รายงานการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2552
ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารประถม โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 -16.00 น.
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์
2. อ.เพ็ญพรรณ
3. อ.มนัส
4. ผศ.จินนาภา
5. อ.อภิชญา
6. อ.สุดฤทัย
7. อ.วิภาสา
8. อ.ดวงกมล
9. อ.สุภาพร
ผูไมมาประชุม
1. ดร.สวางจิตต
2. อ.ลัดดา
3. อ.รัตนาภรณ
4. อ.นงนุช
5. อ.อําพร
6. ดร.เอมพิธา
7. อ.เพิ่มเกียรติ
ผูเขารวมประชุม
1. อ.จันทร
2. อ.ธนวดี
3. อ.อรทัย
4. อ.อรวรรณ
อ.ชัญญา

ยงคกมล
ตันตินิรันดร
วงศภกั ดี
สีตบุตร
อนันตสิทธินนท
สัจติประเสริฐ
จํารัสศรี
สัตยวินจิ
คําวอน

สารสาสนเอกตรา
ปาณยา พัฒนาการ
นฤมลทิน ธนบุรี
สองภาษาลาดพราว
เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก (แทน)
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (แทน)
ดรุณพัฒน (แทน)
ไผทอุดมศึกษา (แทน)
อุดมศึกษา (แทน)

ชมไพศาล
อ่ําสะอาด
วัฒนศัพท
เอี่ยมสวัสดิ์
วิเศษจัง
สุขเสวี
เกษกุล

เซนตโยเซฟ บางนา
อยูเย็นวิทยา
ขอนแกนวิเทศศึกษา
วุฒิโชติ
เด็กสากล
พลวิทยาระบบสองภาษา
ขจรเกียรติศกึ ษา

ทองนาค
ธีรภัทรสกุล
ธารีเกษ
ประสานสันติกุล
ทาละไล

ปาณยา พัฒนาการ
สองภาษาลาดพราว
สองภาษาลาดพราว
สารสาสนเอกตรา
สารสาสนเอกตรา

เริ่มประชุม 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กําหนดการเขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายเงิน
ตามที่สํานักพระราชวังไดมหี นังสือที่ รล 0008/8399 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ความวา
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสใหเขาเฝาเพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงิน จํานวน 400,000
บาท ในวันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา” ทางสมาคมฯไดสงหนังสือ
ยืนยันรายชื่อผูข อเขาเฝาไปแลว ตามหนังสือสมาคมฯ ที่สอส.2552/10 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 โดยมีรายนาม
ดังตอไปนี้
รายชื่อผูข อเขาเฝา
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. นางธนวดี ธีรภัทรสกุล

ปฏิคมคนที่ 2
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธคนที่ 3
ประชาสัมพันธคนที่ 4
กรรมการทั่วไปคนที่ 1
กรรมการทั่วไปคนที่ 2
ผูแทน ผศ.จินนาภา

มติที่ประชุม รับทราบ โดยนัดหมายแตงกายดวยสูทสีกรมทาแบบสากลนิยม มีกระเปาตรงหนาอกดานขวา
สําหรับติดเครื่องหมายสมาคมฯ ตามแบบทีส่ มาคมฯ ไดจดั ทําขึ้น ผูชายสวมกางเกง ผูห ญิงสวมกระโปรงคลุมเขา
(หามสวมเสื้อผาสีดํา) กรุณาไปพรอมกันทีห่ องรับรองเวลา 8.00 น. หากทานใดไปถึงกอนใหโทรศัพทแจงนายก
สมาคมฯ ทราบดวย
1.2 การเปดตลาดการคาบริการ ชุดที่ 7 ของไทยภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน FTA
ดวยสมาคมฯ ไดรับบันทึกขอความที่ ศธ. 0205/3077 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.
เรื่องตารางขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการ จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสมาคมฯ พิจารณา
แกไขตารางขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการ ชุดที่ 7 และขอใหแจงกลับภายในเวลา 14.30 น. ของวันดังกลาว
สมาคมฯ จึงไดยื่นขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอกลุมโรงเรียนเอกชนกลับไปยังสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยดวน หากคณะกรรมการมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาแจงใหที่ประชุมทราบเพื่อบันทึกไวเปนขอมูลสําหรับเขา
พบหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนหลักสูตร EP ปการศึกษา 2552
ในปการศึกษา 2552 มีโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนโครงการ EP เพิ่มขึ้น จํานวน 11 และโรงเรียนที่
ขยายโครงการ* 4 โรงเรียน
ที่

โรงเรียน

ระดับชั้น

อําเภอ

จังหวัด

1

ดรุณากาญจนบุรี

ป.1 - ป.6

เมือง

กาญจนบุรี

2

บางกอกแอ็ดเวนต

อ.1 - ม.3

หลักสี่

กรุงเทพ

3

อนุบาลนภา

อ.1 - อ.3

เมือง

เชียงใหม

4

สารสาสนวิเทศเชียงใหม *

อ.1 - ม.3

เมือง

เชียงใหม

5

อนุบาลจุติพร

อ.1 - อ.3

ปากเกร็ด

นนทบุรี

6

สารสาสนวิเทศราชพฤกษ *

อ.1 - ป.6

ปากเกร็ด

นนทบุรี

7

แยมสะอาดหัวหิน

อ.1 - ม.3

หัวหิน

ประจวบขีรีขันธ

8

สารสาสนวิเทศสุวรรณภูมิ *

อ.1- ม.3

บางพลี

สมุทรปราการ

9

ประภามนตรี 3 *

อ.1 - ม.3

บางพลี

สมุทรปราการ

10

สาธิตอุดมศึกษา

อ.1 - ม.3

บางละมุง

ชลบุรี

11

สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ.1 - ป.6

เมือง

ขอนแกน

12

เมทนีดล

อ.1 - ป.6

เมือง

ขอนแกน

13

อนุบาลอุนรักเกาะสมุย

อ.1 - อ.3

เกาะสมุย

สุราษฎรธานี

14

ยุวทูตศึกษาพัฒนา

อ.1 - ป.6

สารภี

เชียงใหม

15

อิศรานุสรณ

ป.1 - ป.6

เมือง

กระบี่

จึงทําใหยอดรวมโรงเรียนเอกชนเอกชนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 148 โรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบกับปนี้เปนปที่
สมาคมฯ จะจัดใหมกี ารประชุมใหญสามัญประจําป จึงเปนโอกาสอันดีที่จะแนะนําสมาชิกใหมใหเขาเปนสมาชิก
ของสมาคมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552
ตามที่สมาคมฯ ไดสงรายงานการประชุมไปยังกรรมการทุกทานแลว ไมมีแกไขแตประการใด
ดังนั้น จึงขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 การประชุมใหญสามัญประจําป
จากการที่สมาคมฯ ไดขอความเห็นกรรมการเมื่อชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ถึงการจัดประชุมใหญพรอมกับ
การจัดประชุมสัมมนา โดยรวมมือกับสช. กรรมการสวนใหญเห็นชอบ สมาคมฯ จึงไดดําเนินการประสานงานทั้ง
การติดตอวิทยากร และประสานงานกับสช. เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีกําหนดการจัดสัมมนาในวันที่ 27 – 28
มิถนุ ายน 2552 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

การประชุมสามัญประจําป มีกําหนดวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1.1 ตอนรับสมาชิกโรงเรียน EP ที่เกิดขึ้นใหม
1.2 รายงานการเขาเฝาฯ ถวายเงิน จากงาน “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหาราชัน”
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2549
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานในชวงป 2550-2552
3.2 รายรับ – รายจาย ประจําป 2550-2552
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
4.2 เลือกตั้งผูสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยใหสมาคมฯ ประสานไปยังสช. เพื่อขอสิทธิในการเขารวมประชุมสัมมนาโรงเรียน
ละ 3 ที่นั่ง (เฉพาะโรงเรียนกรรมการ) ซึ่งทางสมาคมฯ จะแจงรายละเอียดใหกรรมการทุกทานทราบเพิ่มเติมเปน
ระยะๆ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
4.1 นัดหมายการประชุมครัง้ ที่ 3/2552
มติที่ประชุม วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2552 ภายหลังการเขาเฝาฯ เรียบรอยแลว ขอเชิญกรรมการทุกทานรวม
รับประทานอาหารกลางวันและประชุม ณ รานอาหารบริเวณใกลเคียงพระราชวังสวนจิตรลดา ซึ่งทางสมาคมฯ
จะแจงสถานที่ใหทานทราบอีกครั้ง
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.ชัญญา ทาละไล
ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
ผูตรวจรายงานประประชุม

