รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด หัวหน้ากลุม่ งานสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันอังคาร ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม โต๊ะพญาวัง ศาลากลางหวัดสตูล
********************
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน นุงอาหลี
๒. นายหั้ว ศรีสุด
๓. นางพรพิศ จันทรโชติ
๔.นายอภิรัฐ แซะอามา
๕.นายอาบูบากาก หลังปูเต๊ะ
๖.นางสาวอารีรัตน์ หนูชูสุข
๗.นางรัชนีกร มาราสา
๘.นางนีย๊ะ ตําบัน
๑๐. นายวรวุธ วาศาชนัท
๑๑.นายสามาตร ดาแลหมัน
๑๒.นางสาวสุดใส บุญเสน
๑๓.นายมะหะหมัดอิคล๊าส โอมมณี
๑๔.นางสาวอรวรรณ คนธวรรธน์
๑๕.นายอาซีซนั เก็มเส็ม
๑๖.นางสาวอาอีฉะ๊ วิลาวรรณ์
๑๗.นายมนตรี มะสมัน
๑๘.นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ
๑๙.นางรอดียะ๊ ละใบเด็นยีส้า
๒๐.นางสาวอนิตา มนูญดาหวี
๒๑.นางรัชนี งะสมัน
๒๒.นางสาวอรอนงค์ จองเดิน
๒๓.นายตายุดดีน มาราสา
๒๔.นางอุนนิดา คะเนนัย
๒๕.นายอ๊ะหมาด นาปาเลน
๒๖.นางกาศมา นาคกระวัศ
๒๗.นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา
๒๘.นายอาสีด หลีเส็น
๒๙.นางสิทธินะ อุเซ็ง
๓๐.นายหอเลด ใบหาด
๓๑.นายอรุณ ใบกาเด็ม
๓๒.นายรอสี ใบกาเด็ม
๓๓.นางสาวมัสตุราห์ มาลียนั

ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ข้าราชการครูโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ข้าราชการครูโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
ข้าราชการครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
ข้าราชการครูโรงเรียนตัรกี้ยะห์ตุลอุมมะห์
ข้าราชการครูโรงเรียนดารุลอูลูม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นิติกร
นักประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการอิสลาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอรอนงค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอันซอเรียะห์ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนดารุลอูลมู
ผู้อํานวยการโรงเรียนแสงธรรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนแสงประทีปวิทยมูลนิธิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม

๒

๓๔.นายโกศัย แสงสุย
๓๕.นางเตือนใจ เจ๊ะมะ
๓๖.นางณภัสวรรณ ม่วงปลอด
๓๗.นายวิรายุทธ ละเมาะ
๓๘.นายวิรายุทธ ละเมาะ
๓๙.นางสาอุดะ เกปัน
๔๐.นายฮาสันซบรี ปังหลีเส็น
๔๑.นายนิโรธ ง๊ะสมัน
๓๒.นางรัตนา ณ นคร
๔๓.นางสาวจิรัฏฐิกร นวลละออง
๔๔.นายนิหมาด อมรสาระ
๔๕.นางอัญชลี บิณตํามะหงง
๔๖.นายอับอุลกอหนี จิมาร
๔๗.นายมูหัมหมาด ปะดุกา
๔๘.นายณรงค์ยศ หัสนันท์
๔๙.นายสะอาด มาลียัน
๕๐.นางสาวอนันตญา จันทรัตน์
๕๑.นายมัจฉา บิลเหล็ม
๕๒.นายอานัติ ล่าโหยด
๕๓.นายสมาน ระสา
๕๔.นายอับดลมาเล็ก ดาเระหมีน
๕๕.นางสาววัญญา หนิมสุ า
๕๖.นายสิรวิช งะสมัน
๕๗.นายนิตชิ ัย โสสนุ้ย
ผู้ไม่มาประชุม
๑.ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
๒.ผู้บริหารโรงเรียนสายเพชรศึกษา
๓.ผู้บริหารโรงเรียนเพชรชูศึกษา
๔.ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
๕.ผู้บริหารโรงเรียนมําบาอุลอูลูม

ผู้อํานวยการโรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนพรรษนันท์คึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนภูริภรชัยศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
แทนผูอ้ ํานวยการโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ผู้จัดการโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ผู้จัดการโรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผู้จัดการโรงเรียนปิยนุสรณ์ศกึ ษา
โรงเรียนจงหัว
รองผู้จดั การโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผู้จัดการโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา
ผู้จัดการโรงเรียนดารุลมุอม์ ิน
ผู้จัดการโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
นิติกร
พนักงานการเลือกตั้ง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดาลัน นุงอาหลี ประธาน เปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ขอความร่วมมือท่านผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้มาประชุมตรงตามเวลา
๑.๒ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ผ่าน ก.ค.ศ.แล้ว
คงไม่เกิน ๒ เดือน จะมีการประเมินคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นข้าราชการระดับ ๙

๓

๑.๓ การอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา สําหรับจังหวัดสตูลมีผู้สมัคร ๔๘ คน แต่มผี ู้เข้าอบรมจํานวน ๑๔ คน ขอความร่วมมือโรงเรียน
ตรวจสอบครูคณิตศาสตร์ที่สมัครเข้าร่วมอบรม ให้เข้าอบรมด้วย ซึ่งวันนี้ยังอบรมอยู่
๑.๔ การรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งได้เปิดรับสมัคร
จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๗ อัตรา นั้น ตอนนีข้ ั้นตอนการรับสมัครได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในจํานวน ๗ คน ต้องไป
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนในสังกัด จํานวน ๔ อัตรา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และอีก ๓ คน
ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงาน
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ แผนงาน โครงการ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณงบประมาณโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ (อํานวยการ)
-โครงการอบรมเจ้าหน้าปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (อํานวยการ)
- โครงการจัดทําข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (นโยบายและแผน)
- โครงการ sms สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (นโยบายและแผน)
- สร้างเว็ปไซต์ด้วย Joomla cms สําหรับครู และบุคลากร สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (นโยบายและแผน)
- โครงการเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมความดี (อิสลามศึกษา)
- โครงการใต้รม่ เงาแห่งรอมฎอน (อิสลามศึกษา)
- โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาสําหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม (ในระบบ)
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด (ใน
ระบบ)
- โครงการอบรมพัฒนาระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน (ในระบบ)
- โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษ (ในระบบ)
ประธาน
- ใครมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการบ้างหรือไม่

๔

นายกสมาคม สช.
- โครงการที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ เป็นห่วงเรื่องการอบรมครูทั้งระบบ เนื่องจากที่ผมได้เข้าร่วมทั้งสองโครงการ ผมผิดหวังจากวิทยากรผู้ให้
ความรู้ที่วิทยาลัยชุมชน วิทยากรให้ความรู้แค่ครึ่งวัน แต่หลักสูตรมี ๒ วัน ผมเสียดายมาก โครงการอบรมหากจะ
ประสบความสําเร็จได้นั้นอยูท่ ี่ความสามารถของวิทยากร วิทยากรเก่งความสําเร็จของโครงการก็มีสูง หากมีการ
อบรมครั้งต่อไปอยากให้มกี ารพิจารณาวิทยากรที่ให้ความรู้อย่างละเอียด และขอให้มีการปรึกษากับทางชมรมด้วย
ประธาน
- ขอขอบคุณท่านนายกสมาคม
นางอัญชลี บินตํามะหงง - โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลาง และโครงการวัดและประเมินผล อยากให้รับพิจารณาด้วย
ประธาน
- โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลางและโครงการวัดและประเมินผล รับไว้พิจารณาใน
คราวต่อไป เห็นด้วย ถือเป็นนิมิตรหมายใหม่ที่ถูกละเลยมานาน
นายกสมาคม
- โครงการอบรมที่ผ่านมา มีความเป็นห่วงครูที่มารับการอบรม ไม่เห็นผูบ้ ริหารเข้ารับ
การอบรมด้วย เพื่อเป็นขวัญ กําลังใจผู้บริหารควรเข้าอบรมด้วย ฝากผู้บริหารทุกท่าน
ประธาน
- ก่อนเข้าวาระที่ ๓.๒ ขอเชิญสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสตูลครับ
ตัวแทนกกต.
- กราบเรียนผูอ้ ํานวยการ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ในนามตัวแทนกกต.จ.สตูล
ผมชื่อสิรวิช งะสมัน ตําแหน่งนิติกร รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุด แก้ไขเขตเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต จํานวน
๓๒๕ คน ส.ส.บัญชีรายชือ่ จํานวน ๑๒๕ คน เราเลือก ๒ ระบบ ผูส้ มัครมี ๔๐ พรรค
นายกสมาคม
- บทบาทของโรงเรียนเอกชนต้องดําเนินการอย่างไร
ตัวแทนกกต.
- การรับเงินจากการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นบาปให้บอกนักเรียนเพื่อไปบอกผู้ปกครอง
- บัญชีรายชื่อทางสนง.กกต.ได้ตดิ ประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง ๒๐ วัน
สามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนวันเลือกตั้ง ถ้าไม่มีรายชือ่ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนประจําท้องที่
- สําหรับวันนีผ้ มขอขอบคุณ ผูอ้ ํานวยการ ผู้บริหารโรงเรียนที่ให้ผมมาประชาสัมพันธ์เรื่อง
การเลือกตั้งในวันนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
- ขอบคุณตัวแทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสตูล
๓.๒ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเต็มจํานวน
๓.๓ ข้อมูลสถิติการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
๓.๔ โครงการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน
๓.๕ การติดตามการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา
๓.๖ การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สช.
๓.๗ การประชุมประสานแผน ติดตามการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา
- งานชุมนุมลูกเลือ-เนตรนารี จัดที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสํานักงานสช.ได้แจ้งให้โรงเรียน
ได้ทราบแล้ว ตามกําหนดการจังหวัดสตูล มี ๒ ส่วน คือ สามัญ และ ศาสนา ซึ่งจะมี
การเดินทางในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.

๕

ที่ประชุม

- การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน การมีส่วนร่วมของโรงเรียนมีน้อย เพราะ
เป็นการประเมินจากรเอกสาร จึงมีการปรับแบบประเมินมุง่ ที่สภาพจริง มี ๔
ประเภท รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
- การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร โรงเรียนไม่วางแผนไว้ ขอให้ดําเนินการไว้
ก่อนที่จะมีการตรวจสอบ
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธาน
- เชิญผู้บริหารเสนอเรือ่ งเพื่อพิจาณา
ผู้บริหารโรงเรียน
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการจะมีอีกหรือไม่
ประธาน
- หากมีจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน
- การแข่งขันกีฬาสช. และกีฬาจังหวัด จะมีอีกหรือไม่
ประธาน
- กีฬาจังหวัด สํานักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเป็นเจ้าภาพยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณ
ประสานเขต และองค์การบริหารจังหวัดสตูลแล้ว ส่วนกีฬาสช.จะจัดในพวกเรากันเอง แต่มีปัญหาเรือ่ งงบประมาณ
ซึ่งทางสํานักงานอาจมีเงินช่วยเหลือถ้าพร้อมก็จะจัดเลย ซึ่งจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง อบจ.มีงบประมาณด้านกีฬาหรือไม่
รองนายกอบจ.
- สําหรับอบจ.ยังไม่มีความชัดเจน จะมีการประสานศูนย์การท่องเที่ยวในเบื้องต้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
นายกสมาคม
- สําหรับกีฬาสช.ขอเรียนว่าสมาคมประชุมลงมติจะจัดการแข่งขันกีฬา และจะประชุม
กําหนดรายละเอียดในสัปดาห์ จะรีบดําเนินการกําหนดการแข่งขัน วันที่ ๒ ก.ค.๕๔ แข่งขันฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล
รองนายกอบจ.
- งบประมาณประสานว่ามีงบหรือไม่ ถ้าไม่จัดสามารถของบได้โดยผ่านสช.ผ่านระบบหน่วยเครือข่าย
ประธาน
- จะประสานงานให้ทราบคําตอบภายในอาทิตย์หน้า
ผู้บริหารโรงเรียน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดงานวิชาการแล้ว สนง.สช.จะจัดหรือไม่
ผู้บริหารโรงเรียน
- งานศิลปหัตถกรรมจะมีหรือไม่
ผู้บริหารโรงเรียน
- อยากให้สนง.สช.ทํางานในเชิงรุกเพื่อจะได้เตรียมการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ประธาน
- พยายามติดต่ออยู่ในปีทแี่ ล้ว สช.มาร่วมด้วยระเบียบกําหนดชัดเจนว่าต้องร่วมด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน
- รายงานการประชุมอยากให้นํามาเข้าประชุมในครั้งต่อไป
ประธาน
- รายงานการประชุมได้นําขึ้นไว้ในเว็ปไซต์สํานักงานแล้วสามารถเข้าไปโหลดได้เลย
ครูอารีรัตน์ฯ
- โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สบย.ที่ ๑๒ เชิญชวนให้ส่งนักเรียนเพื่อทดสอบภาษา มาลายู ฝรั่งเศส
ขอเชิญผู้บริหารส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆ
ประธาน
- ขอขอบคุณอาจารย์อารีรัตน์
ประธาน
- ทําเนียบสช. บางโรงเรียนยังไม่ได้รับ ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนละ๑-๒ เล่ม
เพราะเป็นข้อมูลของโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศ

๖

ผู้บริหารโรงเรียน
- ต่อยอดการพัฒนาภาษาในโรงเรียน ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียน ปี ๒๕๕๘
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม น่าจะกําหนดเป็นนโยบายเรื่องอังกฤษเป็นภาษากลางในอาเซียน คนที่มีความพร้อม
ให้โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ประธาน
- เป็นเรื่องที่ดขี อขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ทุกท่านที่เสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

อาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์ ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวอาอีฉะ๊ วิลาวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ พรพิศ จันทรโชติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางพรพิศ จันทรโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

