
       สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย  

                               THAI  SPEECH  -  LANGUAGE  &  HEARING  ASSOCIATION 

       วนัที่ 8 เมษายน 2564 

ค ำชีแ้จงเร่ืองกำรเลือกตั้งนำยกสมำคมฯใหม่ วำระ 2564 – 2568  

สมาคมฯ ขอชีแ้จงเก่ียวกบัการด าเนินการเลือกตัง้นายกฯใหม่ ดงันี ้ 

1. สมาคมฯไดป้ระชมุวางแผนเรื่องการเลือกตัง้นายกสมาคมฯใหม่ วาระ 2564 – 2568 มาตัง้แต่ ปี 2562 

2. ไดม้ีการประกาศเชิญชวนใหส้มาชิกสมคัร  หรือเสนอชื่อผูส้มคัรนายกสมาคมฯในที่ประชมุวิชาการและ
การประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2562 (วนัที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562) 

3.ที่ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯไดน้ ารายชื่อผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อด าเนินการต่อ  

รายชื่อผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯมี 11 ชื่อ ดงันี ้

1. ผศ.กาญจนล์กัษณ ์คนัธพสนุธรา 2. รศ.กฤษณา เลิศสขุประเสรฐิ 

3. รศ.นพ.จนัทรช์ยั เจรียงประเสริฐ. 4. อาจารยจ์ีรนนัท ์สินธิรตัเวช 

5. อาจารยเ์ดือนฉาย แสงรตันายนต ์ 6. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี 

7. ผศ. พนิดา ธนาวิรตันานิจ 8. ผศ.ดร.ศิรพินัธ ์ศรีวนัยงค ์

9. ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ 10. ผศ.ดร.สภุาพร ชินชยั 

11. รศ.ดร.สมุาลี ดีจงกิจ  

 

4. เพื่อลดการมีสว่นไดส้่วนเสียของคณะกรรมการสมาคมฯ จึงมอบหมายให ้เลขาสมาคมฯ เป็น
ผูด้  าเนินการต่อเรื่องเลือกตัง้ เริ่มตัง้แต่ขัน้ตอนการทาบทามผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ ในการนีม้ผีูไ้ดร้บัการเสนอ
ชื่อ 2 ท่าน  ปฏิเสธที่จะรบัต าแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คือ ผศ.ดร.ศิรพินัธ ์ศรีวนัยงค ์และ ผศ.ดร.ศรีวิมล 
มโนเชี่ยวพินิจ  



5. วนัที่ 12 กรกฎาคม 2563 เลขาสมาคมฯ รายงานคณะกรรมการสมาคมฯ ว่าจากการทาบทามผูไ้ดร้บั
การเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯ จ านวน 11 ท่าน มีผูต้อบปฏิเสธ 10 ท่านและมีผูต้อบรบั 1 ท่าน คือ รศ.
กฤษณา เลิศสขุประเสรฐิ   

6. วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563  เลขาสมาคมฯ แจง้ทาง line คณะกรรมการสมาคมฯ ว่า รศ.กฤษณา เลิศสขุ
ประเสรฐิ จะตอบรบัการสมคัรการเลือกตัง้เป็นนายกสมาคม เมื่อมีหลกัฐานการตอบรบัจากสมาชิก จึงได้
ด าเนินเรื่องเชิญชวนใหส้มาชิกสมคัรเพิ่มเติมภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไมม่ีผูส้มคัรเพิ่มเติม 
หลงัจากนัน้ไดส้ง่จดหมายใหส้มาชิกสมาคมฯ  ตอบรบัรองต าแหน่งนายกสมาคมฯของ รศ.กฤษณา เลิศสขุ
ประเสรฐิ ก าหนดใหส้ง่กลบัภายใน 24 ธันวาคม 2563 โดย รศ.กฤษณา เลิศสขุประเสรฐิ (วนัที่ 9 ธันวาคม 
2563) แจง้ว่าจะตอบรบัต าแหน่งนายกสมาคมฯ หากผลตอบรบัเป็นเสียงขา้งมาก  

7. ดว้ยภาวะการระบาดโควิค-19 ระหว่างปี 2563 ท าใหส้มาคมฯไม่สามารถจดัการประชมุวิชาการและการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯในวนัที่ 27 ธันวาคม 2563 จึงใหม้ี
การด าเนินการปรบัเปลี่ยนวิธีการประชมุวิชาการเป็นการท าคลิปวิดีโอ บรรยายวิชาการตามหวัขอ้ที่ก าหนด
ในครัง้แรก 3 หวัขอ้ และน าคลิปวิดีโอขึน้ website ของสมาคมฯ เพื่อใหส้มาชิกสมาคมฯ ทกุท่านสามารถ
เขา้เรียนรู/้ฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นเพียงการประชมุวิชาการเท่านัน้ แต่ยงัไม่สามารถจดัการประชมุใหญ่
สามญัประจ าปี 2563  

ขณะเดียวกนั เลขาสมาคมฯ รายงานในที่ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ว่า จดหมายของสมาชิก
สมาคมฯ ที่ตอบกลบั เรื่องการรบัรองต าแหน่งนายกสมาคมฯ ของ รศ.กฤษณา เลิศสขุประเสรฐิ มีจ านวนไม่
ครบตามขอ้บงัคบั (ตอ้งมากกว่ากึ่งหนึ่ง) จึงไดด้  าเนินการต่อใหส้มาชิกสมาคมฯลงคะแนนเพิ่ม  ดว้ยวิธีการ
ที่แตกต่างออกไป และไม่มีหลกัฐานการลงคะแนน ท าใหค้ะแนนที่ไดไ้ม่ถูกตอ้ง ถือเป็นความผิดพลาดของ
ขบวนการรบัรองการเลือกตัง้ และในช่วงต่อมาไดม้ีค าถามจากสมาชิกสมาคมฯ  ถามถึงจ านวนคะแนนการ
รบัรองผูไ้ดร้บัเสนอชื่อ 

8. คณะกรรมการสมาคมฯ ไดป้รกึษานกักฎหมายเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว นกักฎหมายไดแ้จง้ว่าการ
กระท าเช่นนัน้ผิดกฎหมาย  และแนะน าใหค้ณะกรรมการสมาคมฯ  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ 
ดงันัน้  คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีการประชมุในวนัอาทิตยท์ี่ 28 มีนาคม 2564 และมีมติว่า 
คณะกรรมการสมาคมฯ จ าเป็นตอ้งจดัการประชมุใหญ่วิสามญัขึน้ เพื่อใหส้มาชิกสมาคมฯลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้นายกสมาคมฯ ใหม่ใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  

9. ในระหว่างนัน้ ไดม้ีผูเ้สนอชื่อผูส้มคัรเป็นนายกสมาคมฯเพิ่มเติม 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯได้
ตรวจสอบคณุสมบติัผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อว่าถูกตอ้งตรงตามขอ้บงัคบั  ก่อนสอบถามความยินดี/ความ
สมคัรใจในการรบัขอ้เสนอการเป็นนายกสมาคมฯ  ผลการตรวจสอบคณุสมบติั พบว่า 2 ท่านใน 3 ท่าน 



ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสมาคมฯ ท าใหห้มดสิทธิ์การไดร้บัเสนอเป็นนายกสมาคมฯ  ตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ และที่
เหลือ 1 ท่าน มคีณุสมบติัตรงตามขอ้บงัคบัสมาคมฯ  และยินดีที่จะรบัต าแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ  แต่
ภายหลงัไดติ้ดต่อมาว่าขอถอนตวั ไม่รบัการเป็นผูส้มคัรต าแหน่งนายกสมาคมฯตามที่เคยตอบรบัใน
ตอนตน้  

ต่อมาไดม้ีการเสนอชื่อผูส้มคัรเป็นนายกสมาคมฯเพิ่มอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ
ด าเนินการตามขอ้บงัคบั คือ ตรวจสอบคณุสมบติัผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อว่าถูกตอ้งตรงตามขอ้บงัคบัก่อน
สอบถามความยินดี/ความสมคัรใจในการรบัขอ้เสนอการเป็นนายกสมาคม ผลคือมี 1 ท่านไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
สมาคมฯ ท าใหห้มดสิทธิ์การไดร้บัการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯ และม ี1 ท่านมีคณุสมบติัตรงตาม
ขอ้บงัคบัสมาคมฯและยนิดีสมคัรต าแหน่งนายกสมาคมฯ  

สมาคมฯไดเ้ปิดโอกาสใหเ้สนอรายชื่อผูเ้ป็นนายกสมาคมฯ  ตัง้แต่ พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 
2564 และประกาศปิดรบัการเสนอชื่อต าแหน่งนายกสมาคมฯ  ในวนัที่ 4 เมษายน 2564 เพื่อด าเนินการ
เลือกตัง้นายกสมาคมฯขัน้ต่อไป 

ผลการเสนอชื่อต าแหน่งนายกสมาคมฯ  หลงัการปิดรบัการเสนอชื่อฯ มผีูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ
ต าแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ 2564 – 2568 ทัง้หมด 2 ท่าน คือ รศ.กฤษณา เลิศสขุประเสรฐิ และ ผศ.ดร.
รตัตินนัท ์ฏิระวณิชยก์ลุ 

10. ตามขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  หากมีผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อต าแหน่งนายกสมาคมฯ  เกิน 1 ท่าน ตอ้งให้
สมาชิกสามญัลงคะแนนเลือกตัง้นายกสมาคมฯและรบัรองในที่ประชมุใหญ่ โดยนายกสมาคมฯคนใหม่จะ
รบัผิดชอบในการจดัตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2564 – 2568 

11. มติที่ประชมุของคณะกรรมการสมาคมฯ (วนัที่ 28 มีนาคม 2564) คือ ตอ้งจดัประชมุใหญ่วิสามญั เพื่อ
เลือกตัง้นายสมาคมฯ ในวนัอาทิตยท์ี่ 16 พฤกษาคม 2564 เวลา 08 – 12:00 น. โดยแจง้สมาชิกสามญัทกุ
ท่านใหร้บัทราบ และสมาคมฯจะด าเนินการอ านวยความสะดวก  แก่สมาชิกสามญัในการลงคะแนนเลือก
ใหม้ีหลากหลายช่องทาง 

12. คณะกรรมการสมาคมฯ ท าจดหมายเรียนเชิญสมาชิกสามญัทกุท่านใชส้ิทธิ์ออกเสียงเลือกตัง้นายก
สมาคมฯ ในวนัและเวลาดงักลา่ว ซึ่งสมาชิกสามารถลงคะแนนได ้3 ช่องทาง ดงันี ้ 

12.1 แอดไลน ์กลุม่ชื่อ “ประชมุวิสามญัTHAISHA” โดยสามารถสแกนไดจ้าก QR Code เพื่อเขา้
กลุม่  จะมีลิงค ์Google Form ใหก้รอกขอ้มลูการเลือกตัง้ ในวนัอาทิตยท์ี่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 
– 12:00 น. หรือ 



12.2 สง่บตัรเลือกตัง้ของสมาคมฯ ทางไปรษณีย ์ที่ ตู ้ปณ.1023 ปณฝ.ศิรริาช กทม.10702 ภายใน
วนัศกุรท์ี่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น. หรือ 

12.3 ลงคะแนนเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่วิสามญั ณ โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซ่า ในวนัอาทิตย์
ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 – 12:00 น. 

13. สมาคมฯไดท้าบทามให ้พล.ต. รศ.พงษเ์ทพ หารชมุพล ท าหนา้ที่เป็น กรรมการกลาง (Eye Witness) 
ซึ่งจะมีผูช้่วยด าเนินการเพิ่มเติมต่อไป  

14. สมาคมฯยินดีใหค้ าชีแ้จงเพิ่มเติมในวนัประชมุใหญ่วิสามญั วนัอาทิตยท์ี่ 16 พฤกษาคม 2564 เวลา 08 
– 12:00 น. 

สมาคมฯตอ้งขออภยัในความผิดพลาดที่เกิดขึน้ และขอขอบคณุสมาชิกที่เขา้ใจในกระบวนการ
เลือกตัง้นายกสมาคมฯ วาระใหม่  ท่ามกลางความยากล าบากในช่วงสดุทา้ย  ของคณะกรรมการสมาคมฯ
ชดุนี ้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

      ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ 

       นายกสมาคมฯ (รกัษาการ) 

8 เมษายน 2564 

 


