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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงินบริจาค
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2551 ใหเลื่อนการจัดงานออกไปเปนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทาง
สมาคมฯ ไดดาํ เนินการยื่นหนังสือเพื่อขอพระทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ เพือ่ ทูลเกลาฯ ถวายเงินบริจาค
จํานวนทั้งสิ้น 400,000 บาท และรายนามคณะกรรมการที่ประสงคเขาเฝาจํานวน 17 ทาน ไปแลวเมื่อวันที่ 10 ก.ค.
2551 ความคืบหนาจะแจงใหทานทราบในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ โดยสมาคมฯ จะติดตามและรายงานผลใหที่ประชุมทราบตอไป
1.2 การยื่นหนังสือขอผอนผันการใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 159 และ
การประชุมปรึกษาปญหาในพระราชบัญญัติ
ดวยนายกสมาคมฯ และผูแทนสมาคมฯ รวมยื่นหนังสือขอผอนผันการจัดทําตราสารโรงเรียน ตาม
มาตรา 159 และรวมประชุมปรึกษาปญหาที่เกิดจากพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 51 ณ สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับทราบขอปญหาตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับแก
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การประชุมคณะทํางานโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ครั้งที่
1/2551
ผูแทนสมาคมฯ รวมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 51 ณ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยการจัด
โครงการดังกลาวขึ้นเพื่อเสริมสรางภาพลักษณทางวิชาการ และประชาสัมพันธศักยภาพในการจัดการศึกษาเอกชน
ของไทย และสานตอความสัมพันธอันดี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2551 โดย
ทาง สช. ขอความรวมมือแตละสมาคมฯ ออกบูธประชาสัมพันธในงานโดยไมเสียคาใชจาย แตมีคา ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และที่พกั อาหาร ซึ่งสมาคมตองรับผิดชอบเอง รวมทั้งสิ้น คนละ 61,000 บาท พักหองเดีย่ วจายเพิ่ม 8,500 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ โดยทางสมาคมฯ จะไมเขารวมโครงการดังกลาว หากโรงเรียนใดสนใจสามารถติดตอ
สช.ได
1.4
การประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย EP
ผูแทนสมาคมฯ รวมประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความตรงของเครื่องมือในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยคณะทํางาน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2550 ณ สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
1 โดยทาง สช.จะสงตัวอยางเครื่องมือที่ไดปรับแกมายังสมาคมฯ เพื่อตรวจสอบอีกครั้งภายในสัปดาหนี้ โดย
คาดการณวาเครื่องมือดังกลาวจะเสร็จสิ้นพรอมใชไดภายในป 2551
มติที่ประชุม รับทราบ โดยทางสมาคมฯ จะสงผูแทนรวมประชุมเพื่อทราบความคืบหนาในการดําเนินการชอง
สช. และรายงานผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมทราบ เพื่อประชุมปรึกษาหารือกันตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
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มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
ตามที่สมาคมฯ ขอความรวมมือไปยัง ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด เพื่อจัดอบรมหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 20 ชม. ซึ่งจะเปดสอนรุนแรกในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2551 จํานวน 34 คน โดยคาธรรมเนียม
หลักสูตรที่สมาคมฯ เก็บจากผูอบรมคนละ 2,800 บาท แบงเปน คาอบรม 2,500 บาท และ คาอาหาร 300 บาท
มติที่ประชุม คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในที่ประชุมใหประเมินผลการจัดอบรมของรุนที่ 1 กอนการ
ประชาสัมพันธเพื่อจัดอบรมในรุนตอไป นอกจากนีย้ ังไดเสนอใหขอความรวมมือไปยัง ดร.อารีวรรณ ถึงมาตรการ
ควบคุมครูตางชาติไมใหประพฤติผิดสัญญา ไดแก
1. หากครูแจงวาใบประกาศหายและขอทําใหม ควรมีการตรวจสอบมายังสถานศึกษาตนสังกัดกอน
2. โรงเรียนอาจเก็บใบประกาศดังกลาวของครูไว ในกรณีครูยังผอนชําระคาเรียนไมหมด
3. อาจมีการประทับตราโรงเรียนหรือลงนามไวดานหลังใบประกาศวาเปนครูจากโรงเรียนใด เพื่อสะดวกใน
การติดตามตรวจสอบกรณีใบประกาศดังกลาวสูญหาย
3.2 ความรวมมือทางวิชาการในการจัดทําหลักสูตร ป.บัณฑิตทางการศึกษา สําหรับครูชาว
ตางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
ตามที่สมาคมฯ ไดขอความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สําหรับครูชาวตางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ในรูปแบบตางๆ เชน
การเรียนภาคสมทบ เวลาเย็น หรือ วันเสาร – อาทิตย หรือการเรียนทางไกลดวยตนเอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหคณะศึกษาศาสตรดําเนินการจัดทําหลักสูตร โดยขณะนีอ้ ยูในระหวางเตรียมการพัฒนาหลักสูตร และ
ไดขอความรวมมือมายังสมาคมฯ ในการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับครูผูเขารับการอบรม รวมถึงใหทางสมาคมฯ
พิจารณาสงผูแทนที่มีความรูค วามสามารถเขารวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ทาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสงกรรมการ/ผูแทนสมาคมฯ ไปเขารวมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรกับ
มศว. จํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.สวางจิตต, อ.พัชราพร และอ.บุษรารัตน และทาง มศว.ไดเสนออัตราคาธรรมเนียม
การเรียนมาแลวเปนจํานวน 50,000 บาท/คอรส โดยอาจมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง หรือคาธรรมเนียม
ดังกลาวควรอยูที่ประมาณ 30,000 -40,000 บาท ซึ่งอาจเปนอัตราที่ครูตางประเทศยอมรับได
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเชิญ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม เปนกรรมการสมาคม
ดวยสมาคมฯ ไดรับขอเสนอจากกรรมการใหเรียนเชิญ ดร.ณหทัย ทิวไผงาม ผูอํานวยการโรงเรียน
ทิวไผงาม ผูบริหารโครงการ English Program และอดีตผูชวยเลขาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2545 – 2547 ทําหนาที่กรรมการสมาคมฯ
อนึ่ง ตามขอบังคับสมาคม หมวดที่ 3 การดําเนินกิจการสมาคม สามารถเพิ่มบุคคลเปนกรรมการ
สมาคมได (ปจจุบันมีกรรมการ จํานวน 17 คน) ดังนี้
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ขอ 13 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย 10
คน อยางมากไมเกิน 20 คนคณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหผูที่ได
เลือกตั้งจากทีป่ ระชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สําหรับตําแหนงกรรมการใน
ตําแหนงอืน่ ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตัง้ ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคม
ตามที่ไดกําหนดไว
ขอ 13.9 ในกรณีที่นายกสมาคมมีความตองการเพิ่มบุคคลเขามาเปนกรรมการเพื่อชวยงานอันจะมี
ขึ้นในอนาคต นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สามารถแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการสมาคมเพิ่มได แตตองไมเกินจํานวนทีร่ ะบุไวขางตน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให ดร.นันทิวัฒน เลขานุการสมาคม ไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการเชิญ
ดร.ณหทัย มาเปนกรรมการสมาคมฯ อีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป
4.2 การจัดทําตราสัญลักษณ เครื่องหมาย และใบประกาศของสมาคม
เพื่อเปนการตอบแทนโรงเรียนสมาชิกผูมอี ุปการคุณ และใหความรวมมือกับสมาคมฯ มาดวยดี
ตลอดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทางสมาคมฯ จึงขอหารือกรรมการดังตอไปนี้
4.2.1 จัดทําใบประกาศใหแกโรงเรียนที่เปนสมาชิก
4.2.2 เครื่องหมาย/สัญลักษณ/เสื้อสูท สําหรับกรรมการสมาคม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดทําตราสัญลักษณ / เครื่องหมายสมาคม โดยจัดทําในลักษณะตรา
สัญลักษณที่สามารถติดไวทเี่ สื้อสูทที่มีอยูแลว โดยมิจําเปนตองสั่งตัดเสื้อสูทใหม ทั้งนี้เพื่อใชในโอกาสสําคัญตางๆ
เชน การเขาเฝาฯ, ประชุม, สัมมนา ฯลฯ สวนการจัดทําใบประกาศหรือโลใหแกโรงเรียนสมาชิกนัน้ อาจตองรอ
เวลาที่เหมาะสมตอไป
4.3 Michael Griffin’s Workshops
Mr. Michael Griffin ที่ปรึกษาอิสระ ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี และอดีต
หัวหนาแผนกศิลปะและการดนตรี ณ British School of Dubai ไดเสนอโครงการจัดทํา Workshops สําหรับผูบริหาร
และครูผูสอนวิชาดนตรีมายังสมาคม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
Topics
Target audience
Duration
1. Study, Stress and Music
Senior students, teachers and interested
50 minutes
parents.
minimum
2. Emotional intelligence and music Teachers.
45 minutes
education
minimum
3. Background music in the general Administrators and teachers.
40 minutes
school environment
Minimum
สิ่งที่ตองจัดเตรียม
1. สถานที่
4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ที่พักของวิทยากร
อาหารกลางวัน + ของวาง
ใบประกาศนียบัตร
โลเกียรติคุณ
พิธีกร
สมุดลงทะเบียน + เอกสารประกอบ
ฯลฯ

สถานที่อบรม

ประมาณการตนทุน คาใชจาย
ระยะเวลาอบรม 2 วัน 1 คืน (กอนวันที่ 26 ส.ค. 51)
ผูเขารวม ไมเกิน 80 คน วิทยากรและเจาหนาที่ ไมเกิน 10 คน
สถานที่
ที่พักวิทยากร คาใชจาย
จํานวน
(2B+1L/day)
80 คน
เบ็ดเตล็ด
1 วัน
2 วัน
1 วัน 2 วัน
790
1,580 126,400 3,400 6,800 25,000

คา
วิทยากร

รวม

โรงแรมแมน้ํา
100,000 258,200
โรงแรมโนโว
950
1,900 152,000 3,000 6,000 25,000 100,000 283,000
เทล
หมายเหตุ
1. สถานที่ประชุมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. คาใชจายเบ็ดเตล็ดประกอบไปดวย คาเอกสาร โทรศัพท แฟกซ ไปรษณีย สมุดลงทะเบียน ปายชื่อ
ประกาศนียบัตร โลเกียรติคุณ และคาตอบแทนพิธีกร
3. ตนทุนเฉลี่ย (สูงสุด) ตอคนโดยประมาณ = 3,538บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเชิญวิทยากร Mr. Michael จัดการอบรมในหัวขอตางๆ ดังนี้
1. Study, Stress and Music
2. Emotional intelligence and music education
3. Background music in the general school environment
ระยะเวลาอบรม :
2วัน (ชวงปลายเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2551)
สถานที่
:
โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
โดยทางสมาคมฯ จะประสานไปยังวิทยากรเพื่อสรุปผลใหที่ประชุมทราบอีกครั้งในโอกาสตอไป
4.3 นัดหมายการประชุมครั้งที่ 4/2551
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดการประชุมครั้งที่ 4/2551 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียน
เซนตโยเซฟ บางนา เวลา 13.30 – 16.00 น.
ปดประชุมเวลา 15.15 น.
5

น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล
น.ส.เมธามาศ ทาละไล
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล

6

ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานประประชุม

