รายงานการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2552
ณ หองอาหารรถเสบียง สถานีรถไฟสามเสน กรุงเทพฯ
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เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมใหญสามัญประจําป 2551
ตามที่สมาคมฯ ไดมีบันทึกขอความที่ สอส.06/2552 แจงใหกรรมการทราบถึง
รายละเอียดเพือ่ เติม ในการขอสํารองที่นั่งเฉพาะโรงเรียนของกรรมการ โรงเรียนละ 3 คน ซึ่ง
ทางสช.เห็นชอบและใหความอนุเคราะห โดยเมื่อทานตอบรับการเขารวมประชุมจํานวน 3 คน ไป
ยังสช. กรุณาระบุในหนังสือตอบรับวาทานเปนโรงเรียนของคณะกรรมการ APEP ดวย
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังไดขอสํารองที่นั่งในการประชุมสัมมนาไวสําหรับคณะกรรมการ
และผูติดตาม จํานวน 33 ที่นั่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ในรอบป 2550 – 2551
1. จํานวนโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนโครงการ EP
ในปการศึกษา 2552 มีโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนโครงการ English Program รวม
แลวทั้งสิ้น 153 โรงเรียน แบงเปนสายสามัญ 147 โรง (สวนกลาง 68 โรง สวนภูมิภาค 79
โรง) และสายอาชีวศึกษา 6 โรง (สวนกลาง 1 โรง สวนภูมิภาค 6 โรง) มีจํานวนโรงเรียน
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 7.74 เปอรเซ็นต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2. จํานวนสมาชิกสมาคม
รายงานจํานวนสมาชิกทั้งหมดเปรียบเทียบจากปที่ผานมา ณ ปจจุบนั มีจํานวน
สมาชิกในระบบทะเบียนแยกตามประเภทไดดังนี้
Â จํานวนสมาชิกสามัญ
จํานวน
68
ราย
Â จํานวนสมาชิกสมทบ
จํานวน
30
ราย
Â จํานวนสมาชิกกิตติมศักดิ์
จํานวน
ราย

3. งบดุลประจําป 2550 – 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
งบรายไดรายได
รายจาย
รายไดสงู กวา รายไดสงู กวา รายไดสงู กวา
รายจาย
รายจายปนี้ รายจายป
รายจายสะสม
กอน
152,761.55 133,891.66
18,869.89 583,353.55 602,223.44
ป 2550
ป 2551

903,753.56*

726,708.56

177,045.00

602,223.44

779,268.44

หมายเหตุ : *รายไดของป 2551 มาจาก คาอบรมครูตางชาติ 547,500 บาท และจายใหกับวิทยากรผู
จัดอบรม 664,319.72 บาท และเงินบริจาคสมทบทุน 400,000 บาท
งบดุล
ป 2550
ป 2551
% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพยหมุนเวียน
605,734.60
782,844.78
29.23
รวมสินทรัพย
605,734.60
782,844.78
29.23
หนี้สินหมุนเวียน
3,511.16
3,576.34
1.85
สวนของสมาคม
602,223.44
779,268.44
29.39
605,734.60
782,844.78
29.23
รวมหนี้สินและสวน
ของสมาคม
ณ ปจจุบนั สมาคมมีเงินคงเหลือในบัญชี หลังจากหักคาอบรม และเงินทูลเกลาฯ ถวายแลว
รวมทั้งสิ้น 392,846.48 บาท (สามแสนเกาหมื่นสองพันแปดรอยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยที่ประชุมมีมติใหรายงานเพิม่ เติมในวันประชุมใหญ ดังนี้
- ที่มาของรายได
- ที่มาของรายจาย
- แนบรายการงบดุลในเอกสารการประชุม
- ขอรับรองงบดุลจากที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมกี ารแกไขใดๆ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การเลือกตั้งกรรมการสมาคม
คณะกรรมการชุดปจจุบันไดครบวาระไปแลวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 จึงตองมี
การเลือกตั้งกรรมการชุดใหมอยางนอย 10 คน อยางมากไมเกิน 20 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให ดร.นันทิวฒ
ั น เปนผูดําเนินรายการ เลือกกรรมการอาวุโสในที่
ประชุม (ไมใชกรรมการสมาคม) เปนประธานการดําเนินการเลือกตั้งจากผูเขาประชุมทั้งหมด เพื่อ
เสนอขอเลือกตั้งกรรมการจากในที่ประชุม 10 คน สวนกรรมการที่เหลืออีก 10 คนใหนายกสมาคม
เปนผูเลือก

3.2 การแกไขกฎขอบังคับสมาคมฯ
1. แกไข ขอ 7 คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคม (รายละเอียดตามบันทึกสมาคม)
ฉบับเกา
ฉบับใหม
7.1 สมาชิกสามัญจะตองเสีย
7.1 สมาชิกสามัญจะตองเสีย
- คาลงทะเบียนครั้งแรกโรงเรียนละ 3,000 บาท - คาลงทะเบียนครั้งแรกโรงเรียนละ 100 บาท
- คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ 2,000 บาท
- คาบํารุงสมาคมเปนรายปๆ ละ 500 บาท
7.2 สมาชิกสมทบจะตองเสียคาบํารุงสมาคมเปน 7.2 สมาชิกสมทบจะตองเสียคาบํารุงสมาคมเปน
รายปๆ ละ 100 บาท
รายปๆ ละ 100 บาท
7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาลงทะเบียน 7.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาลงทะเบียน
และคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
และคาบํารุงสมาคมแตอยางใดทั้งสิ้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไมเปลี่ยนแปลงขอบังคับสมาคมฯ ดังกลาว โดยเสนอหนทางแกไข
ปญหา ดังตอไปนี้
- สมาคมฯ ควรมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยการรณรงคใหสมาชิกเห็นความสําคัญของสมาคม
ฯ เพิ่มมากขึน้
- สมาคมฯ ควรรายงานผลการดําเนินงานตางๆ ในกิจกรรมที่สมาคมฯ เขาไปมีสวนรวม ซึ่ง
เกี่ยวของกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ อันเอื้อประโยชนใหสมาชิกอยางสม่ําเสมอ
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการเขามาดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก การจัดทําวารสาร, ศึกษา
กฎหมาย, รายงาน พ.ร.บ. และ Newsletter online เปนตน
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
4.1 เรื่องเสนอในที่ประชุมใหญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหสมาคมฯประสานงานไปยังสช. ดังนี้
1. พิธีเปดการประชุม
- ใหนายกสมาคมฯ เปนผูกลาวรายงานในฐานะที่มีสวนรวมในการจัดประชุมสัมมนา
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมกลุมผูบริหาร (กลุม 2)
- ประสานไปยังสช. เพื่อขอนําเสนอการประชุมในรูปแบบการอภิปรายตอบขอซักถาม
ประเด็นการประกันคุณภาพ, การบรรจุครูตางชาติ รวมกับผูแทนของสมาคมฯ และปดทาย
ดวยการประชุมใหญ ซึ่งใชเวลาเฉพาะชวงเชา 9.00-12.00 น.เทานั้น หลังเสร็จสิ้นภาคเชาผู
รวมประชุมทุกทานจะไดเขารับฟง Dr Lin บรรยายในชวงสุดทาย จนกระทั่งปดการ
ประชุมสัมมนา
3. การหารายไดเขาสมาคมฯ

- เปดโอกาสใหรานคาตางๆ มาออกรานขายหนังสือ และสือ่ การเรียนการสอนในงาน เพื่อ
เปนการหารายไดเขาสมาคมฯ
ปดประชุม เวลา 14.30 น.
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.ชัญญา ทาละไล
ผูบนั ทึกรายงานการประชุม
นายพิสทุ ธิ์ ยงคกมล
ผูต รวจรายงานประประชุม

