รายงานการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2552
ณ หองประชุมโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา ซ.แบริ่ง จ.สมุทรปราการ
วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น.
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์
ยงคกมล
สารสาสนเอกตรา
2. ดร.สวางจิตต ชมไพศาล
เซนตโยเซฟ บางนา
3. อ.อัชฌา
เสียงหลาย
เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
4. ดร.วรนุช
ตรีวิจิตรเกษม
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5. ดร.นันทิวฒ
ั น พงษเจริญ
ดรุณพัฒน
6. อ.นงนุช
เอี่ยมสวัสดิ์
วุฒิโชติ
7. อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร
ปาณยา พัฒนาการ
8. อ.มนัส
วงศภกั ดี
นฤมลทิน ธนบุรี
9. อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท
ขอนแกนวิเทศศึกษา
10. ผศ.จินนาภา สีตบุตร
สองภาษาลาดพราว
11. อ.สุภาพร
คําวอน
อุดมศึกษา (แทน)
12. อ.สมจิตต
จิระรวมแสง
อยูเย็นวิทยา (แทน)
ผูไมมาประชุม
1. อ.อําพร
วิเศษจัง
เด็กสากล
2. ดร.เอมพิธา สุขเสวี
พลวิทยาระบบสองภาษา
3. อ.พริ้มพราย สุพโปฎก
ไผทอุดมศึกษา
4. อ.เพิ่มเกียรติ เกษกุล
ขจรเกียรติศกึ ษา
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.อารีวรรณ
เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
2. อ.ธานินทร
คงอินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
3. อ.จันทร
ทองนาค
ปาณยา พัฒนาการ
4. อ.อรทัย
ธารีเกษ
สองภาษาลาดพราว
5. อ.บุษรารัตน
เกิดเพิ่มพูล
สารสาสนเอกตรา
6. อ.อรวรรณ
ประสานสันติกุล
สารสาสนเอกตรา
7. อ.ชัญญา
ทาละไล
สารสาสนเอกตรา

เริ่มประชุม 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) สําหรับครูตางชาติ
โดย ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (BSRU)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) สําหรับครูตางชาติ โดย ผศ.ดร.อารีวรรณ
เอี่ยมสะอาด คาดวาจะไดรับอนุมัติและเปดรับสมัครไดในเดือนมิถุนายน 2552 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. เรียนทางอินเตอรเน็ต เปนระยะเวลา 1 ป
2. กรณีทํางานเปนครูใหเรียนเพียง 2 เทอม และกรณีทยี่ ังไมไดทํางานเปนครูใหเรียน 3 เทอม
3. คาเรียนเทอมละ 22,000 บาท
4. หากอาศัยอยูในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลใหสมัครที่ศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ (BSRU) หรือ
สมัครตาม Centre ที่ไดรับการแตงตั้งจาก BSRU
5. หากอาศัยอยูในสวนภูมิภาคใหสมัครตาม Centre ที่ไดรับการแตงตั้งจาก BSRU
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ สช.
ดวยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดกําหนดจัดประชุมสัมมนาสมาคม
ชมรมที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนของ สช. เพื่อใหผูแทนสมาคมและชมรมตางๆ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน
วันจันทรที่ 9 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต จึงขอ
เชิญกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 สรุปงานวันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552
ตามที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับสมาคมสภาการศึกษา
เอกชน และสมาคมที่เกี่ยวของกับการศึกษาเอกชน จํานวน 14 สมาคม จัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจําป พ.ศ.
2552 ขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร 1 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 – 11
กุมภาพันธ 2552 ที่ผานมา ซึ่งการจัดงานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีแลวนัน้ ทางสมาคมฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหกรรมการทราบ ดังนี้
1. การจัดนิทรรศการ แบงเปน 2 สวน
นิทรรศการสวนกลาง
ทางสมาคมรับผิดชอบการจัดนิทรรศการของ English Program (EP) ในสวนนิทรรศการ
“การศึกษาเอกชนเพื่ออนาคตที่ดีกวา” (Private Education for a Better Future) โดยไดนําผลงานของสมาคม
ที่เตรียมไวสําหรับงาน “โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน” ไปจัดแสดง พรอมจัดเวทีแสดง

ความสามารถของนักเรียน EP ดวย โดยมีครูจากโรงเรียนตางๆ สนใจรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในบูธ EP
ประมาณ 2,000 คน (คิดจากจํานวนเอกสารที่เตรียมไวสาํ หรับกิจกรรม)
เนื่องจากการจัดบูธไมมีคาเชาพื้นที่ แตทางศูนยประชุมฯไดคิดคาติดตั้งอุปกรณไฟฟาพิเศษเพิ่มเติม
จํานวน 4,173 บาท และคาบริการรักษาความปลอดภัยพิเศษ จํานวน 2,664.30 บาท รวมเปน 6,837.30 บาท
บูธประชาสัมพันธโรงเรียน
มีโรงเรียนและหนวยงานที่รว มสนับสนุนการจัดงาน จํานวนทั้งสิ้น 6 แหง ไดแก โรงเรียนบางกอก
แอดเวนต โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา โรงเรียนนันทวรรณทวิภาษ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว โรงเรียน
สารสาสนเอกตราและโรงเรียนในเครือ และรานหนังสือ Scholastic (จําหนายหนังสือตางประเทศ)
2. การสัมมนาทางวิชาการ
จัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวขอ “Models and Issues in Bilingual Education for Thailand” ใน
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 แบงเปน ชวงที่ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น. และชวงที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ
หองจูปเตอร 16 อาคารชาเลนเจอร 1 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ดําเนินการ
บรรยายโดย Mr. Adrian Jones & Mr. Alistair Lawrence มีผูสนใจรวมฟงการบรรยายรอบเชาจํานวน 33
คน และรอบบายจํานวน 7 คน
เนื่องจากไมมคี าใชจายในการใชหองสัมมนา แตทางศูนยประชุมกําหนดใหผูจัดสัมมนาจะตองสั่ง
อาหารวางชุดละ 150 บาท ในจํานวนขั้นต่าํ รอบละ 30 คนลวงหนา ทางสมาคมฯ จึงมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการจัด
สัมมนาเปนคาอาหารวางเหมาจายจํานวน 60 ชุด คิดเปนเงิน 9,000 บาท
รวมคาใชจายที่ตองเบิกสมาคมฯ ทั้งสิ้น 15,837.30 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 กําหนดการเขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายเงินจากการจัดงาน “โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน”
ตามที่สํานักพระราชวังไดมหี นังสือที่ รล 0008/8399 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ความวา
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสใหเขาเฝาเพื่อทูลเกลาฯถวายเงิน จํานวน 400,000
บาท ในวันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา” จึงขอแจงรายนามกรรมการที่
ไดขอพระราชทานเขาเฝาฯ จํานวน 14 ทาน ไวดังตอไปนี้
1. นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
2. ดร.สวางจิตต ชมไพศาล
3. นางอัชฌา เสียงหลาย
4. ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
5. ดร.นันทิวฒ
ั น พงษเจริญ
6. น.ส.นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์
7. ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ

นายกสมาคมฯ
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 3
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคมคนที่ 1

8. นางลัดดา อ่าํ สอาด
9. นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร
10. นายมนัส วงศภกั ดี
11. นางรัตนาภรณ วัฒนศัพท
12. ดร.เอมพิธา จิตตเสนา
13. นางพริ้มพราย สุพโปฏก
14. ผศ.จินนาภา สีตบุตร

ปฏิคมคนที่ 2
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธคนที่ 3
ประชาสัมพันธคนที่ 4
กรรมการทั่วไปคนที่ 1
กรรมการทั่วไปคนที่ 2
กรรมการทั่วไปคนที่ 3

ทั้งนี้ หากใกลกําหนดนัดหมายดังกลาว หรือมีความคืบหนาใดๆ เพิ่มเติม ทางสมาคมฯ จะมีหนังสือแจงให
ทานทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ โดยทางสมาคมฯ จะประสานงานไปยังสํานักราชเลขาธิการฯ อีกครั้งวาสามารถ
เปลี่ยนแปลงรายนามผูขอเขาเฝาไดหรือไมอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 งบประมาณจัดประชุมสัมมนาของโรงเรียน EP จาก สช.
ดวยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดแจงใหสมาคมฯ ทราบถึง
งบประมาณสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน EP จํานวน 300,000 บาท เพื่อการจัดประชุมสัมมนาวิชาการที่เปนประโยชน
ตอครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียน EP โดยสช.เห็นวาทีผ่ านมาทางสมาคมฯ เคยจัดสัมมนา และเชิญวิทยากรมาจาก
ตางประเทศ ทางสช. จึงเสนอใหใชงบประมาณสวนนี้ในการจัดงานทีจ่ ะมีขึ้นภายในปนี้ตอไป
อนึ่ง การเสนอของบประมาณดังกลาว ตองดําเนินการภายในเดือน กุมภาพันธ 2552 ซึ่งทางสช.ได
ดําเนินการของบประมาณไวลวงหนาแลว โดยในระหวางนี้ทางสมาคมฯ สามารถรางโครงการเพื่อนําเสนอสช.ใน
วันประชุมพิจารณาโครงการ EP ของโรงเรียนเอกชนวันที่ 17 มีนาคม 2552 ซึ่งกําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา
ควรจัดในปลายเดือนพฤษภาคม – ตนเดือนมิถุนายน ในการนี้ทางสมาคมฯไดติดตอไปยัง Dr Angel Lin แลว ทราบ
วายินดีใหความรวมมือและสะดวกมาไดในเดือนพฤษภาคม แตกําหนดวันทีแ่ นนอนจะแจงใหทางสมาคมฯ ทราบ
ภายหลัง
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสําหรับโรงเรียน EP ขึ้นในงานประชุม
ใหญสามัญประจําป โดยเชิญ Dr Angel Lin เปนวิทยากร หรือหากกรรมการทานใดตองการแนะนําวิทยากรทาน
อื่นๆ สามารถสงรายละเอียดมายังศูนยประสานงานสมาคมฯ
3.2 การประชุมใหญสามัญประจําป
ขณะนีก้ ารดําเนินงานของสมาคมฯ ไดดําเนินมาครบวาระ 2 ปแลว ซึ่งตามขอกําหนดสมาคม
จะตองจัดการประชุมใหญสามัญประจําป และจัดใหมกี ารเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม แทนชุดเดิมทีก่ ําลัง
จะหมดวาระ จึงขอใหที่ประชุมรวมหารือ เพื่อกําหนดรูปแบบการประชุมใหญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหจดั งานประชุมใหญสามัญประจําปในเดือนมิถุนายน 2552 โดยภายในงาน
ประกอบไปดวยการประชุมสัมมนาทางวิชาการสําหรับโรงเรียน EP นิทรรศการจากโรงเรียนตางๆ บอรด
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน EP การแสดงความสามารถดานภาษาของนักเรียน ฯลฯ โดยที่ประชุมมีความเห็นรวมกันใหจดั
งานดังกลาวภายในศูนยการคาหรือโรงแรมตางๆ เชน Central Pinklao, Central Chidlom, Siam Paragon, โรงแรม
อโนมา โรงแรมบางกอกพาเลซ เปนตน ในวันหยุดสุดสัปดาห จํานวน 2-3 วัน และไดมอบหมายให อ.อัชฌา
ประสานงานเรื่องสถานที่ที่จะใชจัดประชุมตอไป

3.3 การจัดงาน “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหาราชัน”
ตามที่สมาคมไดเลื่อนกําหนดจัดงาน “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหาราชัน” เนื่องจากเหตุผล
หลายประการ และทางสมาคมไดดําเนินการสงใบประกาศนียบัตร และโลเกียรติคุณไปยังโรงเรียนตางๆแลว ทาง
สมาคมฯ ไดรับการสอบถามเรื่องกําหนดจัดงานมาเปนระยะจากรานหนังสือที่สนับสนุนเงินมาแลววาทางสมาคมมี
แนวโนมหรือทิศทางในเรื่องนี้อยางไร จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อหาขอสรุปของการจัดงาน ดังนี้
มติที่ประชุม ยกเลิกการจัดงาน และทําหนังสือเวียนภายหลังนําเงินขึ้นทูลเกลาฯ ถวายแลว
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
4.1 ประเด็นปญหาการจัดการเรียนการสอนในโครงการ EP
ทางคณะกรรมการไดหารือรวมกันถึงปญหาของระเบียบ ขอบังคับของคุรุสภาในการบรรจุครูตางชาติ ดวย
ความไมแนนอนดังกลาวอาจทําใหโรงเรียนสูญเสียงบประมาณโดยใชเหตุ เนื่องจากมีกรณีที่ครูตางชาติไปอบรม 15
หนวยกิตแลวไมสามารถทําใบประกอบวิชาชีพไดจะตองเรียนเพิ่มใหครบตามหนวยกิตที่คุรุสภากําหนด ซึ่งความ
ไมแนนอนดังกลาวนั้นไดสรางความวิตกใหแตละโรงเรียนเปนอยางมาก จึงนําไปสูก ารรวมวิเคราะหถึงมาตรการใน
การรองรับปญหาที่อาจเกิดขึน้
มติที่ประชุม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ทางสมาคมฯ จึงขอความรวมมือจาก
คณะกรรมการทุกทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ศึกษาปญหาของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตครูตางชาติ
2. ศึกษาขอมูล BOI / AFTA เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสมาคมฯ เพื่อหาแนวทางการตอรอง
3. จัดทําขอมูลปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนภายหลังการประกาศใชพ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 จนถึงปจจุบัน
4. ประสานงานเขาพบผูบริหารระดับสูงระดับประเทศ เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือ
ประธานคณะกรรมการองคกรที่เกี่ยวของ
ขอความกรุณากรรมการทุกทานรวบรวมประเด็นปญหา พรอมแนวทางแกไข และ/หรือหลักฐานตางๆ สง
ทางอีเมลมายังศูนยประสานงานสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯ จะมีหนังสือแจงไปยังทานอีกครั้ง
4.2 นัดหมายการประชุมครัง้ ที่ 6/2551
มติที่ประชุม วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
ปดประชุมเวลา 17.00 น.
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.ชัญญา ทาละไล
ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
ผูตรวจรายงานประประชุม

