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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงินบริจาค
ตามที่สมาคมฯ ไดยื่นหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝา ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยไปแลว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ในการนี้ ทางสํานัก
พระราชวังไดติดตอมายังสมาคมฯ เพื่อใหจดั เตรียมเอกสารเพิ่มเติมของสมาคมฯ ไดแก ความเปนมาของสมาคมฯ
การจัดตั้งสมาคมฯ ประวัตนิ ายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ รวมถึงวัตถุประสงคที่ทางสมาคมฯ จะนําเงินขึน้
ทูลเกลาฯถวายในครั้งนี้ เพื่อจัดสงไปยังสํานักงานตํารวจสันติบาล และศูนยรักษาความปลอดภัย ขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารดังกลาว และรอเจาหนาที่ศนู ยรักษาความปลอดภัยทางทหารนัดหมายสัมภาษณนายก
สมาคมฯ จากนั้นทางสมาคมฯ จึงจะไดรบั กําหนดการในการเขาเฝาฯตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ โดยสมาคมฯ จะแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหทราบในภายหลัง
1.2 การอบรมภาษาและวัฒนธรรมฯ สําหรับครูตางประเทศ รุนที่ 1 และการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตทางการศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ โดย ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2551 ที่ผานมา ทางสมาคมฯ ไดจัดใหมีการอบรมภาษาและวัฒนธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพของครูชาวตางประเทศ รุนที่ 1 จํานวน 34 คน ณ หองประชุม ตึก 100 ป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา การอบรมดังกลาว แบงเปน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยครูตางชาติจะไดเรียน
ภาคปฏิบัติ และทดสอบจนเสร็จสิ้นในวันแรก สวนวันทีส่ องจะไดเดินทางไปทัศนศึกษาที่ตลาดบางน้ําผึ้ง และสวน
ศรีนครเขื่อนขันธ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สวนใบประกาศนียบัตรของครูตางชาติที่ผานการอบรมจะสงไป
ยังโรงเรียนตางๆ ในอีก 2-3 สัปดาหขางหนา (สรุปยอดรายรับ-รายจายตามเอกสารแนบ1)
นอกจากการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมแลว ทางดร.อารีวรรณ ยังไดเตรียมการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาสําหรับครูตางชาติ ในรูปแบบ E-Learning อีกดวย ระยะเวลาการศึกษา 1 ป โดยราคา
จะอยูที่ประมาณ 10,000- 15,000 บาท ซึ่งทางสมาคมฯ จะไดรายงานความคืบหนาในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ โดยสมาคมฯ จะเปดอบรมรุนที่ 2 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2551 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ใหเปดอบรมรุน ที่ 3 ในชวงปลายเดือนตุลาคม ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะติดตอไปยัง ดร.อารีวรรณ อีกครั้ง และจะ
รายงานความคืบหนาใหทราบตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แลว
3.1 Michael Griffin’s Workshops
สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหทางสมาคมฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ Study Stress & Music โดย Mr. Michael Griffin
หัวหนาแผนกดนตรี Dubai British School สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส ผูศึกษาวิจัยเกีย่ วกับ “ดนตรีมีสวนชวยให
นักเรียนพัฒนาการเรียนไดดขี ึ้นอยางไร” ซึ่งทางสมาคมฯ ไดติดตอไปยังวิทยากรและมัดจําเงินแลวสวนหนึ่ง โดย
กําหนดจัดอบรมในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดรว มหารือในเรือ่ งตางๆ โดยมีมติดังตอไปนี้
สถานที่: เพื่อประหยัดคาใชจายจึงเห็นสมควรใหใชสถานที่ที่ไมตองมีคาใชจายมาก เชน หองประชุมโรงเรียนตางๆ
โดยใชสถานทีข่ องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ราคา: กําหนดคาใชจาย คิดจากคาเชาสถานที่ คาอาหาร คาวิทยากร และคาเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ เมื่อประมาณการแลวคาด
วาควรกําหนดคาอบรมในราคา 2,000-2,500 บาท/คน เมือ่ สมาคมทราบคาสถานที่ และคาอาหารแลวจะแจงให
กรรมการทราบถึงคาอบรมอีกครั้ง
ที่พักของวิทยากร : พิจารณาหลังจากไดสถานที่จัดประชุมเรียบรอยแลว
การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว รับผูสมัครจํานวน 80 คน ซึ่งผูสมัครไมจําเปนตองมีความรูทาง
ดนตรีขั้นสูง แตมีใจเปดกวางสําหรับดนตรีทุกประเภท และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดบาง โดยคณะกรรมการ
และบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาขอมูลโครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไดที่ www.thaiapep.net และ
สามารถโทรศัพทสํารองที่นั่งลวงหนาไดทศี่ ูนยประสานงานสมาคมฯ ไดตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2551 เปนตนไป
นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังไดจัดทําแผนพับเพื่อเตรียมประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆ เชน
โรงเรียนเอกชน EP, โรงเรียนรัฐบาล EP และโรงเรียนนานาชาติ ภายหลังไดรับการอนุมัติเรื่องสถานที่จัดงานจะ
กําหนดราคาคาสมัครอบรมตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดงานโครงการ “โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน”
ตามที่สมาคมฯ ไดเลื่อนการจัดงานออกไปเปนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ขณะนีจ้ ึงเปนโอกาสที่
เหมาะสมในการเตรียมการจัดงานเพิ่มเติม เพื่อประชาสัมพันธใหโรงเรียนตางๆ ไดทราบอีกครั้ง ทางสมาคมฯ จึงขอ
หารือคณะกรรมการ เรื่องการเชิญบุคคลสําคัญมาเปนประธานในพิธี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย
องคมนตรี อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เปนประธานเปดงาน “โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 และอาจเรียนเชิญให
การบรรยายหัวขอที่เกีย่ วของกับการศึกษา โดยมีอ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท รับผิดชอบเปนผูดําเนินการติดตอ
ประสานงานเพื่อนัดพบ และยื่นหนังสือเรียนเชิญ เมื่อไดกําหนดการแลว จะนัดหมายกรรมการสมาคมฯ เพื่อเขาพบ
รวมกันอีกครั้ง
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ที่ประชุมยังเห็นชอบใหเชิญแขกผูมีเกียรติอื่นๆ เชน เอกอัครราชทูต ประจําสถานทูตตางๆ, คุณ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, เจาหนาที่กระทรวง ฯลฯ ภายหลังไดรับการยืนยันเปนประธานจาก ทานองคมนตรีแลว
ปดประชุมเวลา 15.30 น.
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.เมธามาศ ทาละไล
ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
ผูตรวจรายงานประประชุม

4

