
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

สรุปการดำเนนิกิจการของสมาคมจิตวิทยาแหง่ประเทศไทย 

ประจำปี 2559 - 2563 

 



 

  

 

ความเป็นมาของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2504 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.
หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้เป็นอาจารย์จิตวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงนั้น เป็นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2504-
2506) ต่อมาศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร ผู้เป็นแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตวิทยาคน
แรกของไทยได้รับหน้าที่ เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 2 มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.2507 ถึง 2531 จนมาถึง 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
เลือกตั้งเป็นนายก สมาคมฯ คนที่ 3 ปรากฏว่าในช่วงนั้นต้องมีการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมใหม่ 
เนื่องจากตาม ระเบียบการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพของราชการ ซึ่งขณะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบดูแลอยู่ 
สถานภาพของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้สิ้นสุดไปแล้ว นายกสมาคมคนที่ 3 ได้พยายามดําเนินการ   
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมใหม่ จนเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2536 แล้วจึงจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 
คนที่ 4 ซึ่ง ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากนั้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 – 2558 เป็นเวลา 22 ปี ได้มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนํา ของประเทศ 
คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วง 8 ปีหลัง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย (มจร.) ทํา
หน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ต่อเนื่องกันด้วยดีตลอดมา แต่ทางด้านนิตินัยมิได้มีการต่อทะเบียนสมาคม ฯ อย่าง
เป็นทางการ 

เมื่อต้นปี พ.ศ.2559 เมื่อมี การเตรียมจัดงานครบรอบสถาปนาสมาคม 55 ปี ก็ได้พบหลักฐานทาง
ราชการว่า ชื่อนายกสมาคมจิตวิทยา แห่งประเทศไทยที่เป็นทางการในเอกสารราชการยังเป็น นางประสาร มาลา
กุล ณ อยุธยา ผู้จดทะเบียน จัดตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2536 อยู่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ผู้ซึ่งมี
นามปรากฏเป็นทางการยังต้องรับผิดชอบทําหน้าที่บริหารงานและดําเนินการต่อทะเบียนสมาคมฯ ให้เรียบร้อย
ต่อไป  

ในปี พ.ศ. 2559 นางประสาร มาลากุล ณ อยุธยา จึงทําหน้าที่นายกสมาคมฯ และได้ดําเนินการแต่งตั้ง 
กรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการกลางและว่าที่นายกสมาคมฯ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ต่อกรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร และได้รับใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด โดยให้ ไว้ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และในปี พ.ศ. 
2561 ได้มีการดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคม ฯ ขึ้นและได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขเพิม
เติมข้อบังคับสมาคม โดย ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นข้อบังคับสมาคม ฯ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
โดยที่คณะกรรมการอำนวยการ สมาคม ฯ ทุกคน มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสานต่องานอันทรงคุณค่าของศาสตร์
วิชาชีพทางจิตวิทยาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 
 



 

 

 

 

  

 
คณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

วาระปี 2560 - 2563 
 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการดำเนินงานของ
สมาคม ฯ ประกอบด้วยกรรมการอำนวยการ และกรรมการกลาง ดังนี้ 

 
 กรรมการบริหาร 

รศ. ดร.ประสาร   มาลากุล ณ อยุธยา  ตำแหน่ง นายกสมาคม ฯ 
พ.ท. ดร. สุชัย   สุรพิชญ์พงศ ์     ตำแหน่ง ว่าที่นายกสมาคมฯ 
รศ. ไพบูลย์    เทวรักษ์      ตำแหน่ง อุปนายกสมาคม 
ดร. จุฬาลักษณ์  วงศ์อ่อน   ตำแหน่ง เลขาธิการ 
พญ.สุชีลา   จิตสาโรจิตโต     ตำแหน่ง เหรัญญิก 
นายภาสกร   ตั๋นเจริญ   ตำแหน่ง นายทะเบียน 
นาย บัณฑิต   สกุลบงการ  ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 
รศ. มุกดา   ศรียงค ์   ตำแหน่ง สาราณียกร 
อาจารย์ ลินดา  สุวรรณดี  ตำแหน่ง ปฏิคม 

 
กรรมการกลาง 

นายกวีวัจน์   จักสมศักดิ์  ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ดร. จอมขวัญ   เลื่องลือ   ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ดร. ณฐวัฒน์   ล่องทอง   ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ผศ.ดร. ธีรพัฒน์   วงศ์คุ้มสิน  ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
รศ.ดร. นิธิพัฒน์   เมฆขจร   ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ดร. วันทนา   ปทุมอนันต์  ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ดร. ศักดินา   บุญเปี่ยม  ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ผศ.ดร. สมโภช  ศรีวิจิตรวรกุล  ตำแหน่ง  กรรมการกลาง 
รศ.ดร.อรัญญา  ตุ้ยคำภีร์   ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
รศ.ดร.อารี   พันธ์มณี   ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
ดร. อุมาภรณ์   สุขารมณ ์  ตำแหน่ง กรรมการกลาง 
 

 
 



  

สรุปการดำเนินกิจการของสมาคมจติวทิยาแห่งประเทศไทย 

ประจำปี 2559 - 2560 

 



 

 

 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ช่วงเดือน กรกฎาคม 2559-ธันวาคม 2560 

 
การดำเนินงานของสมาคม ฯ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. เรื่องการต่อทะเบียนสมาคม ฯ และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคม ฯ  

เรื่องการต่อทะเบียนสมาคม ฯ คณะกรรมการสมาคมได้ดำเนินการต่อทะเบียนสมาคม ฯ กับสำนักงาน
เขตสวนหลวง และได้รับใบสำคัญการต่อทะเบียนสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมี รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการอำนวยการ และกรรมการกลาง วาระปัจจุบันสลักหลังทะเบียนสมาคม ฯ 

สำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคม ฯ คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคมฯ ต่อสำนักงานเขตและกรมการปกครอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ
สมาคม ฯ หมวดที่ 1 ข้อที่ 3 ที่เก่ียวกับสำนักงานที่ตั้งของสมาคม ฯ ดังต่อไปนี้ 
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 3 ความว่า 

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 
2. เรื่องการตรวจสอบฐานสมาชิกสมาคม ฯ 

คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบฐานสมาชิกของสมาคม ฯ แบบตลอดชีพ  
ที่มีอยู่เดิมจำนวน 350 ท่าน พบว่ามีจำนวนสมาชิก ฯ ที่สามารถติดต่อได้จำนวน 66 ท่าน นอกเหนือจากจำนวนนี้ไม่
สามารถติดต่อได้เนื่องจาก 1) ไม่มีข้อมูลติดต่อ 2) มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 3) 
เสียชีวิต 

สำหรับจำนวนสมาชิกที่รับเข้ามาใหม่ในช่วง เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนธันวาคม 2560 มีจำนวน 41 
ท่านประกอบด้วย  

1) สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 10 ท่าน 
2) สมาชิกสามัญรายปี จำนวน 11 ท่าน 
3) สมาชิกสมทบรายปี จำนวน 15 ท่าน 
ดังนั้นรวมสมาชิกสมาคม ฯ ในปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้มีทั้งหมด 107 ท่านและในจำนวนนี้ได้รับการ

รับรองจากสมาชิกสมาคม ฯ ในประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1 / 2560 ในวันอาทิตย์ที่  12 มีนาคม 2560 ณ 
ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3503 ว่าให้ถือจำนวนสมาชิก 107 ท่านเป็นฐานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

 
 



 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ช่วงเดือน กรกฎาคม 2559-ธันวาคม 2560 (ต่อ) 

 
3. เรื่องการจัดประชุมและกิจกรรมวิชาการ 
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินการประชุมและการดำเนินกิจกรรมวิชาการในระหว่างปี 2559-

2560 ดังนี้ 
3.1 การดำเนินการประชุมและการดำเนินกิจกรรมวิชาการประจำปี 2559 

1) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 แต่ในการประชุม
ครั้งนี้ไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบจำนวนตามข้อบังคับของสมาคม ฯ จึงไม่สามา รถ
ดำเนินการประชุมต่อได้ และได้ทำการนัดหมายสมาชิกเพ่ือประชุมสามัญครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 

2) จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 แบ่งการดำเนินงาน
ออกเป็นสองช่วงคือ ในช่วงเช้าเป็นการประชุมสามัญและมีการเลือกตั้งกรรมการกลาง สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวโน้มการวิจัยทางจิตวิทยาในยุคประเทศไทย 4.0” โดยมี รศ.ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ ให้
เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมกับการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

3) เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ในงาน “EDUCA THAILAND 2016” วันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 โดย
ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

4) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน 
 

3.2  การดำเนินการประชุมและการดำเนินกิจกรรมวิชาการประจำปี 2560 
1) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญประจำปีในครั้ง

นี้ เป็นการดำเนินการประชุมเพ่ือทำการเลือกตั้ง ว่าที่นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย และ เลือกตั้งกรรมการ
กลางจำนวน 5 ตำแหน่งตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ   

2) ร่วมออกบูธกิจกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2560 ที่ โรงแรมบางกอกชฎา เป็นการร่วมออกบูธกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ 
โดยการออกบูธครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์และคณะนักศึกษาจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุข และการประเมินความสุข 

3) เป็นเจ้าภาพร่วมงาน EDUCA THAILAND 2017 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 โดยร่วมกิจกรรม
ดังนี้ 

(1)  สนับสนุนด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดสรรวิทยากรร่วมบรรยายทั้งหมด 4 ท่าน คือ 
- รศ.ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรม เรื ่อง “Happy Teacher; 

Happy Student” 
- ดร. สตรีเอวา จำปารัตน์ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง  “Innovative Mindset” 
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- อาจารย์ ชัญญานุช คงเมือง เป็นวิทยากรอบรม เรื ่อง “STEM EDUCATION for 

innovative teacher” 
- นายแพทย์ พิพัฒน์ ชุมเกษียร และคณะนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกรุงเทพเป็น

วิทยากร อบรม เรื่อง “Self-awareness for teacher” 
 
(2) ร่วมออกบูธกิจกรรมวิชาการวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

➢ กิจกรรมการประเมินความสุข โดยทีมนิสิตจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 
➢ กิจกรรม Draw a person test โดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ 
➢ กิจกรรม ดาวมายา โดย ดร. วันทนา ปทุมอนันต์ 
➢ กิจกรรม Negative after effect โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ คทวณิช 

 
(3) ร่วมให้ความรู้ในลานกิจกรรม (Smart Learning Park) ในรูปแบบของการดูแลสุขภาพ เรื่อง 

“บริหารการคิด พิชิตปวด” ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 โดยทีม แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด 
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

4) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดร่วมกับศูนย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ห้องประชุม 7R อาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เรื่อง “การเพ่ิมคุณค่าในชีวิตด้วยจิตวิทยา
ในยุคประเทศไทย 4.0” การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ มาเป็นองค์ปฐกถาพิเศษ และเป็นประธานเปิดงาน ส่วนลักษณะการประชุมวิชาการเป็นลักษณะ การ
บรรยาย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การอภิปรายเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยจิตวิทยา และเป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ คือ 175 คน  

5) จดัประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน 
 

4. เรื่องการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ 
 คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกสมาคม ฯ ได้ติดตามกิจกรรมของ
สมาคม ฯ  ในรูปแบบของ Website โดยใช้ชื่อ www.thaipsy.com และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารทาง Line 
โดยมี ID line คือ tpathailand 

 
 

 
 

http://www.thaipsy.com/
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5. เรื่องงบประมาณการเงินและงบดุลของสมาคม ฯ (ปี 2559-2560) 

การดำเนินการเรื่องการเงินของสมาคม ฯ สมาคมได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  คือ  คุณณิชชา สุธัมนาถพงษ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 9539 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสม และได้รับการเห็นชอบ
จากสมาชิกสมาคม ฯ ในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่  12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 3503  สำหรับรายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินกิจการของสมาคมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

5.1 รายละเอียดงบประมาณ ในปี 2559 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2559) สมาคม ฯ มีรายรับรายจ่าย 
ดังนี้ 

1) รายรับทั้งหมด ประกอบด้วยรายการดังนี้ 
  - จากค่าสมัครสมาชิก     13,970.00 บาท 
  - จากค่าดอกเบี้ยรับ       2,132.15  บาท 

รวมรายรับ ทั้งสิ้น     16,102.15  บาท 
 

2) รายจ่ายทั้งหมด ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
  - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 

/ การประชุมสามัญ      5,703.50  บาท 
  - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน    2,193.00  บาท 
  - ค่าทำบัญชีและค่าผู้สอบบัญชี (ปี 2559)    9,000.00 บาท 
  - ค่าทำบัญชีและค่าผู้สอบบัญชี     

   ย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2555-2558)              42,000.00  บาท  
  - ค่าภาษีเงินได้ของสมาคมฯ       213.21  บาท 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น             59,109.71 บาท 

 
การเงินของสมาคม ฯ เทียบรายรับ-รายจ่ายในปี 2559 ที่ผ่านมา จึงทำให้มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ทำให้

บัญชีมีการขาดดุลเป็นจำนวนเงิน 43,007.56 บาท 
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5.2 รายละเอียดงบประมาณ ในปี 2560 (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2560) สมาคม ฯ มีรายรับรายจ่าย 
ดังนี้ 
1) ไม่มีรายรับเข้าสมาคม ฯ  
2) รายจ่ายทั้งหมด ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

  - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 3,000.00  บาท 
       และประชุมสามัญประจำปี 2560 

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นเจ้าภาพร่วมงาน Educa 2017  1,600.00  บาท 
- ค่าใช้จ่ายงานประชุมวิชาการประจำปี 2560   1,600.00  บาท 
- ค่าทำบัญชีและค่าผู้สอบบัญชี (ปี 2560)    9,000.00  บาท 
- ค่าภาษีเงินได้ของสมาคม ฯ 
- ค่าเป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ  

รศ.อัจฉรา สุขารมณ์ (อดีตอุปนายกสมาคม ฯ)   5,000.00 บาท 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น              22,000.00 บาท 

   
ซึ่งค่าใช้จ่ายในปี 2560 นี้ ใช้ไม่ถึงจำนวนที่ขออนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่       

12 มีนาคม 2560 ซึ่งได้ขออนุมัติไว้จำนวน 80,000.00 บาท  
 

6. เรื่องแผนการดำเนินกิจการของสมาคม ปี 2561 

เป้าหมายในการดำเนินกิจการของสมาคมในปี 2561 เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของ คณะกรรมการ
สมาคม ฯ ชุดวาระปี 2559-2560 ที่ได้วางแผนงานไว้ คือ 

1) พัฒนาให้สมาคมเป็นแหล่งฐานข้อมูลทางด้านจิตวิทยาในประเทศไทย โดยขอความร่วมมือจาก
คณะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาจิตวิทยา ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาร่วมประชุมและ
สำรวจฐานข้อมูลของ สาขาวิชาจิตวิทยาที่เปิดสอนในประเทศไทย เพ่ือเก็บข้อมูลเป็น Database 

2) จัดทำวารสารวิชาการ ด้านจิตวิทยา ในรูปแบบของ Electronic File 
3) จัดประชุมวิชาการ 
4) มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

 
 

 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 



  

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 

 ประมวลภาพกิจกรรม 



 

 

  

 ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 



 

  

 ประมวลภาพกิจกรรม 

ออกบูธกิจกรรมวิชาการ งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ 
"Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017) : Enabling Change and Quality of Life 
through Psychology" ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ 



 

  

 ประมวลภาพกิจกรรม 

งาน EDUCA 2017 ในฐานะเจ้าภาพร่วม (Co-host) วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 



 

  

 ประมวลภาพกิจกรรม 

งานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 

 ประมวลภาพกิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

  

สรุปการดำเนินกิจการของสมาคมจติวทิยาแห่งประเทศไทย 

ประจำปี 2561 
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ประจำปี 2561 

 
 การดำเนินงานของสมาคม ฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. เรื่องการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ฯ  
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีมติจากที่

ประชุมให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคม ฯ ทั้งฉบับ  
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ได้ดำเนินการยื่นเอกสารเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคม 

ฯ ทั ้งฉบับต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เมื ่อวันที ่ 27 สิงหาคม 2561 และนายทะเบียนสมาคม
กรุงเทพมหานคร ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม ฯ ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  

 
2. เรื่องการจัดประชุมและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2561 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  ได้ดำเนินการประชุมและการดำเนินกิจกรรมวิชาการในระหว่างปี 2561 
ดังนี้ 

2.1 การดำเนินการประชุม ประจำปี 2561 
- จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน  
- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2561 

2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ และการประชุมวิชาการประจำปี 2561 
- วันที่ 7 กันยายน 2561  ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ และออกบูธกิจกรรม ในงานมหกรรมมิตรภาพ

บำบัด “คนไทยใจอาสา” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย ดร. วันทนา ปทุม
อนันต์  ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ และ รศ. มุกดา ศรียงค์ 

- วันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 วันที่ โดย สมาคมจิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในตีมงาน “Geriatric 
Health Span” ณ อาคารวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ  การประชุมวิชาการในครั้ง
นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจำนวน 187 ท่าน 



 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ประจำปี 2561 (ต่อ) 

 
- วันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 เป็นเจ้าภาพร่วมงาน มหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

คุณค่าของครู ประชุม สัมมนาพิเศษ นานาชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสวนาฟอรัม
ครูใหญ ่ครั้งที่ 11 “EDUCA 2018” ณ อาคาร อิมแพค ฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี  โดย
สมาคม ฯ มีกิจกรรมร่วม ดังนี้ 

1) สนับสนุนด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดสรรวิทยากรร่วมบรรยายทั้งหมด 2  ท่าน 
คือ 
➢ ดร. วันทนา ปทุมอนันต์ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “ครู 4.0 จัดการตนเอง เท่าทัน

ชีวิตยุคดิจิทัล” 
➢ นายแพทย์ อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง  “สติปัญญาและคุณค่าของ

ความเป็นครูยุค 4.0” 
2) ร่วมออกบูธกิจกรรมวิชาการวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

➢ กิจกรรม Draw a person test โดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ 
➢ กิจกรรม ดาวมายา โดย ดร. วันทนา ปทุมอนันต์ 
➢ กิจกรรม Negative after effect โดย รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์ 

 
3. เรื่องการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ 

   คณะกรรมการสมาคม ฯ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกสมาคม ฯ ได้ติดตามกิจกรรมของ
สมาคม ฯ  ในรูปแบบของ Website โดยใช้ชื่อ www.thaipsy.com และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารทาง Line 
โดยมี ID line คือ tpathailand 
 

4. เรื่องงบประมาณการเงินและงบดุลของสมาคม ฯ ปี 2561 
     การดำเนินการเรื่องการเงินของสมาคม ฯ สมาคมได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  คือ  คุณณิชชา สุธัม

นาถพงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 9539 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสม และได้รับ
การเห็นชอบจากสมาชิกสมาคม ฯ ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่  14 กรกฎาคม 2561 ณ 
ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 1504  สำหรับรายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินกิจการของสมาคม ฯ ในปี 2561          
(1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561) สมาคม ฯ มีรายรับรายจ่าย ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 

http://www.thaipsy.com/


 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ประจำปี 2561 (ต่อ) 

 
1) รายรับท้ังหมด ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

   - ค่าสมัครสมาชิก     2,000.00 บาท 
- จากค่าดอกเบี้ยรับ    1,842.62 บาท 

รวมรายรับ ทั้งสิ้น     3,842.62  บาท 
2) รายจ่ายท้ังหมด ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 

   - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
/ การประชุมสามัญ     2,120.00  บาท 

   - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน   1,050.00  บาท 
   - ค่าทำบัญชีและค่าผู้สอบบัญชี (ปี 2559)   9,000.00 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมขอ รายการเดินบัญชี       205.00 บาท  
   - ค่าภาษีเงินได้ของสมาคมฯ      184.27  บาท 
  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น             1,2599.27 บาท 

 
การเงินของสมาคม ฯ เทียบรายรับ-รายจ่ายในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ทำให้บัญชี

มีการขาดดุลเป็นจำนวนเงิน 8,716.65 บาท 
 

5. เรื่องแผนการดำเนินกิจการของสมาคม ปี 2562 

เป้าหมายในการดำเนินกิจการของสมาคมในปี 2562 เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของคณะกรรมการ
สมาคม ฯ ที่ได้วางแผนงานไว้ คือ 

1) พัฒนาให้สมาคมเป็นแหล่งฐานข้อมูลทางด้านจิตวิทยาในประเทศไทย โดยขอความร่วมมือจากคณะ
อาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาจิตวิทยา ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาร่วมประชุมและสำรวจ
ฐานข้อมูลของ สาขาวิชาจิตวิทยาที่เปิดสอนในประเทศไทย เพ่ือเก็บข้อมูลเป็น Database 

2) จัดทำวารสารวิชาการ ด้านจิตวิทยา ในรูปแบบของ Electronic File 
3) มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วัน เสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561  



 

ฃฃ  งาน คนไทยใจอาสา วันที่ 7 กันยายน 2561  

 ประมวลภาพกิจกรรม 



 

  

 ประมวลภาพกิจกรรม 

งาน ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 11-13 ตุลาคม 2561  

รูปภาพกจิกรรมสามารถตดิตามได้ที่  

- Facebook:สมาคมจิตวทิยาแห่งประเทศไทย 2504 หรือ  

https://www.facebook.com/Thaipsy2504/ 

 

https://www.facebook.com/Thaipsy2504/


 

  

สรุปการดำเนินกิจการของสมาคมจติวทิยาแห่งประเทศไทย 

ประจำปี 2562  



 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ประจำปี 2562  

 
การดำเนินงานของสมาคม ฯ ประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 
1. การดำเนินการจัดประชุมและการดำเนินกิจกรรมวิชาการ 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการประชุมและการดำเนินกิจกรรมวิชาการในช่วงปี 2562 ดังนี้ 
1.1 การดำเนินการประชุม 

- จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน  
- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 
- จัดประชุมใหญว่ิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 
- จัดประชุมใหญว่ิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 

 
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการและการประชุมวิชาการประจำปี  

- 24 มิถุนายน 2562 ร่วมออกบูธ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยใน งาน TNCP 
2019 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน 

- วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ร่วมงาน EDUCA 2019 โดยร่วมกิจกรรมออกบูธงานวิชาการ และ 
สนับสนุนวิทยากร คือ ดร. วันทนา ปทุมอนันท์ และ ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ  ในส่วนของ 
Workshop  

- วันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 จัดประชุมวิชาการร่วมกับร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
กรุงเทพ ณ ห้องประชุม 7R อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ชื่อ
โครงการ เรื่อง “Holistic Approach and Diversity in Trauma Rehabilitation” 

 
2. งบประมาณการเงินและงบดุลของสมาคม ฯ ปี 2562 

การดำเนินการเรื่องการเงินของสมาคม ฯ สมาคมได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  คือ  คุณณิชชา สุธัมนาถพงษ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 9539 ซึ่งเป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสม และได้รับการ
เห็นชอบจากสมาชิกสมาคม ฯ ในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
สำหรับรายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินกิจการของสมาคม ฯ ในปี 2562  (1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562) 
สมาคม ฯ มีรายรับรายจ่าย ดังนี้ 

 



 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ประจำปี 2562 (ต่อ)  

 
1) รายรับท้ังหมด ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

   - ค่าสมัครสมาชิก     1,550.00 บาท 
- จากค่าดอกเบี้ยรับ    1,802.63 บาท 

รวมรายรับ ทั้งสิ้น     3,352.63  บาท 
 

2) รายจ่ายท้ังหมด ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 
   - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 

/ การประชุมสามัญ     1,050.00  บาท 
   - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน      435.00 บาท 
   - ค่าทำบัญชีและค่าผู้สอบบัญชี (ปี 2562)   9,000.00 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมขอ รายการเดินบัญชี       205.00 บาท  
   - ค่าภาษีเงินได้ของสมาคมฯ      180.26  บาท 
  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น             10,865.26 บาท 

 
การเงินของสมาคม ฯ เทียบรายรับ-รายจ่ายในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ทำให้

บัญชีมีการขาดดุลเป็นจำนวนเงิน 7,512.63 บาท 
 ทั้งนี้ในปัจจุบันทั้งนี้ในปัจจุบันสมาคม ฯ มีจำนวนเงินสด และยอดเงินในบัญชีคงเหลือ ดังนี้ 

ยอดเงินคงเหลือ 
- เงินสด      433.50  บาท 
- เงินฝากในสมุดบัญชี               357,585.46 บาท 

รวมยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น       358,018.96 บาท 
 

 
 

 



 

  

สรุปการดำเนินกิจการสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  
ประจำปี 2562 (ต่อ) 

 
3. เรื่องงบประมาณการดำเนินงานสมาคม ฯ ปี 2563 
 สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มีมติจากสมาชิกสมาคม 
ฯ เห็นควรให้พิจารณาจัดทำงบประมาณ ในการดำเนินงานประจำปี 2563 ไว้เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ 
ของสมาคม เป็นไปอย่างราบรื่น คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ จึงได้มีการเสนองบประมาณ และ
ได้รับการอนุมัติงบ สำหรับดำเนินงานสมาคม ปี 2563 ไว้ดังนี้  

(1) งบประมาณสำหรับร่วมงาน TNCP    5,000.00 บาท 
(2) งบประมาณค่าจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีปี 2563  9,000.00 บาท 
(3) งบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 

และการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563   50,000.00 บาท 
(4) งบประมาณ ในการจัดประชุมวิชาการ   50,000.00 บาท 
(5) งบประมาณ สำหรับร่วมงาน EDUCA 2020   10,000.00   บาท 
(6) งบประมาณสำหรับกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพและ 

เครือข่าย ปี 2563      100,000.00 บาท 
(7) งบประมาณสำหรับจัดทำวารสารจิตวิทยา   100,000.00 บาท 

รวมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในการดำเนินงานสมาคม ฯ ปี 2563 เท่ากับ           324,000.00 บาท 
 

4.  เรื่องแผนการดำเนินกิจการของสมาคม ปี 2563 

เป ้าหมายในการดำเน ินกิจการของสมาคมในปี 2563เป็นการส ืบทอดเจตนารมณ์ ของ
คณะกรรมการสมาคม ฯ ที่ได้วางแผนงานไว้ คือ 

1) จัดทำวารสารวิชาการ ด้านจิตวิทยา  
2) มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

สามารถตดิตามข่าวสารสมาคมจติวิทยาแห่งประเทศไทยได้ที ่

➢ Website: http://www.thaipsychological.com/ 

➢ Facebook: สมาคมจติวิทยาแห่งประเทศไทย 2504 หรือ  

https://www.facebook.com/Thaipsy2504/ 

➢ Email: tpa.thailand@hotmail.com 

 

http://www.thaipsychological.com/
https://www.facebook.com/Thaipsy2504/

