รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์ ยงคกมล โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
2. เซอรเรจีนา ชมไพศาล โรงเรียนเซนตโยเซฟ
ระยอง
3. อ.อัชฌา เสียงหลาย โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
4. ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5. ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ โรงเรียนอุดมศึกษา
6. อ.ผกาวัน ชาระ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา (แทน)
7. อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
8. อ.มนัส วงศภักดี โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
9. อ.ดวงกมล สัตยวินิจ
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (แทน)
10. อ.เพิ่มเกียรติ เกษกุล
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
11. อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
12. อ.อชิระ ไกรวิชา โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา (แทน)
ผูที่ลาประชุม
1. ดร.นันทิวัฒน พงษเจริญ
โรงเรียนดรุณพัฒน (ติดภารกิจ)
2. อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา (ติดภารกิจ)
3. ดร.เอมพิธา จิตตเสนา โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา (ติดภารกิจ)
4. อ.อุนเรือน วิเชียรสิงห
โรงเรียนโชคชัย (ติดภารกิจ)
5. เซอรเออลินดา เกสซิลวา โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา (ติดภารกิจ)
6. พอชิตชนนท แสงประดับ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
(ติดภารกิจ)
ผูเขารวมประชุม
1. อ.ศรีเพ็ญ แสงสงาพงศ
โรงเรียนเซนตโยเซฟ ระยอง
2. อ.พิมณรา ธุระกิจ
โรงเรียนเซนตโยเซฟ ระยอง
3. อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. อ.จันทร ทองนาค โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
5. อ.อรทัย ธารีเกษ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
6. อ.อานันต มาชม
โรงเรียนอุดมศึกษา
7. อ.อรวรรณ ประสานสันติกุล โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
8. อ.ปภาอร ชุมเชิงรักษ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่ผานมา สมาคมสภาการศึกษาเอกชนฯ ไดเชิญ
นายกสมาคมเขารวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใหสมาคมสงรายชื่อผูบริหารโรงเรียนในสมาคมเขา
คัดเลือกเปน คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ชุดใหม ที่หมดวาระไปแลวเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2554 นั้น
กรรมการสมาคมฯ
ที่ยินดีเสนอชื่อ มีดังนี้
1. ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
ผูแทนผูอํานวยการ
2. อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท ผูแทนสมาคมที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
3. อ.มนัส วงศภักดี ผูแทนสมาคมที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
4. ดร.เอมพิธา จิตตเสนา ผูแทนผูรับใบอนุญาต
มติที่ประชุม รับทราบ โดยหากมีการประกาศรับสมัคร ทางฝายเลขานุการจะแจงให
กรรมการทราบอีกครั้ง
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย จะจัดงาน
นิทรรศการการศึกษา
นานาชาติ Thailand International Education Expo: TIEE 2011 ระหวางวันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2554 ณ รอยัลพารากอนฮอลล ชั้น 5 สยามพารากอน มีกิจกรรมพิเศษภายในงาน อาทิ การจัด
นิทรรศการดานการศึกษาของไทย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการจัดกิจกรรมบนเวที ทั้งนี้
เพื่อเปนการเชิญชวนผูเขารวมงาน ทางกรมสงเสริมฯ จึงขอความอนุเคราะหจากสมาคมฯ หรือ
สถาบันการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาใหกับผูเขาชมงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธงาน
ดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ และยังไมมีใดผูสนใจ
สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ไดเชิญนายกสมาคมฯ เขารวม
ประชุมเพื่อหาขอสรุป ผลกระทบของโรงเรียนเอกชนจากนโยบายของรัฐบาล ไดแก การปรับเพิ่ม
เงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ํา 15,000 บาท การปรับเพิ่มคาแรงคนงาน 300 บาท และการแจก Tablet
สําหรับนักเรียนป.1
มติที่ประชุม รับทราบ โดยระหวางรอการแถลงนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล ใหสมาคมฯ จัดเตรียม
ขอมูลเสนอขอเรียกรองใหภาครัฐทบทวนเรื่องการใชคูปองการศึกษาอีกครั้ง เพื่อเสนอตอทานรัฐมนตรี
และสช. หากภาครัฐไมอุดหนุนใหโรงเรียนEPไดรับสิทธิ ภาครัฐควรชี้แจงเหตุผลตางๆ ใหแตละโรงเรียน
ทราบดวย
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สมาคมสภาการศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย มีหนังสือมายังสมาคม เรื่อง
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน นายชาญวิทย ทับสุพรรณ ขอเชิญคณะกรรมการ
ทุกสมาคมเขาเยี่ยมคาระ นายวรวัจน เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นาง
บุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงษ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในวัน
ศุกรที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
มติที่ประชุม รับทราบ โดย อ.พิสุทธิ์, ดร.วรนุช, อ.เพ็ญพรรณ, อ.อัชฌา และอ.มนัส จะเดิน
ทางเขาพบรมต.ตามวันเวลาดังกลาว และมอบหมายใหฝายเลขานุการโทรศัพทนัดหมายอีกครั้งในชวง
เย็นของวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 รวมถึงจัดเตรียมกระเชาของขวัญใหกับทานรมต.ดวย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2554
มติที่ประชุม แกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม มาเซอรเรจีนา ชมไพศาล จากโรงเรียนเซนโย
เซฟ บางนา เปนโรงเรียนเซนโยเซฟ ระยอง และรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งกอน
3.1 การจัดประชุมใหญสามัญประจําป
สืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสมาคมจัดอบรม
สัมมนาผูบริหารและครู ควบคูไปกับการ ประชุมใหญสามัญประจําป โดยใหสงแบบสํารวจไปยังโรงเรียน
ตางๆ และติดตอไปยังวิทยากร ซึ่ง Dr Angel Lin ติดภารกิจงานวิจัย เนื่องจากไดรับการเลื่อนตําแหนงที่
สูงขึ้น จึงยังไมสะดวกที่จะมาเปนวิทยากรในชวงนี้ คณะกรรมการ จึงไดเสนอความเห็นตอหัวขอในการ
จัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กําลังเปนที่สนใจ
ของหลายหนวยงานในขณะนี้ และเนื่องจากโรงเรียนเอกชน EP จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปด
เสรีการคาบริการ ดานการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
สมาคมจึงไดกําหนดจัดประชุมสัมมนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไดยื่นหนังสือ
ขอความอนุเคราะหวิทยากรไปยัง 3 หนวยงาน หลักๆ ไดแก กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ,
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (SEMEO) และอาจมีผูแทนหนวยงานเอกชนมาใหความรูเรื่องเทคนิคการสอนดวย ซึ่งภายใน
งานจะจัดใหมีการประชุมใหญสามั ญประจําปควบคู กันไป เนื่องจาก มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สมาคมชุดใหม แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ทางสมาคมฯ จึงไดสรุปโครงการจัดประชุมสัมมนามานําเสนอใน
ที่ประชุม เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาหาขอสรุป และวางแผนการประชาสัมพันธตอไป
สําหรับ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม มีความเห็นจากการประชุมในครั้ง
กอนเห็น ควรใหนายกสมาคมและกรรมการยังคงดํารงตําแหนงตอไป และ/หรืออาจมีการสลับตําแหนง
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กรรมการเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ การดําเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญจะเปนไปตามขอบังคับ
สมาคม
มติที่ประชุม คณะกรรมการไดหารือประเด็นหัวขอการจัดสัมมนา เนื่องจากการจัดประชุมให
ความรูเรื่องการเปดเสรีการคาหรือการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ผูรวมฟงอาจไดรับเพียง
ขอมูลดานทฤษฎีไมสามารถนําไปปรับใชได ที่ประชุมจึงมีมติใหจัดการประชุมโดยมีเปาหมายผูเขารวม
ประชุมเปนผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบแนวทางการบริหารงาน จุด
ประกายความคิดของผูบริหารใหสามารถเดินหนาสูมาตรฐานสากล หัวใจสําคัญของการศึกษาอาเซียน
การบูรณาการหลักสูตรใหเปนสากล รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ World Class Standard
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การบรรยายพิเศษในชวงพิธีเปด
- นโยบายของภาครัฐที่มีตอโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน โดยผอ.สช.
การประชุมสัมมนาผูบริหารโรงเรียน EP
1. ภาพรวมการศึกษาของอาเซียน / หัวใจสําคัญของการศึกษาอาเซียน บรรยายโดย
ผูแทนจาก SEAMEO
2. ทิศทางการบริหารงานเพื่อนําโรงเรียนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรยายโดย
รศ.ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
 สถานการณของโรงเรียน EP / การศึกษาไทยในปจจุบันเปนอยางไร
 แนวโนมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน EP ในอนาคตเปนอยางไร
3. การ บริหาร หลักสูตรโรงเรียนเอกชนสองภาษาสูมาตรฐานสากล
(World-Class
Standard Bilingual School) บรรยายโดย ดร.เสาวนิตย ชัยมุสิก
 การบูรณาการหลักสูตรที่มีความเปนสากล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
โรงเรียนสองภาษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
วันเวลาและสถานที่การจัดประชุม
วันเสาร-อาทิตย / วันธรรมดา จํานวน 2 วัน เชน 4-6 พ.ย.54 หรือ 11-13 พ.ย. 54 ณ
โรงแรมในกรุงเทพฯ ที่สามารถเดินทางไดสะดวก
การดําเนินงาน
ทําหนังสือถึงสช.เพื่อขอความอนุเคราะหงบประมาณ / ขอจัดรวมกับกรมสงเสริมการ
สงออก หรือจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
เลขานุการทําหนังสือขอความอนุเคราะหงบประมาณและการรับรองประกาศนียบัตรการ
อบรมไปยังผอ.สช., ติดตอกรมสงเสริมการสงออกเรื่องขอความอนุเคราะหหองประชุมในการจัดสัมมนา
ในงาน TIEE 2011, ประสานงานเพิ่มเติมไปยัง SEAMEO เรื่องหัวขอ วัน เวลา ในการจัดสัมมนา และ
ติดตอไปยังสํานักพิมพ เชน พว.อินเตอร เพื่อขอเงินบริจาคสนับสนุนการจัดงาน โดยใหทางรานสามารถ
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มาจําหนายสินคาภายในงานได สินคาดังกลาวตองรวมถึงหนังสือ/อุปกรณการเรียนที่เกี่ยวของกับ
อาเซียน เปนตน
คณะกรรมการรับหนาที่ไปติดตอวิทยากรในเบื้องตน ไดแก อ.ธนวดี ติดตอผูแทน
SEAMEO และรศ.ดร.วรากร ณ สามโกเศศ และดร.วรนุช ติดตอ ดร.เสาวนิตย ชัยมุสิก โดยใหยึดวัน
เวลาที่ ดร.วรากร ณ สะดวกเปนหลัก และกรรมการทั้งสองทานจะแจงผลใหเลขานุการทราบเพื่อ
ดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ (หากมี)
4.1 นัดประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม นัดหมายประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2554 วันจันทรที่ 12 กันยายน 2554 ณ หอง
ประชุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เวลา 13.00 น.
ปดประชุม เวลา 16.00 น.

นางปภาอร ชุมเชิงรักษ ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูตรวจรายงานการประชุม
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