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สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ณ โรงแรม Tai-Pan สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 

ผู้มาประชุม 
1. คุณเกษียร เอ้ือวัฒนะสกุล (ที่ปรึกษาสมาคม) 
2. รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ (ที่ปรึกษาสมาคม) 
3. ผศ. ดร.วินัย พฤกษะวัน (ที่ปรึกษาสมาคม) 
4. รศ. ดร.ธนิต ผิวนิ่ม (ที่ปรึกษาสมาคม) 
5. ผศ. ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ (นายกสมาคม) 
6. ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย (อุปนายก) 
7. คุณพงษ์ประพาฬ ขันธ์นะภา (กรรมการ) 
8. ผศ. ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ (กรรมการ) 
9. คุณวาทินี ขานวงศ์ (กรรมการ) 
10. คุณสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร (เหรัญญิก) 
11. ดร.อัครา ประโยชน์ (นายทะเบียน) 
12. ผศ. ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ (ผู้ช่วยนายทะเบียน) 
13. คุณโรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ (สมาชิกสัมพันธ์) 
14. คุณนภัค จันทสูตร (ประชาสัมพันธ์) 
15. ดร.สุชา สมานชาติ (เลขาธิการ) 
16. ดร.เจนยุทธ ไชยสกุล (ผู้ช่วยเลขาธิการ) 
17. ดร.วันทนา ตั้งเปรมศรี 
18. ดร.ธงชัย ตั้งเปรมศรี 
19. รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 
20. คุณรัชฎา อนันตวราศิลป์ 
21. รศ. ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม 
22. คุณกมล เฮงเกียรติศักดิ์ 
23. คุณวิชิต อุนนาทรวรางกูร 
24. คุณชาญ สารเลิศโสภณ 
25. พล.อ.ต.สุรพันธ์ ทองค าเภา 
26. ศ. ดร.กาญจนา กาญจนสุต 
27. ศ. ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ 
28. คุณสุเทพ หมอนจันทร์ 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ

ประจําป พ
.ศ. 2559
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29. คุณกัญชลี วัฒนาลัย 
30. ดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ 
31. คุณสุชัญญา เปี่ยมจินดา 
32. ผศ.อนุชา จินตกานนท์ 
33. รศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ 
34. ศ. ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 
35. คุณบวรลักษณ์ ศิวะโกสิษฐ์ 
36. คุณวิวัฒน์ สุทธิวิภากร 
37. คุณพิจักษณ์ ศิริพูนทรัพย์ 
38. คุณศิริวรรณ ฉันทาดิศัย 
39. คุณสุดารัตน์ ธนียวัน 
40. คุณสุรินทร์ หมอนจันทร์ 
41. คุณยุวดี สารเลิศโสภณ 
42. คุณเสาวนีย์ ฟุ้งธรรมสาร 
43. ผศ. ไพบูลย์ อินนาจิตร 
44. รศ. ดร.คณิต วัฒนวิเชียร 
45. ดร.ฉัตรชัย สมศิริ 

เปิดประชุมเวลา 9:15 น. 

กิจที่ประชุม 
นายกสมาคมท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้มาประชุม  จากนั้นได้กล่าวถึงความ

เป็นมาของสมาคมและด าเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2558 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ประธานเชิญที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2558 วันอาทิตย์ที่ 23 

สิงหาคม พ.ศ. 2558  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น โดยไมม่ีการแก้ไข 

วาระท่ี 2 รายงานงบดุลการเงินของสมาคม 
นางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร เหรัญญิกสมาคมรายงานงบการเงินของสมาคมตามงวดบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
2559 2558 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 744,095.45 3,260,281.07 
ลูกหนี้อื่น 23,765.91 18,589.91 
เงินลงทุนชั่วคราว 1,700,000.00 1,700,000.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,467,861.36 4,978,870.98 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ

ประจําป พ
.ศ. 2559
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2559 2558 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 2,500,000.00 - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,500,000.00 - 

รวมสินทรัพย์ 4,967,861.36 4,978,870.98 

หนี้สินและส่วนของเงินทุนสะสม 
หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้อ่ืน 56,930.00 186,198.00      
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 17,603.85 14,314.01      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 74,533.85 200,512.01 
รวมหนี้สิน 74,533.85 200,512.01 

ส่วนทุนของสมาคม 
ทุนสะสมคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน 4,778,358.97 4,703,230.48 
รายได้สูง(ต่ า)กว่ารายจ่าย 114,968.54 75,128.49 
ทุนสะสมคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 4,893,327.51 4,778,358.97 

รวมหนี้สินและส่วนทุนของสมาคม 4,967,861.36 4,978,870.98 

1 เม.ย. 2558-31 มี.ค. 2559 1 เม.ย. 2557-31 มี.ค. 2558 
รายได้ 

รายได้จากการรับบริจาคและเงินสนับสนุน 1,053,500.00 1,266,380.00 
รายได้อ่ืน 110,153.08 62,350.62 

รวมรายได้ 1,163,653.08 1,328,730.03 
รายจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,017,519.23 1,222,448.04 
รวมรายจ่าย 1,017,519.23 1,222,448.04 
รายได้สูง(ต่ า)กว่ารายจ่ายก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 146,133.85 106,281.09 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31,165.31 31,152.60 
รายได้สูง(ต่ า)กว่ารายจ่ายสุทธิ 114,968.54 75,128.49 

วาระท่ี 3 รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาค 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม (นางสาวจิราวรรณ เชื่อมวราศาสตร ์

แห่งส านักงานตรวจสอบบัญชี วราศาสตร์) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมดังกล่าว 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ

ประจําป พ
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วาระท่ี 4 รายงานการด าเนินงานของสมาคม 
ประธานได้รายงานผลงานของสมาคมในรอบ 1 ปี (กันยายน 2558 - สิงหาคม 2559) ดังนี้ 

4.1 คณะกรรมการบริหารชุดที่ 16 (สิงหาคม 2558-สิงหาคม 2561) 
ประธานแนะน าคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ผศ. ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ นายกสมาคม 
2. ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย อุปนายก 
3. นายพงษ์ประพาฬ ขันธ์นะภา กรรมการ 
4. ผศ. ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ กรรมการ 
5. รศ. ดร.ณรงค์ กุหลาบ กรรมการ 
6. น.ส.วาทินี ขานวงศ์ กรรมการ 
7. ดร.ทัศนีย์ มัลลานู กรรมการ 
8. คุณโรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์ 
9. คุณนภัค จันทสูตร กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
10. ดร.อัครา ประโยชน์ กรรมการและนายทะเบียน 
11. ผศ. ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
12. คุณสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร  กรรมการและเหรัญญิก 
13. ดร.สุชา สมานชาติ กรรมการและเลขาธิการ 
14. ดร.เจนยุทธ ไชยสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

นอกจากนี้ยังมีคณะที่ปรึกษาของสมาคมอีก 4 ราย ประกอบด้วย 
1. คุณเกษียร เอ้ือวัฒนะสกุล 
2. รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ 
3. ผศ. ดร. วินัย พฤกษะวัน 
4. รศ. ดร. ธนิต ผิวนิ่ม 

4.2 การประชุมของสมาคม 

4.2.1 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

หลังการประชุมเป็นปาฐกถาพิเศษโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เรื่อง “นวัตกรรมไทยจะไปทางไหน” 

4.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรายเดือน 
กรรมการบริหารสมาคมมีการประชุมด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวม 11 ครั้ง 

4.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ก. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, R, Weka, and 

Hadoop: From Business Intelligence to Data Science น าโดยศิษย์เก่าออสเตรเลีย  ผศ. ดร.สุณี รักษา
เกียรติศักดิ์ และคณะวิทยากรจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  การสัมมนานี้
จัดขึ้น 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในหลักสูตร 1: Pentaho BI Basic ณ โรงแรม 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ

ประจําป พ
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จัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ และหลักสูตร 2: From Business Intelligence to Data Science เมื่อวันที่  
12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ การจัดทั้งสองครั้ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดยีิ่ง จนมีผู้สมัครเกินจ านวนเป้าหมายรับ 

ข. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์” 
Concepts and Tools for Strategic Data Management: From Business Intelligence to Data 
Science with Open Source Pentaho Business Analytic Platform  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 น าโดย ผศ. ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะวิทยากรจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ จัด ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ)  เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส 
(Home Pro) ชั้น 8 ถนนวิทยุ เพลินจิต (สถานี BTS เพลินจิต) โดยสมาคมร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้สมัครเข้าอบรมตรงตามเป้าหมาย 

ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Free Short Course ร่วมมือกับ Big Data Experience Center 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมครึ่งวัน โดย ผศ. ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะ 
ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) ถนนกรุงธนบุรี ระหว่างสถานี BTS กรุงธนบุรี และวงเวียนใหญ่ 
จัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หัวข้อ Pentaho-Hadoop Big Data ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 
2 หัวข้อ Statistical Data Analysis with R  ทั้งสองครั้งมีผู้ลงทะเบียนเต็มอย่างรวดเร็ว 

4.4 การจัดทัศนศึกษา 
จัดทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ช่วงเช้าชมสวนลอยฟ้า 

(Siam Green Sky: Urban Agriculture Learning Center) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใจกลางสยามสแควร์ 
เป็นการท าเกษตรกรรมเมืองบนดาดฟ้า ช่วงบ่ายเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

4.5 การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่น 

4.5.1 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 
ก. ร่วมงาน Endeavour Scholarship & Fellowship Awards เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit 
ข. ร่วมงาน Australia Day ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรม Grand Hyatt 

Erawan Bangkok 
ค. ร่วมงาน Networking and brainstorming event on Australian alumni 

engagement in Thailand ในวันที่ 29 มีนาคม 2559  ในงานนี้นักเรียนเก่า Colombo Plan (CP) หลาย
ท่านได้รับเชิญ และได้พบนักศึกษาออสเตรเลีย ทุน New Colombo Plan (NCP) 5 คน 

ง. ร่วมงาน Thai-Australian Research Symposium ในวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2559 
จ. ร่วมงาน Endeavour Scholarships and Fellowships Alumni Workshop and 

Networking Reception และนายกสมาคมเป็นวิทยากรแนะน าสมาคม TATSC ด้วย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 

ฉ. ร่วมงาน Meet Science Diplomate: Prof. Veena ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
Prof. Veena เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงผู้มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย คาดว่าในอนาคตสมาคมจะได้ท าความ
ร่วมมือต่อไป 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ
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4.5.2 Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham Thailand) 
ก. สมาคมฯ ได้ร่วมเสนอศิษย์เก่าออสเตรเลียดีเด่น เป็นปีที่ 2 ในงาน Nomination for 

Australian Alumni Awards เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยได้เสนอ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ 
ดร.กาญจนา กาญจนสุต และ ดร.วรุตมธีร์ คุวานเสน  ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับการคัดเลือกเป็น Finalist แต่เป็นที่
น่าเสียดายที่ท่านทั้งสองไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตได้แสดงความยินดีกับท่านทั้งสอง
ในฐานะ Finalist และเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโอกาสต่าง ๆ 

ข. ร่วมงาน Australian Alumni Awards ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เพ่ือแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล 

ค. ร่วมงาน Introductory Workshop on Water Stewardship ในวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

4.5.3 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ติดต่อขอเข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคม 

เพ่ือขอรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานฯ และขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมและ
สมาชิกเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ และโบราณสถานที่ส านักงานทรัพย์สินฯ มีส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์ 
บุคลากรของส านักงานทรัพย์สินฯ ได้พบนายกและกรรมการบริหารสมาคมในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
ในการนี้ไดร้่วมกันก าหนดการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์และวัดราชนัดดารามวรวิหาร ในวัน
เสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 

4.5.4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 
นายกสมาคมได้เข้าร่วมงานเชิงวิชาการต่าง ๆ ในนามสมาคม เพ่ือเผยแพร่สมาคมให้เป็น

ที่รู้จัก และเป็นโอกาสที่จะได้พบศิษย์เก่าออสเตรเลียเพ่ือเชิญชวนมาเป็นสมาชิกสมาคม เช่น 
ก. ร่วมงานสัมมนา โครงการ International Big Data Conference  หัวข้อ “Global 

Trends and Impacts of Big data for Digital Government” จัดโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ข. ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Blockchain: The Next Internet” จัดโดย มูลนิธิศูนย์
สารสนเทศเครือข่ายไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ค. ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Modernize and Enable IT for Business 
Transformation in the Digital Age” จัดโดย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(EMC Thailand) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ง. ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Big Data Driven Future”  จัดโดย Hitachi Data 
System เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

4.6 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษา New Colombo Plan (NCP) 
สมาคมได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาออสเตรเลียที่ได้รับทุน New Colombo Plan (NCP) 

ในลักษณะของ Host Family เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยพักค้างคืนวันเสาร์ที่บ้านของนายก
สมาคม มีนักศึกษา NCP 3 คน กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
นิทรรศรัตนโกสินทร์ (แต่งดบริการเพราะมีกิจกรรมภายใน จึงได้พาไปสุวรรณบรรพตแทน) รับประทานอาหาร
เย็นที่ Central Plaza ปิ่นเกล้า Home Stay ที่ “บ้านริมคลอง” ของนายกสมาคม เดินสมาธิตอนเช้า เที่ยวชม
วัดป่าเชิงเลนและนั่งสมาธิ ดร.มาตรินี อุปนายกได้มาร่วมกิจกรรมเทีย่วชมตลาดน้ าตลิ่งชัน ล่องเรือตามคลอง

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ
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ชักพระ เที่ยวชมคลองบางกอกใหญ่และตลาดน้ าวัดตลิ่งชัน และได้มอบของที่ระลึกซึ่งเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 
กิโลกรัม 

4.7  จดหมายข่าวสมาคม 
ในปีที่ผ่านมาสมาคมได้จัดพิมพ์จดหมายข่าว 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม 

เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมให้แก่สมาชิก แต่เนื่องด้วยข้อขัดข้องด้านเวลาจึงได้ออกเพียงฉบับเดียว คือ 
ในเดือนมกราคม 2559 และมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารกับสมาชิกใหม่ด้วยช่องทางออนไลน์
อ่ืนๆ ต่อไป 

4.8 การบริหารงานภายในของสมาคม 
สมาคมได้ด าเนินการหรือมีแนวคิดท่ีจะด าเนินการดังนี้ 
1) สร้างระบบการสื่อสารของสมาคม เช่น สร้างบัญชีอีเมล tatsc.or.th@gmail.com ส าหรับ

สื่อสารระหว่างกรรมการและระหว่างสมาชิกกับกรรมการ  สร้าง Line Group ของกรรมการ และ Line 
Group สมาชิก (TATSC Members) และ Facebook ของสมาคม 

2) สร้างระบบการจัดเก็บเอกสารสมาคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Google Drive
เพ่ือให้เอกสารอยู่ ณ แห่งเดียว 

3) ปรับปรุงเว็บไซต์สมาคม และจัดท าเอกสาร Brochure/Profile สมาคม
4) ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก และการได้มาซึ่งสมาชิกใหม่
5) การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสมาคมบางหัวข้อที่ส าคัญ เช่น ประเภทสมาชิกและ

ค่าธรรมเนียมสมาชิก การจัดให้มีการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมและนายกสมาคมล่วงหน้าก่อนหมด
วาระ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ได้สรุปกิจกรรมของสมาคมในตารางดังนี้ 
วันที่ กิจกรรม 

23/8/2558 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (AGM) 
2/9/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2558 
12/10/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 2/2558 

9-14/11/2558 
อบรม: Data Analytics with Pentaho BI, R, Weka, and Hadoop: 
From Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 1 

17/11/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 3/2558 
17/12/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 4/2558 (และสังสรรค์ปีใหม่) 
มกราคม 2559 จดหมายข่าว 
21/1/2559 สถานทูต: Endeavour Scholarship & Fellowship Awards 
22/1/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2559 
26/1/2559 สถานทูต: Australia Day 
17/2/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 2/2559 
23/3/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 3/2559 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ

ประจําป พ
.ศ. 2559



12

วันที่ กิจกรรม 
26/3/2559 Trip: Siam Green Sky Tour และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

29/3/2559 
สถานทูต: Networking and brainstorming event on Australian alumni 
engagement in Thailand  

27/4/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 4/2559 
27-28/4/2559 สถานทูต: Thai-Australian Research Symposium 
7-8/5/2559 NCP: TATSC hosted NCP 
13/5/2559 AustCham: Nomination for Australian Alumni Awards 

25/5/2559 
สถานทูต: Endeavour Scholarships and Fellowships Alumni Workshop 
and Networking Reception (แนะน า TATSC) 

26/5/2559 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเข้าพบ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2559 

28/5/2559 อบรม: Strategic Data Management (ร่วมกับ ม พะเยา กรุงเทพฯ) 
2/6/2559 อบรม: Free short course Pentaho-Hadoop (ร่วมกับ BX Center มจธ) 

13-16/6/2559 
อบรม: Data Analytics with Pentaho BI, R, Weka, and Hadoop:From 
Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 2 

20/6/2559 สถานทูต: Meet Science diplomate: Prof Veena 

23/6/2559 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 6/2559 
สถานทูต-AustCham: Australian Alumni Awards 

14/7/2559 AustCham: Introductory Workshop on Water Stewardship 
21/7/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 7/2559 
26/7/2559 จดหมายเชิญประชุม AGM (อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559) 
2/8/2559 อบรม: Free short course Statistical Data Analysis with R (ร่วมกับ BX Center มจธ) 
28/8/2559 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (AGM) 

วาระท่ี 5 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก 
ประธานได้เชิญให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของสมาคม ซึ่งมีความคิดเห็นดังนี้ 

5.1 จ านวนสมาชิกใหม่ 
ผศ.อนุชา สอบถามถึงจ านวนสมาชิกใหม่ในรอบปี และเสนอให้มีการติดตามรายงานสมาชิก 

ประธานได้แจ้งว่าจะต้องตรวจสอบจากการลงทะเบียนใหม่ในฐานข้อมูล คุณพงษ์ประพาฬเสริมว่า 
คณะกรรมการได้พยายามสร้างเครือข่ายกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปร่วมงาน เช่น AustCham และ
หน่วยงานอื่น ๆ เพือ่เป็นการหาสมาชิกใหม่ 

รายงานการประชุมใหญ
สามัญ
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5.2 ความร่วมมือกับสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 
คุณชาญ แจ้งว่าได้มอบต าแหน่งนายกสมาคมไทย-ออสเตรเลียน (TAA) ให้กับคุณพิชาย 

ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แล้ว และได้เสนอให้มีการร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

5.3 กิจกรรมสัมมนาส าหรับสาธารณชน 
รศ. ดร.ไพโรจน์ เสนอให้สมาคมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่สาธารณชนให้ความส าคัญ 

โดยสามารถจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบรถไฟฟ้า 

เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานได้กล่าวปิดประชุม และเชิญสมาชิกรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย 
รศ. ดร.บัณฑิต  ฟุ้งธรรมสาร ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบพลังงานคาร์บอนต่ า: ดุลยภาพระหว่างความมั่นคง 
ค่าใช้จ่าย และความยั่งยืน” (Decarbonising our energy systems: a delicate balance between security 
of supply, affordability and sustainability) 

ปิดประชุมเวลา 11:00 น. 

 (ดร.สุชา  สมานชาติ) (ผศ. ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์) 
  ผู้บันทึกการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมใหญ
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วาระที ่2 
 

รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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วาระที ่3 
 

รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ 
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วาระที ่4 
 

รายงานการด าเนนิงานของสมาคม 
กันยายน พ.ศ.2559 – สิงหาคม พ.ศ.2560 

  



30 

รายงานการด าเนินงานของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
กันยายน 2559 - สิงหาคม 2560 
……………………………………… 

 

1) คณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 16  (วาระ: สิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2561) 
คณะกรรมการบริหารสมาคม จ านวน 13 คน  ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์  นายกสมาคม 
2.  ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย  อุปนายก 
3.  นายพงษ์ประพาฬ  ขันธ์นะภา  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มานพ  เรี่ยวเดชะ  กรรมการ 
5. น.ส.วาทินี  ขานวงศ์  กรรมการ 
6. ดร.ทัศนีย์  มัลลานู  กรรมการ 
7. น.ส.โรจลักษณ์  จักรไพวงศ์  กรรมการและสมาชิกสัมพันธ์ 
8. น.ส.นภัค  จันทสูตร  กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
9. ดร.อัครา  ประโยชน์  กรรมการและนายทะเบียน 
10. ผศ.ดร.ศิริศาส  เอ้ือใจ  กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
11. นางสุปรีญา  อุนนาทรวรางกูร  กรรมการและเหรัญญิก 
12. ดร.สุชา  สมานชาติ  กรรมการและเลขาธิการ 
13. ดร.เจนยุทธ  ไชยสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

ที่ปรึกษาสมาคม 
1. นายเกษียร  เอ้ือวัฒนะสกุล 
2. รศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ์ 
3. ผศ.ดร.วินัย  พฤกษะวัน 
4. รศ.ดร.ธนิต  ผวินิ่ม 

 
หมายเหตุ รศ. ดร.ณรงค์ กุหลาบ ได้เขียนจดหมายแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการสมาคม 

ในคราวประชุมที่ 9/2559 เนื่องจากไม่สะดวกมาประชุมในช่วงเย็น และมีภารกิจที่ท าให้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นประจ าได้ 
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ท าเนียบนายกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน 

 
ระหว่าง พ.ศ. รายนาม นายกสมาคม 
2526 - 2528 ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
2528 - 2530 ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
2530 - 2532 ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์ 
2532 - 2534 รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ  วิริยะวิทย์   
2534 - 2536 รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ  วิริยะวิทย์ 
2536 - 2538 ศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์  วรสุนทโรสถ    
2538 - 2540 คุณเกรียงศักดิ์  แสงทอง 
2540 - 2542 คุณเกรียงศักดิ์  แสงทอง 
2542 - 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเวช  ชาญสง่าเวช 
2544 - 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  เรี่ยวเดชะ 
2546 - 2548 คุณพงษ์ประพาฬ  ขันธ์นะภา 
2548 - 2550 คุณพงษ์ประพาฬ  ขันธ์นะภา 
2550 - 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  พลาวงศ์ 
2552 - 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  พลาวงศ์ 
2555 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  เรี่ยวเดชะ 
2558 – 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ 

 

2) การประชุม 
การประชุมประจ าเดือน  เป็นการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานของสมาคม เดือนละครั้ง ตั้งแต่

เดือนกันยายน 2559 –  กรกฎาคม 2560 รวม 11 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสัญจร 1 ครั้งในคราวประชุมที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น ซึ่งได้มีกิจกรรมสังสรรค์
ศิษย์เก่าจากประเทศออสเตรเลียเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมด้วย 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เป็นการรายงานการด าเนินงานของสมาคมต่อสมาชิกปีละครั้ง 
ส าหรับปีนี้ คือ วันอาทิตยท์ี่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

3) การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยายพิเศษ 
ก. การอบรม Data Analytics เรื่อง Strategic Data Management with Pentaho Analytics 

Platform ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม Jasmine City  
มีผู้เข้าอบรมรวม 39 คน แบ่งเป็นผู้สมัครเข้าอบรม 31 คน และผู้เข้าอบรมรับเชิญ 8 คน 

ข. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop & Spark: 
From Business Intelligence to Data Science น าโดยศิษย์เก่าออสเตรเลีย  ผศ. ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ 
และคณะวิทยากรจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในรอบปีนี้จัดขึ้น 2 ครั้ง 

 -  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม Jasmine City สุขุมวิท 23  กรุงเทพฯ 
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 -  ครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็นสองหลักสูตร โดยหลักสูตร 1 Pentaho BI: From Business Intelligence 
to Data Science จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม Jasmine City สุขุมวิท 23  กรุงเทพฯ 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน 31 คน และหลักสูตร 2 Big Data Processing ด้วย Cloudera Hadoop Cluster and 
Spark จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม Jasmine City สุขุมวิท 23  กรุงเทพฯ มีผู้เข้า
อบรมจ านวน 16 คน 

ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Blockchain: The Next Internet จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 โดยในชว่ง 2 วนัแรกซึ่งเป็นการอบรมทางด้านเทคนิคมีผู้เข้าอบรมจ านวน 23 คน ในวันที่ 3 ซ่ึง
เป็นการสัมมนาระดับผู้บริหารมีผู้เข้าอบรมเพ่ิมจากสองวันแรกจ านวน 6 คน ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าอบรมรับเชิญอีก
ส่วนหนึ่ง โดยสรุปแล้วมีผู้เข้าอบรมในโครงการนี้รวมทั้งสิ้นจ านวน 43 คน 

 

4) การจัดทัศนศึกษา 
สมาคมได้จัดทัศนศึกษาตามค าเชิญของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์เมื่อวันเสาร์ที่ 17 

กันยายน พ.ศ. 2559 ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษา 27 คน 
 

5) การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ 
5.1 สถานทูตออสเตรเลีย 

ก. นายกสมาคม พร้อมด้วย รศ. ดร.อุทุมพร คุณพงษ์ประพาฬ และ ผศ. ดร.มานพ ได้เขา้
ร่วมงาน Australia Day เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  

ข. กรรมการสมาคมเข้าร่วมงาน 2017 Endeavour Scholarships and Fellowships 
Award Ceremony เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

ค. กรรมการสมาคมเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 2 ปี New Colombo Plan ในประเทศไทย
และพบปะศิษย์เก่าออสเตรเลีย ในโอกาสที่  Ms Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ออสเตรเลีย มาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

5.2 Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham Thailand) 
ที่ปรึกษาสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมได้เข้าร่วมงาน Australian Alumni Award  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
5.3 หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ก. นายกสมาคมเข้าร่วมงาน Creative Thailand 2016 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
และฟังบรรยายระบบ TSQUARE ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของ Big Data Analytics ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดอบรม
ของสมาคมในอนาคต 

ข. นายกสมาคม พร้อมด้วย ผศ.ดร. อัครา และคุณสุปรีญา ได้เข้าร่วมประชุม Blockchain 
กรณีศึกษาสาธารณรัฐเอสโตเนีย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดย กสทช. 

ค. นายกสมาคมเข้าร่วมการอบรม Blockchain for Management ซึ่งจัดโดยสถาบันไอเอ็มซี 
(IMC Institute) 

ง. นายกสมาคม พร้อมด้วย ผศ.ดร. อัครา เข้าร่วมอบรม Blockchain for Developer ซึ่งจัด
โดยสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) 
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จ. นายกสมาคมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในนามของสมาคม ไปอบรมให้กับสมาคมระบาดวิทยา 
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ Data Analytics 

 

6) การบริหารงานภายในของสมาคม 
ก. ไดจ้ัดท าเอกสาร Brochure ส าหรับการประชาสัมพันธ์สมาคมเรียบร้อยแล้ว 
ข. ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
ค. การพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับสมาคมบางหัวข้อที่ส าคัญ เช่น ประเภทสมาชิกและ

ค่าธรรมเนียมสมาชิก การจัดให้มีการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมและนายกสมาคมล่วงหน้าก่อนหมด
วาระ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมในวาระถัดไป 

 
ทั้งนี้ได้สรุปกิจกรรมของสมาคมในตารางดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 
28/8/2559 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 

17/9/2559 
- ทัศนศึกษาตามค าเชิญของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 8/2559 

13/10/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 9/2559 
23/10/2559 ร่วมงาน Creative Thailand 2016 

18/11/2559 
จัดอบรม Data Analytics เรื่อง Strategic Data Management with Pentaho 
Analytics Platform 

24/11/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 10/2559 

19-24/12/2559 
จัดอบรม เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop & Spark: 
From Business Intelligence to Data Science 

26/12/2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 11/2559 
18/1/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 1/2560 
26/1/2559 ร่วมงาน Australia Day  
11/2/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 2/2560 (สัญจร ณ จังหวัดขอนแก่น) 
21/2/2560 ร่วมงาน 2017 Endeavour Scholarships and Fellowships Award Ceremony 
14/3/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 3/2560 
20/3/2560 ร่วมประชุม Blockchain กรณีศึกษาสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
19/4/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 4/2560 
18/5/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 5/2560 

5-9/6/2560 
จัดอบรม Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop & Spark 
หลักสูตร 1 Pentaho BI: From Business Intelligence to Data Science 
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12-14/6/2560 
จัดอบรม Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop & Spark  
หลักสูตร 2 Big Data Processing ด้วย Cloudera Hadoop Cluster and Spark  

19-21/6/2560 จัดอบรม Blockchain: The Next Internet 

22/6/2560 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 6/2560 
- รว่มงาน Australian Alumni Awards 

18/7/2560 นายกสมาคมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในนามของสมาคม ในหัวข้อ Data Analytics 
19/7/2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครั้งที่ 7/2560 
3/8/2560 เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 2 ปี New Colombo Plan ในประเทศไทย 
28/8/2559 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2560  
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วาระที ่5 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
การแก้ไขข้อบังคับสมาคม 
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การแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับ สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย 
รับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่  19  กรกฎาคม  2560 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข 

3.  สมาชิกและสมาชิกภาพ 
3.1 ประเภทของสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
      3.1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา ฝึกงาน ในสถาบันอุดมศึกษา
ของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้น  หรือเป็นสมาชิกวิสามัญ
ติดต่อกันครบ 3 ปี และได้ยื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและ
คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 

 
3.1 ประเภทของสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
      3.1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา ฝึกงาน ในสถาบัน การศึกษาของ
ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้นๆ 

3.8 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
3.8.1 ตาย 
3.8.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริหารของ สมาคมและ

ได้ช าระหนี้สินที่ค้างช าระต่อสมาคม 
3.8.3 ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอัน

ได้กระท าโดยประมาท 
3.8.4 คณะกรรมการบริหารมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้าประชุมด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
3.8.4.1 กระท าการใด ๆ ให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง 
3.8.4.2 ละเมิดข้อบังคับของสมาคมอย่างร้ายแรง 
3.8.4.3 ไม่ช าระค่าบ ารุงของสมาคมเกินกว่า 1 ปี  โดยไม่มีเหตุอันควร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัดข้อ 3.8.4.3  ออก  เนื่องจากจะมีการแก้ไขในข้อ 8 
 ให้ช าระค่าบ ารุงครั้งเดียวตลอดชีพ 
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5.  คณะกรรมการบริหารสมาคม 
5.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของสมาคมและเป็นตัวแทนของ
สมาคมในกิจการภายนอก ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการบริหารอ่ืนมี
จ านวนรวมกันไม่เกิน 15 คน 

 
5.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

5.1.1          เหมือนเดิม 

5.1.2 ให้เลือกตั้งนายกสมาคม 1 คน และคณะกรรมการบริหารอ่ืนอีก 8 คน  
ให้นายกสมาคมผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับเลือก และมี
อ านาจที่จะแต่งตั้งสมาชิกอ่ืนๆให้เป็นกรรมการบริหารเพ่ิมเติมได้ไม่เกินจ านวนที่
ก าหนดในช้อ 5.1.1  ทั้งนี้กรรมการบริหารจะต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เดียวกันในประเทศออสเตรเลียไม่เกิน 4 คน 

5.1.2 ให้มีการสรรหานายกสมาคม  ก่อนหมดวาระอย่างน้อย 6 เดือน   
โดยคณะกรรมการบริหารในขณะนั้นจัดให้สมาชิกเสนอชื่อนายกสมาคมพร้อมประวัติ  แล้ว
น าเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมควรเป็นนายกสมาคมให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
พิจารณาเลือกหรือให้การรับรอง 

5.1.3 ให้สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารอ่ืนอีกไม่เกิน 8 คน  ในที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  โดยให้คณะกรรมการบริหารในขณะนั้นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง     

 5.1.4 ให้นายกสมาคม ในข้อ 5.1.2 และคณะกรรมการบริหารอื่นตามข้อ 5.1.3 
รักษาการในต าแหน่งต่างๆ ตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจนกว่าการจด
ทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จะแล้วเสร็จ  และมีอ านาจที่จะแต่งตั้งสมาชิกอ่ืนๆให้
เป็นกรรมการบริหารเพ่ิมเติมได้ไม่เกินจ านวนในข้อ 5.1.1  ทั้งนี้กรรมการบริหารจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดียวกันในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน  4  คน 

5.1.3 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกันเองให้ด ารงต าแหน่ง อุปนายก 
เลขาธิการ เหรัญญิก  นายทะเบียน หรือต าแหน่งอ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่ครบวาระแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารอีกได้  ทั้งนี้ให้นายกสมาคมด ารง
ต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

5.1.5 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก จาก
คณะกรรมการบริหารตามข้อ 5.1.3 

ให้มีต าแหน่งอ่ืนๆ โดยเลือกจากคณะกรรมการบริหารตามข้อ 5.1.3 หรือข้อ 5.1.4 
คณะกรรมการบริหารอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่ครบวาระแล้วอาจได้รับ

เลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารอีกได้  ทั้งนี้ให้นายกสมาคมด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 
วาระ ติดต่อกัน 
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5.1.4 คณะกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่ง จะต้องมอบงานให้คณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง 
5.1.6 คณะกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่ง จะต้องมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุด

ใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มด าเนินงานตาม 5.1.4 
8. บทเฉพาะกาล 
8.1 เมื่อนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้
เริ่มก่อการท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารชั่วคราวของสมาคมจนกว่าจะได้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับ ซึ่งจะต้องจัดให้มีข้ึนภายใน 180 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม 

 
 

ตัดออก 

8.2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานคร
อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมเป็นต้นไป 

8.1 ให้ใช้ข้อบังคับที่แก้ไขนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาต
ให้แก้ไขเป็นต้นไป 

8.3 การตีความในข้อบังคับสมาคม หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
ตัดสิน 

8.2 การตีความในข้อบังคับสมาคม หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตัดสิน 

8.4 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2541 มีมติเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม  2541 ให้

จัดเก็บค่าบ ารุงสมาชิกดังนี้ 
1.สมาชิกสามัญ ปีละ 100 บาท ตลอดชีพ 1000 บาท 
2.สมาชิกวิสามัญ ปีละ 200 บาท 
3.สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 1000 บาท  

8.3 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 
ให้จัดเก็บค่าบ ารุงสมาชิกดังนี้ 
1.สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 1,000 บาท 
2.สมาชิกวิสามัญ ตลอดชีพ 1,000 บาท 
3.สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 3,000 บาท 

8.5 ให้น าบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสมาคมมาใช้เป็น
ข้อบังคับ ในเมื่อข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ 

8.4 ให้น าบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสมาคมมาใช้เป็นข้อบังคับ 
ในเมื่อข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ 
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รับฟังความคิดเหน็จากสมาชิก 
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ข้อบังคับของสมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย 

ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 

 



 
 
 

 
ข้อบังคับของสมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย 

ฉบับแก้ไขเมื่อวันที ่ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
1. ข้อบังคับทั่วไป 

1.1 ชื่อ สมาคมนี้มีชื่อว่า ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย มีชื่อย่อว่า ศ.ว.ท.อ. และมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “THAI-AUSTRALIAN TECHNOLOGICAL SERVICES CENTER” มีชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษนี้ว่า “ T A T S C” 
ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  เลขท่ี 968 ชั้น 9 อาคาร อื้อจือเหลียง  ถ. พระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 

1.2 ตราของสมาคมเป็นรูปวงกลมบรรจุรูปช้างและจิงโจ้ 
1.3 ค าว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี้ หมายถึงสมาคมในข้อ 1.1 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรม 
2.2 เป็นศูนย์กลางเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มสมาชิก เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.3 เผยแพร่ผลงานของสมาคม เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรมของสมาคม 

 
3. สมาชิกและสมาชิกภาพ 

3.1 ประเภทของสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
3.1.1 สมาชิกสามัญ  ได้แก่ บุคคลที่เคยไปศึกษา ฝึกงาน ในสถาบันอุดมศึกษาของ

ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้น หรือเป็นสมาชิกวิสามัญ
ติดต่อกันครบ 3 ปีแล้ว และได้ยื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและ
คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 

3.1.2 สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ บุคคลนอกเหนือจากท่ีกล่าวในข้อ 3.1.1 ที่ได้ยื่นความจ านง
ขอสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญและคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 

3.1.3 สมาชิกนิติบุคคล  ได้แก่ บริษัท สโมสร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ที่ได้ยื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิติบุคคลและคณะกรรมการ
บริหารมีมติอนุมัติ 

3.1.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาชิก ที่
คณะกรรมการบริหารมีมติเข้าเป็นสมาชิกและบุคคลผู้นั้นตอบรับค าเชิญ  

 
 
 

 
 



3.2 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม จะต้องยื่นความจ านงต่อนายทะเบียนตามแบบใบ

สมัครที่สมาคมได้ก าหนดไว้ 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญของสมาคมรับรองไม่ต่ ากว่า 2 คน 

3.3 การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ให้นายทะเบียนน าใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรกจากวันที่

ได้รับใบสมัคร และเมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้นายทะเบียนมี
หนังสือแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยทันที 

3.4 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงส าหรับสมาชิกให้ถือตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมใหญ่ โดยมีมติเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีมาประชุม 

3.5 วันเริ่มสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

3.6 ทะเบียนสมาชิก 
ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนสมาชิกไว้ที่ส านักงานของสมาคม 

3.7 ตัวแทนสมาชิกนิติบุคคล 
สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคลต้องแต่งตั้งตัวแทนที่มีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคลนั้นตามที่ได้จด

ทะเบียน เพ่ือปฏิบัติการในหน้าที่และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้น 
3.8 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

3.8.1 ตาย 
3.8.2 ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมและได้ช าระหนี้สิน

ที่ค้างช าระต่อสมาคม 
3.8.3 ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาท 
3.8.4 คณะกรรมการบริหารมีมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้าประชุม ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
3.8.4.1 กระท าการใด ๆ ให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียง 
3.8.4.2 ละเมิดข้อบังคับของสมาคมอย่างร้ายแรง 
3.8.4.3 ไม่ช าระค่าบ ารุงของสมาคมเกินกว่า 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันควร 

 
4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

4.1 สิทธิของสมาชิก 
4.1.1 สมาชิกของสมาคมมีสิทธิจะเข้าร่วมในกิจกรรมทุกประเภทของสมาคมตามกฎที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมีสิทธิที่จะรับผลประโยชน์
ทุกประการตามที่สมาคมเสนอ 

4.1.2 สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะออกความเห็นหรือให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริหารใน
เรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม 

4.1.3 สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้โดยยื่นค า
ขอนั้นไปยังคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 



4.1.4 สมาชิกทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุม อภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักกถามกรรมการ 
และเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ 

4.1.5 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
สมาคม 

4.1.6 สมาชิกนิติบุคคลมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของสมาคมได้ 
จ านวน 5 คน โดยมีสิทธิเท่าสมาชิกวิสามัญทุกประการ 

4.2 หน้าที่ของสมาชิก 
4.2.1 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของสมาคม รวมทั้งมติของที่

ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการบริหารโดยเคร่งครัด 
4.2.2 ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ของสมาคม 
4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคม 
4.2.4 ช าระค่าบ ารุงสมาคมตามก าหนด 

 
5. คณะกรรมการบริหารสมาคม 

5.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
5.1.1 คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้บริหารงานของสมาคมและเป็นตัวแทนของสมาคมใน

กิจการภายนอก ประกอบด้วยนายกสมาคม และกรรมการบริหารอื่นมีจ านวน
รวมกันไม่เกิน 15 คน 

5.1.2 ให้เลือกตั้งนายกสมาคม 1 คน และคณะกรรมการบริหารอ่ืนอีก 8 คน ให้นายก
สมาคมผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับเลือก และมีอ านาจที่จะ
แต่งตั้งสมาชิกอ่ืน ๆ ให้เป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ไม่เกินจ านวนที่ก าหนดในข้อ 
5.1.1  ทั้งนี้กรรมการบริหารจะต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดียวกันในประเทศ
ออสเตรเลียไม่เกิน 4 คน 

5.1.3 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกันเองให้ด ารงต าแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก 
นายทะเบียน หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหารอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ผู้ที่ครบวาระแล้วอาจได้รับ
เลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารอีกได้  ทั้งนี้ให้นายกสมาคมด ารงต าแหน่งได้ไม่
เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่ง จะต้องมอบงานให้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
ภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง 

5.1.5 การเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารอีก 8 คน ให้กระท าในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีของปีที่มีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งให้กระท าโดยตรงและลับ 

เมื่อถึงปีที่จะมีการเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนสมาคมแจ้งแก่สมาชิกให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการบริหารในขณะนั้นเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง โดยให้มีการเลือก
นายกสมาคมก่อน แล้วจึงเลือกคณะกรรมการบริหาร ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 
5.1.2 ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 



5.1.5.1 การเลือกนายกสมาคม ให้มีการสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง
โดยสมาชิกในที่ประชุมจากสมาชิกในที่ประชุม โดยมีสมาชิกในที่ประชุม
รับรองอย่างน้อย 5 คน 

เมื่อไม่มีผู้สมัครเพ่ิมเติมแล้ว ให้ผู้จัดการเลือกตั้งด าเนินการเลือกตั้ง 
ตามระเบียบวิธีที่จะตกลงกันในที่ประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยการลงคะแนนลับ 

ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก
สมาคม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ตัดสินด้วยวิธีจับฉลาก 

ในกรณีที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นนายกสมาคม 
5.1.5.2 การเลือกคณะกรรมการบริหาร ให้มีการสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมัคร โดย

สมาชิกในที่ประชุมจากสมาชิกในที่ประชุม โดยมีสมาชิกในที่ประชุม
รับรองอย่างน้อย 3 คน 

ถ้ามีผู้สมัครไม่เกิน 8 คน ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับเลือก ถ้ามี
ผู้สมัครเกิน 8 คน ให้ผู้จัดการเลือกตั้งด าเนินการเลือกตั้งตามระเบียบวิธีที่
จะตกลงกันในท่ีประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยการลงคะแนนลับ 

ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุด 8 อันดับ แรก เป็น ผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร 

5.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
5.2.1 เป็นสมาชิกสามัญ 
5.2.2 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ าของสมาคม 
5.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
5.2.4 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5.2.5 ไม่เป็นโรคติดต่ออันสังคมพึงรังเกียจ 

5.3 การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
5.3.1 ครบก าหนดออกตามวาระ 
5.3.2 ลาออกโดยคณะกรรมการบริหารได้ลงมติอนุมัติ 
5.3.3 ขาดคุณสมบัติของกรรมการหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
5.3.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดออกจากต าแหน่ง 

5.4 กรณีต าแหน่งว่างลงก่อนหมดวาระ 
คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งเข้าด ารงต าแหน่งแทนใน

ช่วงเวลาที่เหลือของต าแหน่งที่ว่างลงนั้น 
5.5 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีจ าเป็นนายก
สมาคมหรือกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน จะเรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได้ 

5.6 องค์ประกอบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5.7 มติของการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
นอกเหนือที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของ

ที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นการตัดสิน 



5.8 ประธานในที่ประชุม 
5.8.1 ให้นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม หากนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้อุปนายกเป็นประธานในที่ประชุมแทน 
5.8.2 ในกรณีที่อุปนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.8.1 ได ้ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 

5.9 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
5.9.1 จัดด าเนินงานกิจการและทรัพย์สินของสมาคมตามข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ 
5.9.2 เลือกตั้งกรรมการให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริหาร 
5.9.3 วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม 
5.9.4 ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

บริหาร อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทั้งปวงเพื่อให้การด าเนินงานของ
สมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย 

5.10 การรักษาการแทนนายกสมาคม 
5.10.1 ถ้านายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกสมาคมตั้งกรรมการคนใดคน

หนึ่งรักษาการแทน 
5.10.2 ในกรณีที่นายกสมาคมไม่ได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดรักษาการแทน ให้อุปนายกรักษาการ

แทน ตามล าดับ 
 
6. การประชุมใหญ่ 

6.1 ก าหนดการประชุมใหญ่ 
6.1.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี ตามวันเวลาที่คณะกรรมการบริหารก าหนด

และให้แจ้งวันเวลาการประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
วันประชุม 

6.1.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจกระท าได้ถ้าคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือ
สมาชิกสามัญจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 คน ร้องขอโดยยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมด้วยเหตุผลต่อเลขาธิการสมาคม เมื่อเลขาธิการสมาคมได้รับเรื่อง ให้นัด
ประชุมใหญ่ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม 

6.2 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกมาประชุม

อย่างน้อย 30 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
6.3 มติของที่ประชุมใหญ่ 

นอกจากท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี้ ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่
ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงตัดสิน 

6.4 กรณีการประชุมใหญ่ครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม 
หากพ้นก าหนดนัดการประชุมไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ปรากฏว่ามีสมาชิกมาไม่ครบ

องค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมคราวนั้นไป โดยให้แจ้งก าหนดนัดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหม่



ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันนัดประชุมครั้งแรกและให้ประชุมใหม่หลังจากวันแจ้งภายหลัง 7 วัน ล่วงไป
แล้ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันแจ้ง 

ในวันประชุมใหญ่ครั้งใหม่ตามวรรคแรกให้ด าเนินการประชุมได้โดยให้ถือว่าครบองค์
ประชุม ไม่ว่าจะมีสมาชิกเข้าประชุมเท่าใดก็ตาม 

6.5 ประธานในที่ประชุม 
6.5.1 ให้นายกสมาคมเป็นประธานที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

อุปนายกเป็นประธาน 
6.5.2 หากอุปนายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6.5.1 ได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง

สมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมใหญ่คราวนั้น 
6.6 วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ 

6.6.1 โดยเปิดเผยให้ใช้วิธีชูมือ 
6.6.2 การลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนนและจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการ

บริหารหรือสมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่ประชุมร้องขอ 
6.6.3 การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารให้ปฏิบัติตามข้อ 5.1 

6.7 กิจการอันพึงกระท าของที่ประชุมใหญ่ 
6.7.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 
6.7.2 พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมที่ผ่านมาในรอบปี 
6.7.3 พิจารณางบดุล 
6.7.4 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร (ในปีที่ครบวาระเลือกตั้ง) 
6.7.5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน 
6.7.6 เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่สมาชิกเห็นสมควร 

 
7. เบ็ดเตล็ด 

7.1 การใช้จ่ายเงินของสมาคม 
7.1.1 เงินสดของสมาคมถ้ามีให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่

เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1) น าไปฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ม่ันคงเชื่อถือได้ และมีรัฐบาลค้ าประกัน

เงินฝากนั้นๆ เต็มจ านวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
2) น าไปซื้อตราสารที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก และค้ าประกัน 

หรือพันธบัตรรัฐบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
การสั่งจ่ายเงินเป็นเช็คหรือตั๋วสั่งจ่ายเงินจะต้องมีลายเซ็นของนายก

สมาคมหรือผู้รักษาการแทน หรืออุปนายกสมาคมที่ได้รับมอบอ านาจจากนายก
สมาคมและเหรัญญิก 

7.1.2 การสั่งจ่ายเงินของสมาคมตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ การใช้จ่ายเงินของสมาคมเพ่ือกิจการบริหารของส านักงานของ
สมาคม คณะกรรมการบริหารอาจวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมใช้จ่ายตาม
งบประมาณท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ 



7.1.3 นายกสมาคมมีอ านาจใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 50,000 บาท  หากมีความ   
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่านี้   ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

7.2 อ านาจและหน้าที่ของเหรัญญิก 
7.2.1 เหรัญญิกมีหน้าที่ท าบัญชีรับ-จ่าย และมีหน้าที่เก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งบัญชี

รายรับรายจ่าย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจนบัญชีอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือ
แสดงฐานะของสมาคมโดยถูกต้อง ทั้งจะต้องเก็บรักษาเอกสารใบส าคัญต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการบัญชีไว้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบเป็นหลักฐานของสมาคมอีกด้วย 

7.2.2 เหรัญญิกมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท 
7.3 การลงนามในเอกสารต่าง ๆ  

ในการท านิติกรรมใด ๆ ของสมาคม หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ตราสาร หรือ
หนังสือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสมาคม เมื่อนายกสมาคมหรือผู้รักษาการแทน หรือ
อุปนายกสมาคม ที่ได้รับมอบอ านาจจากนายกสมาคมและกรรมการบริหารอ่ืนอีกสองคนได้ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันแล้วถือว่าใช้ได้ 

7.4 ปีการบัญชี 
ให้ถือเอาวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางการบัญชีของสมาคม 

7.5 การจัดท างบดุล 
ให้คณะกรรมการบริหารจัดท างบดุลปีละครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชี ให้

เสร็จสิ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 15 วัน 
7.6 การส่งส าเนางบดุล 

ให้คณะกรรมการบริหารส่งส าเนางบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปี ไปยังสมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีไม่น้อยกว่า 7 วัน 

7.7 อ านาจของผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ

สมาคม และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและ
เอกสารเช่นว่านั้น 

7.8 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
ข้อบังคับนี้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมได้  โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม 
7.9 การเลิกสมาคม 

7.9.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
สมาชิกท้ังหมด 

7.9.2 เมื่อล้มละลาย 
7.9.3 ศาลสั่งให้เลิก 
7.9.4 นายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานคร ลบชื่อออกจากทะเบียน 

ถ้าสมาคมต้องสิ้นสุดลง ให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ตกเป็นกรรมสิทธิของ
สถาบันการศึกษาที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามการตกลงของที่ประชุมใหญ่ 

 



7.10 การช าระบัญชี 
เมื่อสมาคมเลิกไป ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 22 

หมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
8. บทเฉพาะกาล 

8.1 เมื่อนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการ 
ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารชั่วคราวของสมาคม จนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับ ซึ่งจะต้องจัดให้มีข้ึนภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม 

8.2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมประจ ากรุงเทพมหานครอนุญาตให้จัดตั้ง
เป็นสมาคมเป็นต้นไป 

8.3 การตีความในข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตัดสิน 
8.4 ค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคม 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2541 มีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2541 ให้จัดเก็บค่า
บ ารุงส าหรับสมาชิกดังนี้ 

1.  สมาชิกสามัญ  ปีละ     100 บาท ตลอดชีพ  1,000  บาท 
2.  สมาชิกวิสามัญ ปีละ     200 บาท 
3.  สมาชิกนิติบุคคล ปีละ  1,000 บาท 

8.5 ให้น าบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสมาคมมาใช้เป็นข้อบังคับใน
เมือ่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ 

 
......................................................... 
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