
รายงานการประชุมสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องสารสนเทศ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายวินัย    ด าสุวรรณ   นายกสมาคม 
2.  นางดุษฎี   อินทรประเสริฐ   อุปนายก 
3.  นายสุพจน์    พันธนียะ   กรรมการ 
4.  นายวีรพงษ์   พวงเล็ก    กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
5.  นางสาววาสนา   วงษเ์พชร   กรรมการและนายทะเบียน  
6.  นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์   กรรมการและปฏิคม 
7.   นางสาวจุฑารัตน์   กิตติเขมากร   กรรมการและสาราณียกร 
8.   นายน าชัย   ศุภฤกษ์ชัยสกุล   กรรมการและวิชาการ 
9.  นางปิยดา   สมบัติวัฒนา   กรรมการและเหรัญญิก 
10.  นางสาวฐาศุกร์   จันประเสริฐ   กรรมการและเลขาธิการ 
11. นายธนวัฒน ์ ศรีไพโรจน์  
12. นายวิเชศ   ค าบุญรัตน์ 
13. ภาสกร   ยุรวรรณ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1.  นายอิศรัฏฐ์   รินไธสง    กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ด าสุวรรณ นายกสมาคม ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 การประชุมใหญ่ ของสมาคม ตามข้อบังคับหมวดที่ 4     

หมวดที่ 4 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด  คือ 
22.1  การประชุมใหญ่สามัญ 
22.2  การประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ 23   คณะกรรมการ จะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีๆ ละ หนึ่งครั้ง ภายใน เดือนมีนาคม ของทุกๆ ปี  
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ข้อ 24    การประชุมใหญ่วิสามัญ  อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วยการ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด ท าหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้   

                       ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้ เรียกประชุมเพ่ือการใด เมื่อคณะกรรมการของ
สมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

                      ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที่เป็นผู้ร้อง
ขอให้เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนสมาชิกที่ก าหนดตามวรรคแรกจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ 

ข้อ 25   การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ ให้สมาชิกได้ทราบและ
การแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้
สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และประกาศแจ้งก าหนดนัดประชุมไว้ ณ ส านักงานของ
สมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนถึงก าหนดประชุมใหญ่ หรือลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราว ใน
หนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่ง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก็ได้  

ข้อ 26  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
26.1  แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 
26.2  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ 
26.3  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบก าหนดวาระ 
26.4  เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
26.5  ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 
26.6  เรื่องอ่ืนๆ ถ้ามี 

ข้อ 27   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่ายี่สิบคน จึงจะครบองค์ประชุม หากถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยังไม่
ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามค าเรียกร้องของสมาชิกก็ให้งดการ
ประชุม แต่ถ้าเป็นกรณีการประชุมใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุม ก็ให้เรียกประชุมใหญ่อีก
ครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสิบสี่วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 28  การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ 29  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ท าหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมจัดตั้งสมาคมพฤติกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562        

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 ความคืบหน้าในการด าเนินการสมาคม มีรายนามผู้ลงชื่อเข้าร่วมเป็นคณะท างานในกิจกรรม
ของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ 

 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 

1. การจัดประชุมวิชาการประจ าป ี สรภคัสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ 0863552741 
2. การจัดท าเว็บไซตส์มาคม 
  
  

ภาสกร ยุรวรรณ 0942496642 
สุพรรณา จันทรเ์พ็ญศร ี 0851883780 
เก ประเสริฐสังข ์ 0917299091 

การจัดท าฐานข้อมลูเครื่องมือวัด สมศักดิ์ สีดากลุฤทธิ์ 0898413721 

การจัดท าต ารา/หนังสือ/Pocket book 
  
  

ฐิญาณา สุภัทรชยาภูม ิ 0979429949 
มติ ทาเจรญิศักดิ ์ 0840214571 
ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน ์ 0843449555 

การจัดท าวารสารวิชาการ 
  
  
  
  
  
  

กัญญ์ฐิตา ศรีภา 0816404051 
ฐิติมา  เวชพงศ ์ 0818745523 
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ ์ 0936295292 
พลรพี ทุมมาพันธ์ 0959508289 
สุจินดา ประเสริฐ 0840815912 
จิราภรณ์ ชมบญุ 0944496535 
ตรีทิพ บุญแย้ม 0816189206 

การจัดอบรมระยะสั้นท้ังอบรมแบบปกติและผ่านระบบออนไลน ์
  

วิเชศ ค าบุญรัตน ์ 0921495165 
อมินดารา อรยิธาดา 0827308888 

การท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
  

สิทธิพันธ์ โพธิ์ศร ี 0840963545 
ศิวพร ละม้ายนิล 0894928045 

การวิจัยเป็นรายประเด็นหรือเป็นชุดโครงการวิจยั 
  
  
  
  
  

วรากร ทรัพย์วิระปกรณ ์ 0936295292 
พลรพี ทุมมาพันธ์ 0959508289 
โสวริทธ์ิธร จันทร์แสงศร 0924641492 
เกศกุล สระกวี 0835442510 
รสวลยี์ อักษรวงศ ์ 0868782606 
รัตติกรณ์ จงวิศาล 0816576283 

                     
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
             4.1  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งแรก ของสมาคม (ข้อบังคับข้อ๒๔ และข้อ๒๗)  
             ตามข้อบังคับของสมาคม คณะกรรมการ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายใน เดือนมีนาคม ของทุกๆ ปี แต่เนื่องจากสมาคมเริ่มด าเนินการมายังไม่ถึงหนึ่งปี ยังมีสาระและผลการ
ด าเนินงาน ไม่ครบถ้วนส าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือให้การบริหารสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับหมวด 
4 นี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมพิจารณา การจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ตามข้อบังคับต่อไปนี้ 
                   ข้อ 24    การประชุมใหญ่วิสามัญ  อาจจะมีข้ึนได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือ
เกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด ท าหนังสือร้อง
ขอต่อคณะกรรมการของสมาคมให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้   
                       ในหนังสือร้องขอนั้นต้องระบุว่าประสงค์ให้ เรียกประชุมเพ่ือการใด เมื่อคณะกรรมการของ
สมาคมได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญ  โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  
                      ถ้าคณะกรรมการของสมาคมไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสอง สมาชิกที่เป็นผู้ร้องขอให้
เรียกประชุมหรือสมาชิกอ่ืนรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนสมาชิกที่ก าหนดตามวรรคแรกจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
                ข้อ 27   การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ  ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่ายี่สิบคน จึงจะครบองค์ประชุม หากถึงก าหนดเวลาการประชุมแล้วสมาชิกยัง
ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามค าเรียกร้องของสมาชิกก็ให้ง ดการประชุม 
แต่ถ้าเป็นกรณกีารประชุมใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุม ก็ให้เรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้
มีการประชุมขึ้นภายในสิบสี่วัน นับตั้งแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

มติที่ประชุม พิจารณาให้การประชุมใหญ่สามัญ ยกไปบัญชีหน้า ครั้งนี้ยังไม่ต้องจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญ เพราะระยะเวลายังไม่ถึง 6 เดือนนับจากการก่อตั้งสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ขึ้น แต่ก าหนดให้มี
ประชุมใหญ่วิสามัญในเดือนมีนาคม 2563  

 
           4.2 การบริหารกิจการของสมาคม (ข้อบังคับข้อ 19) 
                   ตามข้อบังคับ ข้อ 19  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง หรือสามเดือนต่อครั้ง 
ทั้งนี้เพ่ือปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสมาคม ได้เชิญ
สมาชิก และตัวแทนผู้ร่วมกิจกรรม ด้านต่างๆ มาน าเสนอแนวทาง และแผนปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการ ได้ร่วม
พิจารณา ดังนี้ 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ให้จัดร่วมกับโครงการบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โครงการอบรมวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ตามความต้องการของสังคม 
ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงนิทรรศการ กิจกรรมสร้างเครือข่าย กิจกรรมในหัวข้อกบนอกกระลา ความฉลาดทาง
อารมณ์ ปรีชชา เป็นต้น ซึ่งในวันดังกล่าวจะเป็นการเปิดสมัครรับสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์  

มติที่ประชุม พิจารณาให้น าเสนอกิจกรรมที่จะด าเนินงานต่อไปครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ     

1. ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ และคณะผู้วิจัยโครงการประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 มีความประสงค์
ขอมอบเงินจ านวน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้กับสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ต่อไป 

2.  การจัดท าวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ 
  2.1 วัตถุประสงค์ชัดเจน 
  2.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน  
  2.3 ก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

 
ประชุมครั้งต่อไป 
 การประชุมสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 
ปิดประชุม เวลา 17.00 น. 
 
 
 
ลงชื่อ ........................................................                ลงชือ่................................................................. 
        (นางสาวจุฑารัตน์   กิตติเขมากร)          (นางสาวฐาศุกร์  จันประเสริฐ) 
 ผู้จดรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


