
 

รายงานการประชุมใหญ/สามัญประจำป4 2563  สมาคมประสาทวิทยาศาสตร@ไทย 

 

 

 รายงานการประชุมใหญ0สามัญประจำป5 2563 

สมาคมประสาทวิทยาศาสตร@ไทย 

วันศุกร(ท่ี 29 มกราคม 2564 เวลา 12.10-13.10 น. 

ในรูปแบบ online ผGาน application Zoom Cloud Meeting 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูDเขDาร0วมประชุม 

ผูSเขSารGวมประชุมประกอบดSวย 

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดรักษาการรายนามดังน้ี 

1. ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร.ปeยะรัตน( โกวิทตรพงศ( นายกสมาคม 

2. ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ อุปนายก 

3. ศาสตราจารย( ดร.ปานสิริ พันธุ(สุวรรณ  กรรมการกลาง 

4. ศาตราจารย( ดร. บัณฑิต เจตน(สวGาง  กรรมการกลาง 

5. รองศาสตราจารย( ดร.นัยพินิจ คชภักดี  กรรมการกลาง 

6. รองศาสตราจารย(.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  กรรมการกลาง 

7. รองศาสตราจารย( เภสัชกร ดร.ธงชัย สุขเศวต กรรมการกลาง 

8. รองศาสตราจารย( ดร.สุทิสา ถานSอย  กรรมการกลาง 

9. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร. อรระวี คงสมบัติ  กรรมการกลาง  

10. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.นพ.สมพล เทพชุม  กรรมการกลาง 

11. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.ประพิมพรรณ วงศ(จิตรัตน( กรรมการ นายทะเบียน และ

ประชาสัมพันธ( 

12. รองศาสตราจารย( ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต กรรมการและปฏิคม 

13. รองศาสตราจารย( ดร.พันโท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ( กรรมการและเหรัญญิก 

14. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.สุจิรา มุกดา กรรมการและเลขาธิการ 

 

2. สมาชิกและผูSสนใจเขSารGวมประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร(แหGงประเทศไทย คร้ังท่ี 24 

จำนวน 192 คน 
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ระเบียบวาระการประชุม มีดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจSงใหSท่ีประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองท่ีประธานแจSงใหSท่ีประชุมทราบและแถลงกิจการท่ีผGานมาในรอบปt 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญGสามัญประจำปt 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

- ไมGมี   - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 รับรองรายงานการเงินและงบดุลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

4.2 เลือกต้ังผูSตรวจบัญชี 

4.3 การแตGงต้ังกรรมการบริหารสมาคม 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถSามี) 

 

เปeดประชุมเวลา 12.10 น. 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจDงใหDท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 1.1 เร่ืองท่ีประธานแจDงใหDท่ีประชุมทราบและแถลงกิจการท่ีผ0านมาในรอบป5 

 ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร. ปeยะรัตน( โกวิทตรพงศ( รักษาการนายกสมาคมฯ ทำหนSาท่ีประธาน 

ประธานไดSกลGาวตSอนรับสมาชิก และขอบคุณสมาชิกที่ไดSมารGวมประชุมวิชาการ และการประชุม

สามัญประจำปtโดยพรSอมเพียงกัน และแถลงใหSที ่ประชุมทราบวGาในปtที ่ผGานมาสมาคมฯ รGวมกับสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ( ไดSจัดการประชุมวิชาการ 23rd Thai Neuroscience Society Conference ในวัน

ศุกร(ที ่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หSองประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ( ถนน

กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู SเขSารGวมการประชุมทั้งอาจารย( นักวิจัย  

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนผูSเขSารGวมฟ�งการบรรยายจากสถาบันในประเทศ  เพื่อใหSผูSเขSา

ประชุมไดSนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูSและประสบการณ(ทางดSานประสาทวิทยาศาสตร( และสรSาง

เครือขGายงานวิจัยทางดSานประสาทวิทยาศาสตร(ตGอไป     

มติ: ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ0สามัญประจำป5 2562 

ประธานไดSขอใหSสมาชิกพิจารณารายงานการประชุมใหญGสามัญประจำปt 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร(

ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หSองประชุม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ( ถนนกำแพงเพชร 

6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

-   ไมGมี   - 

 

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 รับรองรายงานการเงินและงบดุลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 รศ.พันโทหญิง ดร.สุพิน ชมภูพงษ( เหรัญญิก ไดSเสนอรายงานงบการเงินของสมาคมฯ และรายงานของ

ผูSสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม สรุปมีงบ

ดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทรัพย(สิน 2,575,531.67 (สองลSานหSาแสนเจ็ดหมื่นหSาพันหSารSอยสามสิบ

เอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค() 

 มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานงบการเงินของสมาคมฯ และรายงานของผูSสอบบัญชี 

  

 วาระท่ี 4.2 เลือกต้ังผูDตรวจบัญชี 

 สมาชิกไดSเสนอขออนุมัติ นายมีชัย ประเสริฐศรี ผูSสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2791 จากบริษัท เอ ดี 

พี ออดิท จำกัด เป�นผูSตรวจสอบบัญชีของสมาคมประจำปt 2562-2563 

 มติ: ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ 

 

 วาระท่ี 4.3 การแต0งต้ังกรรมการบริหารสมาคม 

ท่ีประชุมเสนอใหSมีการแตGงต้ังกรรมการบริหารสมาคมชุดใหมGตามตำแหนGงตGอไปน้ี 

 1. ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร.ปeยะรัตน( โกวิทตรพงศ( นายกสมาคม 

 2. ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ อุปนายก 

 3. ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ(สุวรรณ กรรมการกลาง 

 4. ศาสตราจารย( นพ.อนันต( ศรีเกียรติขจร  กรรมการกลาง 
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 5. ศาตราจารย( ดร. บัณฑิต เจตน(สวGาง   กรรมการกลาง 

 6. รองศาสตราจารย( ดร.นัยพินิจ คชภักดี  กรรมการกลาง 

 7. รองศาสตราจารย(.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย  กรรมการกลาง 

 8. รองศาสตราจารย( เภสัชกร ดร.ธงชัย สุขเศวต  กรรมการกลาง 

 9. รองศาสตราจารย( ดร.สุทิสา ถานSอย   กรรมการกลาง 

 10. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร. อรระวี คงสมบัติ  กรรมการกลาง  

 11. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.นพ.สมพล เทพชุม  กรรมการกลาง 

 12. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.ประพิมพรรณ วงศ(จิตรัตน( กรรมการ นายทะเบียน และประชาสัมพันธ( 

 13. รองศาสตราจารย( ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต กรรมการและปฏิคม 

 14. ศาสตราจารย( ดร.พันโท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ( กรรมการและเหรัญญิก 

 15. ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.สุจิรา มุกดา กรรมการและเลขาธิการ 

 

โดยกรรมการบริหารสมาคมลำดับที่ 1-9 และ 14 ไดSมาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญGสมาคม

จำนวน 10 คน และคณะกรรมการท่ีไดSรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญGคัดเลือกสมาชิกสามัญที่เหมาะสมมาเป�น

กรรมการอีกไมGเกินจำนวนรวม 15 คน  

มติ: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหSผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.สุจิรา มุกดา ทำหนSาที่ยื่นขอ

อนุญาตใหSจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสมาคมฯ กับทางราชการ โดยมีอำนาจกระทำการแทน

กรรมการบริหารสมาคมฯ จนเสร็จการ รวมทั้งเป�นผูSลงนามในกรณีคำรSองขอและเอกสารหลักฐานในการยื่นคำ

รSองขอไมGถูกตSองครบถSวน 

 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

 วาระ 5.1 การปรับเปล่ียนบริษัทใหDบริการ Website และ Domain Name ของสมาคมฯ 

 ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ เสนอใหSปรับเปลี่ยนบริษัทใหSบริการ Website และ 

Domain Name ของสมาคมฯ โดยใหSหาขSอมูลและราคาเปรียบเทียบจากหลาย ๆ บริษัท และเนื่องจากสัญญา

ที่ทำไวSกับบริษัทเดิมจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2565 จึงควรดำเนินการทำสัญญากับบริษัทใหมGภายในกลาง

ปt 2565 

มติ: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหS ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร.ประพิมพรรณ วงศ(จิตรัตน( ทำ

หนSาท่ีหาขSอมูลและราคาเปรียบเทียบจากหลาย ๆ บริษัท และนำขSอมูลเขSาประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือ

พิจารณาตGอไป 
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วาระ 5.2 การเพ่ิมปาฐกถาศาสตราจารย@ นายแพทย@รุ0งธรรม ลัดพลี ในการประชุมวิชาการ

ประจำป5ของสมาคมฯ 

 รองศาสตราจารย( ดร.นัยพินิจ คชภักดี เสนอใหSเพิ่มปาฐกถาศาสตราจารย( นายแพทย(รุGงธรรม ลัดพลี 

ในการประชุมวิชาการประจำปtของสมาคมฯ โดยท่ีคณะกรรมการสมาคมฯ จะเป�นผูSคัดเลือกองค(ปาฐก ซ่ึง

สามารถเป�นไดSท้ังคนไทยและคนตGางชาติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ปhดประชุมเวลา 13.10 น. 

 

 

    …………………………………………………….. 

      (ผูSชGวยศาสตราจารย( ดร. สุจิรา มุกดา)  

   ผูSบันทึกการประชุม 

 

    …………………………………………………….. 

     (ศาสตราจารย(เกียรติคุณ ดร. ปeยะรัตน( โกวิทตรพงศ() 

         ผูSตรวจรายงานการประชุม 


