รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/๒๕๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน
นุงอาหลี
๒. นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ
๓. นายวราวุธ
วงศาชนัท
๔. นายเสดอาหมาด ศรียาน
๕. นางสาวพารีซัน ฮีแล
๖. นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม
๗. นางนภัสวรรณ ม่วงปลอด
๘. นายระเริง
รัตนเกษร
๙. นายอ๊ะหมาด นาปาเลน
๑๐. นางอรอุมา
เศษแอ
๑๑. นางบุหลัน
พจนาพิทักษ์
๑๒. นางสาวอานิตา มนูญดาหวี
๑๓. นายปริญญา ทวีกุล
๑๔. นายรอเหม
ใบหาด
๑๕. นางนิภาพร
ผิวดี
๑๖. นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหม่อง
๑๗. นายอนุวัฒน์ จองเดิน
๑๘. นายอัยรา
มหาชัย
๑๙. นายอาสีด
หลีเส็น
๒๐. นายอรุณ
ใบกาเด็ม
๒๑. นางกูอัน
หมันใจดี
๒๒. นายฮาสันซบรี ปังหลีเส็น
๒๓. นางอัญชลี
บินตามะหงง
๒๔. นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม
๒๕. นายสมาน
ระสา
๒๖. นายกอเดช
หลงสมัน
๒๗. นายอานัติ
ล่าโยด
๒๘. นายรุชดี
หมัดหมัน
๒๙. นายสุกรี
นาคกระวัศ
๓๐. นางกาศมา
นาคกระวัศ
๓๑. นายน๊อต
บูเก็ม
๓๒. นายรมศรี
กะด๊ะ
๓๓. นางสาวเยาวรา เถาวัลย์
๓๔. นางวนิดา
แก้วมณี
๓๕. นางกัญนิกา ลารีนู

ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ผอ.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
ผจก.โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์
ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมะห์
ผอ.โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ผจก.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผจก.โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผอ.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
ผอ.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ผจก.โรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ผจก.โรงเรียนดารุลอูลูม
ผจก.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ผจก.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
ผอ.โรงเรียนแสงธรรม
แทน ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
แทน ผอ.โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
แทน ผอ.โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
/36.นายบุรฮานุดดีน...

๒

๓๖. นายบุรฮานุดดีน ใบกาเด็ม
แทน ผอ.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
๓๗. นางสาวยามีละห์ ยาหมาย
นักวิชาการศึกษา
๓๘. นางสาวนัศรียา ติลาเต๊ะ
นักวิชาการอิสลามศึกษา
๓๙. นางสาวสาลินี ปีไสย
นักวิชาการศึกษา
๔๐. นายกอเด็ม
หมีนเหม
นักวิชาการศึกษา
๔๑. นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ นักวิชาการอิสลามศึกษา
๔๒. นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
นิติกร
๔๓. นายยูซุฟ
ใบหมาดปันจอ นักทรัพยากรบุคคล
๔๔. นางสาวดีน่า รังสรรค์
นักจัดการงานทั่วไป
๔๕. นางสาวนาเรีย เกอากะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๖. นายอับดุรรอชีด แกสมาน
นักวิชาการพัสดุ
๔๗. นายอับดุลร่อซัก สูนสละ
นักวิชาการศึกษา
๔๘. นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรชูศึกษา
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนสายเพชรศึกษา
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
๕. ผู้อานวยการโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
๖. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
๗. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
๘. ผู้อานวยการโรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
๙. ผู้อานวยการโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
๑๐. ผู้อานวยการโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
๑๑. ผู้อานวยการโรงเรียนจงหัว
๑๒. ผู้อานวยการโรงเรียนมาบาอุลอูลูม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายศักรินทร์ สันมะหมูด
เริ่มประชุม
เมื่อเวลา 14.๐๐ น.นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
"แชมป์กีฬา 7 สี" รอบคัดเลือก ณ กรุงเทพมหานคร
- การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเอกชน และตรวจสอบข้อมูลจานวนผู้ สอนและ
จานวนผู้เรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งสานักงานการศึกษา
เอกชน ได้จัดประชุมขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม 2559 เวลา ๐๙.๐๐ – 1๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
โต๊ะหยงกง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีข้อสรุปแนวทางในการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนเอกชน และศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ดังนี้
/1.ให้แต่ละ...

๓

1. ให้แต่ละอำเภอออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน และศูนย์กำรศึกษำอิสลำม
ประจำมัสยิด (ตำดีกำ) ให้แล้วเสร็จภำยในสิ้นเดือนธันวำคม 2559
2. ประเด็นการตรวจเยี่ยม เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ
3. มอบหมายให้ ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล จั ด ท าแบบนิ เ ทศ
การออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน และศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด(ตำดีกำ)
4. นายอาเภอสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ในวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 08.3๐-๑6.3๐ น. ณ ห้ องประชุม
โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เรียบร้อยแล้วและได้ นาลง
ในเว็บไซต์ของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล www.opes.go.th ปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุม ทั้งนี้สามารถแจ้งแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ และในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
ประธาน
๓.๑ การก่อสร้า งโรงจอดรถ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประสงค์ ก่อสร้าง
โรงจอดรถเพื่ออานวยความสะดวก ให้แก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน ผู้มาติดต่อราชการ และเพื่อจัดระเบียบการจอดรถ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้ดาเนินการก่อสร้างโรงจอดรถ รายละเอียดประกอบแบบรายการก่อสร้าง และแบบแปลน
ตามเอกสาร ๑ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ตามที่เห็นสมควร
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติให้สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประชุมร่วมกับสมาคมโรงเรียน
เอกชนสามั ญ เพื่ อมี มติ ร่ วมกั นเรื่ องจ านวนเงิ นในการสนั บสนุ นการก่ อสร้ างโรงจอดรถ โดยให้ แจ้ งสช.สตู ลทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
ประธาน
3.๒ การจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากาลังพนักงาน รอบที่ 4 ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 - 2563 ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งว่าคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) ได้ดาเนินการจัดสรรกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ พ.ศ.2560-2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยได้รั บ การจั ด สรรกรอบอั ตราก าลั ง พนั กงานราชการให้ ส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึ กษาเอกชน
ในส่ ว นของส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด ๕ จั ง หวั ด ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี จ านวน 707 อั ต รา
ส าหรั บ ส านั กงานการศึกษาเอกชนจั ง หวัดสตูล ได้รับการจัดสรร จานวน 54 อัตรา พนักงานราชการประจ า
สานักงาน จานวน 20 อัตรา พนักงานราชการครูผู้สอน จานวน 34 อัตรา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

/ระเบียบวาระ...

๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ร้านอาหารสตารินทร์รีสอร์ท ซึ่งมีเรื่องแจ้งที่
ประชุมพิจารณาดังนี้
1. กาหนดการ เอกสาร ก.
2. ผังที่นั่ง เอกสาร ข.
3. อาหารและเครื่องดื่ม
- การจัดโต๊ะ จัดเป็นโต๊ะๆละ 8 คน อาหาร 7 อย่าง ราคา 2,200 บาท+น้าดื่ม 90 บาท
รวมเป็นเงิน 2,290 บาท
- ค่าอาหาร โรงเรียนรับผิดชอบอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 โต๊ะ รวมเป็น 41 โต๊ะ, สช.สตูล
รับผิดชอบค่าอาหาร จานวน 4 โต๊ะ
- การสั่งอาหาร + การจ่ายเงินค่าอาหาร ผู้รับผิดชอบ
4. สถานที่ ร้านอาหารสตารินทร์รีสอร์ท
- ค่าเช่าสถานที่ จานวน 4,000 บาท
- ค่าเช่าโต๊ะ+เก้าอี้เพิ่ม 2,000 บาท
มติที่ประชุม
1. กาหนดการ เอกสาร ก. เพิ่มเติมดังนี้
- ให้มกี ารแสดงของตัวแทนศูนย์การศึกษาประจามัสยิด(ตาดีกา)หรือตัวแทนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ
- ตัวแทนผู้มีเกียรติกล่าวความรู้สึกเปลี่ยนจากผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เป็นนายกสมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ และนายกสมาคมโรงเรียนสามัญ
2. ผังที่นั่ง เอกสาร ข. เพิ่มเติมดังนี้
- อนุญาตให้โรงเรียนของรัฐเข้าร่วมงานด้วย
- รายชื่อโรงเรียนตามผังที่นงั่ ให้โรงเรียนจองที่นั่งตามผังที่นั่งตามเอกสาร ข. ในวันประชุมครั้งนี้
ซึ่ง สช.สตูลจะแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนวันที่ ๑๗ ต.ค.59
3. อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มเติมดังนี้
- การจัดโต๊ะ กาหนดจัดเป็นโต๊ะๆละ 8 คน อาหาร 7 อย่าง ราคา 2, 200 บาท,น้าดื่ม 90 บาท
รวมเป็นเงิน 2,290 บาท กาหนดให้เพิ่มจานวนเงินอีก 210 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท
- ค่าอาหาร
๐ โรงเรียนรับผิดชอบค่าอาหาร อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 โต๊ะ รวมเป็น 41 โต๊ะ
๐ สช.สตูล รับผิดชอบค่าอาหาร จานวน 4 โต๊ะ
- การสั่งอาหาร นางอัญชลี บินตามะหงง รับผิดชอบในการสั่งอาหาร
- การจ่ายเงินค่าอาหาร สช.สตูล เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเงินค่าอาหาร โดยเริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่
วันนี้ จนถึงวันที่ 17 ต.ค.59
/4.สถานที่...
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4. สถานที่ ร้านอาหารสตารินทร์รีสอร์ท สช.สตูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้
1) ค่าเช่าสถานที่ จานวน 4,000 บาท
2) ค่าเช่าโต๊ะ+เก้าอี้เพิ่ม 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ - แจ้ ง ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ว ยการกาหนดมาตรการช่ว ยเหลื อนักเรียน
ในโรงเรี ย นเอกชนเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล พ.ศ.2558 ข้ อ ๑๔ (๑๒) การจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมให้จ่ายตามจานวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงในเดือนมีนาคมและในเดือนตุลาคมให้จ่าย
ตามจานวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริงในเดือนกันยายน
นางอัญชลี บินตามะหงง
- สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช,คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ผู้บริหารและครูเอกชนในจังหวัดภาคใต้
จานวน ๔ ครั้ง โดยครั้งที่ ๔ จัดที่นครศรีธรรมราช โดยเชิญผู้บริหารและคณะครู จาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว จานวน ๔๐๐ คน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมแกรน
ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุกรี นาคกระวัศ
- สสวท. จะเปิดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM) รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับ
บริ บทและอาชี พของท้ องถิ่ น สนใจสมั ครสมาชิ ก ได้ ที่ เว็ บไซต์ ttp://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/social/register
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถ login เข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสะเต็มศึกษาได้
พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

