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รายงานการประชุมสามัญประจําป
สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
19 กุมภาพันธ 2555
โรงแรมเฟสท กรุงเทพมหานคร
รายชื่อโรงเรียนที่มาประชุม
1
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
3
โรงเรียนขอนแกนวิเทศศึกษา
4
โรงเรียนโชคชัย (ประถมลาดพราว)
5
โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
6
โรงเรียนฐานปญญา อิงลิชโปรแกรม
7
โรงเรียนดรุณพัฒน
8
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
9
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
10
โรงเรียนทิวไผงาม
11
โรงเรียนไทยคริสเตียน
12
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
13
โรงเรียนนานาชาตินันทวรรณ
14
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร
15
โรงเรียนปญญาศักดิ์
16
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
17
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
18
โรงเรียนพระแมมารีสาทร
19
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต
20
โรงเรียนมัธยมปญญารัตน
21
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
22
โรงเรียนแยมสอาด
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก
โรงเรียนวารีเชียงใหม
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนศรีวิกรม
โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
โรงเรียนสารสาสนพิทยา
โรงเรียนสารสาสนวิเทศคลองหลวง
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนิมิตใหม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต
โรงเรียนสารสาสนวิเทศราชพฤกษ
โรงเรียนสารสาสนวิเทศศึกษา
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสายไหม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศสุวรรณภูมิ
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
โรงเรียนอนุบาลเปลงประสิทธิ์สายลม
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา
โรงเรียนอรุณวิทยา
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
โรงเรียนอํานวยศิลป
โรงเรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา
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โรงเรียนที่ไมมาประชุม
โรงเรียนกสิณธรเซนตปเตอร
1
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี
2
โรงเรียนกิตติวิทยสองภาษา
3
โรงเรียนจรัลสนิทวงศบริหารธุรกิจ
4
โรงเรียนฉัตรวิทยา
5
โรงเรียนเซนตนิโกลาส
6
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
7
โรงเรียนเด็กสากล
8
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
9
โรงเรียนนวพัฒนวิทยา
10
โรงเรียนนิธิวิทย
11
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย
12
โรงเรียนบํารุงวิทยา
13
โรงเรียนประภามนตรี 2
14
โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา
15
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม
16
โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
17
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
18
โรงเรียนเมทนีดล
19
โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
20
โรงเรียนรังสฤษฎสองภาษา
21
โรงเรียนวิชัยวิทยา
22
โรงเรียนวุฒิโชติ
23
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
24
โรงเรียนสมบุญวิทย
25
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ
26
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27
28
29
30
31
32
33

โรงเรียนสารสาสนวิเทศเชียงใหม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศธนบุรี
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอน
โรงเรียนสารสาสนวิเทศมีนบุรี
โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ตามขอบังคับสมาคม ขอ 23 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง, ขอ 24 การประชุมใหญวิสามัญ อาจมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัด
ใหมีขึ้น หรือเกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา 100 คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น และ ขอ 27 ในการประชุมใหญ
สามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิก
สามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม...
- สมาคมฯ ไดจัดการประชุมใหญสามัญครั้งกอนขึ้นในป พ.ศ.2552 ตอมาในป พ.ศ.
2553 มีเหตุการณความไมสงบในบานเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จึงไมสามารถกําหนดวันจัดประชุมได การ
ประชุมใหญสามัญประจําปจึงไดเลื่อนมาจัดในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2554 พรอมๆ กับการจัดประชุมสัมมนา
ผูบริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ไดเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติใหเลื่อนการจัดงานออกไปจนกวา
สถานการณจะดีขึ้น เมื่อสถานการณตางๆ คลี่คลายแลวทางสมาคมฯ จึงไดกําหนดจัดงานประชุมสัมมนาและ
การประชุมใหญสามัญประจําปขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2551
- เลขานุการเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญประจําป
2551 วันที่ 28 มิถุนายน 2552 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ตามขอบังคับสมาคม ขอ 26 การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีวาระการประชุม
1) แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป 2) แถลงบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีงบดุล ฯลฯ ของปที่ผานมาใหสมาชิก
รับทราบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
3.1.1 ดานการจัดประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสมาคมฯ ไดรวมกันประชุมแสดงความเห็นในการดําเนินกิจการของ
สมาคม โดยในปบัญชี 2552 - 2554 มีการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการรวมประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง
และหารือเพื่อขอมติในเรื่องตางๆ ผานทางหนังสือสมาคมฯ และหรือบันทึกขอความ จํานวน 12 ครั้ง
3.1.2 ดานการพัฒนาความรู
1) การศึกษาดูงาน โครงการ "Expanding Horizons : APEP Hong Kong
Professional Visit 2010”
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน รวมกับบริษัท โคลาทัวร
จํากัด ไดนําคณะครูและผูบริหารโรงเรียน จํานวน 40 ทาน จาก 16 โรงเรียน ไปศึกษาดูงานโครงการ
“Expanding Horizons: APEP Hong Kong Professional Visit 2010” ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 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 เมื่อวันที่
13 – 16 ตุลาคม 2553
3.1.3 ดานการประชาสัมพันธ
- ผูแทนสมาคมไปรวมงานประกาศปฏิรูปการศึกษา รอบ 2 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ชอง 11 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ใหความรวมมือกับ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติประชาสัมพันธการรับสมัครผูแทนลูกเสือไทยเขารวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22
พ.ศ.2554 (22nd World Scout Jamboree 2011, SWEDEN) ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม
2554 คายลูกเสือริงคาบี้ เมืองคริสเตียนสตัด (Rinkaby, Kristianstad, Sweden) ทางใตของประเทศสวีเดน
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน รวมกับ สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร ประชาสัมพันธคัดเลือกเยาวชน 30 คนและครู 10 คน เขารวมงานเทศกาลวิทยาศาสตร
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เยาวชนเอเปค ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2554 ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกได
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ จัดโดย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ใหความรวมมือกับสภา
การศึกษาเอกชนฯ ประชาสัมพันธพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับสมบูรณ) ทางเวบไซตของสมาคมฯ
ตั้งแตเดือนเมษายน 2554 เปนตนมา
- นายกสมาคมพรอมคณะกรรมการเขาเยี่ยมคารวะนายวรวัจน เอื้ออภิญญากุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงษ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ หองประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
- ผูแทนสมาคมเขารวมประชุมแสดงความยินดีกับนายวรวัจน
เอื้ออภิญญากุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และไดรวมยื่นขอเสนอกับสภาการศึกษาเอกชน ในนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาเอกชนในเรื่องการขอใหนักเรียนในโรงเรียน EP มีสิทธิไดรับการอุดหนุนอยางเทาเทียมกัน และการ
สนับสนุนโรงเรียน EP ใหสามารถแขงขันกับการเปดเสรีทางการคา ณ หองคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการเดนท
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
- ผูแทนสมาคมเขารวมเปนเกียรติ แสดงความยินดี และมอบกระเชาของขวัญในงาน
วันคลายวันสถาปนาสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร
สํานักงานสช. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
- ผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดนิทรรศการการศึกษา
นานาชาติ Thailand International Education Expo: TIEE 2010-2011 ณ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวง
พาณิชย จํานวน 6 ครั้ง และประชาสัมพันธการจัดงานดังกลาว
3.1.4 ดานความรวมมือกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
1) งานวันการศึกษาเอกชน 2553 - 2554
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนเขารวมแสดงนิทรรศการ
ภายในงาน “วันการศึกษาเอกชน พ.ศ.2553” ณ อาคารชาเลนเจอร 1 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 – 13
กุมภาพันธ 2553 และนิทรรศการถวายราชสดุดี “ดุจดั่งรมโพธิ์ทองของการศึกษาไทย” เพื่อแสดงถึงพระ
อัจฉริยภาพทางดานดนตรี ในงาน “วันการศึกษาเอกชนสูความเปนเลิศ เทิศไทองคราชัน” ณ อาคารชาเลนเจอร
3 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ 2554 จัดโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
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การศึกษาเอกชน (สช.) รวมกับ สภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ และสมาคมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชน
2) งานวันการศึกษาเอกชน 2555
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน นําคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก, โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา, โรงเรียนไผทอุดมศึกษา, โรงเรียนอยูเย็น
วิทยา, โรงเรียนอุดมศึกษา, โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ และโรงเรียนสารสาสนเอกตรา จํานวน 53 คน เขารวม
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติวันการศึกษาเอกชน 2555 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนิน กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 จัดโดย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
3) โครงการสัมพันธครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร “เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
องคราชัน กีฬาสัมพันธครูเอกชน”
- สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน และโรงเรียนเอกชน
EP
จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก เลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, อุดมศึกษา, อยูเย็นวิทยา,
ปาณยา พัฒนาการ, นฤมลทิน ธนบุรี, ไผทอุดมศึกษา, สองภาษาลาดพราว, เอกบูรพาวิเทศศึกษา, ฐานปญญา
อิงลิชโปรแกรม และสารสาสนเอกตรา เขารวมงานโครงการสัมพันธครูโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
“เทิดพระเกียรติ 84 พรรษาองคราชัน กีฬาสัมพันธครูเอกชน” ณ อาคารยิมเนเซียม 5 ศูนยกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
รวมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
4) กองทุนครูของแผนดิน
- สมาคมฯ ไดรวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “กองทุนครูของแผนดิน” จํานวน 10,000
บาท กองทุนดังกลาวจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถในการเปนครูตนแบบ เปนครูที่สอนดี เปนครูที่มีจิต วิญญาณเพื่อศิษย เพื่อเปนทุนในการศึกษา อบรม และวิจัยเพื่อความเปนเลิศของครู และเพื่อเปนทุนสนับสนุน
พัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัย และทุรกันดาร เมื่อเดือนกันยายน 2553
5) สภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
- เขารวมประชุมกับสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และผูแทนสมาคมที่
เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนทุกประเภท เพื่อหารือนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน จํานวน 12 ครั้ง โดย
ลาสุดไดรวมกับสภาการศึกษาเอกชนฯ เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม ศ.ดร.สุชาติ ธาดา
ธํารงเวช เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ไดยื่นจดหมายขอใหนักเรียน EP มีสิทธิไดรับการอุดหนุนเทาเทียมกัน
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โดยนําเสนอในรูปแบบคูปองการศึกษา และขอใหสนับสนุนโรงเรียน EP ใหสามารถแขงขันกับการเขามาของ
ประชาคม ASEAN
6) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- นายกสมาคมสมาคมรวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ณ หองประชุม 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 6 ครั้ง
- ผูแทนสมาคมเปนวิทยากรรับเชิญรวมอภิปราย หัวขอ
“World Class Education for
Global Citizen” ในการประชุมอบรมผูบริหารโรงเรียนเอกชน โครงการตามแผนฟนฟูระยะที่ 2 เพื่อดําเนินการ
จัดโครงการ Education Hub พัฒนาครู/ผูสอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2553
7) กรมเจรจาการคา กระทรวงพาณิชย
ผูแทนสมาคมเขารวมประชุมกับคณะผูแทนจากสภาการศึกษาเอกชนฯ ประกอบดวย
ผูแทนจากสมาคมที่เกี่ยวของกับโรงเรียนเอกชนทุกประเภท จัดโดยกรมเจรจาการคากระทรวงพาณิชย เพื่อให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําตารางขอผูกพันการเปดตลาดดานบริการของไทยกับประเทศอาเซียนเปนระยะๆ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปดตลาดตามวิสัยทัศนของอาเซียนในป 2558 โดยทุกประเทศในอาเซียนจําเปนตอง
ลด/เลิกมาตรการตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน และการใหบริการ อีกทั้งตองใหผูใหบริการอาเซียนเขามา
ประกอบธุรกิจในประเทศได โดยมีสัดสวนการถือหุนไดมากถึงรอยละ 70
เนื่องจากเปาหมายการเปดตลาดของอาเซียนจะตองเปดเสรีอยางกาวหนาเปนลําดับ
เพื่อใหเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) ทุกประเทศจะตองใหการ
ปฏิบัติตอประเทศสมาชิกเยี่ยงคนชาติ National Treatment (NT) นับเปนการเปดเสรีดานการศึกษาออกไปอยาง
กวางขวาง ซึ่งอาจเอื้อประโยชนใหประเทศนอกอาเซียน (Non Asian) เขามาลงทุนไดอยางเสรี รวมถึงการเขามา
จัดตั้งธุรกิจผานชองทาง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ( Thailand Board of Investment: BOI) อีก
ดวย
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่สามารถควบคุม
และจํากัดสิทธิของชาวตางชาติหรือมีขอกําหนดสิทธิคนตางชาติไมเทากับคนไทย ทั้งหมด 5 ฉบับ ไดแก
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 21, 22 และ 37, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑการจัดตั้งและดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ขอ 2 และ
ขอ 6, พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 12 และ
30, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและประเภท
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ศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และ 10 ซึ่งขณะนี้กรมเจรจาการคาฯ ไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา HNP Counsellors
Limited ใหทําหนาที่วิจัย “ความเรงดวนในการออกกฎหมายกํากับดูแลธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเปดเสรี
การคาบริการภายในป พ.ศ.2558”
สําหรับขอเสนอแนะในภาพรวมที่ผานมติความเห็นชอบของผูแทนโรงเรียนเอกชนทุก
ประเภท ที่ไดรวมกันเสนอตอกรมเจรจาการคาในทุกครั้งที่มีการประชุมหารือ คือ ตองการใหธุรกิจการศึกษา
เปนเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรสงวนไวสําหรับคนไทย ใหนักลงทุนตางชาติถือหุนไดเพียงรอยละ 49
และไมควรใหประโยชนกับนักลงทุนนอกประเทศอาเซียน (Non Asian) รวมถึงใหผูลงทุนปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการศึกษาทุกฉบับอยางเครงครัด นอกจากนี้ ยังขอใหกรมเจรจาการคาในฐานะเปนสื่อกลางในการ
เสนอขอตกลงกับรายประเทศ ไดศึกษาขอดีขอเสียของการเปดเสรีการศึกษาอยางรอบคอบทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 แถลงบัญชีรายรับ – รายจาย และบัญชีงบดุลของป 2552 – 2553
3.2.1 จํานวนสมาชิกสมาคม
ในปพุทธศักราช 2551 มีสมาชิกสามัญ จํานวน 70 ราย และสมาชิกสมทบ จํานวน 30
ราย ณ ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกในระบบทะเบียนแยกตามประเภทไดดังนี้
จํานวนสมาชิกสามัญ จํานวน 82 ราย
จํานวนสมาชิกสมทบ จํานวน 36 ราย
3.2.2 สรุปสถานะทางการเงินของสมาคมฯ ระหวางป 2552 – 2553
เงินฝากออมทรัพยธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) # 041 2 16529 4
= 481,925.63
งบดุล
ป 2552
ป 2553
สินทรัพยหมุนเวียน
481,925.63
499,528.21
รวมสินทรัพย
481,925.63
499,528.21
หนี้สินหมุนเวียน
3,344.80
3,261.16
สวนของสมาคม
478,580.83
496,267.05
รวมหนี้สินและสวนของสมาคม
481,925.63
499,528.21
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งบรายไดรายจาย
ป 2552

3.2.3 รับรองงบดุลประจําป 2552 – 2553
รายจายสูง
รายไดสูงกวา รายไดสูงกวา
รายไดสูงกวา
รายได
รายจาย
กวารายไดป
รายจายป
รายจาย
รายจายปนี้
นี้
กอน
สะสม
275,808.00
576,495.61 300,687.61
779,268.44 478,580.83

ป 2553
1,107,811.63 1,090,125.41
17,686.22 478,580.83 496,267.05
หมายเหตุ :
รายได ป 2552 คือคาบํารุงสมาชิก, เงินบริจาคเพื่อใชตามวัตถุประสงค, เงินสนับสนุนการจัดงาน, เงินสนับสนุน
การจัดทําหนังสือ และเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร
รายจาย ป 2552 คือจายเพื่อการกุศล, คาใชจายในการจัดงาน, คาใชจายสํานักงาน และภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
หมายเหตุ : รายจายป 2552 สูงกวารายได เนื่องจากสมาคมเบิกเงินที่รับบริจาคทูลเกลา 400,000 เงินไดจํานวนนี้
ไปรวมอยูในรอบบัญชีป 2551 แลว จึงไมไดนํามาแจงในป 52 ดังนั้น ตัวเลขเงินบริจาค ถือ เปนรายจายจึงดูสูง
กวารายไดป 52 สวนรายรับรายจายอื่นๆ จะเปนในสวนของงานวันการศึกษาเอกชนที่มีการรับจายในปเดียวกัน
(กรุณาเปดรายงานงบดุล ป 51 ในรายงานการประชุมสามัญประจําป 2551 หนา 22)
รายไดป 255 3 คือคาบํารุงสมาชิก, เงินบริจาคเพื่อใชตามวัตถุประสงค, เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม (ศึกษาดู
งาน) และเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายป 2553 คือจายเพิ่อการกุศลและสาธารณะประโยชน, คาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (ศึกษาดูงาน),
คาใชจายสํานักงาน และภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ : ทางสมาคมฯ จะรายงานงบดุลประจําป 2554 ในการประชุมใหญปถัดไป เนื่องจากขณะยังไมครบ
กําหนดรอบบัญชีของป 54 ในวันที่ 31 มี.ค.55
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลป 2552 และ 2553
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
คณะกรรมการชุดที่ 3 ไดครบวาระไปแลวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 จึงตองมีการ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหมอยางนอย 10 คน อยางมากไมเกิน 20 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เลือกประธานการดําเนินการเลือกตั้งจากผูเขาประชุมทั้งหมด
2) เลือกคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งจํานวน 2 – 3 ทาน
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3) ประธานและกรรมการดําเนินการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งโดยใหเสนอชื่อ
กรรมการและลงคะแนนเสียง เมื่อไดคณะกรรมการแลว ผูที่เลือกตั้งไดตอง
เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สําหรับตําแหนงอื่นๆ
ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ตามขอบังคับสมาคม ขอ 13
ขอบังคับสมาคม ขอ 13 “ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารกิจการของ
สมาคม มีจํานวนอยางนอย 10 คน อยางมากไมเกิน 20 คน คณะกรรมการนี้ไดมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุม
ใหญของสมาคม และใหผูที่ไดเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ เลือกตั้งกันเองเปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2
คน สําหรับตําแหนงกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ใหนายกสมาคมเปนผูแตงตั้ง ผูที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญเขาดํารงตําแหนงตาง ๆ ของสมาคมตามที่ไดกําหนดไว.....”
หมายเหตุ
: สมาชิกสามัญมีสิทธิออกเสียงไดคนละ 1 เสียง (โรงเรียนละ 1 เสียง)
มติที่ประชุม นายพิสุทธิ์ ยงคกมล นายกสมาคม กลาวอําลาตําแหนงและขอบคุณ
คณะกรรมการทุกทานที่ยืนหยัดทําหนาที่สมาคมฯ ดวยดีมาโดยตลอด และมีความสุขมากที่ไดรวมงานกับทุก
ทาน จากนั้นสมาคมฯ จึงไดดําเนินงานการเลือกตั้งกรรมการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ที่ประชุมมีมติให อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท ผูอํานวยการโรงเรียนขอนแกน
วิเทศศึกษา ทําหนาที่เปนประธานการเลือกตั้ง
2. ที่ประชุมมีมติรับรองใหดําเนินการเลือกตั้งโดยไมตองมีกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้ง โดยเห็นชอบให อ.รัตนาภรณ วัฒนศัพท เปนประธาน และ ดร.
บรรจง ชมภูวงศ เปนผูดําเนินรายการ
3. ที่ประชุมมีมติรับรองใหเสนอชื่อกรรมการจากที่ประชุมใหญ 15 ทาน โดยแต
ละทานที่ไดรับการเสนอชื่อมีคะแนนเสียงรับรองในที่ประชุมอยางนอย 5
เสียง
4. ที่ประชุมมีมติรับรองใหกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อและมีคะแนนเสียง
รับรองตามขอ 3 จํานวน 15 ทาน เปนกรรมการสมาคม จํานวน 4 9 เสียง จาก
ผูเขารวมประชุม 49 เสียง ซึ่งกรรมการชุดใหม 15 ทานนี้จะไปเลือกตั้งกันเอง
เปนนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน สําหรับตําแหนงอื่นๆ ใหนายก
สมาคมเปนผูแตงตั้ง
5. คณะกรรมการชุดใหม 15 คน มีรายนามดังตอไปนี้
1) นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
2) นางอัชฌา เสียงหลาย
3) ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
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4) นางรัตนาภรณ วัฒนศัพท
5) นางพริ้มพราย สุพโปฎก
6) นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร
7) นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล
8) นางธนวดี ธีรภัทรสกุล
9) นายนพดล ไกรวิชา
10) บาทหลวงชิตชนนท แสงประดับ
11) นายมนัส วงศภักดี
12) นางวารี ภัทราวณิชย
13) นายภักดี ฐานปญญา
14) นางลัดดา อ่ําสอาด
15) ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
6. คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ 15 คน มีมติเห็นชอบให นาย
พิสุทธิ์ ยงคกมล เปนนายกสมาคม, นางอัชฌา เสียงหลาย และดร.วรนุช ตรี
วิจิตรเกษม เปนอุปนายกสมาคม
7. นายกสมาคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง
กรรมการที่ปรึกษา เขามาเปนกรรมการเพื่อชวยงานอันจะมีขึ้นในอนาคต อีก
3 คน ดังนี้
1) ศาตราจารย ดร.อารี สัณหฉวี
2) ดร.สวางจิตต ชมไพศาล
3) ดร.บรรจง ชมภูวงศ
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายให นายพิสุทธิ์ ยงคกมล และ/ หรือเลขานุการเปน
ผูดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม โดยประสานงานกับสํานักงานเขตบางบอน
ในการแตงตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหมทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมตอไป
4.2 เลือกตั้งผูสอบบัญชี

ดวยที่ประชุมสามัญปครั้งที่แลว มีมติใหบริษัทเฟองทองการบัญชีและทนายความ โดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต พันตรีประชา ธรรมโชติ เลขทะเบียน 10 ทําการตรวจสอบบัญชีสมาคมดวยงบประมาณ
ปละ 3,000 บาท จึงเสนอใหผูสอบบัญชีจากบริษัทเดิมเปนผูตรวจสอบบัญชีตอไป
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มติที่ประชุม
เปนผูสอบบัญชีสมาคมตอไป

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหบริษัทเฟองทองการบัญชีและทนายความ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การสนับสนุนโรงเรียนเอกชน EP
1) การอุดหนุนการศึกษาใหกับเด็กไทย (นักเรียนโรงเรียน EP ไมไดรับเงิน
อุดหนุน) อาทิเชน คูปองการศึกษา และ โครงการ One Tablet per child ซึ่ง
ตามสิทธิรัฐธรรมนูญเด็กไทยทุกคนควรไดรับการอุดหนุนอยางเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนในเมืองหรือชนบท และไมวาจะเปนโดยรัฐหรือเอกชน
2) การสนับสนุนโรงเรียน EP ใหสามารถแขงขันกับการเขามาของอาเซียน ซึ่ง
โรงเรียน EP ถือเปนโรงเรียนที่มีความพรอมมีความสามารถในการแขงขัน
แตตามระเบียบสช.กําหนดใหโรงเรียน EP ไมไดรับเงินอุดหนุน ซึ่งหมายถึง
นักเรียนและครูโรงเรียน EPอยูในขายที่ไมไดรับการอุดหนุน และสิทธิดาน
สวัสดิการอื่นๆ ยังไมเทาเทียมกับภาครัฐ อาทิเชน โครงการเงินเดือนปริญยา
ตรี 15,000 บาท, การขึ้นเงินเดือนครูปรับฐาน5 % และเงินวิทยฐานะ 3,000
บาทเปนตน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสมาคมทําหนังสือชี้แจงประเด็นปญหา
ของโรงเรียน EP ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอทราบแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยขอทราบ
กําหนดระยะเวลาที่นักเรียน EP จะไดรับ Tablet, การจัดทําคูปองการศึกษา และแนวทางการอุดหนุนเงินเดือนครู
วุฒิปริญญาตรีใหมีรายไดขั้นต่ํา 15,000 บาทตอเดือนเทาเทียมกับภาครัฐ โดยมอบหมายใหสมาคมดํานินการเพื่อ
แจงผลใหสมาชิกทราบในลําดับตอไป
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

นายพิสุทธิ์ ยงคกมล

นางปภาอร ชุมเชิงรักษ ผูบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

