สมาคมโสตสั มผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่ งประเทศไทย
THAI SPEECH - LANGUAGE & HEARING ASSOCIATION
วันที่ 8 เมษายน 2564
คำชีแ้ จงเรื่องกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมฯใหม่ วำระ 2564 – 2568
สมาคมฯ ขอชีแ้ จงเกี่ยวกับการดาเนินการเลือกตัง้ นายกฯใหม่ ดังนี ้
1. สมาคมฯได้ประชุมวางแผนเรื่องการเลือกตัง้ นายกสมาคมฯใหม่ วาระ 2564 – 2568 มาตัง้ แต่ ปี 2562
2. ได้มีการประกาศเชิญชวนให้สมาชิกสมัคร หรือเสนอชื่อผูส้ มัครนายกสมาคมฯในที่ประชุมวิชาการและ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562 (วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562)
3.ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯได้นารายชื่อผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อดาเนินการต่อ
รายชื่อผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นนายกสมาคมฯมี 11 ชื่อ ดังนี ้
1. ผศ.กาญจน์ลกั ษณ์ คันธพสุนธรา

2. รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

3. รศ.นพ.จันทร์ชยั เจรียงประเสริฐ.

4. อาจารย์จีรนันท์ สินธิรตั เวช

5. อาจารย์เดือนฉาย แสงรัตนายนต์

6. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี

7. ผศ. พนิดา ธนาวิรตั นานิจ

8. ผศ.ดร.ศิรพิ นั ธ์ ศรีวนั ยงค์

9. ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ

10. ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย

11. รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ

4. เพื่อลดการมีสว่ นได้ส่วนเสียของคณะกรรมการสมาคมฯ จึงมอบหมายให้ เลขาสมาคมฯ เป็ น
ผูด้ าเนินการต่อเรื่องเลือกตัง้ เริ่มตัง้ แต่ขนั้ ตอนการทาบทามผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ ในการนีม้ ผี ไู้ ด้รบั การเสนอ
ชื่อ 2 ท่าน ปฏิเสธที่จะรับตาแหน่งเป็ นนายกสมาคมฯ คือ ผศ.ดร.ศิรพิ นั ธ์ ศรีวนั ยงค์ และ ผศ.ดร.ศรีวิมล
มโนเชี่ยวพินิจ

5. วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เลขาสมาคมฯ รายงานคณะกรรมการสมาคมฯ ว่าจากการทาบทามผูไ้ ด้รบั
การเสนอชื่อเป็ นนายกสมาคมฯ จานวน 11 ท่าน มีผตู้ อบปฏิเสธ 10 ท่านและมีผตู้ อบรับ 1 ท่าน คือ รศ.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
6. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เลขาสมาคมฯ แจ้งทาง line คณะกรรมการสมาคมฯ ว่า รศ.กฤษณา เลิศสุข
ประเสริฐ จะตอบรับการสมัครการเลือกตัง้ เป็ นนายกสมาคม เมื่อมีหลักฐานการตอบรับจากสมาชิก จึงได้
ดาเนินเรื่องเชิญชวนให้สมาชิกสมัครเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไม่มีผสู้ มัครเพิ่มเติม
หลังจากนัน้ ได้สง่ จดหมายให้สมาชิกสมาคมฯ ตอบรับรองตาแหน่งนายกสมาคมฯของ รศ.กฤษณา เลิศสุข
ประเสริฐ กาหนดให้สง่ กลับภายใน 24 ธันวาคม 2563 โดย รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ (วันที่ 9 ธันวาคม
2563) แจ้งว่าจะตอบรับตาแหน่งนายกสมาคมฯ หากผลตอบรับเป็ นเสียงข้างมาก
7. ด้วยภาวะการระบาดโควิค-19 ระหว่างปี 2563 ทาให้สมาคมฯไม่สามารถจัดการประชุมวิชาการและการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการสมาคมฯในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จึงให้มี
การดาเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมวิชาการเป็ นการทาคลิปวิดีโอ บรรยายวิชาการตามหัวข้อที่กาหนด
ในครัง้ แรก 3 หัวข้อ และนาคลิปวิดีโอขึน้ website ของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านสามารถ
เข้าเรียนรู/้ ฟั งการบรรยาย ซึ่งเป็ นเพียงการประชุมวิชาการเท่านัน้ แต่ยงั ไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2563
ขณะเดียวกัน เลขาสมาคมฯ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ว่า จดหมายของสมาชิก
สมาคมฯ ที่ตอบกลับ เรื่องการรับรองตาแหน่งนายกสมาคมฯ ของ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ มีจานวนไม่
ครบตามข้อบังคับ (ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่ง) จึงได้ดาเนินการต่อให้สมาชิกสมาคมฯลงคะแนนเพิ่ม ด้วยวิธีการ
ที่แตกต่างออกไป และไม่มีหลักฐานการลงคะแนน ทาให้คะแนนที่ได้ไม่ถูกต้อง ถือเป็ นความผิดพลาดของ
ขบวนการรับรองการเลือกตัง้ และในช่วงต่อมาได้มีคาถามจากสมาชิกสมาคมฯ ถามถึงจานวนคะแนนการ
รับรองผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อ
8. คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ปรึกษานักกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นักกฎหมายได้แจ้งว่าการ
กระทาเช่นนัน้ ผิดกฎหมาย และแนะนาให้คณะกรรมการสมาคมฯ ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีการประชุมในวันอาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 และมีมติว่า
คณะกรรมการสมาคมฯ จาเป็ นต้องจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึน้ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ ใหม่ให้ถกู ต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ
9. ในระหว่างนัน้ ได้มีผเู้ สนอชื่อผูส้ มัครเป็ นนายกสมาคมฯเพิ่มเติม 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯได้
ตรวจสอบคุณสมบัติผทู้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อว่าถูกต้องตรงตามข้อบังคับ ก่อนสอบถามความยินดี/ความ
สมัครใจในการรับข้อเสนอการเป็ นนายกสมาคมฯ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า 2 ท่านใน 3 ท่าน

ไม่ได้เป็ นสมาชิกสมาคมฯ ทาให้หมดสิทธิ์การได้รบั เสนอเป็ นนายกสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ และที่
เหลือ 1 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้อบังคับสมาคมฯ และยินดีท่จี ะรับตาแหน่งเป็ นนายกสมาคมฯ แต่
ภายหลังได้ติดต่อมาว่าขอถอนตัว ไม่รบั การเป็ นผูส้ มัครตาแหน่งนายกสมาคมฯตามที่เคยตอบรับใน
ตอนต้น
ต่อมาได้มีการเสนอชื่อผูส้ มัครเป็ นนายกสมาคมฯเพิ่มอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ
ดาเนินการตามข้อบังคับ คือ ตรวจสอบคุณสมบัติผทู้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อว่าถูกต้องตรงตามข้อบังคับก่อน
สอบถามความยินดี/ความสมัครใจในการรับข้อเสนอการเป็ นนายกสมาคม ผลคือมี 1 ท่านไม่ได้เป็ นสมาชิก
สมาคมฯ ทาให้หมดสิทธิ์การได้รบั การเสนอชื่อเป็ นนายกสมาคมฯ และมี 1 ท่านมีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
ข้อบังคับสมาคมฯและยินดีสมัครตาแหน่งนายกสมาคมฯ
สมาคมฯได้เปิ ดโอกาสให้เสนอรายชื่อผูเ้ ป็ นนายกสมาคมฯ ตัง้ แต่ พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม
2564 และประกาศปิ ดรับการเสนอชื่อตาแหน่งนายกสมาคมฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เพื่อดาเนินการ
เลือกตัง้ นายกสมาคมฯขัน้ ต่อไป
ผลการเสนอชื่อตาแหน่งนายกสมาคมฯ หลังการปิ ดรับการเสนอชื่อฯ มีผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อ
ตาแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ 2564 – 2568 ทัง้ หมด 2 ท่าน คือ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ และ ผศ.ดร.
รัตตินนั ท์ ฏิระวณิชย์กลุ
10. ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หากมีผทู้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อตาแหน่งนายกสมาคมฯ เกิน 1 ท่าน ต้องให้
สมาชิกสามัญลงคะแนนเลือกตัง้ นายกสมาคมฯและรับรองในที่ประชุมใหญ่ โดยนายกสมาคมฯคนใหม่จะ
รับผิดชอบในการจัดตัง้ คณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2564 – 2568
11. มติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ (วันที่ 28 มีนาคม 2564) คือ ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อ
เลือกตัง้ นายสมาคมฯ ในวันอาทิตย์ท่ี 16 พฤกษาคม 2564 เวลา 08 – 12:00 น. โดยแจ้งสมาชิกสามัญทุก
ท่านให้รบั ทราบ และสมาคมฯจะดาเนินการอานวยความสะดวก แก่สมาชิกสามัญในการลงคะแนนเลือก
ให้มีหลากหลายช่องทาง
12. คณะกรรมการสมาคมฯ ทาจดหมายเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้ นายก
สมาคมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งสมาชิกสามารถลงคะแนนได้ 3 ช่องทาง ดังนี ้
12.1 แอดไลน์ กลุม่ ชื่อ “ประชุมวิสามัญTHAISHA” โดยสามารถสแกนได้จาก QR Code เพื่อเข้า
กลุม่ จะมีลิงค์ Google Form ให้กรอกข้อมูลการเลือกตัง้ ในวันอาทิตย์ท่ี 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00
– 12:00 น. หรือ

12.2 ส่งบัตรเลือกตัง้ ของสมาคมฯ ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.1023 ปณฝ.ศิรริ าช กทม.10702 ภายใน
วันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น. หรือ
12.3 ลงคะแนนเลือกตัง้ ในวันประชุมใหญ่วิสามัญ ณ โรงแรมแม่นา้ รามาดา พลาซ่า ในวันอาทิตย์
ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 – 12:00 น.
13. สมาคมฯได้ทาบทามให้ พล.ต. รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล ทาหน้าที่เป็ น กรรมการกลาง (Eye Witness)
ซึ่งจะมีผชู้ ่วยดาเนินการเพิ่มเติมต่อไป
14. สมาคมฯยินดีให้คาชีแ้ จงเพิ่มเติมในวันประชุมใหญ่วิสามัญ วันอาทิตย์ท่ี 16 พฤกษาคม 2564 เวลา 08
– 12:00 น.
สมาคมฯต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึน้ และขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าใจในกระบวนการ
เลือกตัง้ นายกสมาคมฯ วาระใหม่ ท่ามกลางความยากลาบากในช่วงสุดท้าย ของคณะกรรมการสมาคมฯ
ชุดนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
นายกสมาคมฯ (รักษาการ)
8 เมษายน 2564

