รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูลครั้งที่ 3/๒๕๕๘
วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดสตูล (สกสค.)
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน
นุงอาหลี
๒. นายพเนิน
ปิ่นแก้ว
๓. นายเกริก
แต่งเกลี้ยง
๔. นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ
๕. นายวราวุธ
วงศาชนัท
๖. นายเสดอาหมาด ศรียาน
๗. นางสาวพารีซัน ฮีแล
๘. นางนิลลี
ละใบซอ
๙. นางบุหลัน
พจนาพิทักษ์
๑๐. นายมะหามะ อาแว
๑๑. นางอุษณีย์
เทศนอก
๑๒. นางสาวอรอนงค์ ทองเอียบ
๑๓. นายปริญญา ทวีกุล
๑๔. นางสาอุดะ
เพ็งไทร
๑๕. นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหม่อง
๑๖. นายระเริง
รัตนเกษร
๑๗. นายตายุดดีน มาราสา
๑๘. นายอับดุลกอหนี จิมาร
๑๙. นางอรอุมา
เศษแอ
๒๐. นางสิทธินะ
อุเซง
๒๑. นายกอเดช
หลงสมัน
๒๒. นายอรุณ
ใบกาเด็ม
๒๓. นายฮาสันซบรี ปังหลีเส็น
๒๔. นางอัญชลี
บินตามะหงง
๒๕. นายรมย์ศรี
กะด๊ะ
๒๖. นายอาณัติ
ล่าโยด
๒๗. นางเตือนใจ เจ๊ะมะ
๒๘. นายณรงยศ หัสนันท์
๒๙. นายอาพล
พลาสิน
๓๐. นายกาศมา
นาคกระวัศ
๓๑. นายหมาดเรน ล่าโยด
๓๒. นายโกศัย
แสงสุย
๓๓. นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม

ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ผอ.โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
ผจก.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ผอ.โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ผจก.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผจก.โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผอ.โรงเรียนแสงธรรม
ผจก.โรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์
ผจก.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
ผอ.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ผอ.โรงเรียนสุไหงอุปวิทยา
ผอ.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
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๒

๓๔. นายสะอาด
มาลียัน
๓๕. นายรุชดี
หมัดหมัน
๓๖. นายรอเหม
ใบหาด
๓๗. นายวิรยุทธ
ละเมาะ
๓๘. นางระพีพร
สุวรรณชาตรี
๓๙. นางสาวสรินนา สุขมาศ
๔๐. นางสาวกูสาหรอ กูหลง
๔๑. นายบุรฮานุดดีน ใบกาเด็ม
๔๒. นายมะนัรมี
เจ๊ะเฮง
๔๓. นายวิชัย
พิพัฒนสมบัติ
๔๔. นางอามีเราะ สังขาว
๔๕. นางน้าทิพย์ ทุ่งปรือ
๔๖. นายอับบัส
หลีเยาว์
๔๗. นางวนิดา
แก้วมณี
๔๘. นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์
๔๙. นางสาวสุดใส บุญเสน
๕๐. นางสาวเดือน โพธิรัตน์
๕๑. นางสาวนาเรีย เกอากะ
๕๒. นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
๕๓. นายยูซุฟ
ใบหมาดปันจอ
๕๔. นายอับดุรรอชีด แกสมาน
๕๕. นายมุขต้า
หลังการ์ต
๕๖. นางสาวยามีละห์ ยาหมาย
๕๗. นายอับดุลร่อซักค์ สูนสละ
๕๘. นางสาวปีมนัส มนัสวิน
๕๙. นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
๖๐. นายกอเด็ม
หมีนเหม
๖๑. นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
ผจก.โรงเรียนดารุลอูลลูม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
รองผอ.โรงเรียนสายเพชรศึกษา/อนุบาลเพชรกาญจน์
แทน ผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
แทน ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
แทน ผอ.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
แทน ผอ.โรงเรียนมาบาอุลอูลูม
แทน ผอ.โรงเรียนจงหัว
แทน ผอ.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
แทน ผอ.โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาพิพัฒน์
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรชูศึกษา
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางอิสรา
เจ๊ะหยาง
ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
2.นางสาวลัดดาวัลย์
ศรีโนพันธ์
ครูโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม

เมื่อเวลา 09.๐๐ น.นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
มอบภาพถ่า ยการเข้าเฝ้ าฯ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุ ฎ ราชกุมาร
ในการพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจาปี ๒๕๕๗ ให้แก่ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา
มูล นิ ธิ ได้ รั บการประเมิน และคัด เลื อ กในประเภทโรงเรี ยนขนาดกลาง นางซัล วา
มณีหยัน โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ได้รับการประเมินและคัดเลือกในประเภท ครูสอน
วิชาสามัญ โรงเรียนขนาดเล็ก นายเกียรติพงษ์ องสารา โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ได้ รั บ การประเมิ น และคั ด เลื อ กในประเภท ครู ส อนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
๑.๑ การย้ายสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑.๒ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้สานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล สารวจความต้องการอบรมครูเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอน และสารวจความต้องการสื่อ หนังสือเรียนส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับห้องสมุด
โรงเรียนเอกชนของจังหวัดสตูลดังนี้
เรื่องที่ ๑ การสารวจความต้องการอบรมครูเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
การจัดอบรมให้กับครูเอกชนในจังหวัดสตูล โดยให้สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสารวจผู้บริหาร โรงเรียนว่าต้องการอบรมเรื่องใดให้กับครูแล้วนามาเขียนโครงการ
เพื่อของบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่นอกเหนือจากโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ทั้งนี้จะมี
หนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเพื่อสารวจว่าต้องการอบรมเรื่องใด
เรื่องที่ ๒ การสารวจความต้องการสื่อ หนังสือเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับห้องสมุดโรงเรียน
การจัดสรรสื่อ หนังสือเรียนที่จะนาเข้าสู่ห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดสรรให้กับสานักงาน
การศึกษาเอกชนทั้ง ๕ จังหวัด สาหรับโรงเรียนเอกชนในระบบทุกโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจานวน
นักเรียน 500 คนลงมา และขนาดกลางจานวนนักเรียน 501 ถึง 1000 คน โดยสารวจว่ามีความ
ต้องการสื่อ หนังสือ ที่จะนาเข้าสู่ห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งจะมีแบบสารวจแจ้งไปยังโรงเรียนเพื่อ
สารวจความต้องการ และจะรวบรวมส่ งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชนเพื่อ
ดาเนินการจัดสรรเงินงบประมาณต่อไป
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายกอเด็ม หมีนเหม

มติที่ประชุม

1.3 การคัดเลือกลูกเสือเพื่อร่วมงานชุมนุมลูกเสือประเทศฟินแลนด์
สานักงานลูกเสือแห่งชาติกาลัง ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก ลูกเสือ ม.ต้น ถึง
ม.ปลาย เพื่อไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นโรงเรียนไหนที่เปิด
สอนวิ ช าลู ก เสื อ ให้ เ ตรี ย มด าเนิ น การคั ด เลื อ กลู ก เสื อ เพื่ อ ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ซึ่งสานักงานลูกเสือแห่งชาติ จะดาเนินการคัดเลือกจากโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาลูกเสือ
ทั้งประเทศ ประมาณ 60-70 คน โดยจัดสรรโควต้าพิเศษให้กับ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จานวน ๑ หมู่ หรือ ๒ หมู่ ทั้งนี้สามารถเปิดดูรายละเอียดต่างๆได้ในเว็บไซต์
ของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึง่ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มอานวยการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่
2/๒๕๕๘ เรี ยบร้อยแล้วและได้ลงในเว็บไซต์ของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
www.opes.go.th ปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติ มรายงานการประชุ ม
ทั้งนี้สามารถแจ้งแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ และในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕๘
รับรองรายงานการประชุม
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
๑.๑ โครงการต้านยาเสพติดและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรี ย นเอกชนจั ง หวั ด สตู ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งยาเสพติ ด
และส่ ง เสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเอกชนจั ง หวั ด สตู ล เป้ า หมาย
คือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล จานวน ๑,๒๐๐ คน วิธีการดาเนินโครงการ
ใช้กระบวนการลู กเสื อ อยู่ค่า ยพักแรม ๓ วัน ๒ คืน เปิดสอบวิช าพิเ ศษ ๕ วิช า
ระยะเวลาด าเนิ น การ ระหว่ า งวั น ที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ค่ า ยลู ก เสื อ
ปากบาง อาเภอละงู จังหวัดสตูล งบประมาณจากสานักงานสช.สตูล และจะขอ
รับการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ ๑๐๐ บาท โดยสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่ว ม
โครงการตามแบบฟอร์มที่แนบในระเบียบวาระการประชุมเอกสาร ๑
ที่ประชุมรับทราบ
/นายพเนิน…

๕

นายพเนิน ปิ่นแก้ว

๑.๒ โครงการติวเตอร์ แนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม เติ ม ความรู้ ใ นวิ ช าหลั ก ที่ ส าคั ญ แก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และเพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มแก่ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในการสอบ O-NET ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีเป้าหมายคือ
นักเรี ย นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 10,545 คน ส าหรั บ จั ง หวั ด สตู ล จะด าเนิ น การจั ด ที่
โรงเรียนสตูลวิทยา ในวันที่ ๑๔,๑๕,๑๗,๑๘,๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีหนังสือ
แจ้งให้ทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า 1.3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาจังหวัดสตูล (Private School
Database System) และโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษา (Education Test Data System)
๑)โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาจังหวัดสตูล (Private School
Database System)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สถานศึ ก ษาเอกชน
จังหวัดสตูล และเพื่อพัฒนางานจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีลักษณะกิจกรรม คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
โรงเรียนเอกชนในระบบ นอกระบบ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้บริหาร ครูผู้สอน
โดยจัดเก็บข้อมูลทุกปีการศึกษา จัดเก็บในข้อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี
ซึ่ง ผู้ ใช้งานระบบ ประกอบไปด้ว ย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงเรียนเอกชน
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและผู้ดูระบบ
มีเ ป้ าหมายเชิง ปริม าณ คื อ ครู โ รงเรี ย นเอกชนในระบบ จานวน ๔๑ คน
ครูโรงเรียนนอกระบบ จานวน ๑๕ คน เจ้าหน้าที่สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๖ คน เชิงคุณภาพ คือ สานักงานการศึกษา
เอกชนจั ง หวั ด สตู ล มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล สถานศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ที่
สามารถจัดเก็บ และจัดการข้อมูลสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการข้อมู ลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๑
ธันวาคม – ๒๘ กุมภาพันธ์
/๒)โครงการ...

๖

๒)โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (Education
Test Data System)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบทาง
การศึกษา เพื่อสร้างฐานข้อมูล ผลการทดสอบทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในแต่ละปีการศึกษา ลักษณะกิจกรรม คือ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
ผลทดสอบทางการศึกษา ได้แก่ ผลการทดสอบ O-NET และ I-NET และ
GPA โดยจัดเก็บข้อมูลทุกปีการศึกษาและจัดทารายงานข้อมูลผลการทดสอบ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยจัดทาสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของจังหวัด ผู้ใช้งานระบบ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูล O-NET I-NET และ GPA เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศสานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และผู้ ดูแลระบบ ซึ่งมีเป้าหมายเชิงปริมาณ
คือ เจ้าหน้าที่สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ๒๐ คน เป้าหมายเชิง
คุณภาพ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมีระบบจัดเก็บผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาที่ ส ามารถจั ด เก็ บ และจั ด การข้ อ มู ล ผลการทดสอบทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการ
ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และประชาชนทั่ ว ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ซึ่งจะดาเนินการในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
นายกอเดช หลงสมัน
เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โรงเรียน
กับสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างกันได้ เนื่องจากโรงเรียนพยายามพัฒนาระบบภายในของโรงเรียน
และโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีความ
หลากหลาย เช่นเรื่องของการวัดผลการเรียน ทุกโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกัน เสนอ
ให้มีการใช้รูปแบบและลักษณะเดียวกัน
นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า
หากจะดาเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องประชุม ทีมวิเคราะห์หนึ่งทีมโดย
เลือกมาหนึ่งระบบที่ต้องการให้เหมือนกัน วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้มี ระบบที่
ใช้ได้ทั้งโรงเรียนและสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ใช้ร่วมกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ ๑.4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ปีการศึกษา 2558
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
๑) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อง การกาหนดวิ ช าในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยสรุปดังนี้ ปรับลดจานวนวิชาที่ทดสอบ
/จาก๘กลุ่ม...

๗

จาก ๘ กลุ่ ม สาระการรู้ เ ป็ น ๕ กลุ่ ม สาระวิ ช าการเรี ย นรู้ คื อ คณิ ต ศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับอีก
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตัดออกคือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ,การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบเองและจัดสอบเอง
๒) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง นโยบายการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยสรุปดังนี้ สทศ.กาหนดตารางสอบ O-NET ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (ป.๖,ม.๓,ม.๖) นักเรียนป.๖,ม.๓,ม.๖ ต้องเข้ารับการทดสอบ
และนร.เทียบเท่าในสังกัดอื่นๆที่ประสงค์สอบสามารถสมัครสอบได้โดยได้รับการ
ยกเว้นค่าสมัคร โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกั ด ศธ.ให้ความร่วมมือในการ
เป็นสนามสอบ ครูอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรทางการศึกษาให้ความ
ร่วมมือ กับ สทศ.ในการเป็นกรรมการปฏิบัติงานในการทดสอบ
๓) ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ม. ๓ สอบวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ประกาศผลสอบวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒55๙ ม. ๖ สอบวันที่ ๖ -7 กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ประกาศผลสอบวันที่ ๒1 มีนาคม ๒55๙
๔) ข้อมูลจานวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ระดับ ป.๖ จานวนนักเรียน
๑,๒๑๘ คน ๑๗ สนามสอบ ระดับ ม.๓ จานวนนักเรียน๑,๒๓๘ คน ๑๙ สนามสอบ
5) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)เผยแพร่ Test blue print
ผังข้อสอบ O-NET และตัวอย่างกระดาษคาตอบเพื่อให้โรงเรียน/นักเรียนเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ทางเว็บไซต์http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212
แนวทางการนาไปใช้ คือศึกษาตัวชี้วัด/ มาตรฐานที่ออกข้อสอบมากและน้อยเพื่อ
เน้ น การสอน ให้ ต รงกั บ แนวข้ อ สอบ ซึ่ ง ความส าคั ญ นี้ ไ ด้ ม าโดยการวิ เ คราะห์
ความส าคั ญ จากหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
จ าลองข้ อ สอบตามผั ง ข้ อ สอบ และใช้ ก ระดาษค าตอบที่ สถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ออกเพื่อให้นักเรีย น คุ้นชินและนาผลสอบมา
วิเคราะห์หาจุดที่ต้องพัฒนานักเรียนรายบุคคล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET
๑) วัตถุประสงค์ของการทดสอบ I-NET เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอด
ของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรอิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชการ ๒๕๕๑ ครอบคลุม ๘ สาระ
การเรียนรู้ ๑๔ มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
/๒) ตารางสอบ...

๘

นายพเนิน ปิ่นแก้ว

นายกอเดช หลงสมัน

นายตายุดดีน มาราสา

นางอัญชลี บินตามะหงง

๒) ตารางสอบ I-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอี
ยะห์) วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฎาะห์) วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์)
วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๓) ปฏิทินปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์เรื่ องการสอบ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ -กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ -31 สิงหาคม ๒๕๕๘
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ สนามสอบ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม ลด รายชื่อนักเรียนผ่านเว็บไซต์ วันที่ ๑๐
ต.ค.-31 ต.ค.๒๕๕๘ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประกาศเลขที่นั่ง
สอบ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันสอบ ๑๓ กุมภาพันธ์ ประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รายงานผลวิเคราะห์คะแนน ผ่านเว็บไซต์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
4) หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนที่สอบ I-NET ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดสอบให้กับนักเรียนที่กาลังศึ กษาอยู่ในปีสุดท้ายของ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ข้อมูลจานวนนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้อน จานวน
นักเรียน ๒,๕๘๖ คน ๖ สนามสอบ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง จานวนนักเรียน ๑,๑๗๒ คน
๘ สนามสอบ ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย จานวนนักเรียน ๗๘๓ คน ๗ สนามสอบ
แบบทดสอบของ I-NET ให้นักเรียนเลือกทามีสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามาลายู
ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเน้นย้ากับนักเรียนว่าสามารถเลือกทา
แบบทดสอบภาษาใดก็ได้แล้วแต่ถนัด
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบชี้แจงผู้รับผิดชอบนักเรียนเรื่อง เวลา กฎ
กติกา ระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ เนื่องจากทุกครั้งที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจผิดทาให้
เกิดปัญหา อุปสรรคในการสอบ จึงขอให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้อง และชัดเจน
การทาความเข้าใจ ระหว่าง อิบตีดาอียะห์ มูตะวัสซีเฎาะ ซานาวียะห์ ซึ่งนักเรียนที่
รับเข้ามาในระดับมูตะวัสซีเฎาะ คือนักเรียนที่มาจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีกา) ต้องเตรียมความรู้พื้นฐาน เนื่องจากขาดความต่อเนื่องระหว่างครูที่สอน ระดับอิบตี
ดาอียะห์ เข้าเรียนในระดับมูตะวัสซีเฎาะ ขอเสนอให้ทางสานักงานการศึกษาเอกชนสตูลเชิญ
ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด(ตาดีกา)และโรงเรียนเอกชนเพื่อประชุมร่วมกันทา
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว
การพิมพ์รายชื่อนักเรียน O-NET สามารถเริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
/นายซอหมาด...

๙

นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
นางอัญชลี บินตามะหงง

เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
การสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ National Test (NT) ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนเอกชนจะมีการสอบหรือไม่
นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตู ลขอข้อมูลนักเรียนจากส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือแจ้งให้สอบ NT
นายณรงยศ หัสนันท์
การใช้คะแนน O-Net เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินการจบช่วงชั้นระดับ ป.6 ม.3 และ
ม.6 นั้น ใช้สัดส่วนไหนในการตัดสิน
นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
ยังคงใช้หลักการเดิม คือ ในปีการศึกษา 2558 จะใช้ O-Net ในสัดส่วน 30%
ร่วมกับคะแนนผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) สัดส่วน 70% หากมีการประกาศ
หลักการใหม่จะแจ้งให้ทราบ
นายดุลยฤทธิ เฉี่ยหม่อง
เสนอให้นาหลักการใช้คะแนน I-NET เป็นส่วนหนึ่งในการสอบเข้าม.๑ เหมือนกับ O-NET
และเสนอให้มีการ นิเทศ ติดตาม การอ่านออกเขียนได้ ในนักเรียนระดับชั้นป.๑ เพื่อพัฒนานักเรียน
โรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
นางอรอุมา เศษแอ
สนั บสนุนการ นิเทศ ติดตาม การอ่านออกเขียนได้ ในนักเรียนระดับชั้นป.๑ เพื่อพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเรื่องการให้ความสาคัญการสอบ I-NET ของนักเรียน
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า 1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ปี 2559
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ผู้ บริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชนจั งหวั ดสตู ล มี ความรู้ ความเข้ าใจ
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น โดยเฉพาะเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Brain Based
Learning (BBL) เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล สามารถนาแนวคิด ทฤษฎี ใน
เรื่องเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Brain Based Learning (BBL) และนาไปประยุกต์พัฒนาใช้
ในการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ได้ โดยมีหัวข้ออบรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ด้วยเทคนิควิธีการ Brain Based Learning (BBL)” ซึ่งเป็น
การอบรมแบบแบ่งกลุ่มปฏิบัติจริง อบรมวันที่ ๑๗-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสตารินทร์
รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม ระดับมัธยมศึกษาจานวน ๗๒ คน ,
ระดับประถมศึกษา จานวน ๑๒๐ คน โดยใช้หลักสูตร แนวคิด หลักการ จุดเน้น การทางานของ
สมองกับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กับหลักการเรียนรู้แนว BBL ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรี ยน และฝึ กเทคนิค วิธีการ ออกแบบการเรียนรู้เพื่อการคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ให้
สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นวิธีการสอนของครูและวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียนแนว BBL ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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5.1 ความคืบหน้าโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขณะนี้
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ รัฐมนตรีเห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

5.2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ให้สานักงานการศึ กษาเอกชน
จังหวัดสตูลแจ้ งโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน จัดส่งแบบความ
ประสงค์เพื่อพัฒนาด้านกายภาพโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบที่สอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเร่งจัดทารายละเอียดประกอบคาของบลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการนี้ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้แจ้งโรงเรียนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศฯแล้ว และได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในระบบและ
โรงเรียนนอกระบบที่ขอรับการอุดหนุนด้านกายภาพ จานวน ๔ โรงเรียน คือ ๑.ศูนย์(ตาดีกา)บ้านดุ
สน ๒.ศูนย์(ตาดีกา) กมาลุลอิสลาม ๓. โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ๔. ศูนย์(ตาดีกา) ยามีอุล
อิสลามียะห์ และโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบที่ขอรับการอุดหนุนด้านสื่อ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ จานวน ๕ โรเรียน คือ ๑.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ๒.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ๓.
ศูนย์(ตาดีกา)อิสลามสามัคคี ๔.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
๕.โรงเรียนอันซอเรียะอัดดีนียะห์
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

