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ฉบับประจําเดือนกันยายน 2553

อบรมการบริหารจัดการหลักสูตร/
ร/การจัดทําหลักสูตรทองถิน่

สวัสดีครับ สารสช.จ.สตู
สตูล ฉบับเดือนกันยายน 2553 นี "
สํานักงานการศึกษาเอกชนจั
กษาเอกชนจังหวัดสตูล มีการดําเนิน
กิจกรรมที!หลากหลาย ทังจั
" ดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ แก่บคุ ลากร ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนและเพื
และเพื!อนครู ตลอดจนนักเรี ยนในสังกัด และที!เป็ นสุดยอดของความ
ประทับใจแก่ทกุ ฝ่ ายคงเป็ นกีฬาเชื!อมความสัมพันธ์ สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะเป็ น
พระคุณยิ!งครับ หากมีคําแนะนํา คําติชม สาร สช.จ.สตูล เพื!อจะได้ นําไป
ปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
สวัสดีครับ

ส ช..จ .ส ตู ล จั ด อบ รมเชิ ง ป ฏิ บั ติ เรื่ อ ง
"การบริ
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตาม
แนวทางหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้น พื้นฐาน
พ.ศ. 2551 และการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น"ระหวาง
วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 2553 ณ หองประชุมร.ร.
อนุบาลรุงทิพย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและระบบการบริหารจั ดการของโรงเรีย น
เอกชนในระบบในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งการอบรม
ในครั้ ง นี้ ไ ด เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู มีค วามรู ค วามสามารถ
เฉพาะทางมาให ความรู และมีผูเขารวมอบรมจาก
ผูบริหารและครูร.ร.เอกชน จ. สตูล จํานวน 80 คน

กีฬาเชื่อมความสัมพันธสช.5
ช จชต

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและสํานักบริหารคณะกรรมการสง

เสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งจัดเปนปแรก ในวันที่ 17--18 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบานวังสายทอง และภูตนน้ํารีสอรท อําเภอละงู จ.สตูล โดย
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเปนเจาภาพในการจัดงาน เพื่อสงเสริมใหขาราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด มีการออกกําลัง
กาย เพิ่มทักษะดานการกีฬา สรางความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางสํานักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไดมีการแขงขันทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบาน รวมทั้งสิ้น 13 ชนิดกีฬา

อบรมเครือขายประชาสัมพันธโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
การอบรมเชิ
อบรมเชิงปฏิบัติการเครือขายดานการประชาสัมพันธ ร.ร.เอกชน จ.สตูล ระหวางวันที่ 2829 ส.ค.2553 ณ ศูนยขอมูลสารสนเทศและการทองเที่ยวจ.สตู
วจ ล โดยมีผูบริหารและครู ร.ร.เอกชน
เอกชนใน
สังกัด เขารวมอบรม จํานวน 80 คน เพื่อเสริมสรางเครือขายในการทํางานทางดานประชาสัมพันธ
ร.ร.เอกชนในมีคุณภาพ ตลอดจนการประสานงานและความร
ประสานงานและความรวมมือระหวางสถานศึศึกษาเอกชนกับ
องคกรสื่อมวลชนอันนําไปสูก ารเผยแพรขขอ มูลขาวสารทีท
่ ันสมัยและทันกับเหตุการณตอไป
งานประชาสัมพันธ สวนอํานวยการ สช.จ.สตู
สช
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สช จ.
าราชการและพนักงานราชการในสังกัด
จ.สตูลจัดอบรม spss แกขาราชการและพนั
วันที่ 5 ก.ย. 53 ณ หองประชุมร.ร.อนุบาลสตูล สช.จ.สตู
สตูล จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชงานโปรแกรม
า
SPSS เพื่อใหความรูแกขาราชการและพนักงานราชการในสังกัด ทั้งที่
ปฏิบัติงานในสช.จ.สตู
านในสช
ลและปฏิบัติงานอยูในร.ร.เอกชนสอนศาสนาควบคู
สอนศาสนาควบคูสามัญ จํานวน 64 คน
เพื่อสรางความเขาใจในแนวคิด หลักการ และขั้นตอนการวิ
รวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
SPSS for Windows ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

สงเสริมคุณธรรมฯ
ธรรมฯใหแกเยาวชนสรางความเข็มแข็งตอตานยาเสพติด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกเยาวชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งตอตานยาเสพติด ระหวางวันที่ 14-16
กันยายน 2553 ณ มัสยิดดารุลอิสลามมียะฮ ตําบลเกตรี อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล ผูเขารวมอบรมในครั้งนี้ เปนนักเรียนโรงเรียนเอกชนจ.สตู
นเอกช
ล
จํานวน 70 คน จาก 16 โรงเรียน เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกเยาชน ไดหางไกลจากยาเสพติด

ประชุมสรุปโครงการนิเทศฯศูนยตาดีกา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ณ สํานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสตูล ผูบริหารและบุคลากรสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล พรอมดวยคณะกรรมการนิเทศฯ ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) รวมประชุมสรุปผลการลงพื้นที่นิเทศ

อบรมศักยภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

สช.จ.สตู
สตูลจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพการบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสตูล ระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2553 มีผูเขารวมอบรม
จํานวนทั้งสิ้น 80 คน จากผูบริหารและครูผูรับผิดชอบดานการเงิน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงานดานงบประมาณของโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
ติดตามและประเมินผล เพื่อนําผลการประเมินมาหารือและพัฒนา
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
คุณภาพการบริ
การบริหารจัดการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
งานประชาสัมพันธ สวนอํานวยการ สช.จ.สตู
สช
ล โทรศัพท/โทรสาร 0-74-724-721
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