รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/๒๕61
วันที่ 26 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 09.00-16.3๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมปาล์มรีสอร์ท จังหวัดสตูล
ผู้มาประชุม
๑. นายสมคิด เจ้ยชุม
๒. นายเกริก แต่งเกลี้ยง
๓. นายเสดอาหมาด ศรียาน
๔. นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม
๕. นายวราวุธ วงศาชนัท
๖. นายระเริง รัตนเกษร
๗. นายอาสีด หลีเส็น
๘. นายยะโกบ ปะดุกา
๙. นางวันทนา หลีเส็น
๑๐. นางอัญชลี บินตามะหงง
๑๑. นายอดุลย์ มะมิง
๑๒. นางสาอุดะ เพ็งไทร
๑๓. นางสาวอรอนงค์ ทองเอียบ
๑๔. นายนิหมาด อมรสาระ
๑๕. นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล
๑๖. นางสาวอานิตา มนูญดาหวี
๑๗. นางนิภาพร ผิวดี
๑๘. นายกอเดช หลงสมัน
๑๙. นางเตือนใจ เจ๊ะมะ
๒๐. นางณภัสวรรณ ม่วงปลอด
๒๑. นายปริญญา ทวีกุล
๒๒. นายฮาสันซบรี ปังหลีเส็น
๒๓. นางกาศมา นาคกระวัศ
๒๔. นางอุษณีย์ เทศนอก
๒๕. นายกิตติพงษ์ จิตเที่ยง
๒๖. นางระพีพร สุวรรณชาตรี
๒๗. นายอรุณ ใบกาเด็ม
๒๘. นางอรอุมา เศษแอ
๒๙. นางอนัญตญา พรหมอินทร์
๓๐. นายหุดดีน อุสมา
๓๑. นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม
๓๒. นายอับดุลมาเล็ก ดาเระมีน
๓๓. นายรมศรี กะด๊ะ
๓๔. นายณรงยศ หัสนันท์
๓๕. นายหอเลด ใบหาด

ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผอ.โรงเรียนจงหัว
ผอ.โรงเรียนศรีอมานศึกษา
ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
ผจก.โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
ผอ.โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ผจก.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ผอ.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ผอ.โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
ผอ.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
ผอ.โรงเรียนสายเพชรศึกษา
ผอ.โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาสุรณ์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
ผอ.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
ผอ.โรงเรียนแสงธรรม
ผจก.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
/36.นายชาฟีอี...

๒

๓๖. นายชาฟีอี สลีมิน
๓๗. นายอัยรา มหาชัย
๓๘. นายรุชดี หมัดหมัน
๓๙. นายโกศัย แสงสุย
๔๐. นางฟาฏีมะฮ์ ล่าโยด
๔๑. นายปิยรัตน์ ณ นคร
๔๒. นางสาวอาบีบ๊ะต์ สามะเนี๊ยะ
๔๓. นางอามีเนาะ บิลังโหลด
๔๔. นางสาววรรณณา บูเก็ม
๔๕. นางสาวดีน่า รังสรรค์
๔๖. นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์
๔๗. นางสาวปีมนัส มนัสวิน
๔๘. นางสาวศิริพร คทายุทธ
๔๙. ว่าที่ร.ต.หญิงวีฐิมา คชาชนท์
๕๐. นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
๕๑. นายยูซุฟ ใบหมาดปันจอ
๕๒. นายอับดุรรอชีด แกสมาน
๕๓. นายกอเด็ม หมีนเหม
๕๔. นายมุขต้า หลังการ์ต
๕๕. นางสาวอังคณา ปีติ
๕๖. นางสาวสาลินี ปีไสย
๕๗. นางซาริตา หลงกูนัน

ผจก.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ผจก.โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์
ผจก.โรงเรียนดารุลอูลูม
ผอ.โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุลมุอ์มิน
แทน ผอ.โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
แทน ผอ.โรงเรียนมาบาอุลอูลูม
แทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรชูศึกษา
2. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจณ์
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวนิดา แก้วมณี
๒. นางมาเรียม อุเซง
๓. นายอัมรา อาแซร์แย
๔. นายสุกกรี นาคกระวัศ
๕. นางสาวฮาบีบ๊ะ รอเกตุ

ครูโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
ครูโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
ครูโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ผจก.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ครูโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์

เริ่มประชุม
เมื่อเวลา 09.๐๐ น. นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
/ก่อนเข้าสู่...

๓

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
- มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 5 คน
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมติดตามผลการขับเคลื่ อนการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา
ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยพลเอกสุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยงานทางการศึกษาเป็นห้วงเวลาในทุกๆเดือน ๆ ละ ๒ ครั้ง
1.2 ขอเชิ ญ รั บ เสด็ จ ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดเสด็จเยี่ยมจังหวัดสตูลและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER
ONE ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
1.3 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็น
ประธานในการประชุมพื้นที่น วัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อให้เป็นพื้นที่นาร่องพัฒนาทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง จังหวัดสตูล จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
3.1 กลุ่มอานวยการ
3.๑.1 ขอพระราชทานความช่วยเหลือกรณีตัวแทนครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล
ทูลเกล้าถวายฎีกา
นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
ด้วยจังหวัดสตูลแจ้งว่า สานักงานองคมนตรีแจ้งให้จังหวัดพิจารณาช่วยเหลือ
กรณีตัวแทนครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทูลเกล้าถวายฎีกา ความว่าประกอบวิชาชีพครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา สานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญทั้งหมด 16 โรงเรียน ซึ่งทาการตรวจสอบเอกสารและสรุปผลการดาเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบแล้ว
3.1.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ขอความร่วมมือโรงเรียนดาเนินการดังนี้
ว่าที่ร.ต.หญิงวีฐิมา คชาชนม์ การส่งเอกสารการขอเบิกเงินอุดหนุนรายรายบุคคลประจาเดือน ไม่เกินวันที่ ๕
ของทุกเดือน การส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนทุกประเภทภายใน 5 วันทาการหลั งจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลดาเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนกรณีเด็กซ้าซ้อน ปีการศึกษา 2556-2561
ได้รับคืนเงินเรียบร้อยแล้ว 100 %
/3.1.3 งานสวัสดิ...

๔

3.1.3 งานสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
ว่าที่ร.ต.หญิงวีฐิมา คชาชนม์ ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล จะด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยสวั ส ดิ ก าร
เดือนละ ๒ ครั้ง ทุกๆ 15 วัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2 กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
3.2.1 การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ พื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงชองชาติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)
นายวราวุธ วงศาชนัท
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิ เศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต้มีค ว า ม เ ข้ม แข็ง จัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้เรี ยนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ และยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
ซึ่งมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ
1. การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ เงินอุดหนุนรายบุคคล เงิน
อุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เงินอุดหนุนอื่นๆ โดยให้มีการตรวจสอบความถูกต้ องก่อนเบิกเงินอุดหนุน มีการจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และมีการรายงานการใช้จ่ายเงินประจาเดือน จาแนกเป็นรายประเภทของเงิน
อุดหนุน
2. การสรรหาและบรรจุผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสมเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีระบบการสรรหาโดยการสมัคร มีการตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการตรวจสอบบุคคลเกี่ยวกับการเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง มีระบบการ
ตรวจสอบบุคคลโดยสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีสัญญาจ้างและมีคาสั่งบรรจุของสถานศึกษาทุกราย
3.การพัฒนางานวิชาการ การจัดทามาตรฐานหลักสูตร แบบบูรณาการของโรงเรียนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญศึกษา การจัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาไทย การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ
พุทธศักราช 2561 และหลักสู ตรอิส ลามศึกษาฟัร ฎู อีนประจามัสยิด (ตาดีกา) พุทธศักราช ๒๕๕๙ การนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษา
4. กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในสถานศึกษา การ
รณรงค์ให้โ รงเรียนทุกประเภทประดับธงชาติไทย ชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย รณรงค์ให้ นักเรี ยนทุก
ระดับ ชั้นร้องเพลงชาติไทยและเพลงรั กชาติ ตามความเหมาะสม ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสม จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก
ชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
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5. กิ จกรรมเสริ มสร้ างความเป็นพลเมือง คืนคนดีสู่ สังคม การจัดกิจกรรมลูกเสื อ ได้แก่ การ
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรม ลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ในโอกาสต่างๆ การจัดกิจกรรม
เยาวชนจิตอาสา โดยการให้นักเรียน จัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ตามความเหมาะสม การขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน
ภายในปีงบประมาณ 2562
6. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการศึกษา รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนประชุมผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่ วม ของประชาชนประชาสัมพั นธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง
ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และ การสนับสนุนด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล การพัฒนาผู้บริหาร ครูบรรจุ
ใหม่ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
การพั ฒ นาเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถานศึ ก ษา
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวั ดและอาเภอที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพั ฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2561 – 2579)ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพทั้งใน
ส่ ว นกลางและแต่ ล ะจั ง หวั ด การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล รายบุ ค คลของ
กระทรวงมหาดไทย
3.2.2 โครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นายวราวุธ วงศาชนัท
โดยมีหลักการและเหตุผลคือ ต้องการสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันจะนาไปสู่ความสงบในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับ
ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยการอบรมให้ความรู้เพื่อ
เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และศึกษาดูงานสถานที่จริงเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ เป้าหมายคือ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 90 คน รวม 450 คน และครูผู้ดูแลนักเรียน จังหวัดละ
9 คน รวม 45 คน บุคลากรสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 5 คน รวม 25 คน รวม
ทั้งสิ้น 520 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ในส่วนของจังหวัดสตูล มีกลุ่มเป้าหมาย 21 โรงเรียน โดยพื้นที่ในการ
ดาเนินงานคือ พื้นที่อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล
3.2.3 การจัดทาข้อมูล 10 มิ.ย.ของสถานศึกษาเอกชน
นายมุขต้า หลังการ์ต
ดวย ส านัก งานคณะกรรมการสงเสริม การศึก ษาเอกชน จะจัด ท าข้อ มล
สารสนเทศดานการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื ่อ น าไปใช้ด ้า นระบบบร ิห ารจัด การ ในการนี้ จึ งให้ ส ถานศ ึก ษา
ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษาของสถานศึกษา และส่งขอมูลดังกล่าวมายัง
สำน ัก งานการศ ึก ษาเอกชนจัง หว ัด สต ูล ในรูป แบบไฟล์ EXCEL ทางระบบ My Office หรื อ E-Mail:
Hunt_tar@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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3.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.3.1 การแต่งตั้งถอดถอน ผู้อานวยการ ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายเสดอาหมาด ศรียาน
แนวทางการดาเนิน การแต่งตั้งและถอดถอนผู้ อานวยการ รองผู้ อานวยการ
รักษาการแทนผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้โรงเรียนเอกชนในระบบดาเนินการแต่งตั้ง
และถอดถอนผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติการดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบ ดาเนินการโดยโรงเรียนออก
ระเบียบการแต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ทาการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติและออก
หนังสือแต่งตั้ง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี จานวน 3 ชุด รายงาน
การแต่งตั้ง ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ รักษาการแทนผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี
ยื่นต่อสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายใน 30 วัน นับจากวันแต่งตั้ง พร้อมเอกสารประกอบ ออกสมุด
ประจาตัว เจ้ าหน้าที่โ รงเรี ยนเอกชนให้ ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้ง บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้อานวยการ ครู หรือ
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี
แนวทางการดาเนินการถอดถอนเจ้าหน้าที่โรงเรียนในระบบ เมื่อผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ยื่นหนังสือขอลาออกจากหน้าที่และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้โรงเรียนออกหนังสือ
ถอดถอน จานวน 3 ชุด รายงานการถอดถอน ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แล้วแต่กรณี ยื่นต่อสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายใน 30 วัน นับจากวันถอดถอน พร้อมเอกสาร
ประกอบ บันทึกการถอดถอนในสมุดประจาตัวฯ บันทึกข้อมูลการถอดถอนลงในทะเบียนผู้อานวยการ ครู หรือ
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี
3.3.2 การประเมิน โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายเสดอาหมาด ศรียาน
การประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน มี ๔ มาตรฐาน คือ โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และนักเรียน ดังนี้
โรงเรียน โรงเรียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรี ยน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ เปิดทาการสอนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
การศึ ก ษา มี ค รู ท าการสอนครบทุ ก ชั้ น เป็ น โรงเรี ย นที่ ส นั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือมีการพัฒนาในระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจน ไม่เป็น
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา ที่แล้วมา
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ผู้บริหารโรงเรียนที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้ บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
ปัจจุบันติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษาบริบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยปีการศึกษา การเปิด
และปิดสถานศึกษา ไม่เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษาที่แล้ว
ครูที่มีสิทธิได้รับรางวัลพระราชทานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ เป็นครูที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งให้เป็นครู และทาการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษาบริบูรณ์
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การปิดและเปิดสถานศึกษา และปัจจุบันยังทาการสอน
นั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ รางวั ล พระราชทานต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ต้องมีสถานภาพทางการศึกษา ดังนี้ เป็นนักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ส่งขอรับการประเมินคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖
ประธาน
ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนทุกโรงสมัครเข้ารับการประเมิน และเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญแสดงความคิดเห็น โรงเรียนใดที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว
นายอับดุลเลาะ อาเก็ม การดาเนินการในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นประโยชน์กับโรงเรียน โดยส่วนตัวต้องการ
ส่งและพยายามผลักดันในเรื่องนี้ ผมเห็นด้วยกับ นโยบายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านพิจารณาส่งครูเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว
มติที่ประชุม ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนทุกโรงพิจารณาสมัครเข้าร่วมการประเมิน
และคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ในทุกขนาดของโรงเรียนและทุกประเภท
3.3.3 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1
นายกอเด็ม หมีนเหม
ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จะดาเนินโครงการจัดการแข่งขันขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจาปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพด้านกีฬา ก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยจะดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ในวันที่ ๑๕ – ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยใช้สนามกีฬาอบจ.สตูล,สนามกีฬารัชกิจประการ, โรงเรียนสตูลวิทยา, และสนามโรงเรียน
อนุบาลเมืองสตูล สาหรับวอลเลย์บอลใช้สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ สตูล และสนามกีฬารัชกิจประการ
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3.3.4 การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปพ.3
และแบบรายงานอื่นๆ
นายเสดอาหมาด ศรียาน
สถานศึกษาต้องจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน
นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและสาเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง โดยระดับประถมศึกษา จัดทาครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไวที่
สถานศึ กษา ๑ ชุ ด ส่ งเก็ บ รั กษาที่ ต้ นสั งกั ดของสถานศึ กษา ๑ ชุด ส าหรั บระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ นแลระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหจัดทาครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่ต้นสังกัดของสถานศึกษา
๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด เพื่อใช้เป็น
หลักฐานสาหรับตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3.4.1 การพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้/การสอบอ่านภาษาไทย
นางสาวสาลินี ปีไสย
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดาเนินการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจาปี
การศึกษา 2559 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ระดับปฐมศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
และได้ดาเนินการจัดต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 ดาเนินการประเมินเฉพาะนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมื่อปีที่แล้วผ่านและนักเรียนที่ย้ายเข้าใหม่
นางสาวสาลินี ปีไสย
การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการพูดและการฟัง ” ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ของศู น ย์ ป ระสานงานและบริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ หรื อ
กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า สอบระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 สาหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สังกัด สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
นางสาวสาลินี ปีไสย
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งกาลังดาเนินการจัดทาแบบประเมินต่างๆ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.4.2 การจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
นางสาวสาลินี ปีไสย
ตามที่ สานั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ได้ ดาเนิ น การจั ด อบรม
บุ ค ลกรโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาด้ า นการประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 โดยการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ด้ า นการประเมิ น และการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ดาเนิ น ไปอย่ า งเข้ ม แข็ ง โรงเรี ย นนาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในไปใช้ ใ นการ
พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาได้ ขอความร่ ว มมื อ โรงเรี ย นให้ ดาเนิ น การประเมิ น และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2561
/3.4.3 การพัฒนา...
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3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย
นางสาวสาลินี ปีไสย
ส านั กงานการศึ กษาเอกชนจั งหวั ดสตู ล ได้ ด าเนิ นการจั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
ทาหลักสูตร จานวน ๒ ครั้ง คือ อบรมเชิงปฏิบัติการทาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของตนเองได้ ในการนี้ จึงขอความ
ร่วมมือโรงเรียนดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อบรมเชิง
ปฏิบัติการทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และเพื่อนาไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ความต้องการของสถานศึกษาได้ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนดาเนินการจัดทาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งานมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1
นายเสดอาหมาด ศรียาน
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุ มร่วมกันพิจารณา การจัดงานมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจาปีการศึกษา 2561 โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดาเนินการ จานวน 100,000 บาท ว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อหรือไม่ในปีนี้
นายกสมาคมฯ เสนอให้มีการดาเนินการต่อเพราะเป็นโครงการที่ดี
มติที่ประชุม จั ด งานมหกรรมวิ ช าการโรงเรี ย นเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดยใช้
งบประมาณในการจัด จานวน 300,000 บาท คือ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน
100,000 บาท และจากโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเป็นเงิน 200,000 บาท
4.๒ การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 2728 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา
นายเกริก แต่งเกลี้ยง
ด้วยผู้ ว่าราชการจังหวัดสตูลขอความร่ว มมือนานักเรียนจานวน 6,000 คน
จากทุกสังกัด โดยให้สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลนานักเรียนมาร่วมรับเสด็จฯ จานวน 500 คน โดยให้
มารายงานตัว เวลา 15.00-16.00 น. ซึ่งมีอาหารให้ ๑ มื้อ
มติที่ประชุม โรงเรียนเอกชนในสังกัดนานักเรียนมาร่วมรับเสด็จฯจานวน 500 คน
ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ
นายวราวุธ วงศาชนัท
5.1 โครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา 09.30 น. ณ สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดสตูล โดยแต่งกายด้วยชุดพละประจาโรงเรียน
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นายวราวุธ วงศาชนัท
ประธาน
มติที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

5.2 ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมทุกคนตอบแบบประเมินผลโครงการประชุม
5.3 ประชุมครั้งต่อไปเดือนกันยายน 2561
ที่ประชุมรับทราบ

(ลงชื่อ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมคิด เจ้ยชุม)
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

