จดหมายชี้แจง เพื่อตอบข้อสงสัยและความไม่มั่นใจในการจัดการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นาย โสภณ กมล รับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นระยะเวลา 2 เดือน 25 วัน
1. ยกเลิกหนังสือเรียนในโรงเรียน ใช้บริษัทพวกพ้องรับงาน นักเรียนเตรียมอุดมไม่มีหนังสือเรียนจนสอบกลางภาค
ผ่านไปเพิ่งจะได้เล่มหนังสือ นี่คือโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศจริงหรือ
ตอบ กรณีหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปัญหาของการจัดทาหนังสือแบบเรียนไม่ทันการเปิดภาคเรียนนั้น
เกิดขึ้น ก่อนที่ผู้อานวยการท่านปัจจุบันจะเข้ารับตาแหน่ง (เดือนสิงหาคม) และไม่ได้มีสาเหตุมาจากการตกลงกับ
สานักพิมพ์หนึ่งสานั กพิมพ์ใดโดยเฉพาะตามที่มีการกล่ าวถึง แต่เป็นปัญหาจากระบบการทางานในเรื่อ งการ
เบิกจ่ายที่ทุกอย่างจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอดจึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
2. สั่งให้ทุกห้องเรียนเก็บเงินผ้าป่า ใบเสร็จอยู่ตรงไหน เงินเข้ากระเป๋าใคร
ตอบ ตั้งแต่ผู้อานวยการคนปัจจุบัน ย้ายมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนยังไม่เคยทอดผ้าป่าการศึกษาเลย ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้
3. ขอเอกสารห้องทะเบียน รอไม่ต่ากว่า 1 เดือน ไร้เงาผอ.มาทางาน เอกสารโรงเรียนลงนามโดยรองฯ แทนที่จะเป็น
ผอ. ตั้งแต่มาเป็นผอ. มาทางานถึงครึ่งหนึ่งของเวลาราชการหรือไม่
ตอบ ผู้อานวยการโรงเรียนท่านปัจจุบัน มาปฏิ บัติหน้าที่ในโรงเรียนตามปกติจะมาถึงโรงเรียน เวลา 05.30 น.
และจะแวะรั บประทานอาหารที่โ รงเรีย นอาหารใหญ่ทุกเช้า และทักทายนักเรียน และจะเดินดูนักเรียนรอบ
โรงเรี ย นวัน ละหลายรอบไม่เคยใช้ร ถกอล์ ฟเลย จะไปราชการที่อื่นน้อยมาก และถ้าหากไปแล้ ว ก็จะกลั บมา
โรงเรียนทุกครั้ง เรื่องการเอกสารของห้องทะเบียนท่านผู้อานวยการจะเข้ามาเซนเอกสารทุกเช้า เอกสารจะออก
วันต่อวัน ตั้งแต่มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้อานวยการจะเป็นผู้ลงนามเอกสารด้วย
ตนเองเสมอ นอกเสียจากจะไปราชการที่ต่างจังหวัดจะเป็นรองผู้อานวยการที่รักษาการแทนผู้อานวยการ ณ เวลา
นั้น
4. สั่งให้ครูโรงเรียนเตรีย มอุดมไปดูงานที่บ างปะกอกวิทยาคม แล้วบอกว่านี่คือต้นแบบการศึกษา ดูถูกครูว่าโง่
เหยียดเพศที่สาม ดูถูกโรงเรียน จิตใจตาทราม
ตอบ การไปศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนบางประกอกนั้น ท่านผู้อานวยได้มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุและการเงินเท่านั้นที่ไป
ศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรถตู้ และการทาเอกสารให้มีความชัดเจนมากขึ้น ผู้อานวยการไม่เคยดูถูก
ครูว่าโง่ เหยียดเพศที่สาม และดูถูกโรงเรียน ผู้อานวยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยึดหลักว่าครูคือ
แบบอย่างที่ดมี ีค่ายิ่งกว่าคาสอน
5. มีคาสั่งให้ยุบสายวิทย์ภาษา แล้วเปิดวิทย์พม่า วิทย์ลาว วิทย์เขมรแทน
ตอบ ผู้อานวยการกาลังอยู่ระหว่างการทาเข้าใจและศึกษาหลักสูตรของโรงเรีย นเตรียมอุดมศึกษา ว่ามีหลักสูตร
อะไรเด่นบ้าง ซึ่งผู้อานวยการยังศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนไม่ครบเลย จะไปสั่งยุบได้อย่างไร
6. สั่งรื้อกระดานดาในห้องเรียนแล้วจ้างบริษัทของพวกตัวเอง (แบบที่เคยทาที่บางปะกอกวิทยาคม) มาเปลี่ยน
กระดานในห้องเรียนเป็นจอคอมพิวเตอร์
ตอบ ยังไม่ได้ทาโครงการในแผนปฏิบัติการ ในการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องนี้เลย
7. ตั้งงบเปลี่ยนแอร์ในโรงเรียนใหม่ ทั้งที่ห้องเรียนมีแอร์แล้ว เคยเห็นแอร์เครื่องละแสนไหม
ตอบ แผนปฏิบัติการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทาเป็นภาคเรียน และแผนปฏิบัติการภาคเรียนที่ 2/2561 ยังไม่มี
โครงการที่จะซื้อแอร์ และแผนปฏิบัติการภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้ไม่ได้ดาเนินการเลย
แล้วจะซื้อแอร์เครื่องละแสนไปติดตั้งที่ไหน

8. ยกเลิกห้องกิฟเลข กิฟวิทย์ กิฟภาษา เปลี่ยนเป็นโครงการ EP, TEP โปรแกรม
ตอบ ผู้อานวยการกาลังอยู่ระหว่างการทาเข้าใจและศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ว่ามีหลักสูตร
อะไรเด่นอะไรบ้าง ซึ่งผู้อานวยการยังศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนไม่ครบเลย ห้องกิฟเลข กิฟวิทย์ กิฟภาษา ถือ
เป็นจุดเด่นของโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมาตลอด จะไปสั่งยุบได้อย่างไร
9. กรณีการจัดการเรียนภาษาที่ ๓
ตอบ ปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความสาคัญมากขึ้นในการดารงชีวิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงเห็นว่าการ
เรี ย นรู้ ด้ า นภาษาอาเซี ย น จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง กั บ การประกอบอาชี พ ของนั ก เรี ย นในอนาคต โดย
ศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ ฉ่าเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด ได้มีการนาเสนอประเด็นดังกล่าวในการประชุมสมาคม
ผู้ปกครองและครู ผู้อานวยการจึงนามากล่าวถึงประโยชน์และความน่าสนใจให้กับครูทุกท่านได้ทราบข้อมูลคร่าวๆ
ในที่ประชุมครู โดยยังไม่ได้มีการระบุว่า ภาษาต่างประเทศที่ ๓ จะถูกกาหนดในส่วนใดของหลักสูตร เป็นเพียงแค่
การนาเสนอว่าจะมีการแนะแนวและจัดประชุมชี้แจงถึงความสาคัญของภาษาอาเซียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ ได้รับรู้และซักถามหากมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะ โดยศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ ฉ่าเฉลิม แสดงความ
ประสงค์ที่จะเป็นวิทยากรในการจัดประชุมชี้แจงด้วยตนเอง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ
หอประชุมใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
10. กรณีเรื่องโครงการหลักสูตรนานาชาติ
ตอบ กระทรวงศึกษาธิการ มีน โยบายให้ โ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และมี
คุณภาพสูง จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งกระบวบการต่างๆในการดาเนินงาน อยู่ในข้อตกลงที่
ชัดเจนว่า จะแยกกับ การจั ด การเรี ย นการสอนภาคปกติ อย่ างชั ดเจน ดังนั้นจึงจะไม่เ กิดผลกระทบใดใดกั บ
มาตรฐาน คุณภาพและการบริหารงานในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนภาคปกติซึ่งมีคุณภาพสูงอยู่แล้ว เป็นที่
ทราบกันว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสังกัด เป็นโรงเรียนนาร่องเพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องที่มาจากเขตพื้นที่การศึกษาถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 และอยู่ระหว่าง
นัดหมายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชุมหารือให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้จดหมายชี้แจงฉบับนี้ มีความประสงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เข้าใจบริบทที่แท้จริง และไม่
สับสนกับประเด็นต่างๆที่อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีกับชื่อเสียงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่น
และมั่น ใจว่าการบริ ห ารจั ดการโรงเรี ย นเตรี ย มอุดมศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกียรติย ศ ชื่อเสี ยง คุณภาพและ
ศักยภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตลอดระยะเวลา ๘๐ ปีที่ผ่านมาและตลอดไป ดังนั้นข้อกล่าวหาที่กล่าวมา
ทั้งหมดไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้ น หากมีข้อสงสัยให้เข้ามาสอบถาม ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงได้ ที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ทุกวันในวันและเวลาราชการ
นายโสภณ กมล
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

