นโยบาย
สมาคมศิษย์ เก่ าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์ สมุทร ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ปรัชญาในการทางานของสมาคมฯ
“Proud to be Unity”
ภาคภูมิใจในความเป็ นหนึ่งเดียว
๗ นโยบายสาหรับให้บรรลุปรั ชญาในการทางานของสมาคมฯ
๑. นโยบายด้ านศิษย์ เก่ า
๑.๑ จัดตังกรรมการสมาคมประเภทตั
้
วแทนรุ่นให้ เรี ยบร้ อย เพื่อเป็ นจุดเชื่อมและสร้ างความเป็ นหนึง่
เดียวให้ กบั บรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่นให้ ถงึ ทุกคน
๑.๒ ผลักดันการเรี ยกรุ่นใหม่ เพื่อให้ เกิดความเป็ นหนึง่ เดียว เกิดความต่อเนื่อง และสร้ างความ
ภาคภูมิใจในรุ่นของตัวเองและโรงเรี ยน
๑.๓ สร้ างระบบสืบค้ นทะเบียนศิษย์เก่าให้ เป็ นมาตราฐานและเป็ นศูนย์กลางของการค้ นหาและติดต่อ
ศิษย์เก่าทุกคน
๑.๔ จัดทาและจัดเก็บหนังสือรุ่นแต่ละรุ่น เพื่อให้ สมาคมฯ เป็ นศูนย์กลางเก็บรักษาประวัติศาสตร์
๒. นโยบายด้ านการหาทุนดาเนินการสมาคมฯ
๒.๑ จัดทาสินค้ าจาหน่ายให้ กบั ศิษย์เก่าและบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็ นสินค้ าที่ออกแบบและ
สร้ างสรรค์เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในโรงเรี ยน และต้ องจาหน่ายในราคาไม่แพงและสมเหตุสมผล
๒.๒ จัดโครงการตลาดนัดศิษย์เก่า เพื่อเปิ ดพื ้นที่ให้ ศิษย์เก่าและบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง ได้ มาขายของสร้ าง
รายได้ ให้ สมาคมฯและชุมชน พร้ อมทังได้
้ มาพบปะพูดคุยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
๒.๓ จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า ราตรี น ้าเงิน-ขาว ในวันสถาปนาโรงเรี ยน และผลักดันให้ จดั ปี
เว้ นปี ( จัดปี ที่อายุเลขคู่ )
๒.๓.๒ ผลักดันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้ ศิษย์เก่าและบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง วิ่งฮาร์ ฟ มาราธาน ใน
วันสถาปนาโรงเรี ยน และผลักดันให้ จดั ปี เว้ นปี ( จัดปี ที่อายุเลขคี่ )
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อระดมทุนดาเนินงานสมาคมฯ เป็ นเงินตังต้
้ น
๒.๔ จัดทาโครงการเพื่อรับบริ จาคเพื่อระดมทุนดาเนินงานสมาคมฯ ในกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะ

๒
๓. นโยบายด้ านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ในอาเภอสัตหีบ
๓.๑ ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า เน้ นการเพิม่ เติมเรื่ องทักษะการใช้ ชีวิตให้ มีความสุข
๓.๒ ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์ปัจจุบนั เน้ นการพัฒนาไปที่กลุ่มผู้นานักเรี ยนและกลุ่ม
นักเรี ยนที่มีปัญหา
๓.๓ ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมพัฒนาครู เน้ นไปที่การสร้ างสรรค์ให้ ครูมีแนวทางการสอนใหม่ๆ และสร้ าง
แรงบันดาลใจ
๓.๔ ส่งเสริ มและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ปกครอง เน้ นการพัฒนาผู้ปกครองเข้ าใจลูกและให้ ก้าวทันโลก
เพื่อให้ ศิษย์ปัจจุบนั พัฒนาตัวเองได้ เต็มที่
๔. นโยบายด้ านการสร้ างความภาคภูมิใจในความเป็ นศิษย์ เก่ าโรงเรี ยนสัตหีบ-สิงห์ สมุทร
๔.๑ ผลักดันให้ เกิดการสร้ างหอเกียรติยศโรงเรี ยนสัตหีบ-สิงห์สมุทร
๔.๒ สร้ างกิจกรรม Comback Day ให้ กบั โรงเรี ยน โดยนารุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษากลับมา
โรงเรี ยนเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้ น้องๆ ศิษย์ปัจจุบนั
๔.๓ สร้ างกิจกรรมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี ละ ๑ ท่าน
๔.๔ ผลักดันกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์ที่ทาให้ เกิดความภูมิใจระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน ร่ วมกัน
๕. นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยน
๕.๑ สร้ างกองทุนศึกษาต่อให้ ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบได้ เรี ยนต่อ
๕.๒ สร้ างกองทุนครูศกึ ษาต่อและกลับมาพัฒนาการสอนที่โรงเรี ยน
๕.๓ สร้ างกองทุนครูศกึ ษาดูงานเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการสอน
๖. นโยบายด้ านกิจกรรมพิเศษ
๖.๑ ร่ วมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี โรงเรี ยนสัตหีบ-สิงห์สมุทรในปี ๒๕๖๐
๖.๒ ผลักดันการก่อตังมู
้ ลนิธิ ๘๐ ปี โรงเรี ยนสัตหีบ-สิงห์สมุทรเพื่อการศึกษา
๖.๓ ผลักดันให้ โรงเรี ยนสิงห์สมุทรเป็ นศูนย์กลางอัตลักษณ์กองลูกเสือสมุทรกลับมาดังเช่นอดีต
๗. นโยบายการบริ หารงานสมาคมฯ
๗.๑ ผลักดันและสร้ างสมาคมให้ ได้ มาตราฐานการบริ หารงานและทัดเทียมสมาคมต่างๆใน
ระดับประเทศ
๗.๒ สร้ างระบบตรวจสอบต่างๆ ทาให้ โปร่ งใส่ เชื่อถือได้
๗.๓ สร้ างทีทาการสมาคมฯ ให้ เป็ นศูนย์กลางของศิษย์เก่าอย่างแท้ จริ ง
๗.๔ สร้ างระบบการบริ หาร การจัดการให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๗.๕ สร้ างเวทีและการประชุมให้ ศิษย์เก่าได้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของสมาคมฯ

