รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2550
วันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์
ยงคกมล
2. เซอรเรจินา ชมไพศาล
3. อ.อัชฌา
เสียงหลาย
4. อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ
5. อ.วิภาสา จํารัสศรี
6. อ.เสาวลักษณ สุขกิจสมโภชน
เขตสกุล
7. อ.มาลัย
8. อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร
9. ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ
10. อ.มนัส
วงศภักดี
11. อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท
12. อ.ดวงกมล สัตยวินิจ
13. ผศ.จินนาภา สีตบุตร

สารสาสนเอกตรา
เซนตโยเซฟ บางนา
เลิศหลา ถ.กาญจนาภิเษก
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (แทน)
ดรุณพัฒน (แทน)
อุดมศึกษา (แทน)
อยูเย็นวิทยา (แทน)
ปาณยา พัฒนาการ
ประภามนตรี 2
นฤมลทิน ธนบุรี
ขอนแกนวิเทศศึกษา
ไผทอุดมศึกษา (แทน)
สองภาษาลาดพราว

ผูไมมาประชุม
1. อ.นงนุช
2. อ.อําพร
3. ดร.เอมพิธา
4. อ.เพิ่มเกียรติ

วุฒิโชติ
เด็กสากล
พลวิทยาสองภาษา
ขจรเกียรติศึกษา

เอี่ยมสวัสดิ์
วิเศษจัง
สุขสวี
เกษกุล

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ศรีกัลยา ศรีพัชรานุกูล
2. อ.ปนัดดา หมัดสะและ
3. อ.วิไล
ธีรสมบูรณ
4. อ.อภิชญา อนันตสิทธินนท
5. อ.ศศิวิมล สีลาโคตร
6. วิภาภรณ สุกจงชัยพฤกษ
7. อ.ปุญญิศา จุกสีดา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เซนตโยเซฟ บางนา
เซนตโยเซฟ บางนา
เซนตโยเซฟ บางนา
เลิศหลา ถ.กาญจนาภิเษก
เลิศหลา ถ.กาญจนาภิเษก
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ดรุณพัฒน

8. อ.เบญจวรรณ ชูเชิด
9. อ.ชัยสิทธิ์ ทิมวงศ
10. อ.เพชรา ตั้งสกุล
11. อ.นิรุตต บุญทรง
12. อ.วิเชียร ศรีเสือ
13. อ.ณัฐวุฒิ โคตรนาวัง
14. อ.วิโรจน คางเย็นฉ่ํา
15. อ.อรทัย ธารีเกษ
16. อ.อรวรรณ ประสานสันติกุล
17. อ.เมธามาศ ทาละไล

อุดมศึกษา
อุดมศึกษา
ปาณยา พัฒนาการ
ปาณยา พัฒนาการ
ไผทอุดมศึกษา
ไผทอุดมศึกษา
ไผทอุดมศึกษา
สองภาษาลาดพราว
สารสาสนเอกตรา
สารสาสนเอกตรา

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การเขาพบแสดงความยินดีกับเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแต 13 ม.ค. 51 เปนตนไปนัน้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนผูรักษาการตาม พรบ. ไดลงนาม
คําสั่งแตงตั้ง นายสํารวม พฤกษเสถียร ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนใหปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ ทั้งนี้ เมื่อสมาคมฯ ไดรับแจงกําหนดการจากเจาหนาที่ สช. จะนัดหมายกรรมการอีกครั้ง

1.2 การหาแนวทางรางสัญญาครูตางชาติใหรัดกุม
นายกสมาคมฯ กลาวขอบคุณทาน ผศ.จินนาภา ที่เอื้อเฟอ สถานที่ในการจัดประชุมหารือ ความรวมมือแกไข
สัญญาครูตางชาติแกโรงเรียนสมาชิก เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 7 โรงเรียนสองภาษา
ลาดพราว ที่ผานมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550
รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตามที่สมาคมฯ ดสงหนังสือเพื่อนําเสนอ โครงการ “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหาราชัน” ไปยังโรงเรียน
สองภาษา จํานวน 145 โรงทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่ตอบรับมาจํานวน 8 โรง ยอดเงินบริจาค 98,000 บาท โรงเรียนที่
ตอบรับในครั้งกอนจํานวน 3 โรง ยอดเงินบริจาค 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน รวมยอดเงินบริจาค 133,000
บาท ไดแก อุดมศึกษา , พลวิทยาระบบสองภาษา , ขอนแกนวิเทศศึกษา , กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , ปาณยา
พัฒนาการ , อัสสัมชัญ, ขจรเกียรติศึกษา , สตรีวีนาถบางเขน , วารีเชียงใหม , พระหฤทัยเชียงใหม และเซนตนิโกลาส
หมายเหตุ: จํานวนเงินบริจาคเปนจํานวนเงินที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯถวาย ไมรวมถึงทุนดําเนินงาน
การแสดงนิทรรศการของโรงเรียน (รวม ร.ร.กรรมการที่แจงเพิ่มเติมในที่ประชุม) จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก
อุดมศึกษา, อัสสัมชัญ, ปาณยา พัฒนาการ และศรีวกิ รม

การแสดงบนเวที (รวม ร.ร.กรรมการที่แจงเพิ่มเติมในทีป่ ระชุม) จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก อุดมศึกษา, เรวดี,
ปาณยา พัฒนาการ, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สองภาษาลาดพราว และไผทอุดมศึกษา
ดนตรีในสวน (รวม ร.ร.กรรมการที่แจงเพิม่ เติมในที่ประชุม) จํานวน 4 โรงเรียน ไดแก อุดมศึกษา, เรวดี,
อัสสัมชัญ และสองภาษาลาดพราว
มติที่ประชุม

ทางสมาคมฯ จะขยายเวลาในการสงใบตอบรับออกไปอีก เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไดแก
1. ยอดเงินบริจาค สมาคมฯ ควรรางหนังสือขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนทูลเกลาถวาย ฯ
2. การจัดนิทรรศการของนักเรียน
3. การแสดงบนเวที และดนตรีในสวน ซึ่งโรงเรียนเลิศหลา ถ.กาญจนาภิเษก จะชวยติดตามให
ทั้งนี้ เพื่อสรุปภาพรวมของการจัดงาน เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ตามบันทึกสมาคมฯ ที่ สอส.14/2550 เรื่องขอความรวมมือสงรายชื่อผูประสานงานโครงการเทิดพระเกียรติ ไป
ยังกรรมการทุกทาน ทางสมาคมฯ จึงไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น
มติที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แบงเปน 17 ฝาย ไดแก
1. ฝายอํานวยการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
2. ฝายดําเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
3. ฝายพิธีการ
ขอหารือเพิ่มเติม
1) ประธานเปดงาน
- นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ผศ.จินนาภา เปนผูประสานงานติดตอ นัดหมาย)
หมายเหตุ หากทานติดภารกิจหรือไมมผี ูแทน ทางสมาคมฯ จะเรียนเชิญทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) กําหนดลักษณะงานของผูทําหนาที่พิธีกร
3) พิธีกรควรเปนคนไทยและมีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาในการสื่อสาร
ใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ไดดี
4) สรุปจํานวนผูเขาชมงาน และประเภทผูเขาชมงาน คนไทยและคนตางชาติ เพื่อกําหนดจํานวนพิธีกร
และภาษาที่ใชในการสื่อสาร
5) จัดพิธีกรหลักเพื่อประสานทุกกิจกรรมการแสดง
6) การแสดงของแตละโรงเรียนควรเตรียมพิธีกรของตนเองมาดวย

4. ฝายนิทรรศการ
ขอกําหนดการจัดแสดงนิทรรศการ
1) การจัดนิทรรศการควรใชอุปกรณที่สามารถเคลื่อนยายไดและไมทําใหพื้นเปนริว้ รอย
2) หามใชกาวสองหนาหรือเทปกาวที่ตดิ แนน รวมทั้งหามเจาะพื้นผนังตาง ๆ เพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้
5. ฝายจัดการแสดง
ขอหารือเพิ่มเติม
1) ควรขยายเวลาในการตอบรับการเขารวมกิจกรรมและจัดสงการแสดงจากแตละโรงเรียนออกไปอีก
2) หากขยายเวลาในการตอบรับออกไปแลว ยังมีโรงเรียนทีส่ นใจสงการแสดงเขามาไมเพียงพอ ให
กรรมการทุกทานสงการแสดงของโรงเรียนตนเองโรงเรียนละ 1 ชุด
3) หากมีโรงเรียนใดสนใจสงการแสดงใหรายงานไปที่ อ.อัชฌา (เลิศหลา ถ.กาญจนาภิเษก)
- รูปแบบการแสดง
- รายละเอียดการแสดง
- กําหนดเวลาการแสดงแตละชุด
- จํานวนนักแสดงแตละชุด
4) การลําดับชุดการแสดง
- โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา เริ่มแสดงเปนลําดับแรก
- จัดการแสดงตามลําดับกอนหลังตามความเหมาะสม
5) การจัดฉาก แสง สี เสียง
- แตละโรงเรียนจัดเตรียมฉาก แสง สี เสียง และเจาหนาทีม่ าเอง หรือหากเปนชุดการแสดงที่
ใกลเคียงกันแตละโรงเรียนสามารถใชฉากรวมกันได
- แตละโรงเรียนตองจัดเจาหนาที่ดําเนินการกํากับเวทีและการแสดงของตนมาดวย
6) ควรมีการนัดซอมใหญ 1 วัน เพื่อจัดลําดับ ระบบแสง สี เสียง ใหลงตัวมากที่สุด
7) ควรจัดใหมีจดุ รับสงนักแสดง จุดลงทะเบียน และสถานทีเ่ ก็บตัวนักแสดง
8) การถายภาพ / วีดีโอ
- จัดจุดบริการสําหรับถายภาพ และวีดีโอ
- แตละโรงเรียนควรจัดเจาหนาที่ถายภาพ และวีดีโอของตนเองมาดวย โดยใหแจงชื่อ
เจาหนาที่ลว งหนากับฝายทะเบียน เพื่อจัดทําบัตร Staff
9) จัดทําสูจิบัตร
- ตารางเวลา
- แผนที่ในงาน

6. ฝายจัดเกม
- ควรจัดเตรียมเกม 3-4 ประเภท เชน ไขนําโชค , สาวนอยตกน้ํา และ เกมเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
- สามารถประชาสัมพันธใหแตละโรงเรียนจัดเกมรวมในงานไดดว ย
- ประธานและผูต ิดตามควรไดเลนเกม โดยไมเสียคาใชจาย
- ประธานมอบของรางวัลใหกับผูรวมเลนเกม
- จัดทําบัตรชุดจําหนาย เพื่อใชสําหรับการเลนเกม
7. ฝายประชาสัมพันธ
ขอหารือ เรื่อง กําหนดการตาง ๆ
- วันเสารที่ 5 กรกฎาคม 2551 ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา เวลา 8.30 – 14.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 8.30 น.
- ประธานเปดงาน เวลา 9.00 น.
- การแสดงบนเวที เวลา ................................ (ชวงเชา) สถานที่ .........หอประชุม.........
- ดนตรีในสวน เวลา ..................................... (ชวงบาย) สถานที่ ..................
ทั้งนี้ เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ตอไป
8. ฝายโสตทัศนูปกรณ
ขอหารือเพิ่มเติม
- โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา มีเครื่องเสียงหลัก จํานวน 1 ชุด
- แตละโรงเรียนควรเตรียมเครื่องเสียง / โทรทัศน วิทยุหรืออื่น ๆ มาดวย
- แตละโรงเรียนจัดเจาหนาทีค่ วบคุมแสง สี เสียง สําหรับชุดการแสดงของตนเอง เพื่อ
ประสานกับเจาหนาที่หลักของโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
9. ฝายทะเบียน + ตอนรับ
จากคําสั่งแตงตั้ง อาจมีเจาหนาที่จากโรงเรียนวุฒิโชติ มาชวยปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยนายกสมาคม ฯ
จะเปนผูประสานไปยัง อ. นงนุช (วุฒิโชติ)
- จัดเจาหนาที่ลงทะเบียน + ตอนรับใหเพียงพอ
- จัดทําบัตรสําหรับเจาหนาทีฝ่ ายตาง ๆ
- จัดเตรียมของขวัญ ของตอบแทนใหประธานในพิธี
- จัดเตรียมเตนทอํานวยการใหเพียงพอทุกจุด
10. ฝายสถานที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
11. ฝายจราจร
ขอหารือเพิ่มเติม
- จัดสถานที่จอดรถสําหรับผูมารวมงาน โดยไมใหรถเขามาจอดในบริเวณโรงเรียน
12. ฝายพยาบาล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

13. ฝายอาหาร และเครื่องดื่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
14. ฝายหาทุน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ขอหารือเพิ่มเติม
- สมาคมฯ ควรรางหนังสือ ขอความรวมมือบริจาคเงินเพื่อทูลเกลาถวาย ฯ
- จัดทํางบประมาณรายรับ รายจาย
- เงินสํารองจายจากสมาคมฯ ประมาณ 600,000 บาท
รายรับ
1. ทูลเกลา ฯ ถวายในหลวง
y การบริจาคเงินจากโรงเรียนสมาชิก 70 โรง โรงละ 5,000 บาท
y การบริจาคจากหนวยงานอืน่ ๆ และผูมีจติ ศรัทธา
2. คาใชจายดําเนินการจัดงาน
y เงินสมาคม ฯ
y การจําหนายบัตรชมการแสดง, อาหาร และเกม
รายจาย
1. กรรมการแตละทานจัดทํางบประมาณในฝายที่ตนรับผิดชอบ เพื่อเสนอในที่ประชุม
ครั้งตอไป
หมายเหตุ
ไมมีคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ของแตละโรงเรียนทีม่ าชวยประสานงานในฝายตาง ๆ เนื่องจากเปน
งานการกุศล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
15. ฝายการเงิน
16. ฝายเลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
17. ฝายประเมินผล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
จากนั้น นําครูผูประสานงานในฝายตาง ๆ เดินชมสถานที่จัดงานภายในบริเวณโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
5.1 นัดหมายประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2550
มติที่ประชุม
ปดประชุมเวลา

วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา เวลา 13.30 – 16.00 น.
16.25 น.
น.ส. อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส. เมธามาศ ทาละไล
ผูบ ันทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
ผูตรวจรายงานประประชุม

