รายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
วันศุกรที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 11.00 – 15.00 น.
ณ หองประชุม VIP 2 รานอาหาร Anna & Charlie's Cafe’ ถนนนราธิวาส กรุงเทพฯ
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์ ยงคกมล โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
2. เซอรเรจีนา ชมไพศาล โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ระยอง
3. อ.อัชฌา เสียงหลาย โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
4. อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (แทน)
5. อ.สุภาพร คําวอน โรงเรียนอุดมศึกษา (แทน)
6. อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
7. อ.มนัส วงศภักดี โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
8. อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
9. พอชิตชนนท แสงประดับ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิเทศศึกษา
ผูที่ลาประชุม
1. ดร.นันทิวัฒน พงษเจริญ
โรงเรียนดรุณพัฒน (ติดภารกิจ)
2. อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา (ติดภารกิจ)
3. อ.พริ้มพราย สุพโปฎก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
(ติดภารกิจ)
4. ดร.เอมพิธา จิตตเสนา โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา (ติดภารกิจ)
5. อ.ลัดดา อ่ําสะอาด โรงเรียนอยูเย็นวิทยา
(ติดภารกิจ)
6. อ.เพิ่มเกียรติ เกษกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
(ติดภารกิจ)
7. อ.นพดล ไกรวิชา โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา (ติดภารกิจ)
8. เซอรเออลินดา เกสซิลวา โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา (ติดภารกิจ)
9. อ.อุนเรือน วิเชียรสิงห
โรงเรียนโชคชัย (ติดภารกิจ)
ผูเขารวมประชุม
1. อ.อรทัย ธารีเกษ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
2. อ.จันทร ทองนาค โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
3. อ.อภิชญา อนันตสิทธินนท
โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
4. อ.อรวรรณ ประสานสันติกุล โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
5. อ.อาริยา ชุมเชิงรักษ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 กองทุนครูของแผนดิน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดจัดตั้ง “กองทุนครูของแผนดิน” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูที่มี
ความสามารถในการเปนครูตนแบบ เปนครูที่สอนดี เปนครูที่มีจิตวิญญาณเพื่อศิษย เพื่อเปนทุนใน
การศึกษา อบรม และวิจัยเพื่อความเปนเลิศของครู และเพื่อเปนทุนสนับสนุนพัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน
พื้นที่เสี่ยงภัย และทุรกันดาร โดยมติเห็นชอบขอคณะกรรมการ สมาคมฯ จึงรวมสมทบทุนเปนเงิน
จํานวน 10,000 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 วันการศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศ เทิดไทองคราชัน
ดวยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับ สมาคม
สภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ได
กําหนดจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศ เทิศไทองคราชัน” ขึ้นในวันที่ 10 – 12
กุมภาพันธ 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร 3 อิมแพค เมืองทองธานี สมาคมไดรับมอบหมายหนาที่
ดังตอไปนี้
1.2.1 นิทรรศการโรงเรียน ซึ่งทางสมาคมฯ EP ไดรับโควตาพื้นที่เพื่อใหแต
ละโรงเรียนจัดแสดงผลงานประชาสัมพันธโรงเรียนของตนเอง จํานวน
6 บูธ (คาใชจายบูธละ 5,000 บาท) ภายหลังสมาคมประชาสัมพันธไป
ยังโรงเรียน EP ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง 63 โรง (ไม
รวมโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักร คาทอลิก และอนุบาล) มีโรงเรียน
สนใจสมัครแลว จํานวน 3 โรง และสถาบันการเงินอีก 1 แหง ไดแก 1)
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 2) โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
3) ยุวทูตศึกษา 4) ธนาคารไทยพาณิชย อีกสวนหนึ่งกําลังตัดสินใจและ
ยังไมใหคําตอบ
1.2.2 นิทรรศการของสมาคม เปนพื้นที่สวนกลางโดย Concept ของปนี้จะ
นําเสนออกมาในรูปแบบนิทรรศการถวายราชสดุดี “ดุจดั่งรมโพธิ์ทอง
ของการศึกษาไทย” โดยกําหนดใหแตละสมาคมนําเสนอเรื่องราวที่
สามารถเชื่อมโยงกับพระอัจฉริยภาพดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ สมาคมจึงรับดําเนินการจัดทํานิทรรศการ “พระ
อัจฉริยภาพทางดานดนตรี”
มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอความรวมมือใหแตละโรงเรียนพิจารณาสงนักเรียนรวมแสดงบน
เวทีนิทรรศการสวนกลาง ไมวาจะเปนดนตรีไทย ดนตรีสากล ซึ่งทางสมาคมจะรับผิดชอบเรื่องการจัด
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บอรดนิทรรศการ การจัดเวที และ Presentation เพลงโรงเรียนสองภาษาเทิดไทองคราชัน รวมถึงตาราง
การแสดงบนเวทีบริเวณนิทรรศการของสมาคม โรงเรียนใดสนใจสงนักเรียนมารวมแสดง สามารถ
ประสานมายังผูประสานงานสมาคม (อ.อรวรรณ/อ.อาริยา)ได
ระเบียบวาระที่ 2 การจัดประชุมใหญสามัญประจําป
สืบเนื่องจากการจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552 ที่ผานมา โดยวาระการ
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในเดือนมกราคม 2554 ทางสมาคมฯ จึงใครขอ
หารือที่ประชุมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
2.1 การจัดประชุมใหญสามัญประจําป
“...ขอบังคับสมาคม หมวด 4
การประชุมใหญ ขอ 23 คณะกรรมการจะตองจัด
ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง…”
• สถานที่จัดประชุม
• รูปแบบการจัดประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมมีมติใหสมาคมจัดงานสัมมนาควบคูไปกับการจัดประชุม
ใหญสามัญประจําป โดยใหทําแบบสํารวจไปยังโรงเรียนตางๆ สอบถามความสนใจเพื่อนํามา
กําหนดหัวขอในการสัมมนา รวมถึงชวงเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนขอคําแนะนําดานวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนตางๆเพื่อเปนขอมูลในการกําหนดรูปแบบกิจกรรม
นอกจากนี้ ที่
ประชุมยังเสนอใหสมาคมเชิญ Dr Angel Lin ผูเชี่ยวชาญดานระบบสองภาษา และ/หรือ เชิญคณาจารย
จากมหาวิทยาลัยมาเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ หรือเปน Keynote Speaker
2.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม
“...ขอบังคับสมาคม หมวด 3 การดําเนินกิจการสมาคม
ขอ 13 ใหมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม มีจํานวนอยางนอย 10 คน อยางมากไมเกิน
20 คน คณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญของสมาคม และใหผูที่ได
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สําหรับ
ตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว...”
“...ขอบังคับสมาคม หมวด 3 การดําเนินกิจการสมาคม ขอ 14 คณะกรรมการ
ของสมาคมสามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป เมื่อครบกําหนดสามารถลงสมัครรับเลือกเปน
กรรมการไดอีก…”
มติที่ประชุม รับทราบโดยที่ประชุมมีความเห็นวาควรใหนายกสมาคมและกรรมการยังคงดํารง
ตําแหนงตอไปและ/หรืออาจมีการสลับตําแหนงกรรมการเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ การดําเนินการ
เลือกตั้งในที่ประชุมใหญจะเปนไปตามขอบังคับสมาคม
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ระเบียบวาระที่ 3 สรุปกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการ "
Expanding Horizons": APEP Hong
Kong Professional Visit 2010
เมื่อวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2553 สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อการสอน รวมกับบริษัท โคลาทัวร จํากัด ไดนําคณะครูและผูบริหารโรงเรียน จํานวน 41 ทาน (รวม
เด็ก 1 คน) จาก 16 โรงเรียน ไปศึกษาดูงานโครงการ “ Expanding Horizons: APEP Hong Kong
Professional Visit 2010” ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3
โรงเรียน ไดแก Red Swastika Society Secondary School, King Ling College และ Xianggang
Putonghua Yanxishe Primary School of Science and Creativity โดยคําแนะนําจาก Dr Angel Lin
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา อาจารยประจํามหาวิทยาลัยฮองกง โดย
กิจกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นไปไดดวยดี คณะครูและผูบริหารทุกทานเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิ
ภาพ
คาใชจายโปรแกรมสัมมนาฮองกง
รายรับจากผูเขาดูงาน 41 ทาน
= 1,005,700
บาท
จายใหบริษัทโคลาทัวร
=
985,200 บาท
สมาคมไดรับคาคอมมิชชั่น
=
20,500 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ และความเห็นเพิ่มเติมถึงการจัดโปรแกรมศึกษาดูงานใหมีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองผูเขารวมที่เปนกลุมเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
1. การศึกษาดูงานในประเทศฟนแลนด สําหรับกลุมผูบริหารโรงเรียน
2. การศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร สําหรับผูบริหารฝายวิชาการ/ผูประสานงาน
ฝายตางประเทศ
3. การศึกษาดูงานในประเทศแถบเอเชีย สําหรับครูผูสอน / บุคลากร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 เสนอชื่อผูเขารับโลและเกียรติบัตรใหแกผูที่ทําคุณประโยชนใหกับ
การศึกษาเอกชน
อางถึง หนังสือสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ที่สกช.2/2554
ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 ไดแจงใหทราบถึงนโยบายของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ในการมอบโลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรแกผูทําคุณประโยชนใหกับ
การศึกษาเอกชนมาโดยตลอด แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
- เกียรติบัตร สําหรับผูมีสวนรวมในงานวันการศึกษาเอกชน
- โลเกียรติคุณ สําหรับผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับการศึกษาเอกชน
อยางแทจริงเปนเวลาตอเนื่อง 2 ป และมีผลงานเปนที่ประจักษระดับชาติ
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- โล สําหรับผูทําประโยชนดานการศึกษาเอกชนทุกจังหวัด (ใหกับทุก
สมาคม)
โดยขอใหสมาคมพิจารณาคัดเลือกผูที่สมควรไดรับโลเกียรติคุณ เสนอ
สงไปที่ กองโรงเรียนสามัญศึกษา สช.
มติที่ประชุม รับทราบ โดยคณะกรรมการมีมติไมเสนอชื่อผูเขารับโลเกียรติคุณ และขอรับเพียงโลใน
นามสมาคมฯเทานั้น
4.2 การดําเนินงานของสมาคมฯในเรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม ผูเขาประชุมไดอภิปรายถึงแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตางๆของสมาคมเชน การทํา
หนาที่เปนเสมือนสื่อกลางในการพัฒนา/ยกระดับโรงเรียนสองภาษา Bilingual School มุงสูความเปน
อาเซียน: สงเสริมใหเด็กรักการเรียนภาษาแตยังคงดํารงรักษาความเปนไทย เชน การแตงกายสุภาพ
และมีวาจาไพเราะ : เปนแหลงขอมูลดานการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา Bilingual Education
เปนตน

ปดประชุม เวลา 15.00 น.
นางอาริยา ชุมเชิงรักษ ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล ผูตรวจรายงานการประชุม
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