รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
วันจันทรที่ 12 กันยายน 2554
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ผูมาประชุม
1. อ.พิสุทธิ์ ยงคกมล โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
2. อ.อัชฌา เสียงหลาย โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
3. ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. อ.สุภาพร คําวอน โรงเรียนอุดมศึกษา (แทน)
5. อ.เพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
6. อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา
7. อ.มนัส วงศภักดี โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
8. อ.ดวงกมล สัตยวินิจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
(แทน)
9. อ.ธนวดี ธีรภัทรสกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
10. อ.อชิระ ไกรวิชา โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา (แทน)
ผูที่ลาประชุม
1. เซอรเรจีนา ชมไพศาล โรงเรียนเซนตโยเซฟ ระยอง
2. อ.ลัดดา อ่ําสอาด โรงเรียนอยูเย็นวิทยา
3. ดร.นันทิวัฒน พงษเจริญ
โรงเรียนดรุณพัฒน (ติดภารกิจ)
4. ดร.เอมพิธา จิตตเสนา โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา (ติดภารกิจ)
5. อ.อุนเรือน วิเชียรสิงห
โรงเรียนโชคชัย (ติดภารกิจ)
6. อ.เพิ่มเกียรติ เกษกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
7. เซอรเออลินดา เกสซิลวา โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา (ติดภารกิจ)
8. พอชิตชนนท แสงประดับ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา (ติดภารกิจ)
ผูเขารวมประชุม
1. อ.จันทร ทองนาค โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
2. อ.อรทัย ธารีเกษ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
3. อ.ปารณีย ไกรวิชา โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
4. อ.อรวรรณ ประสานสันติกุล โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
5. อ.ปภาอร ชุมเชิงรักษ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คณะกรรมการสมาคมฯเขาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสมาคมฯ เขาเยี่ยมคารวะ นายวร
วัจน เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ และนาย สุรพงษ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หองประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนิน กรุงเทพฯ โดย
สมาคมฯไดจัดกระเชาไขไกเปนของขวัญใหกับทานรัฐมนตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 สาระจากการประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย วันที่ 9
กันยายน 2554 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
1.2.1 กีฬาสัมพันธครูโรงเรียนเอกชน
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จะจัดใหมีโครงการสัมพันธครูโรงเรียน
เอกชนกรุงเทพมหานคร “เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา องคราชัน กีฬาสัมพันธครูเอกชน” ในวันอาทิตยที่ 25 กันยายน
2554 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 ศูนยกีฬาธรรมศาสตรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยสมาคมฯ ไดรับมอบหมายจากสภา
การศึกษาเอกชน ใหจัดครูเขารวมงาน 200 คน โดยใหมีผูบริหารและครูรวมในขบวนพาเหรด จํานวนอยางละ 5 คน และ
50 คน ตามลําดับ
สําหรับขบวนพาเหรด ใหสมาคมฯ จัดเตรียมเสื้อโปโลสีชมพูใหผูบริหาร จํานวน 5 ตัว และเสื้อ
คอกลมสีฟาสําหรับครู สําหรับคาใชจายเรื่องเสื้อใหสมาคมเก็บจากโรงเรียนที่เขารวมงาน สวนครู อีก 150 คน จะไดรับ
แจกเสื้อคอกลมสีชมพูเพื่อใสไปรวมงาน
1.2.2 การประชุมใหญเพื่อรับฟงนโยบายจากทานรัฐมนตรี
ทานรัฐมนตรีตอบรับคําเชิญของสภาการศึกษาเอกชน เพื่อมาใหนโยบายโรงเรียนเอกชนในวันที่
28 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรามากรเดนท ถนนวิภาวดีรังสิต กลุมเปาหมายเปนผูบริหารโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน
2,500 คน มีคาใชจายคนละ 300 บาท โดยสภาการศึกษาเอกชนฯ ขอความรวมมือจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จัด
ครูเขารวมจํานวนมากหนอยเพราะตางจังหวัดติดปญหาน้ําทวม
มติที่ประชุม รับทราบและเห็น
ชอบที่จะสนับสนุนและสงผูบริหารและ/ครูเขารวมงานกีฬาสัมพันธครูโรงเรียน
เอกชน และ/หรือการประชุมใหญเพื่อรับฟงนโยบายจากทานรัฐมนตรี โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการประสานงานตอไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2554
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งกอน
3.1 การจัดประชุมใหญสามัญประจําป
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สืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ 2/2554 ที่ประชุมมีมติใหจัดการประชุมสัมมนาผูบริหารและครู
โรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และใหเรียนเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ดร.วรากรณ สามโกเศศ, ดร.เสาวนิตย ชัยมุสิก, ดร.วิทยา จิระเดชากุล ผูอํานวยการ
SEAMEO รวมถึงขอความอนุเคราะหงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และเรียนเชิญ
นายชาญวิทย ทับสุพรรณ ผอ.สช.มาบรรยายพิเศษ และ/หรือขอความอนุเคราะหจากกรมสงเสริมการสงออก ขอใชหอง
ประชุมในการจัดสัมมนาในงานมหกรรมการศึกษานานาชาติของไทย TIEE 2011
ทางสมาคมฯ ไดติดตอไปยังกรมสงเสริมการสงออก เพื่อปรึกษาเรื่องการขอใชหองประชุมใน
งาน TIEE 2011 แลว เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องสถานที่ประชุมดังกลาวไมมีบริการที่พักคางใหกับผูเขารวมประชุมที่มา
จากตางจังหวัด และไมมีบริการอาหารกลางวัน ซึ่งอาจเปนภาระสําหรับสมาคมฯ ในการจัดเตรียมงาน นอกจากนี้ทาง
กรมฯ จะไมไดรับผิดชอบหรือดูแลเรื่องการประชุมใหญสามัญประจําปใหดวย ซึ่งอาจมีคาใชจายเรื่องหองสัมมนา อาหาร
วาง และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ซึ่งทางสมาคมฯ จะตองรับผิดชอบเองโดยที่ไมสามารถจัดเก็บรายไดจากผูเขารับฟงการ
สัมมนาได ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงไดแจงใหกรมฯ ทราบถึงความไมสะดวกดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
ดวยความอนุเคราะหจากอ.ธนวดี และ ดร.วรนุช ที่กรุณาติดตอไปยัง รศ.ดร.วรากรณ สาม
โกเศศ, ดร.เสาวนิตย ชัยมุสิก ทางสมาคมฯ ตองขอขอบคุณเปนอยางสูง และการติดตอไปยัง ดร.วิทยา จิระเดชากุล
เปนไปดวยความราบรื่นและไดรับการตอบตกลงในเบื้องตนแลว ทําใหสามารถกําหนดวันจัดสัมมนาได ระหวางวันที่ 5 –
6 พฤศจิกายน 2554 สมาคมฯ จึงไดขอความเห็นจากคณะกรรมการตอหัวขอการสัมมนา สรุปผลที่ไดตามเอกสารแนบ
หนา 9 เพื่อสงรายละเอียดโครงการไปยังวิทยากรทุกทาน รวมถึงไดยื่นหนังสือของบประมาณสนับสนุนไปยังสช.ซึ่งอยู
ระหวางรอผลการพิจารณา และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ทางสมาคมฯ ขอเรียนปรึกษากรรมการ
เพิ่มเติมในประเด็นดังตอไปนี้
1. ชื่องานสัมมนา
2. พิธีกร/ผูดําเนินรายการจากโรงเรียนตางๆ
3. อื่นๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหสมาคมดําเนินการเตรียมการจัดประชุมตอโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดหาสถานที่จัดประชุมเปนโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
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2. กําหนดคาตอบแทนวิทยากร
3. ดร.วรากรณ 15,000 บาท, ดร.เสาวนิตย 10,000 บาท, ดร.วิทยา 7,000 บาท และ Ms Tina Ou ไมมีคาใชจาย
เสนอปรับชื่องานสัมมนาใหสอดคลองกับการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือการกาวสู
ความเปนอาเซียน เชน EP เตรียมพรอมรับ AEC, APEP TO ASEAN 2015 เปนตน
4. เสนอให ดร.บรรจง ชมภูวงศ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ เปนพิธีกร/ผูดําเนินรายการกิตติมศักดิ์
5. เรียนเชิญ นายชาญวิทย ทับสุพรรณ เปนประธานในพิธีเปดโดยมอบหมายใหทานนายกฯ ประสานเปนการ
ภายในกอน
ปดประชุม เวลา 16.00 น.

นางปภาอร ชุมเชิงรักษ ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูตรวจรายงานการประชุม

4

