รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม ๒๕๕9 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน
นุงอาหลี
๒. นายพเนิน
ปิ่นแก้ว
๓. นายเกริก
แต่งเกลี้ยง
๔. นายหั้ว
ศรีสุด
๕. นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ
๖. นายวราวุธ
วงศาชนัท
๗. นายเสดอาหมาด ศรียาน
๘. นางสาวพารีซัน ฮีแล
๙. นางนิลลี
ละใบซอ
๑๐. นางบุหลัน
พจนาพิทักษ์
๑๑. นายระเริง
รัตนเกษร
๑๒. นางยูวิตา
มนูญดาหวี
๑๓. นางเตือนใจ เจ๊ะมะ
๑๔. นางอนัญตญา พรหมอินทร์
๑๕. นางสิทธินะ
อุเซง
๑๖. นายปริญญา ทวีกุล
๑๗. นายณรงค์ยศ หัสนันท์
๑๘. นางสาอุดะ
เพ็งไทร
๑๙. นายฮาสันซบรี ปังหลีเส็น
๒๐. นายอรุณ
ใบกาเด็ม
๒๑. นายดุลยฤทธิ์ เฉี่ยหม่อง
๒๒. นายวิรายุทธ ละเมาะ
๒๓. นายอานัติ
ล่าโยด
๒๔. นายอนุวัฒน์ จองเดิน
๒๕. นายรมศรี
กะด๊ะ
๒๖. นายยะโกบ
ปะดุกา
๒๗. นายอาพล
พลาสิน
๒๘. นายอับดุลลอฮ์ อาเก็ม
๒๙. นายหอเลด
ใบหาด
๓๐. นายโกศัย
แสงสุย
๓๑. นายสะอาด
มาลียัน
๓๒. นางอรอุมา
เศษแอ
๓๓. นายรุชดี
หมัดหมัน
๓๔. นางสาวนริศรา สุบาโกย
๓๕. นางไซหนับ
ดังเดิม

ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ผจก.โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ผจก.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ผอ.โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
ผอ.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
ผจก.โรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ผจก.โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
ผอ.โรงเรียนแสงธรรม
ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
ผอ.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
ผอ.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
ผจก.โรงเรียนดารุลอูลูม
แทน ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
แทน ผอ.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
/36.นางกัญนิกา...
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๓๖. นางกัญนิกา ลารีนู
แทน ผอ.โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
๓๗. นายปิยรัตน์ ณ นคร
แทน ผอ.โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
๓๘. นายมัจฉา
บิลเหล็บ
แทน ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
๓๙. นายบุรฮานุดดีน ใบกาเด็ม
แทน ผอ.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
๔๐. นายวิชัย
พิพัฒนสมบัติ แทน ผอ.โรงเรียนจงหัว
๔๑. นายชัยพร
หนูขาว
แทน ผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
๔๒. นายเฟาซาน สง่าบ้านโคก แทน ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
๔๓. นายมะนัรมี
เจ๊ะเฮง
แทน ผอ.โรงเรียนมาบาอุลอูลูม
๔๔. นายเกษม
บุญเลิศ
แทน ผอ.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
๔๕. นางอามีเราะ สังขาว
แทน ผอ.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาตร์
๔๖. นางอาบีดา
เตาวะโต
แทน ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
๔๗. นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
๔๘. นางสาวสุดใส บุญเสน
นักวิชาการเงินและบัญชี
๔๙. นางสาวเดือน โพธิรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๐. นางสาวนาเรีย เกอากะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
๕๑. นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
นิติกร
๕๒. นายยูซุฟ
ใบหมาดปันจอ นักทรัพยากรบุคคล
๕๓. นายอับดุรรอชีด แกสมาน
นักวิชาการพัสดุ
๕๔. นายมุขต้า
หลังการ์ต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๕. นางสาวยามีละห์ ยาหมาย
นักวิชาการศึกษา
๕๖. นายอับดุลร่อซักค์ สูนสละ
นักวิชาการศึกษา
๕๗. นางสาวปีมนัส มนัสวิน
นักประชาสัมพันธ์
๕๘. นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ นักวิชาการอิสลามศึกษา
๕๙. นายกอเด็ม
หมีนเหม
นักวิชาการศึกษา
๖๐. นางรอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๖๑. นางสาวหนึ่งนภา กล่อมโกมล
นักวิชาการศึกษา
๖๒. นางสาวนูรมะห์ณี เถาวัลย์
ครูผู้สอน
๖๓. นางสุนี
แกสมาน
นักวิชาการอิสลามศึกษา
๖๔. นางสาวสาลินี ปีไสย
นักวิชาการศึกษา
๖๕. นางสาวนัศรียา ติลาเต๊ะ
นักวิชาการอิสลามศึกษา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาพิพัฒน์
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนเพชรชูศึกษา
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
๔. ผู้อานวยการโรงเรียนสายเพชรศึกษา
๕. ผู้อานวยการโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
๖. ผู้อานวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา
๗. ผู้อานวยการโรงเรียนอันซอเรียะอัดดีนียะห์

/ผู้ร่วมประชุม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางอิสรา
2.นางสาวกนกวรรณ
๓.นางสาวซุลฟะฮ์
๔.นางรอฮีบ๊ะ
๕.นางสุมาลี
6.นางวนิดา
7.นางวรพันธ์
8.นายปรเมศร์
9.นายอรรถวัลย์
10.นายรัชกฤต
๑1.นายดวงกมล
๑2.นางยุวรีย์
๑3.นางชิดชนก
๑4.นางพัชรี

เจ๊ะหยาง
เงดหมาน
หมัดหมัน
ลาดี
สาดีน
แก้วมณี
หลังปูเต๊ะ
ทัสสโรภาส
คงสลิหมีน
เอกธีระกุล
แช่ม
สุขเสนีย์
หมาดตรา
เกิดพรหม

ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
ครูโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ครูโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ครูโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ครูโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
เจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจากัดมหาชน
เจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจากัดมหาชน
เจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจากัดมหาชน
เจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจากัดมหาชน
เจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจากัดมหาชน
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ส่องใต้

เริ่มประชุม
เมื่อเวลา 13.๐๐ น.นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
บริษัททีโอทีจากัดมหาชน
1.ระบบการควบคุมการ เข้า-ออก ของนักเรียน TOT SMS RFID Solution to school
เจ้าหน้าทีบ่ ริษัททีโอทีจากัดมหาชน อธิบายระบบการควบคุมการ เข้า-ออก ของนักเรียน TOT SMS RFID
Solution to school ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ เกี่ยวกับระบบดังกล่าว และเชิญชวนให้สมัครใช้บริการ หากสนใจ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเข้าดาเนินการติดตั้งระบบให้กับโรงเรียนที่สนใจ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2. สินเชื่อและบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีดังนี้
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ในการสร้างอาคารเรียน
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อธิบายสินเชื่อและบริการของธนาคารเกี่ยวกับสินเชือ่ ฯดังกล่าว และเชิญ
ชวนให้ใช้บริการ หากสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อดาเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ในวันที่ ๑5 ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.๐๐-๑2.0๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 2 สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล (สกสค.) กลุ่มอานวยการได้จัดทา
รายงานการประชุมครั้ งที่ 3/๒๕๕๘ เรี ยบร้อยแล้วและได้ลงในเว็บไซต์ของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
www.opes.go.th ปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม ทั้งนี้สามารถแจ้งแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
และในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕๘
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
ประธาน
๓.๑ งานเปิดป้ายอาคารสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประธานทบทวนคาสั่ งส านั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด งานเปิ ด ป้ า ยอาคารส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ซึ่ ง ก าหนดจั ด งาน
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และขอเชิญ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมงานดังกล่าวดังรายรายละเอียดตามกาหนดการที่แนบ
ในการนี้ มีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้มีความ
สวยงามในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน และผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการ
ดาเนินการเป็นจานวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกโรง ร่วมสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ตามที่
เห็นสมควร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นางพัชรี เกิดพรหม
๑.๒ มาตรการควบคุมยาสูบในโรงเรียน
กองบรรณาธิการหนั งสื อพิ ม พ์ส่ องใต้ได้กาหนดโครงการมาตรการควบคุมยาสู บในโรงเรียน โดยหาก
โรงเรียนใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆดังนี้
มาตรการ ๙ ด้าน สู่ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๑. ตั้งคณะทางานด้านการรณรงค์ป้องกัน แก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
๒. ประกาศนโยบาย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” โดยผู้บริหารสถานศึกษา
๓. ติดป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ในจุดที่เห็นเด่นชัด
๔. ติดสติก๊ เกอร์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในจุดต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงพาหนะของโรงเรียน
๕. ประชาสัมพันธ์นโยบาย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ให้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
๖. บูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ ในรายวิชาต่างๆและกิจกรรมนอกหลักสูตร
๗. ส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
๘. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกบุหรี่
๙. ขยายผลการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่สู่ผู้ปกครอง ของนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวนัศรียา ติลาเต๊ะ 1.๓. การรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ
การรับสมัครเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สานักงานการศึกษาเอกชน ทั้ง ๕ จังหวัด และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสาหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ๔
สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิต การทางานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียน
/คุณสมบัติ...

๕

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓- ๔
 ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน ทั้ง ๕ จังหวัด
 ศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา)
การสมัครสอบวันรับสมัคร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ
 ใบสมัคร
 รูปถ่าย ๑.๕ นิ้ว (เครื่องแบบนักเรียน) จานวน ๓ รูป
 ค่าสมัครสอบ จานวน ๕๐ บาท
สถานที่รับสมัคร
 สมัครที่โรงเรียน และโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมค่าสมัครส่งสานักงานการศึกษาเอกชนที่โรงเรียนสังกัด
 นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ สมัครที่โรงเรียน โรงเรียนรวบรวม ใบสมัคร
ส่งสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่
สถานที่สอบคัดเลือก
 จังหวัดยะลา โรงเรียนพัฒนาวิทยา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 จังหวัดสตูล โรงเรียนมุสลิมศึกษา อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 จังหวัดสงขลา โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
วันเวลาสอบ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. จานวนวันที่เข้าค่าย ๑๐ วัน
 ค่ายที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 ค่ายที่ ๒ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๕๙
สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
 ผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือกมีสิทธิเข้าค่ายอบรม ค่ายที่ ๑ และ ค่ายที่ ๒ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โครงการ
จะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเอกสาร
 ผู้ที่เข้าค่ายที่ ๑ และค่ายที่ ๒ ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร
 ผู้ที่สอบได้คะแนนมากที่สุด ลาดับที่ ๑ – ๗ ของแต่ละวิชา ในค่ายที่ ๒ จะได้รับประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล และเงินรางวัล
 ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายที่ ๒ มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตรงในบางคณะและบางสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นกรณีพิเศษ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
/นายพเนิน...
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นายพเนิน ปิ่นแก้ว
๑.4 การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถนศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นเป็นกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิรูปในด้านการศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้าที่ข องส านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึ กษาเอกชน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้ว ยโรงเรี ย นเอกชน และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องการ
ดาเนิ น งานโรงเรี ย นเอกชนในระบบ ประเภทอาชี ว ศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้ว ยโรงเรียนเอกชน
ไปเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลู ก จ้ า ง และอั ต ราก าลั ง ของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติ
ไว้ ในกฎหมายว่า ด้ว ยโรงเรี ย นเอกชน ไปเป็น ของส านัก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึก ษา ก ระทรวงศึก ษาธิก าร
ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๓ บรรดาอานาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและพนักงานเจ้าหน้าที่
ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุญาต
การมอบหมาย หรือการปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้โอนไปเป็น
อานาจหน้ า ที่ ข องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่น
แทนการมอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก็ได้
ข้อ ๔ บรรดาบทบัญญัติติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่
อ้างถึงสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ให้ถือว่าอ้างถึง
/สานักงาน...
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สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ บรรดาใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาหรืออาชีวศึกษา
หลักสูตร หรืออาชีวศึกษา แล้วแต่กรณีด้วย และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
หรือ หลักสูตรสามัญศึกษา แล้วแต่กรณี ด้วย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดาเนินการต่อไปตามที่ได้รับอนุญาต และให้
สานักงานคณะกรรการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี ดาเนินการออกใบอนุญาตให้ใหม่ตามที่จาเป็นโดยเร็ว
ข้อ ๖ บรรดาคาขออนุญาตหรือคาขออื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียนในระบบประเภท
อาชี ว ศึ กษา ที่ไ ด้ยื่ น ไว้ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยโรงเรีย นเอกชนก่ อนวั นที่ คาสั่ ง นี้ใช้ บัง คับ ให้ เป็ นอั นใช้ ได้ และให้
ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน ส านักงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส่ งมอบให้
เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่ มี ปั ญ หาเกี่ย วกั บการปฏิบั ติ ตามค าสั่ ง นี้ ให้ เ ป็น ไปตามคาวิ นิจ ฉัย ของรัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๘ คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 89/2559 เรื่องมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติหน้าที่อนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการรวมบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงยกเลิกคาสั่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่ อง มอบอ านาจให้ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่ ง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑
และค าสั่ งส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน ที่ ๑๓/๒๕๕๕ เรื่ องมอบอ านาจให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.2555
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงมอบอานาจให้บุคคล ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดปั ตตานี จั งหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 และมีอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด ยกเว้นในส่วนของโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
๒. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 และมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด ยกเว้นในส่วนของโรงเรียนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
/ทั้งนี้...

๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายอดินันท์ ปากบารา
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวสาลินี ปีไสย
1.5 โครงการตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด้วยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดาเนินโครงการติดตามประเมินผลคุณภาพการ
จัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาให้สอดคล้อง กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และในปีการศึกษา 2559
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โรงเรียนเอกชนในสังกัดทั้งหมด 11 โรง ได้แก่ โรงเรียนจงหัว, โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ,
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ,โรงเรียนดารุลมุอ์มิน, โรงเรียนดารุลอูลูม,โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ,โรงเรียนมุสลิม
ศึกษาโรงเรียน,แสงธรรม,โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ,โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์,โรงเรียนอันซอเรียะอัดดีนียะห์
คณะกรรมการในการตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา มี ๒ ชุด ได้แก่
กรรมการชุดที่ ๑ นายพเนิน ปิ่นแก้ว,นายเสดอาหมาด ศรียาน, นางสาวสาลินี ปีไสย
กรรมการชุดที่ ๒ นายหั้ว ศรีสุด,นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ,นายกอเด็ม หมีนเหม
วัน เวลา การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา คือวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่วันที่ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การยุบรวมสนามสอบ o-net ระดับ ป.๖ และ และม.๓
ประเด็นในการพิจารณาสนามสอบ ปีการศึกษา 2559 คือ ห้องเรียน อาคารเรียนและสถานที่,การบริหาร
จัดการและบุคลากรดาเนินงาน,การเดินทาง
กาหนดการยุบรวมสนามสอบเป็นรายอาเภอ รายละเอียดดังนี้
สนามสอบอาเภอเมืองสตูล
สนามสอบที่ ๑ ประกอบด้วย โรงเรียนจงหัว จานวน 2 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา จานวน
3 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามจานวน 2 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์จานวน 2 ห้อง
สอบ (ป.6),โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษาจานวน 1 ห้องสอบ (ป.6) รวมจานวน 10 ห้องสอบ ผลการพิจารณา..............
สนามสอบที่ 2 ประกอบด้วย อนุบาลมุสลิมสตูล จานวน11 ห้องสอบ (ป.6, ม.3)รวมจานวน 11 ห้องสอบ
สนามสอบที่ 3 ประกอบด้วย 1.มุสลิมศึกษาจานวน 7 ห้องสอบ (ป.6, ม.3)รวมจานวน 7 ห้องสอบ
สนามสอบที่ 4 ประกอบด้วย โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิจานวน 3 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนพัฒนา
การศึกษามูลนิธิ จานวน 4 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนมาบาอูลอูลูมจานวน 1 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนสันติศาสตร์
ศึกษา จานวน 1 ห้องสอบ (ม.3 ),โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิจานวน 1 ห้องสอบ (ม.3)รวมจานวน 10 ห้อง
สอบผลการพิจารณา...............................
/สนามสอบ...

๙

สนามสอบ อาเภอควนโดน
สนามสอบที่ 5 ประกอบด้วย โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิจานวน 6 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนดารูลอูลูมจานวน
4 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา จานวน 3 ห้องสอบ (ป.6,ม.3),โรงเรียนอิสลามวิทยา จานวน1 ห้องสอบ
(ม.3),โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร จานวน 2 ห้องสอบ (ป.6,ม.3)รวมจานวน 16 ห้องสอบผลการพิจารณา.......................
สนามสอบ อาเภอควนกาหลง
สนามสอบที่ 6 ประกอบด้วย โรงเรียนดารุลมุอ์มินจานวน 3 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
จานวน 1 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาจานวน 4 ห้องสอบ (ม.3),โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
จานวน 5 ห้องสอบ (ม.3),รวมจานวน 13 ห้องสอบ ผลการพิจารณา........................
สนามสอบอาเภอท่าแพ
สนามสอบที่ 7 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนาจานวน 2 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุม
มะห์จานวน 2 ห้องสอบ (ม.3), โรงเรียนแสงธรรมจานวน 1 ห้องสอบ (ม.3) รวมจานวน 5 ห้องสอบ ผลการพิจารณา..........
สนามสอบอาเภอทุ่งหว้า
สนามสอบที่ 8 ประกอบด้วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษาจานวน 1 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
จานวน 2 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยาจานวน 2 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนศาสนธรรมวิทยาจานวน 1
ห้องสอบ (ม.3)รวมจานวน 6 ห้องสอบ ผลการพิจารณา........................
สนามสอบอาเภอละงู
สนามสอบที่ 9 ประกอบด้วย โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ จานวน 6 ห้องสอบ (ป.6,ม.3),2.สตูลศานติ
ศึกษาจานวน 3 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนสายเพชรศึกษาจานวน 3 ห้องสอบ (ป.6),โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
จานวน 1 ห้องสอบ (ป.6)รวมจานวน 13 ห้องสอบ ผลการพิจารณา....................
มติที่ประชุม
ให้แต่ละสนามสอบประชุมเพื่อพิจารณาสนามสอบ และแจ้งผลการพิจารณากับนางสาว
หนึ่งนภา กล่อมโกมล นักวิชาการศึกษา ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่นๆ
นายเกริก แต่งเกลี้ยง 5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด้วยสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ
ในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ (รอบการประเมิน ตุลาคม-มีนาคม) ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐ มนตรีว่าด้วยพนั กงานราชการ พ.ศ.2547 ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อให้การ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนั กงานราชการครั้งนี้เ ป็นไปด้ ว ยความเรียบร้ อย จึง ขอความร่ว มมือ จากท่า น
ดาเนิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน) ของพนักงานราชการที่ ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงเรียนของท่าน ซึ่งจะส่งแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทางระบบ My office ของสานักงาน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ประธาน

5.2 ขอความร่วมมือจาหน่ายสลากกาชาด ประจาปี
ด้วยจังหวัดสตูลและสานักงานกาชาดจังหวัดสตูล ได้กาหนดจัดงานประจาปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล
ประจาปี2559 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 - 8 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางตาบลพิมาน
อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล สานักเหล่างานกาชาดจังหวัดสตูล ไดจัดทาสลากกาชาด ประจาปี 2559
/เพื่อจัดหา...

๑๐

เพื่อจัดหารายได้นาไปใช้ในกิจกรรมเหล่ากาชาด และได้ขอความร่วมมือจาหน่ายสลากกาชาด จานวน 20 เล่มๆ
ละ 800 บาท (1 เล่ม จานวน 10 ฉบับ) เป็นเงิน 16,000 บาท ในการนี้จึงขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียนท่าน
สนับสนุนสลากกาชาดตามจานวนที่เห็นสมควร
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

