รายงานการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2551
วันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ โรงแรมมนตมณี ซ.แบริ่ง 6 จ.สมุทรปราการ
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์
2. เซอรเรจีนา
3. อ.อัชฌา
4. อ.สุดฤทัย
5. อ.วิภาสา
6. อ.นงนุช
7. ดร.กมลวรรณ
8. อ.ผกาวัน
9. อ.เพ็ญพรรณ
10. ดร.เขมสิริ
11. อ.มนัส
12. อ.ดวงกมล
13. อ.จรัสศรี
ผูไมมาประชุม
1. อ.รัตนาภรณ
2. อ.อําพร
3. ดร.เอมพิธา
4. อ.เพิ่มเกียรติ
ผูเขารวมประชุม
1. อ.ศรีกัลยา
2. อ.ปนัดดา
3. อ.วิไล
4. อ.อภิชญา
5. อ.วันเพ็ญ
6. อ.ไพจิตร
7. Ms.Marife
8. อ.อนันต
9. อ.จันทร

ยงคกมล
ชมไพศาล
เสียงหลาย
สัตจิประเสริฐ
จํารัสศรี
เอี่ยมสวัสดิ์
ชัยวานิชศิริ
ชาระ
ตันตินิรันดร
ประภามนตรีพงศ
วงศภักดี
สัตยวินิจ
บัวรุง

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

วัฒนศัพท
วิเศษจัง
สุขสวี
เกษกุล

ขอนแกนวิเทศศึกษา
เด็กสากล
พลวิทยาสองภาษา
ขจรเกียรติศึกษา

ศรีพัชรานุกูล
หมัดสะและ
จึงสมบูรณ
อนันตสิทธินนท
บุตรโยธี
เทพพัลลภ
Obligar
มาชม
ทองนาค

เซนตโยเซฟ บางนา
เซนตโยเซฟ บางนา
เซนตโยเซฟ บางนา
เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
ประภามนตรี 2
ประภามนตรี 2
อยูเย็นวิทยา
อุดมศึกษา
ปาณยา พัฒนาการ
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ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

10. อ.วิชุดา
พงษสุขเวชกุล
สองภาษาลาดพราว
11. อ.บุษรารัตน เกิดเพิ่มพูล
สารสาสนเอกตรา
12. อ.อรวรรณ
ประสานสันติกุล
สารสาสนเอกตรา
13. อ.เมธามาศ
ทาละไล
สารสาสนเอกตรา
14. อ.กมณรัตน บันลือสมบัติกุล
สารสาสนเอกตรา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2551 เห็นชอบใหสมาคมฯ ขอความรวมมือไปยังสมาคมครู
สถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยเพื่อจัดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับครูชาวตางประเทศ โดยกําหนดการอบรมหลักสูตรดังกลาว รุนที่ 1 ในวันที่ 14, 15, 16 สิงหาคม 2551 ณ
ธนาคารนครหลวงไทย สํานักงานใหญ ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยขณะนี้มีผูสนใจเขาอบรมจํานวน 7 โรงเรียน จาก
145 โรงเรียนทั่วประเทศ พรอมกันนี้ ทางสมาคมฯ ไดสํารวจความคิดเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงครูชาวตางประเทศ
จากโรงเรียนตางๆ เพื่อสรุปประเด็นปญหาเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมใหติดตอไปยัง ดร.อารีวรรณ สถาบันราชภัฏบานสมเด็จฯ ที่จดั
อบรมหลักสูตรดังกลาวในราคา 2,500/คอรส/2 วัน เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับโรงเรียนที่สนใจ โดยสมาคมฯ
จะรายงานผลใหที่ประชุมทราบในลําดับตอไป
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 15 หนวยกิต
ทางสมาคมฯ ไดรางหนังสือถึงทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความรวมมือ
ในการจัดหลักสูตรป.บัณฑิตสําหรับครูชาวตางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตรชวงเย็น และเสาร-อาทิตย ซึ่ง
คณะบดีคณะศึกษาศาสตรรับทราบแลวระหวางนี้อยูใ นชวงดําเนินการ ความคืบหนาจะแจงใหที่ประชุมทราบใน
ขั้นตอนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เนื่องดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไมสามารถมาเปนประธานในพิธีได จึงไดมอบหมาย
ใหผูแทนมาเปนประธาน ประกอบกับสถานการณบานเมือง ณ ขณะนี้ยงั ไมเรียบรอยเทาที่ควร คณะกรรมการจึงได
อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมดังกลาว สําหรับเงินบริจาคที่สมาคมฯ ไดรับมาแลวจะติดตอไปยัง
สํานักพระราชวังเพื่อนําเงินดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายไปกอน สวนรายละเอียดการจัดงานยังคงรูปแบบเดิม โดย
ทางสมาคมฯ จะมีหนังสือแจงไปยังโรงเรียนตางๆ ตอไป ซึ่งภาพรวมภาพรวมของการจัดงานมีดังตอไปนี้
1. ยอดเงินบริจาค
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ขณะนี้มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 220,490 บาท ผูเขารับโล / ใบประกาศ 21 โรง และระหวางการ
พิจารณา 2 โรง จากโรงเรียนกรรมการและสมาชิก ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด
2. การแสดงบนเวที และดนตรีในสวน
1.1 โรงเรียนที่รวมสงตัวแทนนักเรียน (แสดงบนเวทีและดนตรีในสวน) จาก 18 โรงเรียน จํานวน
320 คน
1.2 ผูรวมชมงานนอกเหนือจากตัวแทนนักเรียน (แสดงบนเวทีและดนตรีในสวน) รวมทั้งสิ้น 921
คน
3. นิทรรศการ ณ ลานอเนกประสงค
3.1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ จัดโดย ร.ร.อุดมศึกษา, ร.ร.ไผทอุดมศึกษา, ร.ร.ปาณยา พัฒนาการ
และร.ร.อยูเย็นวิทยา
3.2 นิทรรศการประวัติความเปนมาของสมาคมฯ และผลสัมฤทธิ์นักเรียน EP จัดโดย สมาคมฯ
3.3 นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนตามกลุมสาระตางๆ จัดโดย ร.ร.เลิศหลาถ.กาญจนาภิเษก,
ร.ร.ปาณยา พั ฒ นาการ, ร.ร.อุ ด มศึ ก ษา, ร.ร.ศรีวิ ก รม, ร.ร.ดรุ ณ พัฒ น , ร.ร.กรุ ง เทพคริ สเตี ย น
วิทยาลัย และร.ร.สาร
สาสนเอกตรา
4. รานจําหนายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน
4.1 บริษัท ชายดเทคเอ็ดดูเคชั่น จํากัด
4.2 บริษัท นานมีบุคส
4.3 บริษัท แปลนปริทัศน จํากัด
4.4 บ.พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)อินเตอร
4.5 บ.เพอลังอิ พับลิชชิ่ง จํากัด
4.6 สํานักพิมพ McGraw-Hill
5. แนะแนวการศึกษาตอ
5.1 วัฏฏะ การศึกษา
5.2 British Council
5.3 บริษัท ทารเก็ท เอ็ดดูเคชั่น จํากัด
5.4 โรงเรียนภาษาและภูมิปญญาตะวันออก (OKLS)
มติที่ประชุม เห็นชอบใหเลือ่ นการจัดงานออกไปเปนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 โดยออกหนังสือเลื่อนการจัด
งานและแจงกําหนดการใหมไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ, แขกผูมีเกียรติ, ผูบริหารโรงเรียน และรานคาตางๆ
โดยเร็วที่สุด
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
4.1 การนัดหมายเขาพบ ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
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ตามที่สมาคมฯ ไดสงแบบสํารวจการจางครูชาวตางประเทศไปยังโรงเรียน EP ทั่วประเทศ รวมถึง
การรับฟงขอมูลจากบริษัทจัดหาครูชาวตางประเทศตางๆ พบวาปจจุบนั ครูชาวตางประเทศหันไปทํางานในประเทศ
ขางเคียงมากขึน้ ประกอบกับจํานวนชาวตางประเทศที่อีเมลเขามาสมัครงานยังมีคุณสมบัติไมตรงตามที่โรงเรียน
ตองการ ฯลฯ ในการนี้ ทางสมาคมฯ จะเตรียมขอมูลปญหาตางๆ เขาพบ ดร.เสริมศักดิ์ ประมาณตนเดือนกรกฎาคม
2551 เพื่อหารือถึงสถานการณและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชน EP ทั่วประเทศ เชน ทําอยางไรให
โรงเรียนเอกชนยังคงมีครูชาวตางประเทศทําการสอนตอไป โดยทางสมาคมฯ จะมีหนังสือเชิญไปยังกรรมการทุก
ทานอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2 การบรรจุครูที่ไมไดจบดานการศึกษาใหเปนบุคลากรทางการศึกษา
ดวยพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 สวนที่ 6 การคุมครองการทํางาน มาตรา 86 กําหนดให
กิจการของโรงเรียนในระบบไมอยูภายใตการบังคับกฎหมายวาดวยการประกันสังคมและเงินทดแทน ประกอบกับ
มาตรา 127 กําหนดใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับใชแกโรงเรียนนอกระบบโดยอนุโลม ทําใหโรงเรียนเอกชน
ไมอยูภายใตกฏหมายวาดวยการประกันสังคมและเงินทดแทน ในการนี้ สช.ไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใชสิทธิประกันสังคมไดตอไปใหดําเนินการดังนี้
1) ลูกจางโรงเรียนเอกชนที่สงเงินสมทบแลวไมนอยกวา 12 เดือน และความเปนผูประกันตนไดสิ้นสุดลงตาม
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ใหแสดงตนเปนผูประกันตนตอไปภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยจะ
ไดรับสิทธิผลประโยชนทดแทนจากประกันสังคม อยางตอเนื่อง
2) ลูกจางโรงเรียนเอกชนที่สงเงินสมทบครบตามกําหนดแตไมครบ 12 เดือน และความเปนผูประกันตน
สิ้นสุดลงตามพ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จะไดรับผลประโยชนทดแทนกรณีประสบภัยอันตรายหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉินที่ไมเกี่ยวกับการทํางาน และทุพพลภาพเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน กรณี
คลอดบุตรสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน และกรณีตายเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1
เดือน โดยจะไดรับสิทธิตอเนื่องตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
โดยทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางภัทรา ศิริชัย โทร. 02-628-7000 ตอ 128 น.ส.กานทิพย
ชาติวงศ
โทร. 02-282-8654 น.ส.ประภาศรี ใจสุข โทร. 02-628-9027 หรือ www.opec.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 นัดหมายประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2551
มติที่ประชุม คณะกรรมการนัดหมายประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 ณ
โรงแรมมนตมณี ซ.แบริ่ง 6 จ.สมุทรปราการ เวลา 11.00-14.30 น.
ปดประชุมเวลา 16.15 น.
น.ส. อรวรรณ ประสานสันติกุล
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ผูบันทึกรายงานการประชุม

น.ส. เมธามาศ ทาละไล
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
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ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานประประชุม

