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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2562 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันพฤหสับดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งบานเยน็ ตึกมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
รายนามผู้เข้าประชุม 
 ผู้เข้าประชุมจํานวน 40 คน (ดังรายชื่อซ่ึงจัดพิมพ์อยู่ท้ายรายงานนี้) 

ประธานการประชุม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

เปิดประชมุเวลา 13.35 น. 

วาระที่ 1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ์  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ต่อที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมซึ่งไม่มีการแก้ไข 

วาระที่ 2 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2562 วาระที่ 7 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดยที่ประชุมใหญ่ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ แต่
เนื่องจากในที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถึง 30 ท่านตามข้อบังคับ ที่ประชุมใหญ่สามัญ จึงมีมติให้จัดการประชุม
ใหญ่วิสามัญขึ้นอีกครั้งหน่ึง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบังคับ ทั้งนี้ขอมอบหมายให้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ แจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับที่เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ แจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับต่อที่ประชุม โดยที่ประชุมได้มี
การอภิปรายอย่างกว้างขวางและเสนอความเห็น โดยสรุปให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้ 
 
 
 
หมวดที่ ๑ ข้อความทั่วไป 
ข้อ ๒ สํานักงาน 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

สํานักงานของสมาคมอยู่ภายใน
บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สํานักงานสมาคมตั้งอยูท่ี่ คณะ
วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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หมวดที่ ๒ สมาชิกภาพ 
ข้อ ๔ ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภทคือ 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 
ก. สมาชิกกิตตมิศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้
ทรงเกยีรติคุณในวิทยาศาสตร์สาขาใด
สาขาหน่ึง ซึง่คณะกรรมการได้ลงมติ
เชิญใหเ้ป็นสมาชิก 

ก. สมาชิกกิตตมิศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้
ทรงเกยีรติคุณในวิทยาศาสตร์สาขาใด
สาขาหน่ึง ซึง่คณะกรรมการได้ลงมติ
เชิญใหเ้ป็นสมาชิก ได้แก่ องคส์มาชิก
กิตติมศักด์ิและสมาชิกกิตติมศักด์ิ

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ง. สมาชิกอุปการะ ได้แก่ บุคคล ผู้
ยินดีส่งเสริมกิจการวทิยาศาสตร์ 
สาขาใดสาขาหนึ่ง หรอื หลายสาขา 
ซึ่งได้สละทรัพย์สินเป็นการอุปการะ 
กิจการของสมาคมฯ และสมาคมฯ ได้
ต้อนรับไว้เป็นสมาชิก 

ง. สมาชิกอุปการะ ได้แก่ บุคคล หรือ
องคก์รที่ยินดี ส่งเสริมกจิการ
วิทยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึง่ หรอื
หลายสาขา ซึ่งได้สละทรัพย์สินเป็น
การอุปการะกิจการของสมาคมฯ และ
สมาคมฯ ได้รับไว้เป็นสมาชิก 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 
จ. สมาชิกนิติบคุคล เช่น หน่วยงานใน
สังกัดราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ เอกชน 
หรือองค์กรในรปูของห้องสมุด สมาคม 
มูลนิธิ คณะบุคคลต่าง ๆ ฯลฯ ที่สนใจ
ในวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้สมัครเข้าเป็
นสมาชิก ตามระเบียบ ของสมาคมฯ 
และสมาคมฯ ได้รับไว้เป็นสมาชิก 

จ. สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงานใน
สังกัดราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เอกชน 
หรือองค์กรในรูปของห้อง สมุด สมาคม 
มูลนิธิ คณะบุคคล ต่างๆ ฯลฯ ที่สนใจ
ในวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้สมัครเข้าเป็น 
สมาชิกตามระเบียบของสมาคมฯ และ
สมาคมฯ ได้รับไว้เป็นสมาชิก 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อ ๖ ค่าบํารุง 
ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ
สมาชิกนิติบุคคล ชําระค่าบํารุงเป็น 
รายปี หรือตลอดชีพ อัตราค่าบํารุงให้
กําหนดโดยที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีของสมาคมฯ  
หมายเหตุ  สมาชิกภาพของสมาชิก
ประเภทชําระเป็นรายปี ส้ินสุดใน 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ
สมาชิกนิติบุคคล ชําระค่าบํารุงเป็น 
รายปี หรือตลอดชีพ อัตราค่าบํารุงให้
กําหนดโดยที่ประชุมใหญ่สามัญของ
สมาคมฯ 
หมายเหตุ  สมาชิกภาพของสมาชิก
ประเภทชําระเป็นรายปี ส้ินสุดในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ของทกุปี

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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ข้อ ๗ สิทธิของสมาชิก 
ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ค. สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิได้รับ
วารสารวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย
ของสมาคมฯ โดยไม่ต้องเสียค่าบํารุงอีก 

ค. สมาชิกทุกประเภท มีสิทธิได้รับ
วารสารวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องเสีย 
ค่าบํารุงอีก 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ง. สมาชิกที่ประสงค์จะรับวารสาร 
Science Asia ของสมาคมฯ ต้อง
ชําระค่าบํารุงเพิ่ม โดยอัตราค่าบํารุง
ขึ้นกับประเภทสมาชิก และกําหนด
โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีของ
สมาคมฯ 

ง . สมาชิกที่ประสงค์จะรับวารสาร 
ScienceAsia ของสมาคมฯ ต้อง
ชําระค่าบํารุงเพิ่มโดยอัตราค่าบํารุง
ขึ้นกับประเภทสมาชิกและกําหนดโดย
ที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม 
 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

 ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นว่าสิทธพิเิศษของสมาชิกนอกจากการเขา้ร่วมประชุมวิชาการแล้ว ควรเปิดกว้างเพื่อ
กิจกรรมอื่นๆทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจงึเสนอให้เพิ่มกิจกรรมอื่นของสมาคมด้วย ที่ประชุมจึงให้ข้อสรุปในการ
แก้ไขขอ้บังคับขอ้ จ. ดงันี ้
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

จ. สมาชิกตลอดชีพมีสิทธิเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ ใน
อัตราพิเศษ 

- จ. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมี
สิทธิเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ หรือ
กิจกรรมอื่นของสมาคมฯ ในอัตราพิเศษ 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ซ. สมาชิกสามัญตลอดชีพเท่านั้นมี
สิทธิ ได ้รับเ ลือกตั้ ง เป ็นกรรมการ
บริหารสมาคมฯ 

- ซ. สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ฌ. สมาชิกตลอดชีพเท่าน้ันมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
บริหารสมาคมฯ 

- ฌ. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ มี
สิทธิ ออก เ สียงลงคะแนนเ ลือกตั้ ง
กรรมการบริหารสมาคม ฯ 

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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หมวดที่ ๓ วิธีบริหารสมาคม  
ข้อ ๙  ให้มีกรรมการบริหารกิจกรรมของสมาคมฯ ขึ้นคณะหน่ึง โดยมีวาระและการดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ก. คณะกรรมการบริหาร มีองค์ 
ประกอบดงัน้ี 
(๑) นายกสมาคมฯ ซึ่งมาจากว่าที่
นายกสมาคมฯ ในคณะกรรมการ
บริหารชุดที่เพิ่งพ้นวาระ หรือนายก
สมาคมฯ ในคณะกรรมการบริหารชุด
ที่เพิ่งพ้นวาระ ที่คณะกรรมการสรร
หาว่าที่นายกสมาคมฯ เห็นควรเสนอ
ให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ
ได้ รั บความ เห็นชอบรับรอง ในที่ 
ประชุมใหญ่สามัญประจําปีของปีที่มี
การเลือกตั้ง 

ก. คณะกรรมการบริหาร มีองค์ 
ประกอบดงันี้  
-  
 
 
หรือนายกสมาคมฯ ในคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ชุ ด ที่ เ พิ่ ง พ้ น ว า ร ะ  ที่
คณะกรรมการสรรหาว่ าที่ นายก
สมาคมฯ เห็นควรเสนอให้ดํารง
ตําแหน่ง อีกวาระหน่ึงและได้รับความ
เห็นชอบรับรองในที่ประชุมใหญ่
สามัญของปีที่มีการเลือกตั้ง 

 
 
(๑) นายกสมาคมฯ ซึ่งมาจากวา่ที่นายก
สมาคมฯ (ดูรายละเอยีด ขอ้ ๑๐ (ฌ) 
 
- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
  

 ตามข้อบังคับข้อ (๕) เดิม ระบุว่าผู้ที่นายกสมาคมฯ เลือกจากสมาชิกสมาคมฯ อีก ๕ คน ซึ่ง ได้รับความ
เห็นชอบ จากผู้ที่สมาชิกเลือกตั้งในข้อ ๙ ก.(๒) แล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริหารเห็นว่ากรรมการที่ได้มาจาก
การเลือกตั้งจํานวน 20 คน ซึ่งมาจากหลากหลายสาขาและอาจไม่ครบถ้วนกับสาขาที่สมาคมฯ จัดกิจกรรม จึงเสนอให้
แก้ไขข้อบังคับให้นายกสมาคมฯ สามารถเลือกสมาชิกจากเดิม 5 คน เพิ่มเป็นไม่เกิน 10 คน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก
ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถเข้ามาช่วยงานของสมาคมได้ 
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสัดส่วนของกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง 
และโดยตําแหน่ง ทําให้กรรมการบริหารเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อองค์ประชุม สมาชิกมีความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย ดังน้ันนายกสมาคมฯ ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงขอให้มีการลงคะแนนลับว่าจะทําการเพิม่จํานวนเป็นไม่
เกิน 10 คน หรือจะยังข้อบังคับเดิม คือ ไม่เกิน 5 คน    

ที่ประชุมได้ทําการลงคะแนน โดยมีผู้ลงคะแนน ณ ขณะนั้นจํานวน 34 คน โดยคะแนนที่ได้ คือ  
 จํานวนไม่เกิน 5 คน  19 คะแนน 
 จํานวนไม่เกิน 10 คน  14 คะแนน 
 งดออกเสียง   1  คะแนน 
 ที่ประชุมจึงให้ข้อสรุป ในการแก้ไขข้อบังคับ ๙. ก (๕) ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

(๕) ผู้ที่นายกสมาคมฯ เลือกจาก
สมาชิกสมาคมฯ อีกไม่เกิน ๕ คน ซึ่ง 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่สมาชิก
เลือกตัง้ในข้อ ๙ ก.(๒) แล้ว  

คงเดิม คงเดิม 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

(๖) ผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในสมาคมฯ ซึ่ง 
ที่ประชุมใหญ่กาํหนดให้เป็น
กรรมการบริหารโดยตําแหน่ง 
(เอกสารแนบทา้ย) 

๖) ผู้มีตําแหน่งหน้าที่ในสมาคมฯ ซึ่งที่
ประชุมใหญ่ กําหนดให้เป็นกรรมการ 
บริหารโดยตําแหน่ง  
 

- 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ข. ให้นายกสมาคมฯ เลือกกรรมการ 
บริหารเพื่อดํารงตําแหน่งหน้าที่ อุป
นายก  เลขาธิ การห น่ึ งคน  รอง
เลขาธิ ก า ร  เ ห รัญญิก  ห น่ึ งคน 
ประชาสัมพันธ์ และนายทะเบียน 
นายกสมาคมฯ อาจแต่ งตั้ ง ผู้ช่ วย
ตําแหน่งต่างๆ ได้อีกตามความ จําเป็น
โดยมีจํานวนรวมไม่เกิน ๑๐ คน และ
ไม่มีสถานภาพเป็นกรรมการบริหาร 

- ข.ให้นายกสมาคมฯ เลือกกรรมการ 
บริ ห า ร เพื่ อ ดํ า ร ง ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่  
อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายก
สมาคมฯ อาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยตําแหน่ง
ต่างๆ ได้อีกตามความจําเป็นโดยมี
จํานวนรวมไม่เกิน ๑๐ คน และไม่มี
สถานภาพเป็นกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อ ๑๐ ให้กําหนดวิธีการเลือกกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
 เดิมข้อบังคับข้อ ๑๐ ง ระบุว่า ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศชื่อพร้อมทั้งประวัตย่อของสมาชิกไม่ต่ํากว่า 
๔๐ คน ที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยให้มีรายช่ือกรรมการบริหารชุดเดิมอยู่ ร่วมด้วย ในจํานวน
ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ให้สมาชิกทราบภายในเดือนมิถุนายน ของ ปีที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารฯ ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ผ่านมาการจํากัดจํานวนให้มีกรรมการบริหารชุดเดิมอยู่ร่วมด้วยไม่เกิน 1 ใน 3 
ของจํานวน 40 คน ทําให้หาผู้สมัครใหม่ค่อนข้างยาก จึงเสนอให้เป็นจํานวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวน ทั้งส้ิน 40 คน 
 ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นว่า การจํากัดจํานวนของผู้สมัครที่เป็นกรรการชุดเดิมนั้น อาจมีกรรมการชุดเดิมที่มี
ความสนใจอยากช่วยงานของสมาคมฯ บางท่านเสียสิทธิ์ หากมีการสมัครเกินจํานวนที่มีการกําหนดไว้ ดังนั้นจึงเสนอ
ให้ไม่มีการจํากัดจํานวนจะเป็นการดีกว่า 
 ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และให้ข้อสรุปในการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ ๑๐ ง ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ง. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศ
ชื่อพร้อมทั้งประวัตย่อของสมาชิกไม่
ต่ํากว่า ๔๐ คน ที่สมควรจะได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยให้มี
รายชื่อกรรมการบริหารชุดเดิมอยู่ 
ร่วมด้วย ในจํานวนไม่เกิน ๑ ใน ๓ 
ให้สมาชิกทราบภายในเดือนมิถุนายน 
ของปีที่มีการเลือกตั้ง  

- ง. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศช่ือ 
พร้อมทั้งประวัติย่อของสมาชิกไม่ต่ํา
กว่า ๔๐ คน ที่สมควรจะได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริหาร 
 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

จ .  สมาชิกสามัญ และหรือ สมาชิก
สมทบ จะเสนอชื่อของสมาชิกที่สมควร
จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
เพิ่มเติมอีกก็ได้ สมาชิก ทุก ๕ คนทํา
คําร้องร่วมกันเสนอได้ ๑ ชื่อ โดยส่งคํา
เสนอช่ือพร้อมทั้ งประวัติย่อให้ถึ ง
สํานักงานเลขาธิการภายในเดือน
กรกฎาคมของปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สามัญ หรือสมาชิกสมทบคนหน่ึง ๆ จะ
ทําคําร้องร่วมกับสมาชิกสามัญ หรือ
สมาชิกสมทบอื่น เพื่อเสนอช่ือสมาชิก
สามัญ ที่ควรจะได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริหาร ได้เพียงสมัยละชื่อ 
เท่าน้ัน 

จ. สมาชิกสามัญ และหรือ สมาชิก
สมทบอาจเสนอชื่อสมาชิกสามัญ ที่
สมควรจะได้ รับการ เ ลือกตั้ ง เป็น
กรรมการบริหาร ได้เพียงสมัยละ ๑ 
ชื่อเท่าน้ัน โดยมี สมาชิกรับรอง ๕ 
คน ต่อชื่อ  โดยเสนอช่ือพร้อมทั้ ง 
ประวัติย่อ ให้ถึงสํานักงานสมาคม 
ภายในเดือนมิถุนายนของปีที่มีการ
เลือกตั้ง 
 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ช. ให้เป็นหน้าที่ของสํานักเลขาธิการ
จัดส่งบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมด้วย
รายช่ือและประวัติย่อของสมาชิก
สามัญที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริหาร ตามที่ระบุไว้ใน
วรรค ง. และ ฉ. ไปให้สมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบทุกคนภายในเดือน
กันยายนของปีที่มีการเลือกตั้ง 

ช. ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานสมาคม 
จัดส่งบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมด้วย
รายช่ือและประวัติย่อของ ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งไปให้สมาชิกสามัญและสมาชิก
สมทบทุกคน ภายในเดือนกรกฎาคม
ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ซ. กําหนดให้สัปดาห์ที่สองของเดือน
ตุลาคมของปีที่ มีการเลือกต้ัง เป็น 
ช่วงปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง และให้
สํานักเลขาธิการรวบรวมบัตรเสนอต่อ
คณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อตรวจ สอบ
รับรองและนับคะแนน และรายงานผล
การเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญใน
เดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน 

ซ. ให้สํานักงานสมาคมรวบรวมบัตร
ล ง ค ะ แนน เ สี ย ง เ ส น อ ต่ อ คณะ 
กรรมการเลือกต้ัง เพื่อนับคะแนน
และ รายงานผลการเลือกต้ังในวัน
ประชุมใหญ่สามัญ 
 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ฌ. การสรรหาว่าทีนายกสมาคมฯ นั้นให้
ดําเนินการ ให้เสร็จ ๑ ปี ก่อน การหมด
วาระของคณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบริหาร เสนอช่ือกรรมการ
สรรหาจํานวน ๕ คน ประกอบด้วยผู้ที่
เคยดํารง ตําแหน่งนายกสมาคมฯ หรือ
อุ ปนายกสมาคมฯ  ๑  คน   ผู้ แทน
กรรมการบริหาร ๑ คน ผู้แทนจากกลุ่ม
สาขาวิชาการและสาขาภูมิภาค ๑ คน
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๒ คน 
เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ
รับรองในที่ประชุมใหญ่สามัญในเดือน 
ตุลาคมหรือพฤศจิกายนของปีที่ไม่มีการ
เลือกต้ัง  
  การสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ นั้นให้
ดําเนินการตามวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด  และเมื่อคณะกรรมการ
สรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ ได้แล้ว ให้
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ  ในกรณีที่กรรมการสรร
หาว่าที่นายกสมาคมฯ เห็นว่านายก
สมาคมฯ ที่จะพ้นวาระมีความ เหมาะสม
ที่จะได้ดํารงตําแหน่ง ต่อเป็นวาระที่ ๒ 
และ ได้รับความเห็นชอบรับรองจากคณะ
กรรมการบริหารก็ให้ ผู้นั้นเป็นนายก
สมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ 
วาระต่อเนื่องกัน และในกรณีดังกล่าวไม่
ต้องมีว่าที่นายกสมาคมฯ ในวาระแรก 

- ฌ. การสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ นั้น 
ให้ดําเนินการให้เสร็จก่อนการหมด
วาระของคณะกรรมการบริหาร โดย 
คณะกร รมก า รบริ ห า ร เ สนอชื่ อ
ก ร รมการสรรหาจํ านวน  ๕  คน 
ประกอบด้วยผู้ที่ เคยดํารงตําแหน่ง
นายกสมาคมฯ หรืออุปนายกสมาคมฯ 
๑ คน ผู้แทนกรรมการบริหาร ๑ คน 
ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาการ หรือ
สาขาภูมิภาค ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก ๒ คน เพื่อให้สมาชิก
สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบรับรองในที่
ประชุมใหญ่สามัญของปีที่ไม่มีการ
เลือกต้ัง  
   การสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ นั้น
ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม วิ ธี ก า ร ที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด  และ
เมื่อคณะกรรมการสรรหาว่าที่นายก
สมาคมฯ ได้แล้ว  ให้นําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
แล้วให้ที่ประชุมใหญ่สามัญให้ความ
เห็นชอบรับรอง ในกรณีที่กรรมการ
สรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ เห็นว่า 
นายกสมาคมฯ ที่จะพ้นวาระมีความ
เหมาะสมที่จะได้ดํารงตําแหน่งต่อเป็น
วาระที่ ๒ และได้รับความเห็นชอบ 
รับรองจากคณะกรรม การบริหารก็ให้
ผู้นั้นเป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง 
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ วาระต่อเน่ืองกัน  
และ ในกรณีดังกล่าวไม่ต้องมีว่าที่
นายกสมาคมฯ ในปีที่สองของวาระ
แรก 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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ข้อ ๑๑  อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content

ข. ให้คณะกรรมการบริหาร ประชุมเพื่อ
ปรึกษากิจการของสมาคมฯ ปี หนึ่งไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้ง องค์ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อย
กว่า  ๙  คน และในจํานวนน้ีต้องมี 
นายก อุปนายก เลขาธิการ หรือรอง
เลขาธิการ อยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

- ข. ให้คณะกรรมการบริหาร ประชุมเพื่อ
ปรึกษากิจการ ของสมาคมฯ ปีหนึ่งไม่
น้อยกว่า ๔ ครั้ง องค์ประชุมคณะกรรม 
การบริหารต้องประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ และในจํานวนน้ี
ต้องมี นายก อุปนายก เลขาธิการ หรือ
รองเลขาธิการ อยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content
ง. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
แต่งตั้งผู้แทนทาํหน้า ที่เป็นตวัแทน 
สมาคมฯ ประจําท้องถิ่นให้มีหน้าที่
ปฏิบัติภายในระเบียบการที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด  ในเมื่อ
สมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ ยี่สิบ
ห้าคนในภูมิลําเนาท้องถิ่นเสนอ 

ตัดข้อ ง. ออก ( คําอธิบาย ตัดออก
เพราะปัจจุบันไม่มีตัวแทนสมาคมฯ 
ประจําท้องถิ่น  มีแต่สาขาภูมิภาคซึ่ง
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ) 
 

-

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content
จ. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจเชิญ
สมาชิก สมาชิกสมทบและ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอนุกรรมการ 
เพื่อให้ช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ ได้ 

ง. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจเชิญ
สมาชิก สมาชิกสมทบและ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอนุกรรมการ 
เพื่อให้ช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ ได้

-

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content
ฉ. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
พิจารณาแตง่ตัง้และถอดถอน
เจ้าหน้าทีข่องสมาคมฯ ได้ 

จ. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
พิจารณาแตง่ตัง้และถอดถอน
เจ้าหน้าทีข่องสมาคมฯ ได้

-

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content

ช. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
กําหนดระเบียบการเงินของสมาคมฯ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องไดป้ฏิบัติ 

ฉ. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ
กําหนดระเบียบการเงินของสมาคมฯ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องไดป้ฏิบัติ 

-

 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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หมวดที่ ๔ การประชุม 
ข้อ ๑๒  การประชุมใหญ่สามัญ 

ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง 
ในเดือนตุลาคม หรือ พฤศจิกายน 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้  
 
 
ก. กรรมการบรหิารแถลงกิจการใน
รอบปี  
ข. เสนองบดุลซึง่ผู้สอบบัญชีรับรอง
แล้ว  
ค. การแตง่ตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการบริหารสมาคมฯ ตามข้อ 
๑๐ ข  
ง. การให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการสรรหาว่าที่นายก
สมาคมฯ ตาม ข้อ ๑๐ ฌ  
จ. ผลการเลือกตั้งกรรมการบรหิารชุด
ใหม่ตามขอ้ ๑๐ ซ ในปีที่มกีาร 
เลือกตัง้  
ฉ. เลือกตัง้ผู้สอบบัญชี   
ช. เรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 

- ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง ใน
เดือนตุลาคม หรือ พฤศจิกายน โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 
ก.รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญ/
วิสามัญ คร้ังทีผ่่านมา   
ข. กรรมการบรหิารแถลงกิจการในรอบ
ปี  
ค. เสนองบดุลซ่ึงผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว 
ง. การแตง่ตั้งคณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการบริหาร สมาคมฯ ตามข้อ ๑๐ 
ข. ในปีที่ไม่มีการเลือกต้ัง  
จ. การให้ความเห็นชอบคณะกรรมการ
สรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ ตามข้อ ๑๐ 
ฌ. ในปีที่ไม่มีการเลือกต้ัง 
ฉ. ผลการเลือกตั้งกรรมการบรหิารชุด
ใหม่ตามข้อ ๑๐ ซ ในปีที่มกีารเลือกตั้ง  
ช. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี  
ซ. เรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 
 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
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หมวดที่ ๕ การจัดต้ังสาขา 
ข้อความเดิม ปรับ wording ปรับ content 

ข้อ  ๑๗   สมาคมฯ  อาจตั้ งสาขา
ท้องถิ่นได้ การจัดตั้งสาขาท้องถิ่นให้
กระทําได้โดยประกาศของสมาคมฯ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร 
สมาคมฯ วางไว้ สาขาท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบ 
อํ า น า จ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ ตามข้อ 
๑๑  แต่อาจมีคณะกรรมการสาขา
ท้องถิ่น ซึ่ งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ แต่งตั้งเพื่อบริหารได้ 

ข้อ  ๑๗   สมาคมฯ  อาจตั้ งสาขา
ภู มิภาคโดยความ เห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สาขา
ภู มิภาคดํ า เนิ นการภายใต้ ความ
รับผิดชอบ อํานาจ และหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่
อาจมีคณะกรรมการสาขาภูมิภาค ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่งตั้ง
เพื่อบริหารได้ 
 

- 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหก้ารรับรองการแก้ไขขอ้บังคับ 
 

ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 นางฤดีมล  แสวงธรรม / นางสาวภัทราพร ภู่งาม  บันทึกการประชุม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ ์   ตรวจบันทึกการประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2562 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตช. ที ่ ชื่อ-สกุล ตช. 
1 ศ. ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท ์ 734 2 รศ. ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ ์ 3354 
3 รศ. ดร.อทุุมพร พลาวงศ์ 2690 4 รศ. ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ 1938 
5 ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ ์ 511 6 รศ. ดร.รัชลิดา ลิปิกรณ ์ 3322 
7 รศ. ดร.อรฤทัย ภิญญาคง 3422 8 ผศ. ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร 2235 
9 ผศ. ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน 3137 10 ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 2696 
11 ศ. ดร.ประณัฐ โพธิยะราช 3577 12 รศ. ดร.สุรินทร ์ เหล่าสุขสถิตย ์ 761 
13 อ. ดร.เอกสิทธิ ์ ปั้นรัตน์ 3697 14 อ.บุศราศิร ิ ธนะ 3692 
15 อ.นิพนธ ์ ศรีนฤมล 2151 16 รศ. ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย 2052 
17 รศ. ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 2092 18 ผศ. ดร.บญุโชต ิ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง 3311 
19 คุณฉัตรชัย เครือเสนา 3756 20 คุณจุฬาพิศ มณีวงศ์ 3755 
21 นางวิไล รังสาดทอง 3762 22 รศ.โรจน์ คุณเอนก 2332 
23 รศ. ดร. สุชนา ชวนิชย ์ 3305 24 นางนพพร มานพพงศ์ 174 
25 นายไตรเลิศ ชัยเชิดสกุล 2686 26 นายวิรัตน ์ เลาหวัฒน ์ 2071 
27 น.ส.วิลาวัลย ์ ทองดา 3760 28 น.ส.โชติรส สุรพลชัย 3351 
29 ผศ. ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ 3326 30 ผศ. ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล 3776 
31 น.ส.สมฤดี ไทพาณิชย ์ 3754 32 รศ. ดร.จริาภรณ์ ธนียวัน 1393 
33 ผศ. ดร.กนกทพิย ์ ภักดีบํารงุ 2577 34 น.ส.อรทัย ลีลาพจนาพร 1007 
35 ดร.สุขุม ภุมรินทรว์รากุล 3769 36 รศ. ดร.สุธ ี บุญช่วย 3792 
37 ผศ. ดร.นุชนาถ วุฒิประดิษฐ์กุล 3281 38 น.ส.สมบูรณ ์ ภู่ศิริฤทธิ ์ 3161 
39 อ. ดร.สาริศา สุริยรกัษ ์ 3712 40 ผศ. ดร.อินทาวธุ สรรพวรสถิตย ์ 3626 

 


