สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รศ. ดร.สิริลักษณา
รศ. ดร.อุทุมพร
ผศ. ดร.วินัย
ผศ. ดร.สุณี
ผศ. ดร.อัครา
ดร.มาตรินี
ผศ. ดร.มานพ
ผส. ดร.วรพล
นางสุปรีญา
นายธีรพงศ์
พ.ท. ผศ. ดร.เจนยุทธ
นายปารเมศ
นายสุธรรม
ผศ. ดร.ศิริศาส
นายเกษียร
รศ. ดร.สุรินทร์
นายวิชิต
นางพรรณราย
นายชาญ
นางยุวดี
ผศ. ดร.วลัยพร
น.ส.บวรลักษณ์
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวสุดารัตน์

คอมันตร์
พลาวงศ์
พฤกษะวัน
รักษาเกียรติศักดิ์
ประโยชน์
รักษ์ตานนท์ชัย
เรี่ยวเดชะ
ลีลาเกียรติสกล
อุนนาทรวรางกูร
ธีระสรรพวิทยา
ไชยสกุล
หอมกระหลบ
สุจริตธรรมกุล
เอื้อใจ
เอื้อวัฒนะสกุล
หมอนจันทร์
อุนนาทรวรางกูร
วิวัฒน์รัตน์
สารเลิศโสภณ
สารเลิศโสภณ
เอื้อใจ
ศิวะโกสิษฐ์
แสงทอง
ธนียวัน

(ที่ปรึกษาสมาคม)
(ที่ปรึกษาสมาคม)
(ที่ปรึกษาสมาคม)
(ที่ปรึกษาสมาคม)
(นายกสมาคม)
(อุปนายก)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการและเหรัญญิก)
(กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก)
(กรรมการและประชาสัมพันธ์)
(กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์)
(กรรมการและนายทะเบียน)
(กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ดร.คณิต
รศ. ดร.ศิริวรรณ
ศ.กิติคุณ ดร.รัตนา
รศ.วนิดา
นายเดชา
นางสมพร
ดร.ศิริลักษณ์

วัฒนวิเชียร
ฉันทาดิศัย
พุ่มไพศาล
สิทธิรณฤทธิ์
ธีระสรรพวิทยา
ธีระสรรพวิทยา
ชุ่มชื่น

เปิดประชุมเวลา 9.30 น.
กิจที่ประชุม
นายกสมาคมทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับสมาชิกผูม้ าประชุม จากนั้นได้กล่าวถึงความ
เป็นมาของสมาคมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประธานเชิญทีป่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 วันอาทิตย์ที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมนัน้ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 2 รายงานงบดุลการเงินของสมาคม
เหรัญญิกสมาคมรายงานงบการเงินของสมาคมตามงวดบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ดังนี้
2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,431,201.95
เงินลงทุนชั่วคราว
1,700,000.00
ลูกหนี้อื่น
293,326.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
3,424,528.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2,699,471.54
อุปกรณ์
21,693.39
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2,721,164.93
รวมสินทรัพย์
6,145,693.42
2563
หนี้สินและส่วนของเงินทุนสะสม
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2562

114,333.60
2,700,000.00
36,133.90
2,850,467.50
2,651,024.25
31,520.99
2,682,545.24
5,533,012.74
2562

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเงินทุนสะสม
ทุนสะสมคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน
รายได้สงู (ต่ำ)กว่ารายจ่าย
ทุนสะสมคงเหลือสิ้นปี
รวมหนี้สินและส่วนทุนของสมาคม

398,001.00
2,004.78
400.005.78
400.005.78

9,000.00
5,992.04
14,992.04
14,992.04

5,518,020.70
227,666.94
5,745,687.64
6,145,693.42

5,375,798.00
142,222.70
5,518,020.70
5,533,012.74

1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562
2563
รายได้
รายได้จากการรับบริจาคและเงินสนับสนุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ

เงินกองทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เงินกองทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
เงินกองทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

1,150,659.48
70,522.07
1,221,181.55

1,499,600.00
87,298.20
1,586,898.20

967,381.40
967,381.40
253,800.15
26,133.21
227,666.94

1,407,563.75
1,407,563.75
179,334.45
37,111.75
142,222.70

รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย
ยกมา
สำหรับปี
5,190,358.70
185,439.30
5,375,798.00
142,222.70
5,518,020.70
227,666.94

เงินกองทุน
รวม
5,375,798.00
5,518,020.70
5,745,687.64

วาระที่ 3 รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม
เหรัญญิกเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม นางสาวจิราวรรณ เชื่อมวราศาสตร์ แห่ง
สำนักงานตรวจสอบบัญชี วราศาสตร์
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมดังกล่าว
วาระที่ 4 รายงานการดำเนินงานของสมาคม
ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบ 1 ปี (สิงหาคม 2562–พฤศจิกายน 2563)
ดังนี้
4.1 คณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 17 (สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2564)
ประธานแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผศ. ดร.อัครา
ประโยชน์
นายกสมาคม
2. ดร.มาตรินี
รักษ์ตานนท์ชัย
อุปนายกสมาคม
3. ผศ. ดร.มานพ
เรี่ยวเดชะ
กรรมการ
4. ดร.ธีระ
พงศ์อนันต์
กรรมการ
5. ผศ. ดร.วรพล
ลีลาเกียรติสกุล
กรรมการ
6. น.ส.วาทินี
ขานวงศ์
กรรมการ
7. นางสุปรีญา
อุนนาทรวรางกูร กรรมการและเหรัญญิก
8. นายธีรพงศ์
ธีระสรรพวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
9. ดร.สุชา
สมานชาติ
กรรมการและเลขาธิการ
10. นางสาวศศิลักษณ์
ธรรมสิทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
11. พ.ท. ผศ. ดร.เจนยุทธ ไชยสกุล
กรรมการและประชาสัมพันธ์
12. นายปารเมศ
หอมกระหลบ
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13. นายสุธรรม
สุจริตธรรมกุล
กรรมการและนายทะเบียน
14. ผศ. ดร.ศิริศาส
เอื้อใจ
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
นอกจากนี้ยังมีคณะที่ปรึกษาของสมาคม ดังนี้
1. รศ. ดร.อุทุมพร
พลาวงศ์
2. รศ. ดร.สิริลักษณา
คอมันตร์
3. ผศ. ดร.วินัย
พฤกษะวัน
4. รศ. ดร.ธนิต
ผิวนิ่ม
5. นายพงษ์ประพาฬ
ขันธ์นะภา
6. ผศ. ดร.สุณี
รักษาเกียรติศักดิ์
4.2 การประชุมของสมาคม
4.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรายเดือน
การประชุมประจำเดือน เป็นการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม เดือนละครั้ง
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2563 รวม 15 ครั้ง
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4.2.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นการรายงานการดำเนินงานของสมาคมต่อสมาชิก
ปีละครั้ง โดยในปีนี้จดั ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการบรรยายพิเศษโดย ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อความยั่งยืนของประเทศ”
4.3 การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยายพิเศษ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีผลให้สมาคมต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสมาคม เป็นแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นดังนี้
4.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Science using Python เมื่อวันที่ 28-29
กันยายน พ.ศ. 2562
4.3.2 โครงการอบรม Data Analytics แบบออนไลน์ รุน่ ที่ 1 เมื่อวันที่ 15-28 มิถุนายน พ.ศ.
2563
4.3.3 โครงการอบรม Data Analytics แบบออนไลน์ รุน่ ที่ 2 เมื่อวันที่ 9-22 กันยายน พ.ศ.
2563
4.3.4 การประชุมวิชาการ JCSSE 2020 ออนไลน์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
4.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ
4.4.1 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ก. ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมงาน Christmas Reception เมื่อ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
ข. ที่ปรึกษาสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมงาน Australia Day เมื่อ
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
ค. นายกสมาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงภาพศิลปะบนเปลือกไม้ของชาวพื้นเมือง
ออสเตรเลีย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
4.4.2 Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham Thailand)
ก. นายกสมาคมร่วมประชุมออนไลน์กับ Advance Australia Council เมื่อวันอังคารที่
9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข. ที่ปรึกษาสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมงาน Australian Alumni Awards
2020 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ในปีนี้สมาคมได้เสนอชื่อ ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ สำหรับ
รางวัล Australian Alumni of the Year
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4.4.3 Australian Alumni Association Thailand (AAA)
รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ
สมาคม AAA เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ร้าน Cabbages and Condoms ซอยสุขุมวิท
12 กรุงเทพมหานคร
4.4.4 องค์กรอื่นๆ
อุปนายกเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตรร่วมระหว่าง University of Newcastle กับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบ two degree program ที่โรงแรม Westin Grande
Sukhumvit เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
4.5 สมาชิกใหม่ของสมาคมในรอบปี
สมาคมได้รบั สมาชิกสามัญเพิ่มเติมในรอบปีที่ผา่ นมา ดังนี้

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

ดร.วุฒิ ศิริวิวัฒน์นานนท์
นายธีระ ศิระธนาพันธ์
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
นางโสภาพรรณ นิจถาวร

4.6 การบริหารงานภายในของสมาคม
4.6.1 ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมได้รับการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
4.6.2 คณะกรรมการบริหารสมาคมได้เริ่มใช้งาน Facebook Page เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
มากขึ้น
4.6.3 คณะกรรมการบริหารสมาคมได้ปรับปรุงหลักการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ
อบรมที่สมาคมเป็นผู้จัดเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการจัดอบรมในอนาคต
4.6.4 คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนดหลักการสนับสนุนการอบรมของกรรมการและที่ปรึกษา
สมาคมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสมาคมให้สามารถจัดโครงการอบรมในหัวข้อร่วมสมัยได้
4.6.5 คณะกรรมการบริ หารสมาคมได้ ว ิ เคราะห์ SWOT เพื ่ อกำหนดเป้ า หมายและวางแผน
ยุทธศาสตร์ของสมาคมในเบื้องต้นไว้ดังนี้
ก. สมาคมจะเป็น knowledge platform สำหรับสมาชิกและ/หรือบุคคลอื่นๆ ในการใช้
ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ข. สมาคมจะเป็ น expertise portal เพื ่ อให้ สมาชิ กและ/หรื อบุ คคลอื ่ นๆ สามารถค้ นหา
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่ต้องการ
ค. สมาคมควรมีกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
4.7 กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์
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เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วโลก ซึ่ง
ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม ศกนี้ กิจกรรมของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา จึงมีเพียงการ
นำสมาชิกสมาคมไปทัศนศึกษา ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และพิพิธภัณฑสถานปราจีนบุรี เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ในรอบปีต่อไปสมาคมได้วางแผนงานเบื้องต้นไว้ดังนี้
วันที่

23-25 ธ.ค. 2563
กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ
กิจกรรมทัศนศึกษาและสมาชิกสัมพันธ์ เช่น วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

วาระที่ 5 การแก้ไขข้อบังคับสมาคม
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของสมาคม ซึง่ คณะกรรมการบริหาร
สมาคมได้ให้การรับรองในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมมี
การอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติดังนี้
มติที่ประชุม เป็นดังตาราง
ข้อความเดิม
ข้อความแก้ไข
1.2 ตราของสมาคมเป็นรูปวงกลม 1.2 ตราของสมาคมเป็นรูปทรง
บรรจุรูปช้างและจิงโจ้
สถาปัตยกรรมไทย กับรูปทรงโรง
อุปรากรซิดนีย์ พร้อมชื่อสมาคม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.5 การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ในกรณีจำเป็นนายกสมาคมหรือ
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน จะ
เรียกประชุมพิเศษขึ้นได้

5.5 การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร
ให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 2
เดือน

5.6 องค์ประกอบในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร

5.6 องค์ประกอบในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
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เหตุผลประกอบ
เพื่อให้ทันสมัยและแสดงเอกลักษณ์
อันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยและ
โรงอุปรากรซิดนีย์ของออสเตรเลีย
เชื่อมโยงด้วยสีประจำชาติออสเตรเลีย
ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั้ง 2
เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการของ
สมาคมได้โดยไม่ติดขัด

องค์ประชุมจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
ครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด

องค์ประชุมจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 5 คน

เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณที่ประชุม แล้วปิดประชุม และเชิญ
สมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษโดย ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศ”

ปิดประชุมเวลา 10.53 น.

(ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย)
ผู้บันทึกการประชุม

(ผศ. ดร.อัครา ประโยชน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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