รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/๒๕60
วันที่ 14 มีนาคม ๒๕60 เวลา 09.00-16.3๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน
นุงอาหลี
๒. นายพเนิน
ปิ่นแก้ว
๓. นายหั้ว
ศรีสุด
๔. นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ
๕. นายวราวุธ
วงศาชนัท
๖. นายเสดอาหมาด ศรียาน
๗. นางสาวพารีซัน ฮีแล
๘. นางรัชนีกร มาราสา
๙. นายยะโกบ ปะดุกา
๑๐. นางสาวอรอนงค์ ทองเอียบ
๑๑. นางบุหลัน พจนาพิทักษ์
๑๒. นางสาวนุจรี ละเมาะ
๑๓. นางกัญนิกา ลารีนู
๑๔. นายระเริง รัตนเกษร
๑๕. นายอานัติ ล่าโยด
๑๖. นางสุคนธ์ เพชรชู
๑๗. นายอัยรา มหาชัย
๑๘. นายกอเดช หลงสมัน
๑๙. นางสาวอานิตา มนูญดาหวี
๒๐. นางระพีพร สุวรรณชาตรี
๒๑. นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา
๒๒. นายสมาน ระสา
๒๓. นางกาศมา นาคกระวัศ
๒๔. นางอรอุมา เศษแอ
๒๕. นางอัญชลี บินตามะหงง
๒๖. นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหม่อง
๒๗. นายอรุณ ใบกาเด็ม
๒๘. นางเตือนใจ เจ๊ะม๊ะ
๒๙. นางอนัญตญา พรหมอินทร์
๓๐. นายณรงค์ยศ หัสนันท์
๓๑. นายปริญญา ทวีกุล
๓๒. นายโกศัย แสงสุย
๓๓. นางสาวอามีนะฮ์ ปังหลีเส็น
๓๔. นางสาอุดะ เพ็งไทร
๓๕. นายสะอาด มาลียัน

ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ครูชานาญการ(ช่วยราชการ)ร.ร.ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
ผอ.โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
ผอ.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผจก.โรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
ผจก.โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์
ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนสายเพชรศึกษา
ผอ.โรงเรียนดารุลอูลูม
ผอ.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
ผจก.โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผอ.โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
ผอ.โรเรียนอนุบาลอมรรัตน์
ผจก.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ผอ.โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
ผอ.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ผอ.โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
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๓๖. นางรัชนีกร มาราสา
ผจก.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
๓๗. นายนิหมาด อมรสาระ
รองผจก.โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
๓๘. นายเกษม บุญเลิศ
รองผอ.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
๓๙. นางสาวนัยพร หนูขาว
รองผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
๔๐. นางสาวซุรณี หลังจิ
แทนผอ.โรงเรียนมาบาอุลอูลูม
๔๑. นายอับดุลฟัตตะฮ์ เหร็บควนเคียม แทนผอ.โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
๔๒. นางฮามีน๊ะ หลีนุ้ย
แทนผอ.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
๔๓. นางสาววรรณภา บูเก็ม
แทนผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
๔๔. นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
๔๕. นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
นิติกร
๔๖. นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ นักวิชาการศึกษา
๔๗. นางสาวปีมนัส มนัสวิน
นักประชาสัมพันธ์
๔๘. นางสาวนัศรียา ติลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา
๔๙. นายอับดุลร่อซักค์ สูนสละ
นักวิชาการศึกษา
๕๐. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ใบปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีฐิมา คชาชนม์ นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๒. นางสาวศิริพร คทายุทธ
นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๓. นางสาวดีน่า รังสรรค์
นักจัดการงานทั่วไป
๕๔. นายยูซุฟ ใบหมาดปันจอ
นักทรัพยากรบุคคล
๕๕. นายกอเด็ม หมีนเหม
นักวิชาการศึกษา
๕๖. นายมุขต้า หลังการ์ต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๗. นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๘. นายอับดุรรอชีด แกสมาน
นักวิชาการพัสดุ
๕๙. นายอธิการ นุงอาหลี
พนักงานขับรถ
๖๐. นางศรูตา ยากะจิ
พนักงานทาความสะอาด
๖๑. นางสาวสารอนี หมันแดง
ครูผู้สอน
๖๒. นางสาวรอฮานา ดือเร๊ะ
ครูผู้สอน
๖๓. นางสาวขวัญตา ชัยมล
ครูผู้สอน
๖๔. นางสาวดาราพร โตะดิน
ครูผู้สอน
๖๕. นางกูฟารีดี แก้วสลา
ครูผู้สอน
๖๖. นางสาวการาโสม ดาดี
ครูผู้สอน
๖๗. นางฤทัยรัตน์ ง๊ะสมัน
ครูผู้สอน
๖๘. นายสุวรรณ ราโอบ
ครูผู้สอน
๖๙. นายไมตรี หยังดี
ครูผู้สอน
๗๐. นางจรรยา สูนสละ
ครูผู้สอน
๗๑. นางสุหรี องสารา
ครูผู้สอน
๗๒. นางสาวนุสรี สุขสง่า
ครูผู้สอน
๗๓. นางสาวนูรีดา ฮาแวมาเนาะ
ครูผู้สอน
๗๔. นางฮาดีย๊ะ สลีหมีน
ครูผู้สอน
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๗๕. นางซัลวา มณีหยัน
ครูผู้สอน
๗๖. นายมะนัรมี เจ๊ะเฮง
ครูผู้สอน
๗๗. นางสาวอาบีดา เตาวโต
ครูผู้สอน
๗๘. นายรอซี หนูเบ๊ะ
ครูผู้สอน
๗๙. นางสาวยานีดา คงสวัสดิ์
ครูผู้สอน
๘๐. นางดาณี หมัดหมัน
ครูผู้สอน
๘๑. นางสาวสุนิสา สูหลง
ครูผู้สอน
๘๒. นางอัมรีน่า มะเร๊ะ
ครูผู้สอน
๘๓. นางสาวนูรอัสมะ เระวัง
ครูผู้สอน
๘๔. นายซัลมาน บูเดียะ
ครูผู้สอน
๘๕. นางสาวนุสรา ปังเตะ
ครูผู้สอน
๘๖. นางมิยารอ มานะกล้า
ครูผู้สอน
๘๗. นางมารีย๊ะ กาเส็มสัน
ครูผู้สอน
๘๘. นางสุกัญญา จิ้วจวบ
ครูผู้สอน
๘๙. นางสาวนลฐิยา หลงจิ
ครูผู้สอน
๙๐. นางสาวกัญทิมา แกสมาน
ครูผู้สอน
๙๑. นางสาวอาอีฉ๊ะ ทิ้งน้ารอบ
ครูผู้สอน
๙๒. นางสาวขนิษฐา สองเมือง
ครูผู้สอน
๙๓. นายอะหมัดสมหวัง ปะดูลัง
ครูผู้สอน
ผู้ไม่มาประชุม
1.ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรชูศึกษา
2.ผู้อานวยการโรงเรียนปิยะนุสรณ์ศึกษา
3.ผู้อานวยการโรงเรียนจงหัว
4.ผู้อานวยการโรงเรียนแสงธรรม
5.ผู้อานวยการโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
6.นายอาบูบากาก หลังปูเต๊ะ
ครูชานาญการ(ช่วยราชการ)ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา
7.นางอารีรัตน์ หนูชูสุข
ครูชานาญการ(ช่วยราชการ)ร.ร.ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
8.นายเกริก แต่งเกลี้ยง
รองผอ.สช.สตูล
ไปราชการ
9.นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ
ลาพักผ่อน
10.นางสาวยามีละห์ ยาหมาย
นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
11.นางสาวหนึ่งนภา กล่อมโกมล นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
12.นางสาวสาลินี ปีไสย
นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
13.นางสุนี แกสมาน
นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
14.นางซาริตา หลงกูนัน
นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
15.นางสาวนูรมะห์ณี เถาวัลย์
ครูผู้สอน
ไปราชการ
16.นายสอหมาด จอหวัง
พนักงานขับรถ
ไปราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายอ๊ะห์หมัด ปุนยัง
ผู้บริหารโรงเรียนมัดราซะตุลฮ์อัซซุนนาตุ้ลอิสลามียะฮ์
2.นางสุไรยา เนสาและ
รองผู้อานวยการโรงเรียนดารุลอูลูม
3.นายศักรินทร์ สันมะหมูด
รองผู้อานวยการโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
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4.นายมูฮัมหมัด อามีร
5.นางฟาฎีมะฮ์ ล่าโยด
6.นายหมาดเรน ล่าโยด

ครูโรงเรียนมาบาอุลอูลูม
ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน

เริ่มประชุม
เมื่อเวลา 09.๐๐ น. นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
- มอบประกาศนียบัตรกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 วันนี้เวลา 08.30 น. ผมในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสตูล ได้นาคณะนักกีฬา
เยาวชนจังหวัดสตูลเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร-ระนอง
16-26 มีนาคม 2560
1.2 การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖-22 มีนาคม พ.ศ.2560
1.3 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลทุกโรงเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
เงินงบประมาณในการก่อสร้างโรงจอดรถสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประชุมผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชนจั งหวัดสตูลครั้งที่ 4/๒๕๕9 วันจั นทร์ ที่ 26 ธันวาคม
๒๕๕9 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการนี้กลุ่มอานวยการ
ได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9 เรียบร้อยแล้วและได้ลงในเว็บไซต์ของสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล www.opes.go.th ปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม ทั้งนี้สามารถแจ้ง
แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ และในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
3.๑ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
นายยูซุฟ ใบหมาดปันจอ
ด้วยสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้มีก ารปรับปรุงกรอบการกำหนด
ตัว ชี้วัดและรายละเอียดตัว ชี้วัดสำหรั บ การประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานราชการในสั งกัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามกรอบ
การกำหนดตัวชี้วัดและตัวชี้วัดรายบุคคล คือ กรอบตัวชี้วัดการประเมินฯ ตัวชี้วัดที่ ๑ ภาระหน้าที่หลักในตำแหน่ง
/(ตามคาสั่ง...

๕

(ตามคำสั่งมอบหมายงาน) ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่หลักในตาแหน่ง ให้น้าหนักร้อยละ 70
ซึ่งจะประเมินเป็นรายบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๒ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากผู้บังคับบัญชา ความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษจากผู้บังคับบัญชา ให้น้าหนักร้อยละ 10 ซึ่งจะประเมินเป็น
รายบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๓ งานที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ/กิจกรรม ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของกลุ่ ม งาน ให้ น้ าหนั ก ร้ อ ยละ 20 ซึ่ ง จะประเมิ น เป็ น กลุ่ ม งาน
หมายเหตุ ตัวชี้วัด ที่ ๓ คณะกรรมการประเมินจะประเมินและให้คะแนนเป็นกลุ่มงาน โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบั ติงานตามโครงการ/กิจ กรรมต่างๆ ของกลุ่ มงานโดยภาพรวม(กลุ่ มงานเดียวกันจะได้คะแนนเหมือนกัน)
ให้ผู้รับการประเมินจัดทำเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก ำหนด
เพื่ อ นำเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการในรู ป แบบเอกสาร (ส ามารถกำหนดรู ป แบบได้ เ องตาม
ความเหมาะสม)
2. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามกรอบการกำหนด
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดรายบุคคล คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ น้าหนักร้อยละ 30
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนน้าหนัก ร้อยละ 10 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จ
ในการใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมน้าหนัก ร้อยละ 20 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการวิจัยในชั้นเรียน น้าหนัก
ร้ อ ยละ 10 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 ระดั บ ความสำเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย น้ าหนั ก ร้ อ ยละ 10
ตัวชี้วัดที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ 6.๑(ประเมินครั้งที่ ๑)ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) น้าหนักร้อยละ 20 ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ (ประเมินครั้งที่ ๒)ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีน้าหนักร้อยละ ๒๐ (หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จะใช้ในการประเมินฯ
ทั้งครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ใช้เฉพาะการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ๓.ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ใช้เฉพาะการประเมินฯ
ครั้งที่ ๒)
การประเมินด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ๕ สมรรถนะหลัก
ประเมินโดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการประเมินเป็นรายข้อย่อยตามระดับ
ที่แสดงออกจริงแต่ละข้อย่อยมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ย วชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะมี น้าหนัก
คะแนน ๒๐ คะแนนเท่ากันทั้ง ๕ สมรรถนะ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ ตลอดจนรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ จะแจ้งให้ทราบ ในครั้งต่อไป
ประธาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการจะประเมินปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งพนักงานราชการ
ของ สช.สตูล มีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานอยู่บนสานักงาน ส่วนที่ ๒ ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่สามัญ ส่ วนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ให้ ช่วยเหลือโรงเรียน เป็นแบบอย่างให้กับครูท่านอื่น ต้องทางานให้เต็มที่
และดูแลตัวเองด้วย เชื่อฟังผู้บริหารโรงเรียน เพราะผู้บริหารโรงเรียนก็เหมือนกับผู้บังคับบัญชา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
/3.2โครงการ...
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3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
จังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นางสาวพารีซัน ฮีแล โครงการนี้ มี ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล และครั้งนี้เป็น กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษา โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ในสถานศึกษาเอกชนเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย
คือ ผู้บริหารโรงเรียนในระบบ 41 คน และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจานวน 12 คน ผู้บริหารและบุคลากร สช.สตูล
จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษาจากโรงเรี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย ง สามารถน าไปพั ฒ นาการบริ ห าร
จัดการศึกษาในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการศึกษา โดยศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ห้วยยอด
จ.ตรั ง ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ม ศึ กษา และศึ ก ษาดู ง านโรงเรี ยนนอกระบบ โรงเรีย นสอนตัด ผม
และเสริมสวยนานาชาติเสริมสยาม อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งจะดาเนินการในระหว่างวันที่ 20-21 เดือนมีนาคม 2560
ประธาน
โครงการนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาดู ง านโรงเรี ย นเอกชนในพื้ น ที่ จ.ตรั ง และ จ.กระบี่
ซึ่งการดาเนินการในลักษณะนี้เปรียบเสมือนสุภาษิตไทยที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น”หมายถึง การบอกเล่าบอก
ต่อผ่านคนมามากๆ ก็ไม่เท่ากับเราได้เห็นด้วยตาตนเอง อย่าเพิ่งไปเชื่ อสิ่งที่คนบอกต่อๆกันมา จะจริงหรือไม่ต้องไป
สัมผัสไปเห็นด้วยตัวเอง หรือสุภาษิตจีนที่ว่า “อ่านหนังสือหมื่นเล่ม เดินทางหมื่นลี้”หมายความว่า การหาความรู้
จากหนังสือ จากการถ่ายทอดกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ สาคัญทั้งสองอย่าง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 การดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ประธาน
ชี้แ จงแนวทางการเบิ กเงิน อุ ดหนุน ว่ า ตามที่ สช.สตู ล ได้ ดาเนิ น การเบิ กเงิน อุ ดหนุ น
ซึ่งรายละเอียดเอกสารแนวทางการเบิกเงินอุดหนุนได้แนบไว้ ในระเบียบวาระการประชุมเอกสาร๓ เรียบร้อยแล้ว
โดยดาเนินการเสนอผู้ว่าราชการเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน นั้น ซึ่งในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา
ได้ดาเนินการดังกล่าวเหมือนเดิมแต่ได้รับแจ้ง ผ่านเลขาหน้าห้อง และผ่านสานักงานตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล
ว่าท่านได้สั่งการด้วยวาจาให้ สช.สตูลดาเนินการขอความร่วมมือนายอาเภอทุกอาเภอ รับรองข้อมูล การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลในแต่ละอาเภอว่าเป็นความจริง ซึ่ง สช.สตูลได้
ดาเนินการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสั่งการแล้ว ปรากฏว่านายอาเภอบางอาเภอให้ความร่วมมือ แต่บางอาเภอ
ไม่ให้ความร่วมมือในการรับรองข้อมูลฯ ทาให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลล่าช้ากว่าปกติ ในการนี้ จึงขอแจ้ง
ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงปัญหาดังกล่าว และเดือนนี้ต้องขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกโรง ในแต่
ละอาเภอส่งตัวแทนร่วมเข้าพบนายอาเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ สช.สตูล เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆให้นายอาเภอทราบ
นายณรงยศ หัสนันท์ ผมได้รับมอบหมายให้มานาเสนอข้อมูลปัญหาเรื่องนี้ โดยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
ทุกโรง ได้ประชุมร่วมกัน ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ โดยมติที่ประชุมคือ แต่งตั้ง
คณะทางานหนึ่งชุด เพื่อร่างหนังสือขออนุญาตเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และได้ประชุมย่อยร่วมกันหลายครั้ง ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ ให้จัดทาหนังสือในนามสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลและชมรมโรงเรียนเอกชนสอนสามัญ
/จังหวัดสตูล...
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จังหวัดสตูล โดยหนังสือจะยื่นวันพรุ่งนี้ ข้อความในหนังสือระบุว่า ขออนุญาต เข้าพบในวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐น. และชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนอย่างไร ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนว่า
ต้องทาอย่างไรโดยขอทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านสั่งการ หากท่านสั่งการถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะดาเนินการตามที่
ท่านแจ้ง สาหรับการดาเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ท่านอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนก่อนวันสิ้นเดือน และขอ
ความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกท่านลงนามรับรองแนบท้ายหนังสือดังกล่าวด้วย
นายระเริง รัตนเกษร
ในการลงนามรับรองให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนามทั้งสามคน คือ ผู้รับใบอนุญาต ผู้อานวยการ และผู้จัดการ
ประธาน
ผมเห็นด้วย ในการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ได้ปรึกษากับคุณปาพจน์ วิณิชยกุล นิติกร สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ซึ่งท่านแจ้งว่าให้ ส่ งหนังสื อมายังส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อขอปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายปริญญา ทวีกุล
ขออนุ ญาตคั ดส าเนาเอกสารจาก สช.สตู ล เกี่ ยวกั บระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ ยวข้ องกั บการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ เพื่อเป็นเอกสารแนบหนังสือยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ประธาน
ยินดีครับ สานักงานพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒
นายกอเด็ม หมีนเหม การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน
2560 ณ ค่ายลูกเสือ ปากบาง อาเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือ
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี แสดงความพร้อมและศักยภาพ
ของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมให้ลูกเสือทาความดี มีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างสันติสุข ซึ่งโลโก้ของงานอธิบายได้ดังนี้ รูปทรงปั้นหยา แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ ทั้งสองฝั่งทะเลอันดามันและ
อ่าวไทย สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรี และเป็นสีตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ หน้าเสือเป็นสัญลักษณ์ของคณะลูกเสือไทย ธงชาติ ๒ ผืน เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย เรือเป็น
สัญลักษณ์การสัญจรและการดารงชีพของชาวไทย ริมฝั่งทะเล ทั้งสองฝั่ง เรือกอและด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ชาวเรือฝั่งทะเล
อ่าวไทย เรือหัวโทงด้านขวาเป็นสัญลักษณ์ของชาวเรือฝั่งทะเลอันดามัน เชือกที่ผูกเป็นเงื่อนพิรอดเป็นสัญลักษณ์ของการ
เป็นพี่น้องกันลูกเสือทั่วโลก โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมงานจานวน 5,258 คน โดยมีกาหนดการดังนี้ วันที่ ๔ เมษายน 2560
ภาคเช้ า ลู กเสือ เนตรนารี เดิ นทางรายงานตัวพร้ อมลงทะเบี ยน ภาคบ่ ายจั ดที่พักพิธีเปิดค่ายย่อย ภาคค่ากิจกรรม
สัมพันธภาพในค่ายย่อย วันที่ ๕ เมษายน 2560 ภาคเช้าชีวิตชาวค่าย ซ้อมพิธีเปิดงานชุมนุม ภาคบ่าย พิธีเปิดงาน
ภาคค่า กิจกรรม GANG SHOW ในค่ายย่อย วันที่ ๖ เมษายน 2560 ภาคเช้าชีวิตชาวค่ายกิจกรรมหลัก ภาคบ่ายกิจกรรม
หลัก ภาคค่ากิจกรรมเทิดพระเกียรติการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด(เวทีใหญ่) วันที่ ๗ เมษายน 2560 ภาคเช้า
ชีวิตชาวค่ายกิจกรรมหลัก ภาคบ่ายกิจกรรม ภาคค่าพิธีปิด วันที่ ๘ เมษายน 2560 ภาคเช้าพิธีปิดค่ายย่อยกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ภาคบ่ายเดินทางกลับ สาหรับกิจกรรม มีดังนี้ ผจญภัย ทางน้า บุกเบิก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประตูสู่ อาเซียน เทิดไท้ราชวงศ์จักรี ทักษะชีวิต ศาสนสัมพันธ์ สาหรับแผนผัง
ค่ายลูกเสือ ผังค่ายย่อยลูกเสือ-เนตรนารี ผังกิจกรรมในค่าย ผังกิจกรรมนอกค่าย รายละเอียดตามเอกสาร ๔
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
/นายกอเด็ม...
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3.5 การตรวจสอบนักเรียนซ้าซ้อน ประจาปีการศึกษา 2559
นายกอเด็ม หมีนเหม ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้ตรวจสอบนักเรียนซ้าซ้อนประจาปี
การศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
จานวน 152 คน ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนดาเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีรหัสประจาตัวประชาชนซ้าซ้อนกับ
โรงเรียนของรัฐ และจัดทาแบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่มีรหัสประจาตัวซ้าซ้อนกับนักเรียนของรัฐ ประจาปีการศึกษา
2559 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2560 ดังตารางแสดงรายการตรวจสอบนักเรียนที่มีรหัสประจาตัวประชาชนซ้าซ้อน
กับนั กเรียนของรัฐ ประจ าปี การศึกษา 2559 ในการนี้ สช.สตูลได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่ าวแล้ว ปรากฏว่า
นักเรียนทีเ่ รียนอยู่จานวน 75 คน จาหน่ายหรือลาออกจานวน 77 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 152 คน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.6 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจาปี 2560
นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ ด้วยสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดาเนินโครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจาปี 2560 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม โดยได้ดาเนินการแล้วดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดสตูล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และโรงเรียนเอกชน จานวน ๒๙ โรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อาเภอเมื องสตูล จังหวัดสตูล กิจกรรมที่ ๒
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการอ่านออก เขียนได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อชี้แจงการใช้
เครื่องมือและกระบวนการนิเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น ๓ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล กิจกรรมที่ ๓ ดาเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการอ่านออก เขียน
ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผลการ
ดาเนินการดังนี้ จานวนนักเรียนทั้งหมด 8,821 คน เข้ารับการประเมิน 8,441 คน คิดเป็นร้อยละ 95.69 ไม่ได้เข้ารับการ
ประเมิน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31 คน (ซึ่งนักเรียนจานวน 380 คนนี้ กาลังดาเนินการนิเทศ ติดตามให้หมดทุกคน) ผลการ
ประเมินทักษะการเขียน ปรากฏว่านักเรียนที่ผ่านการประเมิน จานวน 2,851 คน คิดเป็นร้อยละ 33.78 นักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน จานวน 5,590 คน คิดเป็นร้อยละ 66.22 ผลการประเมินทักษะการอ่าน ปรากฏว่า นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน 4,325 คน คิดเป็นร้อยละ 51.24 นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 4,116 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.76
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.7การแต่งตั้งถอดถอนครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ
นายอับดุลร่อซัก สูนสละ แนวทางการดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการ รองผู้อานวยการรักษาการแทน
ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
ได้ ก าหนดหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบให้ โรงเรี ยนเอกชนในระบบด าเนิ นการแต่ งตั้ งและถอดถอนผู้ อ านวยการ
รองผู้อานวยการ รักษาการแทนผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
/แนวปฏิบัต.ิ ..
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แนวปฏิบัติการดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบ ดาเนินการโดยโรงเรียนออกระเบียบการแต่งตั้ง
และถอดถอน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ทาการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติและออกหนังสือแต่งตั้ง ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ รักษาการแทนผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี จานวน 3 ชุด (กรณีแต่งตั้ง
รักษาการแทนผู้อานวยการ ให้ออกเป็นคาสั่ง) รายงานการแต่งตั้ง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ รักษาการแทนผู้อานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ยื่นต่อสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายใน 30 วัน นับจากวัน
แต่งตั้ง พร้อมเอกสารประกอบ ออกสมุดประจาตัวเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง(โรงเรียนสามารถสั่งซื้อ
สมุดประจาตัวฯได้โดยตรงที่ร้านบุ๊กสตูล หรือตัวแทนจาหน่ายของร้านศึกษาภัณฑ์พานิชทั่วประเทศ) บันทึกข้อมูลลงใน
ทะเบียนผู้อานวยการ ครู หรือทะเบียนเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี
แนวทางการดาเนินการถอดถอนเจ้าหน้าที่โรงเรียนในระบบ เมื่อผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษา ยื่นหนังสือขอลาออกจากหน้าที่และได้รับอนุญาตแล้ว ให้โรงเรียนออกหนังสือถอดถอน จานวน 3 ชุด
รายงานการถอดถอน ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา แล้ วแต่กรณี ยื่นต่อส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายใน 30 วัน นับจากวันถอดถอน พร้อมเอกสารประกอบ บันทึกการถอดถอนในสมุด
ประจาตัวฯ บันทึกข้อมูลการถอดถอนลงในทะเบียนผู้อานวยการ ครู หรือทะเบียนเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี
เอกสารประกอบการรายงานการแต่งตั้ง/ถอดถอน กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการโรงเรียน
เอกสารประกอบการรายงานการแต่งตั้งหนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ จานวน 3 ชุด สาเนาสัญญาจ้าง(ตาม
แบบที่กาหนดในระเบียบฯว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542)จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุด สาเนาใบวุฒิการศึกษา จานวน 1 ชุด สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหนังสืออนุญาตให้ผ่อนผันจากคุรุสภา จานวน 1 ชุด สาเนาใบอนุญาต
และหรือหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครู จานวน 1 ชุด ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอนจานวน 1 ชุด เอกสารประกอบการ
รายงานการถอดถอน หนังสือถอดถอนผู้อานวยการ/รองผู้ อานวยการ (ตัวจริง) จานวน 3 ชุด หนังสื อขอลาออกของ
ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการจานวน 1 ชุด สาเนาสมุดประจาตัวเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน(ที่บันทึกการถอดถอนแล้ว) หรือ
สาเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อานวยการจานวน 1 ชุดสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุด ตารางสรุปการแต่งตั้งถอดถอน
จานวน 1 ชุด กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนรักษาการแทนผู้อานวยการ กรณีผู้อานวยการลาออกหรือลาไปศึกษา ดูงาน และไม่
สามารถหาผู้อานวยการคนใหม่ได้ทันที ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อานวยการ และให้ผู้รักษาการแทน
ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ โดยมีกาหนดให้รักษาการแทนได้ไม่เกิน 30 วันเอกสารประกอบการ
แต่งตั้ง คาสั่ งแต่ งตั้งผู้ รั กษาการแทนผู้ อานวยการจานวน 3 ชุด ส าเนาหนัง สื อแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้ าที่ในโรงเรี ยน
ของผู้รักษาการแทน ผู้อานวยการจานวน 1 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุด สาเนาหนังสือขอลาออกหรือ
ใบลากิจของผู้อานวยการคนเดิมจานวน 1 ชุด ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอนจานวน 1 ชุด กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนครู
เอกสารประกอบการรายงานการแต่งตั้ง หนังสือแต่งตั้งครู (กรณีแต่งตั้งครูศาสนาให้ระบุว่า สอนวิชาศาสนา ในหนังสือ
แต่งตั้งด้วย)จานวน 3 ชุด สาเนาสัญญาจ้าง(ตามแบบที่กาหนดในระเบียบฯว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และ
ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542)จานวน 1 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุด สาเนาใบวุฒิการศึกษาจานวน 1ชุด
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหนังสืออนุญาตให้ผ่อนผันจากคุรุสภาจานวน 1 ชุด ตาราง
สรุปการแต่งตั้ง ถอดถอนจานวน 1 ชุด(กรณีแต่งตั้งครูศาสนา ไม่ต้องมีเอกสารตามข้อ 5 เอกสารประกอบการรายงาน
/การถอดถอน...

๑๐

การถอดถอนหนังสือถอดถอนครู (ฉบับจริง) จานวน 3 ชุดหนังสือขอลาออกของครูจานวน 1 ชุด สาเนาสมุดประจาตัว
เจ้ าหน้าที่โรงเรี ยนเอกชน(ที่บั นทึกการถอดถอนแล้ ว) หรื อส าเนาหนั งสื อแต่งตั้งจานวน 1 ชุด ส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนจานวน 1 ชุด ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอนจานวน 1 ชุด กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารประกอบการรายงานการแต่งตั้ง หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา จานวน 3 ชุด สาเนาสัญญาจ้าง(ตามแบบที่
กาหนดในระเบียบฯว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542) จานวน 1 ชุดสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุด สาเนาใบวุฒิการศึกษาจานวน 1 ชุด ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอนจานวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการรายงานการถอดถอน หนังสือถอดถอนบุคลากร (ฉบับจริง) จานวน 3 ชุด หนังสือขอลาออกจานวน 1 ชุด
สาเนาหนังสือแต่งตั้งบุคลากรจานวน 1 ชุดสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ชุด ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอน
จานวน 1 ชุด หมายเหตุโรงเรียนต้องจัดทาสัญญาจ้าง ตามมาตรา 20(4) ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542 หนังสือแต่งตั้งและถอดถอนหลังจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและประทับตราสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมลงนามรับรองแล้ว จะส่งคืนให้โรงเรียน 2 ชุด
เพื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอน 1 ชุด และโรงเรียนเก็บ 1 ชุด ขอเน้นย้าเรื่องตารางสรุปข้อมูลการแต่งตั้ง ถอดถอน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.8 การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติ
นายอับดุลร่อซักค์ สูนสละ
ตามที่ส านักงานการศึกษาเอกชนจั งหวัดสตูลได้ดาเนินการขอยกเว้นการเข้ารับ
ราชการทหารให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา/อาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล โดยส่งรายชื่อพร้อม
เอกสารประกอบยื่นต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อออกใบสาคัญขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารให้แก่ครู จึงขอ
ชี้แจงให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา/อาชีวศึกษา ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ขอผ่อนผันดังนี้ วิธีการยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้ คุณสมบัติของผู้ขอยกเว้น คือ ครูโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา/อาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล ที่จะขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร จะต้องได้รั บ
ใบอนุญาตให้บรรจุเป็นครูในโรงเรียนนั้น โรงเรียนต้องยื่นเรื่องขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารให้แก่ครูโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา/อาชีวศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เอกสารประกอบการพิจารณา บัญชีรายชื่อครูที่ขอ
ยกเว้น สาเนา ส.ด. 35 สาเนาส.ด. ๙ ใบรับรองผล (ผ่อนผันฯ) สด.๔๓ สาเนา บัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน สาเนาหนังสือแต่งตั้งให้เป็นครูตารางสอนประจาตัวครู (ต้องมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
หนั งสื อรั บรองการเป็ นครู ส าเนาวุฒิ การศึกษา ส าเนาสั ญญาจ้าง ส าเนาการเปลี่ ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี ) ซึ่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.9 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษ ที่ ๒๑
กิจกรรมเสริมสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่สถานศึกษา (DLIT)
นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดยะลากาหนดจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใตในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง
/วันที่10-12...

๑๑

วันที่ 10-12 เมษายน 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (หอง107) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ จั งหวั ดสงขลา โดยก าหนดใหโรงเรี ยนเอกชนสั ง กัดส านั กงานการศึก ษาเอกชนจังหวัด สตู ล
จานวน 23 โรงๆ ละ ๑ คน โดยขอความอนุเคราะห์ใหโรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและคาที่พักให
กับครูผู สอนที่เขาอบรมดวย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะหโรงเรียนที่ประสงคสงครูคอมพิวเตอร หรือผู แทน
โรงเรียนเขารับการอบรมสงแบบตอบรับฯ ใหกลุมแผนงานและยุทธศาสตร สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผานระบบ My Office หรือ E-Mail : rodeeya96@gmail.com
สิ่งที่ต้องเตรียมในวันอบรม คือ External HDD ที่สช.อุดหนุน, โทรศัพท์ ชนิด Smart Phone, Tablet ครู
โครงการ OTPC ที่สช.อุดหนุนให้พามาทั้งกล่อง, สมัครFacebook และ gmail ให้เรียบร้อย
โควตาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด ๒๓ คน จาแนกตามอาเภอ อาเภอเมืองสตูล จานวน ๘ โรงเรียน
อาเภอควนโดน จานวน ๓ โรงเรียน อาเภอควนกาหลง จานวน ๓ โรงเรียน อาเภอทุ่งหว้า จานวน ๓ โรงเรียน
อาเภอละงู จานวน ๓ โรงเรียน อาเภอท่าแพ จานวน ๒ โรงเรียน อาเภอมะนัง จานวน ๑ โรงเรียน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประเมิ นและคั ดเลื อกโรงเรียน ผู้บริ หารโรงเรี ยน ครู และนักเรียนโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายเสดอาหมาด ศรียาน
การประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน มี ๔ มาตรฐาน คือ โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ดังนี้
โรงเรียน โรงเรียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ เปิดทาการสอนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา มีครูทาการสอนครบทุกชั้น เป็นโรงเรียนที่
สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือมีการพัฒนาใน
ระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน ไม่เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา ที่แล้วมา โดยพิจารณาจากปัจจัย กระบวนการ
และผลผลิต ๖ ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารการจัดการ ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้ บริ หารโรงเรี ยนที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บรางวั ลพระราชทานต้ องมี คุ ณสมบั ติ และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามระเบี ยบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี
การศึกษาบริบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา มีประวัติการทางานและ
ผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนปัจจุบันดีเด่น เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ชุมชน หรือท้องถิ่น สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้
ไม่เคยถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน
ในปีการศึกษาที่แล้ว โดยพิจารณาคุณลักษณะทั่วไป ๔ ข้อ คือ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ ผลงานการบริหาร
จัดการเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของสังคม คุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม คุณภาพและประสิทธิภาพใน
/การทางาน
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การทางาน และประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารโรงเรียน ๗ ด้าน คือ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ งานวิชาการ
งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ครูที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ เป็นครูที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งให้เป็นครู และทาการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนที่ขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาบริบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา และปัจจุบันยังทาการสอนในระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมี
อุดมการณ์แห่งวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์จนถือเป็นแบบอย่างได้ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมมือและประสานงาน
กับเพื่อนร่วมงานและหน่วยงานอื่นได้จนเป็นที่ประจักษ์ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและเป็น
ประโยชน์แก่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนหรือเคยถูกลงโทษทาง
วิ นั ยอย่ างร้ ายแรงจากผู้ บั งคั บบั ญชาหรื อผู้ อนุ ญาต ไม่ เคยต้ องค าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จ าคุ ก ไม่ เป็ นผู้ ได้ รั บรางวั ล
พระราชทานในปีการศึกษาที่แล้ วมา โดยพิจารณาข้อมูลทั่วไป คือ จรรยามารยาท คุณธรรม อุปนิ สัย ความเสี ยสละ
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
นักเรียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ต้องมีสถานภาพทางการศึกษา ดังนี้ เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งขอรับ
การประเมินคั ดเลื อกมาแล้ วไม่น้ อยกว่ า ๑ ปีการศึกษา เป็ นนั กเรียนที่ก าลั งศึ กษาอยู่ ในชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๒ - ๓
หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ และมีผลการเรียน เป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี(ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค
เรี ยนไม่ ต่ ากว่ า ๒.๗๕) มี ความประพฤติ เรี ยบร้ อยและไม่ เป็ นผู้ ได้ รั บ รางวั ลพระราชทานในปี การศึ กษาที่ ผ่ านมา
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน การศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทางาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ
คุณธรรม จริยธรรม ที่สาคัญการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประธาน
ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนทุกโรงสมัครเข้ารับการประเมิน โดยการแยกขนาดโรงเรียน คือ ใหญ่
กลาง เล็ก เช่น ขนาดเล็กโรงเรียนไหนจะส่งมีกี่โรงเรียนถ้ามีหลายโรงเรียนก็แข่งขันกัน ถ้ามีโรงเรียนเดียวก็ระบุว่าโรงไหน
แยกทุกระดับออกมาให้ชัดเจน ซึ่งสานักงานก็จะช่วยเหลือ โดยการทดลองทาเป็นการประเมิน สาหรับโรงเรียนที่ไม่เคย
สมัคร หรือที่เคยสมัครแต่ผ่านมาหลายปีแล้วก็ควรสมัครใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองและโรงเรียน หากเป็นไป
ด้วยก็อยากระบุว่า โรงเรียนใดส่งเข้าประกวดประเภทไหนบ้าง ต้องให้โอกาสนักเรียนในการส่ง ต้องการให้ส่งประเภทของครู
ให้ครบ โดยเฉพาะครูพนักงานราชการ ซึ่งปีนี้หากพนักงานราชการคนใดสมัคร คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการจะให้คะแนนเพิ่มเติม ส่วนผลการตัดสินจะเป็นเช่นใดก็ตาม พนักงานราชการคนนั้น จะได้รับการปรับ
เพิ่มค่าตอบแทน โดยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในปีนี้มีคนได้รับรางวัลพระราชทานแล้วและได้รับค่าตอบแทนที่สูงสุด
ของเพดานค่าตอบแทน คือ นางซัลวา มณีหยัน เนื่องจากพนักงานราชการมีเอกสารหลักฐานพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งในที่
ประชุ มแห่งนี้ก็มี คณะผู้ บริ หารอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามต้องการให้ส่ งทุกประเภทหากประเภทใดที่ไม่มีใครส่งเลยก็ ให้
ดาเนินการส่ง ซึ่งสานักงานจะเตรียมเจ้าหน้าทีไ่ ปช่วยท่าน ท่านก็ต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้ด้วย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
/สานักงาน...
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สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีจัดประชุมในเรื่องดังกล่าว ซึง่ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมคือโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดภาคใต้ ที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ และเชิญ สช.จังหวัด สช.อาเภอ โดยรณรงค์ให้มีการ
สมัครให้มากขึ้น เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ มีโรงเรียนไหน
ที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ต้องการรับฟังความคิดเห็นจากท่าน เชิญครับ
นายอับดุลเลาะ ปังและมาปุเลา การดาเนินการในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นประโยชน์กับโรงเรียน โดยส่ วนตัว
ต้องการส่งและพยายามผลักดันในเรื่องนี้ ปีนี้จะส่งในประเภทครูสอนศาสนา และสามัญ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผมเห็นด้วยกับ
นโยบายนี้ เมื่อมีการประชุมก็พยายามพูดจูงใจในเรื่องนี้เพื่อให้มีการสมัคร ขอรณรงค์ ส่งเสริม จูงใจให้ส่งเข้าคัดเลือก
ซึ่งในชีวิตของคนเราอาจไม่ได้เข้าเฝ้าฯหากไม่มีโครงการนี้ และเมื่อผ่านการประเมินแล้วได้เข้าเฝ้าฯถือว่าเป็นกาไรของชีวิต
ขอเชิญชวนทุกท่านพิจารณาส่งครูเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
ผมเป็นคณะกรรมการโครงการนี้ ในระดับภาคเป็นเวลาสามปี ได้พบเจอกับจังหวัดอื่น
ทุกครั้งที่มีรายการของจังหวัดสตูลเข้าไปแข่งขันกับจังหวัดอื่น สตูลจะอยู่ในลาดับต้นๆ ผมขอยืนยันกับผู้บริหารว่า ที่ผ่าน
มาทั้งภาคใต้ตอนบนหรือตอนล่างเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดสตูลแล้วไม่ได้ด้อยกว่าจังหวัดอื่นเลย
มติที่ประชุม
ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนทุกโรงพิจารณาสมัครเข้าร่วม
การประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ในทุกขนาดของโรงเรียนและทุกประเภทของรางวัล
ระเบียบวาระที่ ๔
วาระอื่นๆ
นายมุขต้า หลังการ์ต
การติดตามการรายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยให้โรงเรียนดาเนินการรายงานผลดังกล่าว ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นายกอเด็ม หมีนเหม
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ดาเนินโครงการกีฬานักเรียน
นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560 รายละเอียดดังนี้ รุ่นอายุมี ๓ รุ่น คือ ชนิดกีฬา มี ๔ ชนิด กาหนดวันแข่งขันระดับ
อาเภอ วันที่ ๑๘ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ รับสมัครวันที่ ๑๐ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ กาหนดวันแข่งขันในระดับจังหวัด วันที่
๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ รับสมัครวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเจ้าภาพจัดการแข่งขันและสถานที่รับสมัคร
ในระดับอาเภอทุกอาเภอ และพิธีเปิดในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล เวลา ๑๔.๐๐ น.
โดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาภาค
ฤดูร้อนประจำปี ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

