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รายงานการประชุมสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2563  

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องสารสนเทศ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

1.  นายวินัย    ด าสุวรรณ   นายกสมาคม 
2.  นางดุษฎี   อินทรประเสริฐ   อุปนายก 
3.  นายอิศรัฏฐ์   รินไธสง    กรรมการ 
4.  นายวีรพงษ์   พวงเล็ก    กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
5.  นางสาววาสนา   วงษ์เพชร   กรรมการและนายทะเบียน  
6.  นางสาวอุษา  ศรีจินดารัตน์   กรรมการและปฏิคม 
7.   นางสาวจุฑารัตน์   กิตติเขมากร   กรรมการและสาราณียกร 
8.  นางปิยดา   สมบัติวัฒนา   กรรมการและเหรัญญิก 
9.  นางสาวฐาศุกร์   จันประเสริฐ   กรรมการและเลขาธิการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุพจน์    พันธนียะ   กรรมการ 
2.   นายน าชัย   ศุภฤกษ์ชัยสกุล   กรรมการและวิชาการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ด าสุวรรณ นายกสมาคม ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม เป็นล าดับดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  เรื่องการจัดประชุมใหญ่ประจ าปี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจ าปี ต้องมี
ผู้เข้าร่วมมีจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมจัดตั้งสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
       มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 การเงินและการเสียภาษีในรอบบัญชีปีแรกของสมาคม  
  - การช าระภาษีของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ในรอบแรก ได้ด าเนินการรายงานงบดุล ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 รอบในการช าระภาษีเป็นปีปฏิทิน  
  - ผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต ของสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ คือ นายทองภูมิ แสงธรรมรัตน์ เลข
ทะเบียน 7743 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
               3.2 การเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคม 
  1. การเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 มีจ านวน 11 คน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สถานสมาชกิ 

1 รศ.ดร.ชมชื่น  สมประเสริฐ สามัญ ตลอดชีพ 
2 รศ.ดร.สมศักดิ์  สีดากุลฤทธ์ิ สามัญ ตลอดชีพ 

3 รศ.ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล สามัญ ตลอดชีพ 
4 รศ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ ์ สามัญ ตลอดชีพ 

5 พ.ต.อ.หญิง.ผศ.ดร.กัญญ์ฐติา  ศรภีา สามัญ ตลอดชีพ 
6 อ.ดร.ฐิตมิา เวชพงศ์ สามัญ ตลอดชีพ 

7 อ.ดร.โสวริทธ์ิธร  จันทร์แสงศร ี สามัญ ตลอดชีพ 
8 อ.ดร.เกศกลุ  สระกว ี สามัญ ตลอดชีพ 
9 นางสาวฐิญาณา  สุภัทรชยาภูม ิ สามัญ ตลอดชีพ 
10 อ.ดร.สรภัคสรณ์  ฉัตรกมลทัศน์ สามัญ ตลอดชีพ 
11 นายอดุลย์  ฝะสกลุ สามัญ ตลอดชีพ 

 

 2. การเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 มีจ านวน 16 คน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ สมัครสมาชิก โทรศัพท์ E-mail 
1 นางธนิดา  คงสมัย สามญั ตลอดชีพ 081-8403894 Thanidephd@gmail.com 

2 นางสาวสรรกมล  กรนุ่ม สามญั ตลอดชีพ 0844287008 Sankaman_sw@hotmail.com 

3 นางสาวปิยวรรณ  ทัศนาญชล ี สามัญ ตลอดชีพ 0890562575 R-KAZA@hotmail.com 
4 นายชาริน  สุวรรณวงศ ์ สามัญ ตลอดชีพ 0898148087 Nin.hldance@gmail.com  

5 นายเอกรินทร์  พงศ์วีรทิพา สามัญ ตลอดชีพ 0613564597 Ekharinthr@gmail.com 
6 นายก้องภพ ขันติพงษ์พันธุ์ สามัญ ตลอดชีพ 0802919195 kongphobkhan@gmail.com 
7 นายเอกนฤณ  จันทรส์ถิตย์พร สามัญ ตลอดชีพ 0913945446 Kranse_bsriphd@outlook.com 

8 นายอรรถเดช  อุณหเลขกะ สามญั ตลอดชีพ 0645465969 Attudch.u@gmail.com 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ สมัครสมาชิก โทรศัพท์ E-mail 

9 นายพาลาภ  ประภัศรานนท์ สามญั ตลอดชีพ 0989199599 Palarpcp@msm.com 

10 นางสาวธัญสินี  ผดุงสัตย ์ สามญั ตลอดชีพ 0824463459 Thansinee.pha@gmail.com 

11 นางปวรี กายจนภ ี สามญั ตลอดชีพ 0868444453 Pawaree_kan@hotmail.com 

12 นายเขตไทย สินธุสุวรรณ สามญั ตลอดชีพ 0817023079 Kt260409@gmail.com 

13 นางสาวฐิตาภสัร์ ฉตัรสริิชัยวุฒิ สามัญ ตลอดชีพ 0955123255 toodtue@gmail.com 

14 นางสาวศิริเนตร  สุขด ี สามัญ ตลอดชีพ 0992363362 Sukdee.nate@gmail.com 
15 นายนันท์ชัตสัณห์  สกุลพงศ ์ สามัญ ตลอดชีพ 0866508135 nanchatsans@gmial.com 

16 นายธนวัฒน์  ศรีไพโรจน ์ สามัญ ตลอดชีพ   

 
 - การประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 15 วัน และแจ้งช าระเงินค่าสมาคมฯ 
โดยจะส่งรายละเอียดให้ผู้สมัครทางอีเมล์ต่อไป  
 - คณาจารย์ในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้ด ารงต าแหน่ง
เป็น “สมชิกกิตติมศักดิ”์   
 - การก าหนดทะเบียนสมาชิกสมาคมพฤติกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย พ.ศ. ที่สมัคร จ านวน 2 หลักสุดท้าย 
/รหัสประเภทสมาชิก (01 - สามัญ 02-สมทบ 03-วิสามัญ 04-กิตติมศักษ์) /รหัสจังหวัดที่สมาชิกอาศัยอยู่ (77 
จังหวัด)/ ล าดับที่สมัคร 4 หลัก  
 ดังตัวอย่างเช่น  

1. รศ.ดร.วินัย  ด าสุวรรณ   นายกสมาคม เลขทะเบียนสมาชิก  6201100002 
2. รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ  อุปนายกสมาคม เลขทะเบียนสมาชิก  6201100001 
3. ผศ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ เลขาธิการ เลขทะเบียนสมาชิก  6201100011 
4. ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา สามัญ  เลขทะเบียนสมาชิก  6201100010 
5. ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ประชาสัมพันธ์ เลขทะเบียนสมาชิก  6201130005 
6. น.ส.วาสนา  วงษ์เพชร นายทะเบียน เลขทะเบียนสมาชิก  6201100006 
7. น.ส.อุษา ศรีจินดารัตน์ ปฎิคม  เลขทะเบียนสมาชิก  6201100007 
8. น.ส.จุฑารัตน์  กิตติเขมากร สาราณียกร เลขทะเบียนสมาชิก  6201120008 
9. ผศ.ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล กรรมการวิชาการ เลขทะเบียนสมาชิก  6201100009 
10. อ.ดร.สุพจน์   พันธนียะ กรรมการกลาง เลขทะเบียนสมาชิก  6201100003 
11. อ.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง  กรรมการกลาง เลขทะเบียนสมาชิก  6201900004 

 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา 
               4.1 การด าเนินกิจการสมาคม 
  - การเตรียมจัดงานเกษียณอายุราชการ  
                       สมาคมพฤติกรรมศาสตร์ จะจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  
อินทรประเสริฐในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม Live สด การเสวนา จะท าการถ่ายทอดสด โดยมีลูกศิษย์ของ 
รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ เป็นการน าผลการวิจัยไปขยายผล และในการประชุมครั้งหน้า เชิญ ผศ.ดร.ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดเตรียมการถ่ายทอดสด  
   - รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ ด าเนินการบริจาคเงินผ่านช่องทางหนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ 1) การ
วิจัยเชิงทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ และ 2) การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แบบบูรณาการ โดยมีผู้ขอความ
ประสงค์รับหนังสือพร้อมบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย  ์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร 
ชื่อบัญชี สมาคมพฤติกรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 678-5-80217-2  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ     
 สืบเนื่องจากการประชุมสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 
น. เป็นต้นไป เรื่องความคืบหน้าในการด าเนินการสมาคม ในกิจกรรมการจัดท าวารสารวิชาการ ซึ่งอยู่ในช่วงการ
พิจารณาการจัดท าวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาต่อไป  

 

ประชุมครั้งต่อไป 
 การประชุมสมาคมพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เดือนตุลาคม 2563 
 
ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 
 
 
ลงชื่อ........................................................................  ลงชื่อ........................................................................ 
          (นางสาวจุฑารัตน์  กิตติเขมากร)    (นางสาวฐาศุกร์  จันประเสริฐ) 
               ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


