาที่ตรงดังกลาวได จึงสงบุตรหลานไปรับการอบรมใหความรูจากสถานที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ซึ่งปจจุบันคือศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การใชระบบชุมชนออนไลน
สช.จ.สตูล
ประชุมเตรียมความพรอมเขารวมชุมนุมลูกเสือ สช.ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการ

เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2553 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ร.ร. อนุบาลทักษิณสยาม สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดเชิญ ผูบริหารโรงเรียน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พรอมดวยผูบริหาร และคณะครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญ จังหวัดสตูล ประชุมชี้แจงและ
คณะครู เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใชระบบชุมชนออนไลน
สําหรับบุคลากรทาง
เตรียมความพรอมเขารวมการชุมชุมลูกเสือ สช. ครั้งที่ 1 ประจําป 2553
การศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล" โดยมี นายมนตรี มะสมัน ตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร
สช.จ.สตูล เปนวิทยากรใหคาํ แนะนําในการใชระบบดังกลาว และหวังเปนอยาง
นายดาลัน นุงอาหลี กลาวเพิ่มเติมวา งานชุมนุมลูกเสือ สช.
ยิ่งวา ใหบุคคลที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดนําความรูไปใช และถายทอดใหกับนักเรียน ครู
ไดกําหนดจัดขึ้น ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
หรือบุคคลทั่วไป เพื่อใหสามารถใชระบบชุมชนออนไลน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ยะลา และเกาะกลางน้ําสวนขวัญเมือง จังหวัดยะลา ไดมีเยาวชนอายุไมต่ํา
ในการนี้ นายดาลัน นุงอาหลี ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
กวา 14 ป ซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูสามัญ ใน 5
สตูล เปนประธานกลาวเปด กลาววา การจัดทําโครงการดังกลาวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1500 คน โดยเขาไปทํากิจกรรมและมีการ
อีกชองทางในการสื่อสาร ถายทอดประสบการณ
แสดงความคิดเห็น และสามารถใชเปน
จําลองการอยูคายพักแรมเปนเวลา 2 คืน 3 วัน มีวัตถุป ระสงค
เพื่อให
ชองทางในการประชาสัมพันธ
ขาวสารให กับบุคลากรในเครือขายการศึกษาเอกชนและ
บุคคลภายนอกที่สนใจไดทราบความ เคลือ่ นไหว อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตสามารถใชชีวิตเปนพลเมืองดีตอสังคม
พัฒนาการศึกษาเอกชนรวมกันเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูดานการศึกษาใหกับ เยาวชนและ
ตอไป
ผูเกี่ยวของดวย
จากประชุมดังกลาว สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได
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โครงการสนามจราจรเยาวชน โรงเรียนภูริภรณ
ชัย
โครงการอบรมเยาวชนคนขาวเพื่อใตสันติสุข
ศึกษา

โรงเรียนภูริภรณ
ชัยศึกษารวมกับสํานักงานขนสงจังหวัดสตูล จัด
วันนี้ (5 ก.ค. 53) นายหั้ว ศรีสุด รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา
โครงการสนามเยาวชน ในวั น พุ ธ ที่ 23 เดื อ น มิ ถุ น ายน 2553 เพื่ อ เอกชนจังหวัดสตูล รวมพิธีเปดการอบรมเครือขายประชาสัมพันธ
“เยาวชนคนขาว
เสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยดานการจราจรใหแกนักเรียนในระดับชั้น เพื่ อ ใต สั น ติ สุ ข ” ครั้ ง ที่ 3 ซึ่ ง จั ด โดยสํ า นั ก ประชาสั ม พั น ธ
เ ขต 6 กรม
ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โดยการใหความรูความเขาใจในเรื่องวินัยจราจรและ ประชาสัมพันธ
เพื่อหวังใหเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนเอกชนสอน
ความปลอดภัยจากการใชรถบน ทองถนน
ซึ่งกิจกรรมในครั้งเปนที่สนใจของนักเรียนเปนอยางมาก ศาสนาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เขารวมการอบรมดังกลาว
และเปนพลัง
โดยมีการชมวิดีโอประกอบการบรรยาย การปฏิบัติการขี่จักรยานในถนน ทั้งสิ้น 36 คน ไดรวมกิจกรรมเปนเครือขายดานการประชาสัมพันธ
สํ
า
คั
ญ
ในการแก
ป

ญ
หาความไม
ส
งบในพื
้
น
ที
่
จ
ั
ง
หวั
ด
ชายแดนภาคใต
ในด
จําลอง และที่สําคัญ การตอบปญ หาพรอ มมอบของรางวัลใหแกนั กเรีย น เสนอขาวและรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองไมบิดเบือนจากความเปนจริง านของการ
จังหวัดสตูล ไดคัดเลือกจากเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคูสามัญ จํานวน 200 คน เพื่อใหเขารวมกิจกรรมดังกลาวดวย พรอม
ดวยครูผูรับผิดชอบดานการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาดวย
สช.จ.สตูล ควาอันดับ 3 ฟุตบอลขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 53

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 15.00 น. ทีมฟุตบอล สช.จ.สตูล ลงแขงขัน
ฟุตบอลขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอบชิงอันดับ 3 พบกับทีมเทศบาลตําบล
กําแพง โดย สช.จ.สตูล เอาชนะทีมเทศบาลตําบลกําแพง ไปดวยสกอร
6 ประตู
ตอ 5 ดวยการยิงลูกจุดโทษ หลังจากที่ในเวลาเสมอกัน 2 ประตูตอ 2 ควาอันดับ
3 พรอมถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล ในการแขงขันฟุตบอล
รายการ "ฟุตบอลขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 53"
กก .. ก ก  ..
ร.ร. สุไหงอุเปวิทยารวมดวยโรงพยาบาลทุงหวาไดจัด
กิจกรรมตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสนอง
นโยบาย 3 D ของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 53 ร.ร.ในสังกัด สช.จ.สตูล รวมกิจกรรม
"ไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติด"

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 53 การแขงขันกีฬาภายในของโรงเรียนอรุณศาสน
วิทยามูลนิธิแลว / การแขงขัน
ผอ.สช.จ.สตูลเปนประธานพิธเี ปดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน
ฟุตซอลนัดพิเศษ ระหวาง สช.สตูล vs คณะผูบริหารและครูร.ร.อรุณศาสน
สามัคคีอิสลามวิทยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 53
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