
 
สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย 

รายงานการประชุมใหญส่ามัญประจำปี พ.ศ. 2564 
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 

 
 

รายนามผู้เข้าประชุมในห้องประชุม 
1. รศ. ดร.สิริลักษณา  คอมันตร์ (ที่ปรึกษาสมาคม) 

2. รศ. ดร.อุทุมพร   พลาวงศ์  (ที่ปรึกษาสมาคม) 

3. ผศ. ดร.วินัย พฤกษะวัน (ที่ปรึกษาสมาคม) 

4. ผศ. ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ (ที่ปรึกษาสมาคม) 

5. ผศ. ดร.อัครา ประโยชน ์ (นายกสมาคม) 

6. ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย (อุปนายก) 

7. นางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร (กรรมการและเหรัญญิก) 

8. นายธีรพงศ ์ ธีระสรรพวิทยา (กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก) 

9. พ.ท. รศ. ดร.เจนยุทธ ไชยสกลุ (กรรมการและประชาสัมพนัธ์) 

10. นายปารเมศ หอมกระหลบ (กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์) 

11. ผศ. ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ (กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน) 

12. น.ส. วาทนิ ี ขานวงศ ์ (กรรมการ) 

13. นายเกษียร เอ้ือวัฒนะสกุล 

14. ศ. ดร.กาญจนา  กาญจนสุต 

15. รศ. ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ 

16. นายวชิิต  อุนนาทรวรางกูร 

17. รศ. ดร.วันชัย อัศวลาภสกุล 

18. ผศ. อนุชา จินตกานนท ์

19. ดร.ลาวัณย์ฉว ี สุจริตานนท ์

20. นายชาญ  สารเลิศโสภณ 

21. นางยุวด ี สารเลิศโสภณ 

22. น.ส.บวรลักษณ์  ศิวะโกสิษฐ 

23. รศ. ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร 



 

2 
 

 

รายนามผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) 

             1.  รศ. ดร.ธนิต ผิวนิ่ม 

             2.  ดร.ธีระ พงศ์อนันต ์
             3.  ผศ. ดร.วลัยพร  ปฤษณารุณ เอ้ือใจ 
             4.  นายธีรพงศ์                ธีระสรรพวิทยา 
             5.  นายเดชา  ธีระสรรพวิทยา 
             6.  นางสมพร  ธีระสรรพวิทยา 
             7.  ดร.ประเสริฐ              มากแก้ว 
             8.  รศ. ดร.ไพลวรรณ        สัทธานนท ์
 
           ก่อนเปิดประชุม พิธีกรได้เชิญสมาชิกผู้มาประชุมยนืไวอ้าลัยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เร่ียวเดชะ ผู้
ร่วมก่อตั้งสมาคม อดีตนายกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย และกรรมการบริหารสมาคมหลายสมัย ซึ่งถึง
แก่กรรมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 
เปิดประชุมเวลา 9.00 น. 
 

กิจที่ประชุม 
นายกสมาคมทำหนา้ที่ประธานที่ประชุม กลา่วต้อนรบัสมาชิกผูม้าประชุม และดำเนินการประชุมตาม

วาระต่างๆ ดังนี ้
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564         

ประธานเชิญทีป่ระชุมพจิารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 วันอาทิตย์ที ่28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมนัน้ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระที่ 2 รายงานงบการเงินของสมาคม 

เหรัญญิกสมาคมรายงานงบการเงินของสมาคมตามงวดบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
  2564  2563 
 สินทรัพย ์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  1,284,080.71  1,431,201.95 
 เงินลงทนุชั่วคราว  4,399,471.54  1,700,000.00 
             ลูกหนี้อื่น  46,164.42  293,326.54 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,729,716.67  3,424,528.49 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 เงินลงทนุระยะยาวอื่น  -  2,699,471.54 
 อุปกรณ์  11,865.79  21,693.39 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  11,865.79  2,721,164.93 
รวมสินทรัพย์  5,741,582.46  6,145,693.42 

     
  2564  2563 
 หนี้สินและส่วนของเงินทุนสะสม     
หนี้สินหมุนเวียน     
 เจ้าหนี้อ่ืน  15,606.80  398,001.00 
 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  20,543.40  2,004.78 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  36,150.20  400.005.78 
 รวมหนี้สิน  36,150.20  400.005.78 
ส่วนของเงินทุนสะสม     
 ทุนสะสมคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 เมษายน  5,745,687.64  5,518,020.70 
 รายได้สงู(ต่ำ)กว่ารายจ่าย  (40,255.38)  227,666.94 
 ทุนสะสมคงเหลือสิ้นป ี  5,705,432.26  5,745,687.64 
รวมหนี้สินและส่วนทุนของสมาคม  5,741,582.46  6,145,693.42 

 
 
 1 เม.ย. 2563-31 มี.ค. 2564 1 เม.ย. 2562-31 มี.ค. 2563 
รายได้     
 รายได้จากการรับบริจาคและเงนิสนบัสนุน  882,655.61  1,150,659.48 
 รายได้อื่น  60,656.12  70,522.07 
รวมรายได้  943,311.73  1,221,181.55 
ค่าใช้จ่าย     
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  959,856.49  967,381.40 
รวมค่าใช้จ่าย  959,856.49  967,381.40 
รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (16,544.76)  253,800.15 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  23,710.62  26,133.21 
รายได้สูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธ ิ  (40,255.38)  227,666.94 

 
 รายได้สงูกว่าค่าใช้จา่ย เงินกองทุน 
 ยกมา สำหรับป ี รวม 
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เงินกองทุนสำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 5,375,798.00 142,222.70 5,518,020.70 
เงินกองทุนสำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 5,518,020.70 227,666.94 5,745,687.64 
เงินกองทุนสำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 5,745,687.64 (40,255.38) 5,750,432.26 

 
วาระที่ 3 รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม 

เหรัญญิกเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคม นางสาวจิราวรรณ เชื่อมวราศาสตร์ แห่ง
สำนักงานตรวจสอบบญัชี วราศาสตร์ 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมดังกล่าว 
 

วาระที่ 4 รายงานการดำเนินงานของสมาคม 

ประธานได้รายงานผลการดำเนนิงานของสมาคมในรอบ 1 ปี (พฤศจิกายน 2563–พฤศจิกายน 2564) 
ดังนี ้

4.1 คณะกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 17  (สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2564) 

ประธานแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดปัจจบุัน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ผศ. ดร.อัครา ประโยชน ์ นายกสมาคม 
2.  ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย อุปนายกสมาคม 
3.  ผศ. ดร.มานพ เร่ียวเดชะ กรรมการ 
4. ดร.ธีระ พงศ์อนันต ์ กรรมการ 
5. ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล  กรรมการ 
6. น.ส.วาทนิ ี ขานวงศ์  กรรมการ 
7. นางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร กรรมการและเหรัญญิก 
8. นายธีรพงศ ์ ธีระสรรพวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
9. ดร.สุชา สมานชาต ิ กรรมการและเลขาธิการ 
10. นางสาวศศิลักษณ ์ ธรรมสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
11. พ.ท. ผศ. ดร.เจนยุทธ ไชยสกลุ กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
12. นายปารเมศ หอมกระหลบ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพนัธ์ 
13. นายสธุรรม สุจริตธรรมกุล กรรมการและนายทะเบียน 
14. ผศ. ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 
 

นอกจากนี้ยังมีคณะที่ปรึกษาของสมาคม ดังนี ้
1. รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ ์
2. รศ. ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ 
3. ผศ. ดร.วินัย พฤกษะวัน 
4. รศ. ดร.ธนิต ผิวนิ่ม 
5. นายพงษ์ประพาฬ ขันธ์นะภา 
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6. ผศ. ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ 

4.2 การประชุมของสมาคม 

                   4.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมรายเดือน 

การประชุมประจำเดือน  เป็นการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม เดือนละครั้ง 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 รวม 10 คร้ัง ดังนี้ 
 

คร้ังที่ วัน สถานที ่
1 พุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สมาคมฝรั่งเศส ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 
2 อังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
3 จันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
4 ศุกรท์ี่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
5 พุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
6 จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
7 จันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
8 จันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
9 จันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
10 จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมือน ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 

 

                    4.2.2  การประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2564 

 การประชุมใหญ่สามญัประจำป ีเป็นการรายงานการดำเนินงานของสมาคมต่อสมาชิก 
ปีละครั้ง โดยในปีนี้จดัขึ้นในวนัอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมจสัมนิซิตี้ ซอยสุขุมวทิ 23 
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อัศวลาภสกุล ในหัวข้อ “มารู้จัก
ธรรมชาติของไวรัสและการป้องกัน” 

4.3 การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยายพิเศษ 

                    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีผลให้สมาคมต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสมาคม เป็นแบบออนไลน์เพิ่มข้ึน ดังนี ้

         4.3.1 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ ระหว่าง
วันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

                    4.3.2  โครงการอบรม Data Analytics แบบออนไลน์ร่วมกับวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยี
เอเชีย (AIT) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2564 
ระหว่างเวลา 18:30-21:30 น. เป็นเวลา 2 วัน รวม 6 ชั่วโมง โดยทางสมาคมกำหนดรปูแบบการชำระ
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ค่าลงทะเบียนให้ผู้เข้าอบรมบรจิาคค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช สภากาชาดไทย 
มูลนิธิชยัพัฒนา หรือองค์การการกุศลอื่น ๆ รวมผู้อบรมทั้งสิ้น 28 ราย รวมยอดเงินบริจาค 28,000 บาทสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 

4.4  การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรอ่ืนๆ 

         4.4.1 นายกสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม AAA 
เมื่อวันเสาร์ที่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ร้าน Cabbages and Condoms ซอยสุขุมวิท 12 
กรุงเทพมหานคร 
                   4.4.2 งาน End of Year Reception for Australian Alumni in Thailand นายกสมาคม
ประธานพร้อมด้วยที่ปรึกษา (รศ. ดร.อุทุมพร  รศ. ดร.สิริลักษณา และรศ. ดร.ธนิต) และกรรมการสมาคม (อุป-
นายก  เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก  ประชาสัมพันธ์ และคุณวาทินี) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ สถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ถนนวิทยุ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

        4.4.3 การบริจาคเงินเพื่อสนับสนนุการรับมือกับโรค COVID-19     สมาคมฯ บริจาคสมทบการ
ระดมทุนของมูลนธิิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเงนิ 110,000 บาท เพื่อผลิตเครื่องจ่าย
ออกซิเจนไฮโฟลว์ 2 เครื่อง โดยการฝากเข้าบัญชีมูลนธิิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 693-0-35455-4 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
                  4.4.4 นายกสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจำปีของสมาคม AAA เมื่อ
วันเสารท์ี่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ร้าน Cabbages and Condoms ซอยสุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร 

4.4 สมาชิกใหม่ของสมาคมในรอบปี 

     สมาคมได้รบัสมาชิกสามัญเพิ่มเติมในรอบปีที่ผา่นมา จำนวน 2 ราย ดังนี ้
                   4.4.1  ดร. ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ (UNSW) 
                   4.4.2  รศ. ดร.วันชัย อัศวลาภสกุล (Endeavor Awards Alumnus) 

             4.5  กิจกรรมทัศนศึกษา 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วโลก ซึ่ง

ทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย สมาคมจึงยกเลิกการทัศนศกึษาในปีทีผ่่านมา  
 วาระที่ 5  การแก้ไขข้อบังคับสมาคม 
              ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของสมาคม ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
สมาคมได้ให้การรับรองในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2564  วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ที่ประชุมมีการ
อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วมีมติดังนี้ 
              มติที่ประชุม เป็นดังตาราง 
  

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผลประกอบ 
1. ข้อบังคับท่ัวไป 1. ข้อบังคับท่ัวไป  
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    1.1 ช่ือ สมาคมนี้มีช่ือว่า ศูนย์วิชาการ
ไทย-ออสเตรเลีย มีช่ือย่อว่า ศ.ว.ท.อ. และมี
ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI-AUSTRALIAN 
TECHNOLOGICAL SERVICES CENTER” มี
ช่ือย่อภาษาอังกฤษน้ีว่า “TATSC” 
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่  เลขที่ 968 ช้ัน 
9 อาคาร อ้ือจือเหลียง  ถ. พระรามที่ 4 แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 

    1.1 ช่ือ สมาคมนี้มีช่ือว่า ศูนย์วิชาการ
ไทย-ออสเตรเลีย มีช่ือย่อว่า ศ.ว.ท.อ. และมี
ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAI-
AUSTRALIAN TECHNOLOGICAL 
SERVICES CENTER” มีชื่อย่อภาษาอังกฤษ
นี้ว่า “TATSC” 
 

 
 
 
 
 
แยกข้อความไปเป็น
ข้อย่อยใหม ่

     1.2 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ท่ี เลขที่ 
6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ไม่สามารถใช้ที่ตั้งเดมิ
ได้เนื่องจากเจ้าของ
ที่ตั้งเดิม ต้องการใช้
พื้นที ่

     1.2 ตราของสมาคมเป็นรูปทรง
สถาปัตยกรรมไทย กับรูปทรงโรงอุปรากร
ซิดนีย์ พร้อมช่ือสมาคมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

    1.3 ตราของสมาคมเป็นรูปทรง
สถาปัตยกรรมไทย กับรูปทรงโรงอุปรากร
ซิดนีย์ พร้อมช่ือสมาคมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้เหมาะสม 

     1.3 คำว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี้ 
หมายถึงสมาคมในข้อ 1.1 

    1.4 คำว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับนี้ 
หมายถึงสมาคมในข้อ 1.1 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้เหมาะสม 

      3.4 วันเริ่มสมาชิกภาพ 
            สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับ
อนุมัติเป็นสมาชิกชำระค่าลงทะเบียนและค่า
บำรุงสมาคม 

    3.5 วันเริ่มสมาชิกภาพ 
           สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ไดร้ับ
อนุมัติเป็นสมาชิกชำระค่าลงทะเบียนและค่า
บำรุงสมาคม 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้ถูกต้อง 

      3.5  ทะเบียนสมาชิก 
            ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียน
สมาชิกไว้ท่ีสำนักงานของสมาคม 

    3.6 ทะเบียนสมาชิก 
         ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียน
สมาชิกไว้ท่ีสำนักงานของสมาคม 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้ถูกต้อง 

      3.6  ตัวแทนสมาชิกนิติบุคคล 
              สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลต้องแต่งตั้ง
ตวัแทนท่ีมีอำนาจกระทำแทนนติบิุคคลนั้น
ตามที่ได้จดทะเบียน เพื่อปฏิบตัิการในหน้าท่ี
และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้น 

    3.7 ตัวแทนสมาชิกนิติบุคคล 
         สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนท่ีมีอำนาจกระทำแทนนติบิุคคลนั้น
ตามที่ได้จดทะเบียน เพื่อปฏิบตัิการในหน้าท่ี
และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้น 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้ถูกต้อง 

       3.7 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
            3.7.1  ตาย 
            3.7.2  ลาออกโดยยื่นหนังสือ
ลาออกต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคม
และได้ชำระหนี้สินที่ค้างชำระต่อสมาคม 

      3.8 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
            3.8.1  ตาย 
            3.8.2  ลาออกโดยยื่นหนังสือ
ลาออกต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคม
และได้ชำระหนี้สินที่ค้างชำระต่อสมาคม 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้ถูกต้อง 
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            3.7.3  ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
เว้นแต่เป็นความผิดลหโุทษ หรือความผิดอัน
ได้กระทำโดยประมาท 
            3.7.4  คณะกรรมการบริหารมีมติ
ให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้า
ประชุม ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้ 
                     3.7.4.1 กระทำการใด ๆ ให้
สมาคมเสื่อมเสยีชื่อเสียง 
                     3.7.4.2 ละเมิดข้อบังคับ
ของสมาคมอย่างร้ายแรง 

            3.8.3  ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
เว้นแต่เป็นความผิดลหโุทษ หรือความผิดอัน
ได้กระทำโดยประมาท 
            3.8.4  คณะกรรมการบริหารมีมติ
ให้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกโดย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
กรรมการที่เข้าประชุม ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ต่อไปนี ้
                     ก. กระทำการใด ๆ ให้
สมาคมเสื่อมเสยีชื่อเสียง 
                     ข. ละเมิดข้อบังคับของ
สมาคมอย่างร้ายแรง 

     8.3  ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง 
สมาคม 
           ให้จัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกดังนี ้
          1. สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 1,000 
บาท 
          2. สมาชิกวิสามัญ ตลอดชีพ 1,000 
บาท 

                    3. สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 3,000 บาท 

     8.3  ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง                
สมาคม 
           ให้จัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกดังนี ้
           8.3.1  สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 
1,000 บาท 
           8.3.2  สมาชิกวิสามัญ ตลอดชีพ 
1,000 บาท 
           8.3.3  สมาชิกนิติบุคคล ปีละ 
3,000 บาท 

เปลี่ยนเลขกำกับข้อ
ย่อยให้ถูกต้อง 

 
วาระที่ 6  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดที่ 18 
             รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมได้จัดให้มีการเสนอชื่อผู้
สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในคณะกรรมการชุดที่ 18 เพ่ือให้มีการรับรองในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้ส่งจดหมายเชิญไปยังสมาชิกสมาคมเพ่ือให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายก
สมาคมในคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567) เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  
              ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 มีผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมที่ผ่าน
คุณสมบัติตามข้อบังคับของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2563 เพียงรายเดียว คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ 
              นอกจากนี้ รศ. ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร
สมาคมทำงานไม่ได้เต็มที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส จึงขอเสนอต่อที่
ปะชุม ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมทำหน้าที่อีกวาระหนึ่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการบางรายมีภารกิจ
เพ่ิมข้ึนจึงขอไม่รับตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 มีผลให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้จะดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
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     1)  ดร.ธีระ  พงศ์อนันต์ 
     2)  นางสุปรีญา  อุนนาทรวรางกูร 
     3)  ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย  
     4)  ผศ. ดร.ศิริศาส  เอ้ือใจ 
     5)  พ.ท. รศ. ดร.เจนยุทธ  ไชยสกุล 
     6)  นางสาววาทินี  ขานวงศ์  
    7)  นายปารเมศ  หอมกระหลบ 
    8)  นายธีรพงศ์  ธีระสรรพวิทยา 
     

   อนึ่ง  นอกจากกรรมการบริหารทั้ง 8 รายข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริหารชุดใหม่นี้ ยังสามารถ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม แต่คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยนายก
สมาคมและกรรมการบริหารอ่ืนจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 15 คน ตามข้อบังคับสมาคมข้อที่ 5.1.1  
 

มติที่ประชุม:  
      1) รับรอง ผศ. ดร.อัครา ประโยชน์ เป็นนายกสมาคมในคณะกรรมการชุดที่ 18 (พ.ศ. 

2564-2567) และรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 18 เพิ่มเติมอีก 8 ราย    
      2) เห็นควรให้ดำเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ที่เขต

บางรักให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมที่เขต
คลองเตยต่อไป 
 
                

เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณที่ประชุม แล้วปิดประชุม และเชิญ
สมาชิกรับฟังการบรรยายพิเศษโดย รศ. ดร.วันชัย  อัศวลาภสกุล  เร่ือง “มารู้จักธรรมชาติของไวรัส และการ
ป้องกัน” 

 
 
ปิดประชุมเวลา 10.00 น.  
 
 
  (ดร.มาตรินี รักษ์ตานนทช์ัย) (ผศ. ดร.อัครา  ประโยชน์) 
       ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


