
 
 
 

ที ่สจท. ๐๖๕ / ๒๕๖๕                  
 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256๕ 
เรียน สมาชิกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย:   ๑) ระเบียบวาระการประชุม 

 ๒) หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 
 3) เอกสารประกอบการประชุม 
 

ด้วยสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2565 ในวัน อาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระ
เก ียรต ิ  ห ้องออด ิทอเร ียม ช ั ้น ๗  มหาว ิทยาล ัยเกษมบัณฑิต ว ิทยาเขตพัฒนาการ 
กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 นี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนนิงาน
ของสมาคม ฯ ในช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของสมาคม ฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ 

จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี ้ทาง
สมาคม ฯ ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านตอบรับการเข้าร่วมประชมุ โดยท่านสามารถตอบรับการเขา้
ร่วมประชุมได้ ตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ  

ในกรณีที่การประชุมในครั้งนี้ มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม สมาคม ฯ ขอ
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 
9.00 -12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร และท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้จาก
กรรมการอำนวยการของสมาคม ฯ ตามรายชื่อข้างท้ายเอกสารนี้ 

 สมาคม ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะกรุณาจัดเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2565  ตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

       
ขอแสดงความนับถือ 

                                   
        (พันโท ดร. สุชัย สุรพิชญ์พงศ์) 
           นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
 

 
 

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

THAI PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
๑๗๖๑ อาคารเกษมพัฒน์ ช้ัน ๓ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
๑๐๒๕๐ โทร. ๐๙๔-๔๔๐-๐๔๙๔  โทรสาร. ๐๒-๗๑๘-๒๓๙๗. http://www.thaipsychological.com 
 

ติดต่อประสานงาน 
ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน  
โทร 094-440-0494 ; Line ID: tpathailand  

ที่ปรึกษาสมาคม  
 รศ.ดร. ประสาร มาลากุล ณ 
อยุธยา 
 

นายกสมาคม 
พ.ท.ดร.สุชัย สุรพิชญ์พงศ ์
ว่าที่นายกสมาคม 

-  
อุปนายกสมาคม 
ศ.ดร อรญัญา ตุย้คำภรี ์
เลขาธิการ 
ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน 
นายทะเบียน 
ดร. กวีวัจน์ จักสมศักดิ ์
เหรัญญิก 
พญ.สุชีลา  จิตสาโรจิตโต 
สาราณียกร 
อาจารย์ ดร. ลินดา สุวรรณด ี
ประชาสัมพันธ ์
เรือเอก ดร. ฐาพล สมสกุล 
ปฏิคม 
 - 
 
กรรมการกลาง 

ดร. บัณฑิต สกลุบงการ 
ดร. จอมขวัญ เลื่องลือ 
ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง 
ดร. นัยนา ดอรมาน 
ดร. ศักดินา บญุเปี่ยม 
ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจติรวรกุล 
รศ.ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน 
รศ.ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร 
รศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
รศ.ดร. รัญจวน คำวชิรพิทักษ ์
 

 

 



 
 

 
 

กำหนดการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  
ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
วัน อาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

************************************************************ 
กำหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
 

09.00 – 09.15 น. กลา่วเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565   
   โดย พันโท ดร. สุชัย สุรพิชญ์พงศ์ นายกสมาคม ฯ  
 

09.15 – 10.00 น. แถลงการดำเนินงานสมาคม ฯ ปี 2563-2564  
   เสนองบประมาณ บัญชี งบดุล และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  
   โดย ดร. จุฬาลักษณ์ วงศ์อ่อน เลขาธิการ 
 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

10.15 – 12.00 น.  พิจารณา แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับสมาคม ฯ  
   และปรึกษาหารือกิจการ / การดำเนินงาน สมาคม ฯ ปี 2566 
   โดย คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ 
 

 

 
หมายเหตุ: ท่านสามารถ download เอกสารประกอบการประชุม ได้ตาม QR CODE ดังนี้ 

 
** กรณีสมาชิกสามัญ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถเสนอแนะ
ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม ฯ และส่งข้อเสนอแนะ
ของท่านได้ทาง Email: tpa.thailand@hotmail.com ภายใน  วันที่  20 
พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจะได้นำความเห็นของท่าน
นำเสนอในทีป่ระชุมต่อไป ** 
 
 

mailto:tpa.thailand@hotmail.com

