บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันที่เสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันที่เสาร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม : ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
๑)
๒)
๓)
๔)

นายกสมาคม ฯ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวเปิดการประชุม
นายากสมาคม ฯ กล่าวถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เข้าร่วมการประชุมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายกสามาคม ฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒
นายกสมาคม ฯ แจ้งว่าการประชุมในวัน นี้เป็น การประชุ มใหญ่ ส ามัญ ครั้งที่ ๒ ทั้งนี้เพราะในการ
ประชุมสามัญครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้นไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากสมาชิกมาร่วมประชุม
เพียง ๔๒ ท่านซึ่งไม่ครบองค์ประชุม จานวน ๑ ใน ๕ ที่จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจานวน ๙๕ ท่านจาก
จานวนสมาชิกทั้งหมด ๔๗๕ ท่าน
แต่ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒ นี้ ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ หมวด ๕ ข้อ ๑๖ การ
ประชุมใหญ่สามัญ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์
ประชุม แต่ถ้าต้องเลื่อนการประชุมเพราะมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ การนัดประชุมครั้งที่สองจะมีสมาชิก
มาประชุมเป็นจานวนเท่าใดก็ตามให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒ นี้ถึงแม้จะมี
สมาชิกมาเข้าร่วมการประชุมจานวน ๒๔ ท่าน ก็ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๒ ของสมาคมจิตวิทยา
แห่งประเทศไทยได้โดยสมบูรณ์
มติที่ประชุมรับทราบ
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๑.๒ เรื่องการต่ออายุทะเบียนสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม ฯ แจ้งความเป็นมาเกี่ยวกับทะเบียนสมาคม ฯ ว่า เนื่องจากในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2539-2559 ที่ผ่านมา สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยไม่ได้มีการแจ้ง การดาเนินการและการบริหารกิจการ
สมาคมอย่างเป็นทางการตามระเบียบของหน่ วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านนี้ ดังนั้นสมาคม
จิตวิทยาแห่งประเทศไทยตามทะเบียนสมาคม ฯ ที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นั้น จึงยัง
ปรากฏว่า มีนางประสาร มาลากุล ณ อยุธยา เป็นนายกสมาคม ฯ และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการ
สมาคม พร้อมกับคณะกรรมการสมาคม ฯ จานวน ๑๘ ท่านที่ปรากฏในทะเบียนสมาคม อย่างเป็นทางการ คือ
๑. นายประสพ
๒. นางดวงเดือน
๓. นางพรรณทิพย์
๔. นางอารี
๕. นางนิรมล
๖. นายมนัส
๗. นางจรุงกุล
๘. นางสาวคัดนางค์
๙. นายเกษมศักดิ์
๑๐. นางชุมพร
๑๑. นายชูชาติ
๑๒. นางทัศนา
๑๓. นางเบญจมาศ
๑๔. นางผ่องพรรณ
๑๕. นายรุ่งแสง
๑๖. นายวัลลภ
๑๗. นายสมโภชน์
๑๘. นางสุภาพรรณ

รัตนากร
พันธุมาวิน
ศิริวรรณบุศย์
เพชรผุด
ชยุตสาหกิจ
จินตนะดิลกกุล
บูรพวงศ์
มณีศรี
ภูมิศรีแก้ว
ยงกิตติกุล
สุริยะกาพล
ทองภัคดี
กาญจนวิโรจน์
เกิดพิทักษ์
อรุณไพโรจน์
ปิยมโนธรรม
เอี่ยมสุภาษิต
โคตรจรัส

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

อดีตนายก
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
สาราณียกร
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการตามระเบียบขึ้น นายกสมาคม ฯ และกรรมการสมาคม ฯ
ชุดที่ปรากฎชื่ออยู่จึงต้องเข้ามาบริหารกิจการสมาคม ฯ ต่อไปอีกช่วงหนึ่ง ในวาระปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพื่อให้
สมาคม ฯ มีการบริหารงานกิจการสมาคมอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากว่าได้ทาการติดต่อกรรมการอานวยการ
ของสมาคมฯชุดเดิม จานวน ๘ ท่านปรากฏว่า มี ๑ ท่านถึงแก่กรรมแล้ว และ อีก ๗ ท่านขอถอนตัวเนื่องจาก
ภาระงานประจามากไม่สามารถมาช่วยงานสมาคมได้ ดังนั้นจึงอาศั ยอานาจตามข้อบังคับของสมาคม ฯ หมวด
๔ ข้อ ๑๒.๓ แต่งตั้งกรรมการอานวยการชุดใหม่เข้ามาช่วยงานสมาคม ฯ มีรายนามดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารย์อัจฉรา
พันตารวจเอกดร. รัฐศักดิ์
รองศาสตราจารย์ดร. อารี
รองศาสตราจารย์ดร.ฉัฐวีณ์

สุขารมณ์
รักสลาม
พันธ์มณี
สิทธิศิรอรรถ

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

อุปนายกสมาคม
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
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๕. ดร.พรรณวดี
สมกิตติกานนท์ ตาแหน่ง
สาราณียกร
๖. ดร.ปุณณสา
โพธิฤกษ์
ตาแหน่ง
นายทะเบียน
๗. ดร.อุมาภรณ์
สุขารมณ์
ตาแหน่ง
ประชาสัมพันธ์
พร้อมกันนี้มีกรรมการกลางอีก ๕ ท่านที่ไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ เนื่องจากภาระงานประจามาก
และไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมสมาคม ฯ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายชูชาติ
นายรุ่งแสง
นายวัลลภ
นายสมโภชน์
นางสุภาพรรณ

สุริยะกาพล
อรุณไพโรจน์
ปิยมโนธรรม
เอี่ยมสุภาษิต
โคตรจรัส

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ดังนั้นในวันนี้จึงได้จัดการประชุมสามัญ ประจาปีครั้งที่ ๒ ขึ้น เพื่อชี้แจงความเป็นมาของสมาคม ฯ
และเลื อกตั้งกรรมการกลางอีก 5 ท่านมาท าหน้ าที่แทนรวมทั้งมีการจัด การประชุมวิช าการในหั ว ข้อเรื่ อง
“สถานการณ์และแนวโน้มการวิจัยทางจิตวิทยาในสังคมไทย ยุค Thailand 4.0”
มติในที่ประชุมเห็นชอบ และให้ดาเนินการต่อไป
๑.๓ เรื่องสมาชิกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม ฯ แจ้งว่า ณ ขณะนี้รายชื่อสมาชิกสมาคมที่ได้รับ มอบมาจากคณะกรรมการสมาคมชุด
เดิมนั้น รวมจานวนสมาชิกทั้ง ๔ ประเภท มีจานวนทั้งหมด ๔๗๕ ท่าน แบ่งเป็น สมาชิกสามัญ -ตลอดชีพ
๓๖๒ ท่าน วิสามัญตลอดชีพ ๒๓ ท่าน และสมทบตลอดชีพ ๙๐ ท่าน แต่ปรากฏว่าจานวนสมาชิกที่ติดต่อได้
มีทั้งหมด เพียง ๕๖ ท่าน นอกจากนั้ น ไม่มีที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันในการติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ ไว้ นั้นไม่
สามารถติดต่อได้ จึงเสนอต่อที่ป ระชุม เพื่อพิจารณาทบทวนฐานจานวนสมาชิกของสมาคม ฯ ที่ในปัจจุบัน
สามารถติดต่อได้และรับรองการเป็นสมาชิกสมาคม ฯ และรับเพียง ๔๐ ท่าน และมีสมาชิกที่สมัครใหม่ที่ได้รับ
การรับ รองสถานะจากคณะกรรมการสมาคม ฯ อีกประมาณ ๖๐ ท่าน รวมมีสมาชิกที่สามารถติดต่อได้ใน
ปัจจุบัน ประมาณ ๑๐๐ ท่านจึงขอให้ ที่ป ระชุมรับรองฐานสมาชิกของสมาคม ฯ ใหม่เพื่อที่จะได้ Update
รายชื่อสมาชิกและนาเสนอต่อสานักงานเขต ต่อไป
มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ใช้ฐานสมาชิกตามจานวนที่ติดต่อได้ดังกล่าวเป็นฐานในการนัดประชุมสมาชิกสมาคม
ฯ และการเสนอเป็นหลักฐานต่อสานักงานเขต ต่อไป
๑.๔ แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม ฯ แจ้งว่าสถานที่ตั้งของสมาคม ฯ ได้ย้ายที่ทาการจากเดิม ตามที่ได้ระบุในข้อบังคับของ
สมาคม ฯ หมวดที่ ๑ ข้อที่ ๓ ว่าสานักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ตึกครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ถนน
พญาไท กรุ ง เทพมหานครนั้ น มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นที่ ตั้ ง ของสมาคม ฯ เป็ น อาคารเกษมพั ฒ น์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการเพื่อความสะดวกและเป็นไปได้ในการบริหารจัดการงานของ
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สมาคม ฯ ทางสมาคม ฯ จึ ง จะด าเนิ น การขอเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ ต่ อ ส านั ก งานเขตในพื้ น ที่ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ข อ
มอบหมายให้คุณจุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน เป็นผู้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสมาคม ฯ กับสานักงานเขต ฯ
มติที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ย้ายที่ตั้งสมาคม ฯ โดยให้คุณ จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน เป็นผู้ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสมาคม ฯ กับสานักงานเขต ฯ
๑.๕ เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางแทนกรรมการที่ลาออก
นายกสมาคม ฯ แจ้งว่า ในขณะนี้มีปัญหาว่ามีคณะกรรมการกลาง จานวน ๕ ท่านที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เนื่องจากภาระงานประจามากและไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมสมาคม ฯ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายชูชาติ
นายรุ่งแสง
นายวัลลภ
นายสมโภชน์
นางสุภาพรรณ

สุริยะกาพล
อรุณไพโรจน์
ปิยมโนธรรม
เอี่ยมสุภาษิต
โคตรจรัส

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

จึงมีความจาเป็นต้องทาการเลือกตั้งกรรมการกลางจานวน ๕ ท่านตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ
ซึ่งจะทาการเลือกตั้งในวันนี้ และจะได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการกับทางสานักงานเขตต่อไป
ทั้งนี้ในขณะนี้สมาคม ฯ ยังมีหลักฐานหลายรายการที่ต้องแสดงต่อสานักงานเขต ได้แก่ เอกสารแสดง
งบดุลบัญชีสมาคม ฯ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี และเอกสารแสดงการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
สมาคม เป็นต้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดยังไม่เรียบร้อย และในการดาเนินการนี้ได้ เรียนเชิญที่ปรึกษาทางกฎหมาย
เข้ามาช่วยให้คาปรึกษาในการดาเนินการต่อทะเบียนสมาคม ฯ คือ คุณวิชัย จันทร์เชิดวณิช ซึ่งเป็นผู้ที่ได้เคย
อนุเคราะห์ช่วยงานของสมาคม ฯ มาโดยตลอดและได้ยินดีกรุณาให้ความอนุเคราะห์รับเชิญเป็นที่ปรึกษาของ
สมาคม ฯ ต่อไปในวาระนี้ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ และเห็ น ชอบ ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการกลางในวั น นี้ และเห็ น ชอบให้
คุณวิชัย จันทร์เชิดวณิช เป็นที่ปรึกษาของสมาคม ฯ
๑.๖ เรื่องการเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกลางสมาคม ฯ
ที่ประชุมได้เสนอชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการกลางเพื่อลงเลือกตั้ง ดังนี้
หมายเลข ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม
ศรีทอง
หมายเลข ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา
ศรียงค์
หมายเลข ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคาภีร์
หมายเลข ๔ ดร.ศักดินา
บุญเปี่ยม
หมายเลข ๕ นายกวีวัจน์
จักรสมศักดิ์
หมายเลข ๖ พันโท สุชัย
สุรพิชญ์พงศ์
หมายเลข ๗ นายภาสกร
ตั๋นเจริญ
ผู้สมัครทั้ง ๗ ท่านนี้ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและเห็นชอบให้รับเลือกตั้งได้
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๑.๗ เรื่องการดาเนินการของสมาคม ฯ ที่ผ่านมา (เมษายน ๒๕๕๙ – พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
นายกสมาคม ฯ แจ้งผลการดาเนินกิจการสมาคมที่ผ่านมา (เมษายน ๒๕๕๙ – พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
ทางคณะกรรมการสมาคม ฯ ได้ดาเนินการจัดกิจการดังนี้
๑. การแต่งตั้งกรรมการอานวยการ สมาคม ฯ แทนกรรมการชุดเดิมที่ลาออกและได้ ดาเนิน การ
แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วตามรายชื่อที่แจ้งเมื่อวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี แต่หลังจากการประชุม
ใหญ่ได้มีกรรมการอานวยการ ๓ ท่านที่ลาออก เนื่องจากภาระงานประจาที่ค่อนข้างมากจึงมีการ
แต่งตั้ง กรรมการอานวยการ ๓ ท่ านขึ้น มาแทนจ านวนที่ ล าออกไป ดังนั้น จึ งขอสรุป รายชื่ อ
คณะกรรมการอานวยการและตาแหน่งที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้
๑.๑) รองศาสตราจารย์อัจฉรา
สุขารมณ์
ตาแหน่ง อุปนายกสมาคม
๑.๒) พันตารวจเอกดร. รัฐศักดิ์
รักสลาม
ตาแหน่ง เลขาธิการ
๑.๓) รองศาสตราจารย์ดร. อารี
พันธ์มณี
ตาแหน่ง เหรัญญิก
๑.๔) นางสาวจุฬาลักษณ์
วงศ์อ่อน
ตาแหน่ง ปฏิคม
๑.๕) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์
เทวรักษ์
ตาแหน่ง สาราณียกร
๑.๖) นายแพทย์ ดร.ชาญชัย
ศักศิริสัมพันธ์ ตาแหน่ง นายทะเบียน
๑.๗) ดร.อุมาภรณ์
สุขารมณ์
ตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์
๒. การติดต่อสมาชิกสมาคม ฯ ได้ดาเนินการรวบรวมรายชื่อสมาชิกสมาคม ฯ ที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน
ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว (รายชื่อสมาชิกที่ติดต่อได้ตามเอกสารแนบท้าย)
๓. การจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาคมฯ ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้ยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญ แต่ มี
การจัดประชุมวิชาการในเรื่อง “อนาคตของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย” และทางสมาคม ฯ
ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา ทั้งหมดจานวน ๔ ท่าน คือ ๑) รองศาสตราจารย์
ดร. ชมพร ยงกิตติคุณ ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์ และ ๔) นายแพทย์ ดร.ชาญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
๔. ร่วมจัดงานออกบูธ กับมหกรรมการศึกษา ในวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ อิมแพคเมืองทอง
ธานี ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมทาแบบทดสอบ โดยกิจกรรมดังนี้
๑) วัน ที่ ๑๒ ตุล าคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ ดร.ผ่ องพรรณ เกิด พิทั กษ์ เป็ น ผู้ ดาเนิ น การจัด
กิจกรรมโดยใช้เครื่องมือทดสอบ Draw a Person Test
๒) วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ เทวรักษ์ เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม
โดยใช้เครื่องมือทดสอบ Mirror Drawing Apparatus
๓) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี พันธ์มณี เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม
โดยใช้เครื่องมือทดสอบ Torrance
กิจกรรมทั้ง 3 ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก และในปีต่อไปสมาคม ฯ ควรต้อง
มีการเตรียมการให้สามารถบริการผู้ที่สนใจได้มากขึ้น
มติที่ประชุมรับทราบ
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๑.๘ เรื่องงบประมาณ และบัญชีงบดุล
นายกสมาคม ฯ แจ้งเรื่องงบประมาณ และบัญชีงบดุ ล จากการดาเนินการที่ผ่ านมา คือ มี งบดุล
สมาคม ฯ มีบั ญ ชีเงิน ฝาก ๑ เล่ ม ที่เปิ ดกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาสยามแควร์ ซึ่งยอดเงินในบัญชีของ
สมาคม ฯ ในปัจจุบัน Update ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ มียอดเงินทั้งหมดจานวน ๔๓๕,๗๔๑.๗๐ บาท และ
ได้ดาเนินการเปลี่ยนผู้มีอานาจในการจัด การบัญชีธนาคาร ของสมาคมซึ่งได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจ
ในการ เบิก-ถอน เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้ผู้ที่มีอานาจในการเบิก -ถอนคือ นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคม
และเหรัญญิก ส่วนทรัพย์สินอื่นๆของสมาคมฯ ไม่มีรายการปรากฏ
มติที่ประชุมรับทราบ และให้ดาเนินการต่อไป
วาระที่ ๒ เรื่องพิจารณา
๒.๑ เรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
นายกสมาคม ฯ แจ้งว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถหาผู้ตรวจสอบบัญชีได้ เนื่องจากว่ายังไม่มีผู้ตรวจสอบ
บัญชีท่านไหน ที่รับ เรื่องนี้ไปทาเพราะ บั ญชีสมาคม ฯ มีการทิ้งช่วงมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ทาง
คณะกรรมการสมาคมได้พยายามหาผู้ตรวจสอบบัญชีมารับเรื่องนี้ แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก จึงยังไม่ได้
ตัดสินใจที่จะให้ทา แต่ทางคณะกรรมการสมาคมก็จะพยายามดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้ดาเนินการต่อไป
๒.๒ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการกลางสมาคม ฯ จานวน ๕ ท่าน
จากที่การที่ประชุมได้ทาการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางจานวน
๕ ท่านตามรายนามที่เสนอในช่วงต้นของการประชุม และสมาชิกในที่ประชุมได้ทาการเลือกตั้ง โดยเกณฑ์ใน
การเลือกตั้งนั้นสมาชิก ๑ คน สามารถเลือกกรรมการได้ไม่เกิน ๕ คน และทาการเลือกหมายเลขลงในบัตร
เลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งจากลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้
หมายเลข ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม
ศรีทอง
ได้คะแนน
๑๙ คะแนน
หมายเลข ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา
ศรียงค์
ได้คะแนน
๑๘ คะแนน
หมายเลข ๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์
ได้คะแนน
๑๗ คะแนน
หมายเลข ๔ ดร.ศักดินา
บุญเปี่ยม
ได้คะแนน
๑๗ คะแนน
หมายเลข ๕ นายกวีวัจน์
จักรสมศักดิ์ ได้คะแนน
๑๘ คะแนน
หมายเลข ๖ พันโท สุชัย
สุรพิชญ์พงศ์ ได้คะแนน
๑๕ คะแนน
หมายเลข ๗ นายภาสกร
ตั๋นเจริญ
ได้คะแนน
๑๑ คะแนน
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการกลาง ผู้ที่สามารถดารงตาแหน่งกรรมการกลางของสมาคม ฯ คือ
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ศรียงค์
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคาภีร์
๔) ดร.ศักดินา
บุญเปี่ยม
๕) นายกวีวัจน์
จักรสมศักดิ์
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และสารองตาแหน่งกรรมการกลาง ๒ อันดับคือ
อันดับที่ ๑
พันโท สุชัย
สุรพิชญ์พงศ์
อันดับที่ ๒
นายภาสกร
ตั๋นเจริญ
ซึ่งกรรมการกลางใหม่ทั้ง ๕ ท่านนี้จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการกลางที่มีอยู่เดิม ๕ ท่านในช่วง
วาระ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
มติที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ และ การวางแผนสาหรับกิจการทั่วไปของสมาคม
๓.๑ สมาชิกขอให้ ดาเนินการจัดทา Web site สมาคม ฯ เพื่อสาหรับติดตามข้อมูลข่าวสารที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบให้ดาเนินการเรื่องนี้ต่อไป
๓.๒. สมาชิกเสนอว่าควรจะมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาให้บ่อยขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้สมาคม ฯ เป็นที่สนใจ และทาให้มีคนอยากสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. และดาเนินการประชุมวิชาการต่อ ในหัวข้อ “ สถานการณ์และแนวโน้มการ
วิจัยทางจิตวิทยาในสังคมไทย ยุค Thailand 4.0” (ตามกาหนดการที่แนบพร้อมนี้)

รัฐศักดิ์ รักสลาม
(พ.ต.อ. รัฐศักดิ์ รักสลาม)
ตาแหน่ง เลขาธิการสมาคมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( รองศาสตรจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา )
ตาแหน่ง นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่ ๒ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการอานวยการ
๑. รศ.ดร. ประสาร
๒. รศ. อัจฉรา
๓. รศ.ดร. อารี
๔. ดร. อุมาภรณ์
๕. รศ. ไพบูลย์
๖. นพ.ดร.ชาญชัย
๗. พ.ต.อ.ดร.รัฐศักดิ์
๘. นางสาว จุฬาลักษณ์

มาลากุล ณ อยุธยา
สุขารมณ์
พันธ์มณี
สุขารมณ์
เทวรักษ์
ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
รักสลาม
วงศ์อ่อน

คณะกรรมการกลาง
๑. ศ.ดร.ผ่องพรรณ
๒. รศ.ดร.ชุมพร
๓. รศ. มุกดา

เกิดพิทักษ์
ยงกิติกุล
ศรียงค์

สมาชิกสมาคมจิตวิทยา
๑. ดร. ศักดินา
๒. นางสาว รังสิมา
๓. ดร.พรรณวดี
๔. พันโทสุชัย
๕. นายภาสกร
๖. นายกวีวัจน์
๗. นายบัณฑิต
๘. นางลินดา
๙. รศ.ดร.อรัญญา
๑๐. ผศ.ดร. เรวดี
๑๑. รศ.ดร.พรรณราย
๑๒. ดร. สตรีเอวา

บุญเปี่ยม
หอมเศรษฐี
สนธิทรัพย์
สุรพิชญ์พงศ์
ตั๋นเจริญ
จักสมศักดิ์
สกุลบงการ
สุวรรณดี
ตุ้ยคาภีร์
วัฒฑกโกศล
ทรัพยะประภา
จาปารัตน์
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