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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คณะกรรมการสมาคมฯ ป พ.ศ.2552 จํานวน 18 ทาน มีรายนาม ดังตอไปนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
โรงเรียน
อ.พิสุทธิ์ ยงคกมล
นายกสมาคม
สารสาสนเอกตรา
ดร.สวางจิตต ชมไพศาล
อุปนายกสมาคม
เซนตโยเซฟ ระยอง
อ.อัชฌา เสียงหลาย
อุปนายกสมาคม
เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
ดร.วรนุช ตรีวจิ ิตรเกษม
อุปนายกสมาคม
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ดร.นันทิวฒ
ั น พงษเจริญ
เลขานุการ
ดรุณพัฒน
ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
เหรัญญิก
อุดมศึกษา
อ.ลัดดา อ่ําสอาด
ปฏิคมคนที่ 1
อยูเย็นวิทยา
อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร
ปฏิคมคนที่ 2
ปาณยา พัฒนาการ
อ.มนัส วงศภกั ดี
นายทะเบียน
นฤมลทิน ธนบุรี
อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท
ประชาสัมพันธคนที่ 1
ขอนแกนวิเทศศึกษา
ดร.เอมพิธา จิตตเสนา
ประชาสัมพันธคนที่ 2
พลวิทยาระบบสองภาษา
อ.พริ้มพราย สุพโปฎก
ประชาสัมพันธคนที่ 3
ไผทอุดมศึกษา
อ.เพิ่มเกียรติ เกษกุล
ประชาสัมพันธคนที่ 4
ขจรเกียรติศกึ ษา
อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล
กรรมการทั่วไปคนที่ 1
สองภาษาลาดพราว
อ.นพดล ไกรวิชา
กรรมการทั่วไปคนที่ 2
เอกบูรพาวิเทศศึกษา
อ.อุนเรือน วิเชียรสิงห
กรรมการทั่วไปคนที่ 3
โชคชัย
เซอรเออลินดา เกสซิลวา
กรรมการทั่วไปคนที่ 4
เซนตโยเซฟบางนา
บาทหลวงชิตชนนท แสงประดับ
กรรมการทั่วไปคนที่ 5
ดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 บัญชีสมาคม
ภายหลังจัดประชุมใหญสามัญประจําป สมาคมฯ มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเปน
จํานวน 480,748.96 บาท โดยมีรายรับ รายจายจากการจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดป ดังนี้
รายรับ = คาบํารุงสมาชิก คาสมัครสมาชิกใหม คาเชาพื้นที่ออกรานหนังสือ
รายจาย = คาวิทยากรในการประชุมสัมมนาครู และคาใชจายเบ็ดเตล็ด
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 มหกรรมวันการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2553
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ตามที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมกับ สภา
การศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ และสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
เอกชน ไดกําหนดจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2553” ขึ้นในวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ 2553
ณ อาคารชาเลนเจอร 1 อิมแพค เมืองทองธานี
สมาคมฯ ไดสํารวจความเห็นจากคณะกรรมการที่มีตอการจัดงานดังกลาว โดย
วิเคราะหถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในป พ.ศ.2552 มีมติวาในปนี้ทางสมาคมฯ จะไม
เขารวมจัดกิจกรรม เนื่องจาก ขาดความพรอม งบประมาณ และโรงเรียนเอกชน EP ตางสังกัด
ในสมาคมอื่นๆ แลวจึงเกิดความซ้ําซอน ทําใหสวนแสดงผลงานของโรงเรียนที่เปดสอน EP มี
จํานวนนอย
อย า งไรก็ ต าม ท า นอ.พริ้ ม พราย เลขานุ ก ารสภาการศึ ก ษาเอกชน ซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายใหเ ปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานสวนนิทรรศการของโรงเรียนเอกชน
รวมกับอ.อุษา นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติ ไดติดตอขอความรวมมือมายังสมาคมฯใหมี
สวนรวมในการจัดแสดงนิทรรศการ โดยรูปแบบการนําเสนอจะออกมาเปนภาพรวมของ
โรงเรียนเอกชนทั้งระบบภายใตหัวขอ “Leaders in the Global Village” และจางผูรับเหมา /
Organizer ใหดําเนินงานแทน
อนึ่ง ดวยงบประมาณที่จํากัด จึงไดขอใหแตละสมาคมฯ สนับสนุนงบประมาณ
สมาคมละ 70,000 บาท และร ว มส ง ผลงานที่ ส อดรั บ กั บ หั ว ข อ ดั ง กล า วให Organizer
ดําเนินการตอไป
การนี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่รวมสนับสนุนงบประมาณ ไดแก
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ 5,000 บาท โรงเรียนอุดมศึกษา 5,000 บาท โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3,000 บาท โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา 5,000 บาท โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา 5,000
บาท และโรงเรียนสารสาสนเอกตรา 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 43,000 บาท ทั้งนี้ ในสวนที่ยัง
ขาดอีก 27,000 บาท ทางสมาคมฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสวนใหญใหใชเงิน
สมาคมฯ รวมสมทบทุนได เพื่อใหครบตามจํานวนที่สภาการศึกษาเอกชนกําหนดไว
สํ า หรั บ การเข า ร ว มออกบู ธ ของแต ล ะโรงเรี ย น ทางสมาคมฯ ได ช ว ย
ประชาสัมพันธไปยังโรงเรียน EP จํานวน 153 โรง หากโรงเรียนใดมีความพรอมและประสงค
รวมจัดนิทรรศการ สามารถติดตอจองบูธไปยังอ.วิภาพรรณ (ฝายรายไดของสภาการศึกษา
เอกชน)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีโรงเรียนสนับสนุนเพิ่มเติม ไดแก โรงเรียนเอก
บูรพาวิเทศศึกษา 20,000 บาท โรงเรียนโชคชัย 3,000 บาท และ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
4,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท ครบตามจํานวนที่สภาการศึกษาเอกชนไดขอความ
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1.4 การสัมมนาระดมความเห็นในวงกวางเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขกฎหมาย เพื่อรองรับการเปด
เสรีทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ที่ผานมา ผูแทนสมาคมฯ ไดเขารวมการสัมมนาระดม
ความเห็นในวงกวางเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขกฎหมาย เพื่อรองรับการเปดเสรีทางการศึกษา
จั ด โดยสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และให คํ า ปรึ ก ษาแห ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคณะผูวิจัยนําโดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพทูรย คณบดีคณะนิติศาสตร
การสัมมนาดังกลาวเปนการรวบรวมความเปนมาของปญหา และผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการศึกษา ที่อาจเกิดขึ้นตอโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในประเทศทั้งระบบ
โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมายตางๆ และแนวทางการ
ดําเนินงานของตางประเทศเพื่อนํามาปรับใช รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีประเด็นตางๆ จากการระดมความเห็นเพิ่มเติมในการสัมมนา
เชน สัดสวนผูถือหุน, การถือสัญชาติของผูประกอบการ, อัตราภาษี, ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
ทํ า งาน, พิ ธี ก ารศุ ล กากร ฯลฯ ซึ่ ง คณะผู วิ จั ย รั บ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สรุ ป แนวทางแก ไ ข
กฎหมายอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 โครงการ Education Hub พัฒนาครู / ผูสอน / บุคลากร
สํ า นั ก บริ ห ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนได รั บ การจั ด สรรเงิ น
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 แผนงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการเรียนรูทั้งระบบใหทันสมัย สาขาการศึกษา ปงบประมาณ สําหรับ
การดําเนินงานตามโครงการ Education Hub พัฒนาครู / ผูสอน / บุคลากร เปนเงิน 36,383,100
บาท มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนใหมีคุณภาพและเอื้อใหนักเรียนตางชาติ
เขามาเรียนมากขึ้นซึ่งงบประมาณดังกลาวไดถูกจําแนกออกเปนแผนงาน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดประชุมอบรมผูบริหารโรงเรียนเอกชน และเจาหนาที่
2. โครงการจัดนิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน
3. โครงการอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน และAdvance
4. โครงการอบรมเทคนิคการสอนแบบสองภาษา
5. โครงการอบรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม
6. โครงการอบรมการจัดทํา Web Design & Social Networking
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7. โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โดยสช. จะดําเนินการจัดการประชุมอบรมผูบริหารโรงเรียนเอกชนโครงการ
Education Hub พัฒนาครู/ผูสอน/บุคลากร จํานวน 710 คน ขึ้นในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ 2553
ซึ่งโรงเรียนสวนใหญจะไดรับจดหมายเชิญจากสช.เรียบรอยแลว การนี้ นายกสมาคมฯ และ
ดร.กมลวรรณ ไดรับการแตงตั้งใหรวมเปนคณะทํางานบริหารโครงการตามคําสั่งแตงตั้งเมื่อ
วันที่ 19 ม.ค. 53 โดยในวันที่ 27 มกราคม 2553 ที่ผานมา ผูแทนสมาคมฯ ไดเขารวมประชุมกับ
คณะทํางานเปนครั้งแรก และทราบในที่ประชุมวาทั้งนายกสมาคมฯ และดร.กมลวรรณไดรับ
มอบหมายให เ ป น วิ ท ยากร ในวั น ที่ 7 ก.พ. 53 เวลา 18.00 – 21.00 น. เรื่ อ ง การพั ฒ นา
สถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และวันที่ 9 ก.พ.53 เวลา 13.00 – 14.30 น. เรื่อง การ
นําโรงเรียนเขาสูการเปน Education Hub
มติที่ประชุม รั บ ทราบ โดยคณะกรรมการได ร ว มอภิ ป รายถึ ง แนวทางการ
ดําเนินงาน และมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสัมมนา ในหัวขอ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู ของวันที่ 7 ก.พ. 53 เวลา 18.00 – 21.00 น.เฉพาะกลุมโรงเรียน EP ที่
สมัครเขารวมโครงการแลวจํานวน 50 โรง (ขอมูลจากสช.สํารวจเมื่อวันที่ 2 ก.พ.53) เพื่อใหผู
รวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการการสรางองคการแหงการเรียนรู
ดวยวิธีการนําเสนอผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ ที่เกิดจากการจัดการองคความรูในโรงเรียน เชน ดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา เปนตน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติใหสงรายชื่อวิทยากร 2 ทาน ตามเดิมไปกอน ไดแก
อ.พิสุทธิ์ ยงคกมล และดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ และกรรมการทุกทานไดรับมอบหมายให
เตรียมขอมูลของโรงเรียนตนเองมานําเสนอในวันดังกลาวดวย หากมีความคืบหนาเพิ่มเติม
ประการใด ทางสมาคมฯ จะแจงใหทานทราบอีกครั้ง
1.6 เสาวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา: การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนฯ
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ.2552-2561) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ไดรับ
มอบหมายในประเด็นการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู โดยทางสมาคมฯ ไดเขารวมการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความเห็นเมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมกําแหง พลาง
กูร สํานักเลขาธิการสภาการศึกษาเอกชน
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.7 การอบรมเทคนิคการสอนแบบสองภาษา
ตอเนื่องจากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่สช.ไดเสนอโครงการ Education Hub
พัฒนาครู / ผูสอน / บุคลากร ใหสํานักงบประมาณพิจารณานั้น สํานักงบประมาณไดอนุมัติงบประมาณ
36,383,100 ลานบาท สวนหนึ่งในงบประมาณดังกลาว เปนคาใชจายในการอบรมเทคนิคการสอนแบบ
สองภาษา จํานวน 823,800 บาท ซึ่งสช.ไดกําหนดวิทยากรและเนื้อหาใหเกี่ยวของกับหลักสูตรใหมและ
ขอถามความเห็นจากสมาคมฯ ถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดสัมมนาดังกลาวระหวางเดือนก.พ. –
มี.ค.
มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการมีมตินําเสนอใหสช.จัดโครงการดังกลาว
ในชวงปลายเดือนมีนาคม เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญนาจะทําคะแนนสอบเสร็จแลว และเสนอใหสช.
แปลเนื้อหาหลั ก สูตรแกนกลางฯ (พ.ศ.2551) เปนภาษาอัง กฤษ มาแจกใหผูเขาร วมประชุ มในวัน
ดังกลาวดวย

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การจัดกิจกรรมของสมาคม ประจําป พ.ศ.2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดอบรมสัมมนาและดูงานตางประเทศ โดยให
ทางสมาคมฯ ติดตอไปยัง Dr.Angel Lin มหาวิทยาลัยฮองกง เพื่อสอบถามเวลาที่เหมาะสม และขอหารือกับ
คณะกรรมการในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องอื่นๆ
3.1 มาตรการสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ...........
(ขอสงวนขอมูล ทานสามารถสอบถามไดที่ผูประสานงานสมาคม)
มติที่ประชุม
รับทราบ โดยทางสมาคมฯ จะรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
ทราบเปนระยะ
3.2 นัดหมายประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2553
มติที่ประชุม
ยังไมมีนัดหมายการประชุม
ปดประชุม เวลา 16.30 น.
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.ชัญญา ทาละไล ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล ผูตรวจรายงานการประชุม
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