รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/๒๕๕9
วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้มาประชุม
๑. นายดาลัน
นุงอาหลี
๒. นายเกริก
แต่งเกลี้ยง
๓. นายหั้ว
ศรีสุด
๔. นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ
๕. นายวราวุธ
วงศาชนัท
๖. นางสาวพารีซัน ฮีแล
๗. นายเสดอาหมาด ศรียาน
๘. นางสาวอานิตา มนูญดาหวี
๙. นางกาศมา
นาคกระวัศ
๑๐. นางบุหลัน
พจนาพิทักษ์
๑๑. นางกูอัน
หมันใจดี
๑๒. นายสะอาด
มาลียัน
๑๓. นางเตือนใจ เจ๊ะมะ
๑๔. นายปริญญา ทวีกุล
๑๕. นายอาพล
พลาสิน
๑๖. นายโกศัย
แสงสุย
๑๗. นายหอเลด
ใบหาด
๑๘. นายยะโกบ
ปะดุกา
๑๙. นายระเริง
รัตนเกษร
๒๐. นายพล
โลหะจินดา
๒๑. นางสาวนุจรี ละเมาะ
๒๒. นายน็อต
บูเก็ม
๒๓. นางระพีพร
สุวรรณชาตรี
๒๔. นางนภัสวรรณ ม่วงปลอด
๒๕. นายอับอุลรอซะ มะแซ
๒๖. นายสมาน
ระสา
๒๗. นายกอเดช
หลงสมัน
๒๘. นายรมศรี
กะด๊ะ
๒๙. นายอาสีด
หลีเส็น
๓๐. นางอรอุมา
เศษแอ
๓๑. นางนิภาพร
ผิวดี
๓๒. นางอนันตญา พรหมอินทร์
๓๓. นายฮาสันซบรี ปังหลีเส็น
๓๔. นางอัญชลี
บินตามะหงง
๓๕. นายอนุวัฒน์ จองเดิน
๓๖. นายณัญวุฒิ บินตามะหงง

ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผอ.โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์
ผอ.โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม
ผอ.โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา
ผอ.โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร
ผอ.โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์
ผอ.โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา
ผอ.โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
ผอ.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ผอ.โรเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
ผอ.โรงเรียนจงหัว
ผอ.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา
ผอ.โรงเรียนสายเพชรศึกษา
ผอ.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
ผอ.โรงเรียนดารุลมุอ์มิน
ผอ.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
ผอ.โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ผอ.โรงเรียนแสงธรรม
ผอ.โรงเรียนตัรกี้ยะห์ตุลอุมมะห์
ผอ.โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
ผอ.โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา
ผอ.โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
ผจก.โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ผจก.โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
ผจก.โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
/36.นายบุรฮา…

๒

๓๗. นายบุรฮานุดดีน ใบกาเด็ม
รองผอ.โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
๓๘. นายนฤพันธ์ สรรค์สวาสดิ์ รองผอ.โรงเรียนเพชรชูศึกษา
๓๙. นายเกษม
บุญเลิศ
รองผอ.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
๔๐. นางอะฉ๊ะ
เกษา
รองผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา
๔๑. นางสาวสุวรรณี มหาชัย
แทนผอ.โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์
๔๒. นางสอฝีย๊ะ
อาเก็ม
แทนผอ.โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
๔๓. นายประดิษฐ์ รักษากิจ
แทนผอ.โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
๔๔. นางกัญนิกา ลารีนู
แทนผอ.โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร
๔๕. นางสาวดาราพร โต๊ะดิน
แทนผอ.โรงเรียนมาบาอุลอูลูม
๔๖. นางสาวยามีละห์ ยาหมาย
นักวิชาการศึกษา
๔๗. นางสุนี
แกสมาน
นักวิชาการศึกษา
๔๘. นายกอเด็ม
หมีนเหม
นักวิชาการศึกษา
๔๙. นางสาวนัศรียา ติลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา
๕๐. นางสาวสาลินี ปีไสย
นักวิชาการศึกษา
๕๑. นางซาริตา
หลงกูนัน
นักวิชาการศึกษา
๕๒. นายอับดุลร่อซักค์ สูนสละ
นักวิชาการศึกษา
๕๓. นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ นักวิชาการศึกษา
๕๔. นางสาวหนึ่งนภา กล่อมโกมล
นักวิชาการศึกษา
๕๕. นายยูซุฟ
ใบหมาดปันจอ นักทรัพยากรบุคคล
๕๖. นายมุขต้า
หลังการ์ต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕๗. นางสาวดีน่า รังสรรค์
นักจัดการงานทั่วไป
๕๘. นางสาวอาอีฉ๊ะ วิลาวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
59.นายอับดุรรอชีด แกสมาน
นักวิชาการพัสดุ
60.นายพีรพัฒน์ ขุนเศษ
นิติกร
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
๒. ผู้อานวยการโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
๓. ผู้อานวยการโรงเรียนดารุลอูลูม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาวอิลฮาม อาเก็ม
ครูโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
2.นายปิยรัตน์
ณ นคร
ครูโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา
เริ่มประชุม
เมื่อเวลา 13.๐๐ น.นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจั งหวัดสตูล ระหว่าง
จังหวัดสตูล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนจังหวัดสตูล
/ระเบียบวาระ...

๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้งเรื่องการก่อสร้างโรงจอดรถสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดาเนินการ
ก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ตามที่ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.25๕๙ ณ สนามกีฬา
อบจ.สตูล ระหว่างนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมวีไอพีสตูลเพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสตูล
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และผ้าห่มแพรสาหรับผู้เสียชีวิตโรงพยาบาลสตูล ปรากฏว่ามีผู้ร่วมบริจาครวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 401,401.-บาท ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานได้มอบให้กับโรงพยาบาลสตูลแล้วในวันที่ 26 ธันวาคม 2559
จึงขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทุกคนที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนจั ง หวั ด สตู ล ในวั น ที่ 13 ตุล าคม ๒๕๕9 เวลา
14.00-16.3๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทารายงานการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/๒๕๕9 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ น าลงในเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด สตู ล
www.opes.go.th ปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม ทั้งนี้สามารถแจ้งแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมได้ และในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕9
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
3.๑ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จานวน 6 คน
ตามรายชื่อดังนี้ ๑.นางสาวบานชื่น เกตุทอง ครูโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ๒.นางสมศรี สุขมิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
๓.นายณัฐวุฒิ บินตามะหงง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ๔.นางยานิดา ปังหลีเส็น ครูโรงเรียน
อนุบาลทักษิณสยาม ๕.นางสาวศศิธร ปิ่นทองพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ๖.นางสุวพัชญ์ วงศ์ฐิติพลกร
ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม
มติที่ประชุม
-รับทราบ
3.2 มอบของที่ระลึกภาพถ่ายการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
ในการพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ ประจาปี ๒๕๕8 ให้แก่ นายทนงศักดิ์ หมาดทิ้ง ครูโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ได้รับรางวัลประเภท
ครูสอนวิชาศาสนาโรงเรียนขนาดกลาง เด็กหญิงวัณฑกาญจน์ หมานเหม นักเรียนโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ได้รับรางวัลประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขนาดเล็ก และนายชาหิดัญ หับยูโส๊ ะ นักเรียน
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ไดรับรางวัลประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มติที่ประชุม
-รับทราบ
นางสาวยามีละห์ ยาหมาย 3.2 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจาปี 2560 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
/โดยมีวัตถุ...

๔

โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ
เห็นความสาคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพื่อประเมินสภาพการ
อ่านการเขีย นของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนสั งกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล อ่านออก
เขี ย นได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ซึ่ ง เป้ า หมายของโครงการคื อ ผู้ บ ริ ห าร ครู และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ เห็ น
ความสาคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สานักงานการศึกษาเอกชน
จั งหวัดสตูล มี ข้อ มูล การอ่ าน การเขี ย นของนักเรีย นระดับชั้ นประถมศึก ษาโรงเรีย นเอกชนในสั ง กัดส านัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล อ่านออก เขียนได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีแผนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
อ่านออก เขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ
2560 ดาเนินการสร้างความตระหนัก ประเมินสภาพจริง จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ นาแผนฯ
ไปใช้ ปีงบประมาณ 2561 ดาเนินการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และอภิปรายผลทบทวนแผนฯ และนาแผนฯไปใช้ ปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการอ่าน
ออก เขียนได้ และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม
-รับทราบ
นางซาริตา หลงกูนัน 3.3 แนวทางการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
การที่ครูอาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปทากิจกรรมการเรียน
การสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาทาการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและ
การเข้ า ค่ า ยพั ก แรมของลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ ต ามค าสั่ ง ในทางราชการ
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จาแนกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑.การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน
๒.การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ๓.การพาไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติดังนี้ ๑.ต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยขอ
อนุญาตตามแบบที่กาหนด ๒.ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็ นผู้ควบคุมและจะต้องมีครูเป็นผู้ช่วย
ผู้ ควบคุ มดู แลในการเดิ นทาง โดยครู หนึ่ งคนต่อนักเรี ยนหรือนักศึกษาไม่ เกิน ๓๐ คน ถ้ านั กเรี ยนและนั กศึ กษา
เป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูหญิงควบคุมไปด้วยตามเหมาะสม ๓.ผู้ควบคุมและผู้ช่วยควบคุมต้องดาเนินการให้นักเรียน
และนักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย ๔.ห้ามผู้ควบคุม ผู้ช่วยผู้ควบคุมเสพชักชวนให้พนักงานขับรถหรือผู้ขับเรือเสพสุรา
หรือของมึนเมาขณะเดินทาง ๕.ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง เลือกยานพาหนะที่อยู่ใน
สภาพมั่นคง แข็งแรง ในการเดินทาง ๖.ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
คาแนะนาหรือขอความร่วมมืออื่นๆเท่าที่จาเป็น ๗.ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (๑)ผอ.สพป. หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือ ผู้มีอานาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปแล้วแต่
กรณี เป็นผู้พิจ ารณาและอนุญาต (๒)และหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต
ให้ส่งคาขออนุญาตพร้อมโครงการที่จะไปนอกสถานศึกษาไปให้ผู้มีอานาจพิจารณาก่อนวันออกเดินทาง เมื่อได้รับ
/อนุญาตแล้ว...

๕

อนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นความสมัค รใจเพื่อไปทา
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือทัศนศึกษา มิใช่พาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นการวัดผล
ให้คะแนน เมื่อพานักเรียนและนักศึกษากลับจากการพาไปนอกสถานศึกษาแล้ว ให้รายงานให้ผู้สั่งอนุญาตทราบ
ให้ถือว่าครู อาจารย์ หรือผู้ควบคุมนักเรียนและนักศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
มติที่ประชุม
-รับทราบ
น.ส.หนึ่งนภา กล่อมโกมล 3.4 ข้ อมู ล ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานO-NET
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559 จังหวัดสตูลมีหนึ่งศูนย์สอบคือศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสตู ล,ส านั กงานการศึ กษาเอกชนจั งหวั ดสตู ล, องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (นักเรียนเลือกสนามสอบโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์ดาเนินการ) โดยมีตาราง
การสอบดังนี้ ชั้น ป.๖ สอบวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560 ชั้นม.๓ สอบวันที่
4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560 ชั้นม.๖ สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560
การจั ด สนามสอบ
ศู น ย์ ส อบส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล
เป็นผู้ดาเนินการจัดสนามสอบ โดยจัดเป็นเครือข่ายรายอาเภอของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ทั้งนี้ สทศ.ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ หมายเลขบัตรประชาชน สนามสอบ รอบที่ ๑
ให้โรงเรียนใช้ Username และ Password ของโรงเรียนเข้าระบบ O-net และพิมพ์รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ หมายเลข
บัตรประชาชน สนามสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ได้ประสานขอรายชื่อกรรมการระดับสนามสอบของโรงเรียนเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ
โดยส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสตู ล จะจั ดท าประกาศฯ เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ
สนามสอบและแจ้งให้โรงเรียนเอกชนเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามศูนย์เครือข่ายทราบต่อไป
มติที่ประชุม
-รับทราบ
นายกอเด็ม หมีนเหม 3.5 โครงการเสริมสร้างความสามัคคีผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลโดย
ใช้กระบวนการลูกเสือ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
เพื่ อส่ งเสริ มทั กษะชี วิ ตให้ กั บนั กเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนจังหวั ดสตูล โดยมี เป้ าหมายนั กเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนจั งหวั ดสตู ล
จานวน ๑,๑๐๐ คน ซึ่งมีวิธีการดาเนินโครงการโดยใช้กระบวนการของลูกเสือ อยู่ค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน เปิดสอบวิชาพิเศษ
๕ วิชาประกอบด้วย วิชาผจญภัย วิชาการบุกเบิก วิชาเดินทางไกล วิชากีฬาพื้นบ้าน วิชาการอยู่ค่ายพักแรม ระยะเวลา
ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อาเภอละงู จังหวัดสตูล งบประมาณนักเรียน
คนละ ๑๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินการโครงการ
/สอบถามเพิ่มเติม...

๖

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกอเด็ม หมีนเหม ตาแหน่งนักวิชาการศึก ษา โทร 08๘ –
๐๘๘๗๙๐๕๙๔๐ E-mail : soodlor_dem@hotmail.com
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

