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รายงานการประชมุใหญ่สมาชิกสามญัประจ าปี 2020 

วนัท่ี 6 กนัยายน 2020 เวลา 11:00 น.  

ผ่านระบบ Zoom โดยกฎหมายอนโุลมในภาวะการแพรร่ะบาดรุนแรงของโรคโควิด19  

ที่บงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 27 มีนาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา  
(§5, Absatz 2. Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie  

im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht)  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 29 คน ตามรายชื่อ ดงันี ้ 
 

1 สชุาดา ไบเยอร ์
2 เบ็ญจวรรณ โบรดโชลล ์
3 นิษฐ์นิภา  เอ็กซเ์นอร ์
4 นิรญั หากระสงั 
5 อรอมุา โฮลท์เดีรก์ 
6 อรดี ไคลสุ 
7 แสงจนัทร ์ คสับวรก์ 
8 จไุรวรรณ เคอรเ์นอร ์
9 โสภาพร ควรซ์ 
10 รุง่รวี ลอยพิมาย 
11 สายสมร เมเยอร ์
12 ศิรมิงคล นอรด์า 
13 จิระพรรณ ออคเคอร ์
14 ลาวลัย ์พรีพทุธ ์
15 ชนฏัฐา  พลเดช 

16 ปราณี ไรเช่นบคั 
17 เครือวลัย ์รีเซล 
18 รชันี เรพิเค 
19 พชัฎาภรณ ์ซลัลาค 
20 ศิรกิานต ์ซีมทูทีส 
21 มลฤดี ชเตาฟฟ์ 
22 สจุิรตัน ์ชเตียร ์
23 เดิรก์ วอลเตอร ์
24 ศรญัญา วอลลเ์ฮอเฟอร ์
ผูเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะแขก 
25 มกุดา นอลล ์
26 ขวญัใจ เฮ็นนิก 
27 กมลทิพย ์เพ็ค 
28 แวรเ์นอร ์เรพิเค 
29 โชติกา บวัสารบรรณ ์

 
 
คณุมลฤดี ชเตาฟฟ์ ผูด้  าเนินรายการ   
คณุชนทัฐา พลเดช ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 
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วาระที่ 1   คณุมลฤดี ชเตาฟฟ์ ผูด้  าเนินรายการ  ตรวจสอบความพรอ้มขององคป์ระชมุ §4 โดยแจง้ให ้สมาชิกทราบว่า 
การประชมุวนันีท้างสมาคมไดส้ง่จดหมายเชิญสมาชิก ก่อนวาระการประชมุ 4 สปัดาห ์ไปยงัที่อยู่ที่แจง้สมาคมมาครัง้
สดุทา้ยเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2020 และการลงมติต่างๆ ของสมาชิกจะกระท า ไดโ้ดยมีคะแนนเสียงขา้งมากจากจ านวน
สมาชิกที่เขา้ประชมุในวนันี ้และขอใหแ้ต่ละกลุม่สง่รายชื่อผูเ้ขา้รว่ม Zoom ใหก้บัผูจ้ดบนัทกึทางขอ้ความ (Chat) 
ระหว่างการประชมุเพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการรวบรวม รายชื่อผูเ้ขา้รว่มประชุม (อยากขอความรว่มมือใหท้กุ
ท่านถ่ายรูปไวเ้พื่อสง่ใหใ้นภายหลงั) รวมทัง้ไดแ้จง้ผูเ้ขา้ประชมุถึง Datenschutz-Grundverordnung เนื่องจากทาง
สมาคมท าการ Live ผ่านเฟซบุ๊ก ถา้สมาชิกท่านใดไม่ประสงคใ์หม้ีภาพออกสื่อ ขอใหทุ้กท่านปิดกลอ้งวีดีโอในเครื่องของ
ตนเอง และเปลี่ยนชื่อหนา้จอใหเ้ป็นชื่ออ่ืน มิเช่นนัน้จะถือว่าทุกท่านยินยอม ใหใ้ชข้อ้มลูและภาพของท่านออกสื่อของ
สมาคม 
 
วาระที่ 2   คณุมลฤดี ชเตาฟฟ์  แจง้การอนมุติัหวัขอ้การประชมุที่ส  าคญั ดงันี ้ 

1. รายงานกิจกรรมปี 2019/2020  
2. รายงานรายรบัรายจ่ายของสมาคมปี 2020 และ รายงานสถานภาพทางการเงิน ของสมาคมปี 2020 ถึงปัจจบุนั 
3. นบัคะแนนและรายงานผลการเลือกตัง้  
4. อ่ืนๆ  

4.1. เลือกผูต้รวจสอบบญัชี 
4.2. กิจกรรมปี 2021 และการประชมุสามญัประจ าปีและงานฉลองธาราครบรอบ 30 ปี  

 
หลงัจากแจง้ใหส้มาชิกทราบลว่งหนา้แลว้ ไม่มีผูค้ดัคา้นหรือน าเสนอหวัขอ้การประชมุเพิ่มเติม จึงเริ่มเปิดการประชุม
ดว้ยการขอใหป้ระธาน คณุสชุาดา ไบเยอร ์กลา่วเปิดประชมุ 
 
คณุสชุาดา ไบเยอร ์กลา่วขอบคณุทีมงานทกุท่านที่เขา้ร่วมประชมุ ขอบคณุสมาชิกใหม่ทกุท่าน ที่ใหค้วามส าคญักบั
กิจกรรมที่สมาคมท า และฝากความระลึกถึงทีมงานที่ป่วยหนกั คือคณุณฏัฐยา ยิม้อินทร ์และ คณุปราณี ไรเช่นบคั 
ขอใหท้ัง้สองท่านสขุภาพดีขึน้ในเรว็วนั  
 
วาระที่ 3 รายงานกิจกรรมปี 2019/2020  
หลงัจากการประชมุสามญัประจ าปีที่ Heidelberg  ทางสมาคมมีกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้
 
1. การจัดค่ายนาฏศิลป์ขั้นพืน้ฐาน วัดธรรมวิหาร ฮันโนเวอร ์โดยคณุณฐัวดี เล็พทีน และคณุชนทัฐา พลเดช  

วนัที่ 21-25.ตลุาคม 2019 สอนโดย ครูแดง กนัยา บอมฮารท์ โดยคณุชนทัฐา กลา่วสรุปว่า ในกิจกรรมครัง้นัน้ 
นอกจากที่เด็กๆ และผูท้ี่สนใจจะไดเ้รียนรูน้าฏศิลป์ขัน้พืน้ฐานโดยละเอียดแลว้ ยงัไดเ้รียนรูก้ารอยู่ร่วมกนั การท า
สมาธิ การกราบไหวต้ามหลกัของพทุธศาสนา ในช่วงเย็นหลงัจาก เลิกเรียนนาฏศิลป์ อีกดว้ย หลงัจากจบ 5 วนัใน
การเรียนรูข้องค่ายนาฏศิลป์ เด็กๆ ทุกคนไดต้อบเป็นเสียงเดียวกนัว่า สนกุและมีความสขุกบัการเรียนรูใ้นครัง้นี ้และ
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อยากใหม้ีการจดัค่ายแบบนีอี้กอย่างต่อเนื่อง ทางทีมงานสมาคมไดป้ระชมุกนั และมีมติจดัค่ายนาฏศิลป์และค่าย
ดนตรีไทยขึน้อีกครัง้ ในวนัที่ 14-18 เมษายน 2020 และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากผูป้กครอง ที่ประสงคจ์ะส่ง
เด็กๆ มาเขา้ค่ายดว้ย  แต่เนื่องจากสถานการณไ์วรสัโควิด – 19 แพรร่ะบาด ท าใหต้อ้งยกเลิกและเลื่อนการจดัค่าย
นาฏศิลป์และค่ายดนตรีไทย ออกไปจนกว่าสถานการณจ์ะกลบัมาปกติ 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทีมงานต่อเน่ือง คร้ังที ่3 หัวข้อ Teamkommunikation: Training für das perfekte 
Team und persönliche Entwicklung ที่ Selbsthilfezentrum München (SHZ) Westendstraße 151, 80339 
München ระหว่างวนัที่ 08-10.11.2019 โดยไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณ จากสถานกงสลุใหญ่ ณ นครมิวนิก 
และสมาคมไทยอาสา มิวนิก โดยคณุนิษฐ์นิภา  เอ็กซเ์นอร ์กลา่วสรุปว่า การจดัอบรมเชิงปฎิบติัการทีมงานครัง้นี ้
เป็น ครัง้ที่ 3 โดยครัง้แรกจดัขึน้ที่เมือง Paderborn ในหวัขอ้ Mut und Maß ครัง้ที่ 2 จดัขึน้ที่เมือง Nürnberg ใน
หวัขอ้ Team Geist การอบรมครัง้นีเ้ป็นการอบรมเพื่อใหท้ีมงานเขา้ใจตนเองและเพื่อนรว่มทีม ปรบัตวัเขา้หากนัใน
การท างานเป็นทีม เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั ยอมรบัความแตกต่างในดา้นความคิด ความสามารถ และน ามาใชใ้นการ
ท างานรว่มกนั ซึ่งประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก ไดร้บัการยอมรบัจากทีมงานทกุคนว่าเป็นการอบรมที่คุม้ค่า มี
ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการท างานรว่มกนัเป็นทีม พรอ้มกบัรอคอยการอบรมเชิงปฎิบติัการที่จะจดัขึน้ในอนาคต
ขา้งหนา้อีกครัง้ 

3. การก่อตั้งกลุ่ม AG ต่างๆ และเริ่มจดักิจกรรมของแต่ละกลุม่ โดยคณุโสภาพร ควรซ์ กลา่วสรุปว่า AG ที่การ
ประชมุทีมงานเมื่อเดือน พ.ย. 2019 ที่เมืองมิวนิก ไดม้ีการพดูคยุเรื่องโครงสรา้งองคก์ร มีการแจกแจงเนือ้หางาน
ต่างๆ ออกมาเป็นกลุม่ เพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจน และมีการตัง้กลุม่งานใหม่เพิ่มขึน้อีก 3 กลุม่ ไดแ้ก่ Empowerment, 
วิเทศสมัพนัธ ์และ ส.ว. (ผูส้งูวยั) 

4. การจัดท าโลโก้ใหม่ โดยคณุโสภาพร ควรซ์ กลา่วสรุปว่า เนื่องจากสมาคมธารามีอายเุกือบ 30 ปีแลว้ แต่ยงัคง
ใชโ้ลโกด้ัง้เดิม ทีมงานบรหิาร จงึมีมติใหจ้ดัท าโลโกส้มาคมใหม่ เพื่อใหต้อบสนองต่อภาพลกัษณใ์หม่ และมีความ
รว่มสมยั โดยคณุโสภาพร ควรซ์ เป็นผูร้บัผิดชอบ จดัหาผูเ้ชี่ยวชาญมาออกแบบ และหลงัจากการลงมติในทีมงาน 
จึงไดเ้ป็นโลโกใ้หม่ออกมา ดงัที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

5. การพัฒนาเพจ THARA 2020 บนเฟซบุ๊ค โดยคณุโสภาพร ควรซ์ กลา่วสรุปว่า ในสว่นของเพจ Thara e.v. 2020 
นัน้อยู่ในความดแูลของ ทีมประชาสมัพนัธ ์AG ซึ่งน าโดย คณุสจุิรตัน ์ชเตียร ์ตอนที่ทีมงานชดุปัจจุบนัเขา้มารบั
หนา้ที่ ยอดไลคเ์พจอยู่ในราว 600 ไลค ์ทีมงานประชาสมัพนัธ ์เช่น คณุนิษฐ์นิภา เอ๊กซเ์นอร,์ คณุสชุาดา ไบเยอร,์ 
คณุรชันี เรพิเค และคณุโชติกา บวัสารบรรณ ์ไดช้่วยกนัสรา้งเนือ้หา และเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อ
คนไทยในเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณุโชติกา ที่ไดส้รา้งมิติใหม่ใหก้บัการน าเสนอขอ้มลูของเพจ
ธารา ดว้ยการอ่านข่าวสารขอ้มลู เป็นคลิปวีดีโอ กว่า 40 คลิป และไดร้บัผลตอบรบัที่ดีมาก ปัจจุบนัยอดไลคเ์พจ
เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 4400 นบัเป็นการเพิ่มขึน้กว่า 700 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งนบัเป็นผลประกอบการที่ดีเยี่ยม 

6. โครงการธาราห่วงใยสังคม ช่วงเดือนมีนาและเมษายน 2020 โดยคณุจไุรวรรณ เคอรเ์นอรก์ลา่วสรุปว่า สมาคน
ไดเ้ย็บหนา้กากผา้ป้องกนั โควิด - 19 และมอบใหส้ถานกงสลุใหญ่ ณ นครมิวนิก จ านวน 200 ชิน้ สถานกงสลุใหญ่ 
ณ นครแฟรงกเ์ฟิรต์ 120 ชิน้ รวมทัง้แจกจ่ายใหช้าวไทยในเยอรมนีรวมทัง้หมดเป็นจ านวน 1500 ชิน้ ดว้ยทุนสว่นตวั
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ของทีมงาน และเงินบรจิากจากผูศ้รทัธา 535 ยโูร ทัง้นี ้สมาคมขอขอบคณุผูม้ีสว่นรว่มช่วยเหลือสงัคมไทยใน
เยอรมนีทุกท่าน  

7. จัดระเบียบและปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลออนไลนข์องสมาคม โดยคณุศรญัญา วอลลเ์ฮอเฟอร ์กล่าวสรุปว่า 
เอกสารขอ้มลูทัง้หมดตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนัของสมาคม ถูกจดัเก็บไวใ้น Google Drive ของสมาคม อย่างเป็นระบบ
เพื่อง่ายต่อการคน้หาและเรียกใชใ้นอนาคต หากสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆ ของสมาคม  
สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่เลขานกุารสมาคมหรือคณะกรรมการ เพื่อขอดเูอกสารได ้อีกเรื่องหนึ่งคือ การอพัเดต
ขอ้มลูหนา้เว็บไซตข์องสมาคม มีคณุรุง่รวี ลอยพิมาย ไดอ้าสาเขา้มาช่วยอพัเดทขอ้มลูใหท้นัต่อเหตกุารณอ์ย่าง
สม ่าเสมอ ตอ้งขอขอบคณุมา ณ ที่นีด้ว้ย 

 
วาระที่ 4  รายงานรายรบัรายจ่ายของสมาคมปี 2020 และ รายงานสถานภาพทางการเงินของสมาคมปี 2020 ถึง
ปัจจบุนั โดยคณุอรอมุา โฮลท์เดีรก์ รกัษาการเหรญัญิก 
 
รายรบัรายจ่ายของสมาคมปี 2020 จนถึงวาระการสง่ตรวจบญัชี วนัที่ 31กรกฎาคม 2020 

สมาคมมีรายรบัจากค่าสมาชิก 440 ยโูร 
เงินบรจิาคเขา้สมาคม 150 ยโูร 
เป็นรายไดท้ี่ไม่รวมโครงการเย็บหนา้กาก 590 ยโูร 
 
ในขณะเดียวกนัสมาคมไดม้ีรายจ่ายประจ าเป็นค่า 
บรกิารของธนาคาร 57,71 ยูโร  
ค่าอินเตอรเ์น็ต 106,11 ยโูร 
ค่าไปรษณีย ์2,70 ยโูร 
ค่าอปุกรณต่์างๆ 137,00 ยโูร 

รวมรายจ่าย 303,52 ยโูร 
 
สถานภาพทางการเงินของสมาคมปี 2020 ถึงวนัตรวจสอบบญัชี วนัที่ 31กรกฎาคม 2020 
ยอดบญัชีเงินในธนาคารของสมาคม คงเหลือ 7235,22 ยโูร 
ยอดบญัชีเงินสดของสมาคม คงเหลือ 1618,83 ยโูร 
 
ผูต้รวจสอบบญัชีปี 2020 ดร. มกุดา นอลล ์ไดร้บัรองผลการตรวจสอบบญัชีจนถึงปัจจบุนั โดยมีการแนะน าใหแ้กไ้ขใน
เรื่องการใชภ้าษาในการท าบญัชี สว่นในดา้นตวัเลขถูกตอ้งเรียบรอ้ยดี  
ดงันัน้ คณุมลฤดี ชเตาฟฟ์ ไดย้ื่นเสนอต่อสมาชิกใหเ้ห็นชอบว่าทีมบรหิารสมาคมชดุเก่าพน้วาระการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ย
ความซอบธรรมตามกฏหมายสมาคม โดยไม่มีผูค้ดัคา้น 
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วาระที่ 5  การนบัคะแนนและรายงานผลการเลือกตัง้ ผ่าน Zoom และ live บนเฟซบุ๊ค จากเมือง Braunschweig  
ด าเนินการโดยคณะทีมงานเลือกตัง้ สมาคมธารา ไดแ้ก่ 

1. คณุรชันี เรพิเค  Braunschweig   
2. คณุจิระพรรณ ออคเคอร ์ München  
3. คณุแสงจนัทร ์คสับวรก์  Bremen  
4. คณุณฐัวดี เล็พทีน  Duisburg  
5. คณุศิริกานต ์ซีมทูทีส  Essen 

 
ผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ 

- จดหมายสง่ออกทัง้หมด 99 ฉบบั  

- สง่กลบัมาจ านวน 80 ฉบบั  
- บตัรเสียจ านวน 31 ฉบบั 
- บตัรที่ใชไ้ด ้49 ฉบบั 

 
สรุปการเลือกตัง้ในต าแหน่งต่างๆ พรอ้มคะแนนที่ไดร้บัดงันี ้
- ประธาน ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ. คณุโสภาพร ควรซ์  
ดว้ย Ja 47 เสียง, Nein 1 เสียง und Enthaltungen 1 เสยีง 

- รองประธาน ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ คณุศรญัญา วอลลเ์ฮอเฟอร ์ 
ดว้ย Ja 43 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 6 เสยีง 

- เหรญัญิก ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ คณุอรอมุา โฮลท์เดีรก์ 
- ดว้ย Ja 45 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 4 เสยีง 
- กรรมการ 1 ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ คณุนิษฐ์นิภา เอ็กซเ์นอร ์
ดว้ย Ja 35 เสียง, Nein 1 เสียง und Enthaltungen 13 เสียง 

- กรรมการ 2 ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ คณุสจุิรตัน ์ชเตียร ์
ดว้ย Ja 41 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 8 เสยีง 

- กรรมการ 3 ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ คณุจไุรวรรณ เคอรเ์นอร ์
ดว้ย Ja 44 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 5 เสยีง 

- กรรมการ 4 ผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ คือ คณุมลฤดี ชเตาฟฟ์ 
ดว้ย Ja 44 เสียง, Nein 0 เสียง und Enthaltungen 5 เสยีง 
 

คณุรชันี เรพิเค สอบถามกรรมการบรหิารใหม่ทุกท่าน ว่าเต็มใจรบัต าแหน่งใหม่หรือไม่ และ ทกุท่านกลา่วรบัดว้ยความ
ยินดี  
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ประธานสมาคมคนใหม่ คณุโสภาพร ควรซ์ กลา่วถึงนโยบายและแนวทางขบัเคลื่อนสมาคมโดยครา่วๆ ว่า ขอเป็น

ตวัแทนทีมงานใหม่ทกุคน ขอบคณุสมาชิกทุกท่าน ส าหรบัคะแนนเสียง และความไวว้างใจ ที่รบัรองใหพ้วกเราทัง้ 7 คน 

เขา้มาเป็นกรรมการบรหิารของสมาคมธารา 

ส าหรบัแนวทางในการบริหารงานนัน้ ทีมงานชุดใหม่ตัง้ใจท างานอย่างมีความสขุ ทัง้กายและใจ ไม่เบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ื้น สนุก เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ และโปรง่ใส ตามแนวทางการด าเนินการ ขององคก์รอาสาสมคัรที่ไม่แสวงหาผลก าไร  

สิ่งที่ทีมงานชดุใหม่ประสงคจ์ะท าเป็นล าดบัตน้ๆ คือ การสรา้งความชดัเจนในการท างานภายในองคก์ร อนัไดแ้ก่ การ

แบ่งหนา้ที่ ขอบเขตการท างานของคณะกรรมการบรหิาร และหวัหนา้กลุม่กิจกรรม (AG) ต่างๆ ใหช้ดัเจน ตรวจสอบและ

ประเมินผลไดโ้ดยง่าย กฎระเบียบในดา้นต่างๆ ทีมงานจะรวบรวม จดัท าขึน้มาใหม่ และน าไปเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์อง

สมาคม เพื่อแสดงความโปรง่ใส ทกุอย่างตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งความสบายใจ มั่นใจ ใหก้บัทุกฝ่าย  

สว่นกิจกรรมที่สมาคมจะท านัน้ ในสว่นของปีหนา้ จะเนน้ไปที่การประชมุสามญัประจ าปี ซึ่งเป็นปีที่ 30 ของสมาคมดว้ย 

จึงตอ้งการจดัเฉลิมฉลองพิเศษ แต่เนื่องจากวิกฤตการณไ์วรสัโควิด - 19 ท าใหย้งัไม่มีความชดัเจนว่า จะเป็นไปใน

รูปแบบใด เมื่อมีความคืบหนา้ ทางทีมงานจะมาแจง้ใหท้ราบ 

กิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายนาฏศิลป์ไทย, การอบรมพฒันาทีมงานทัง้ในเรื่องของ ขอบเขตการท างาน, การท างานเป็นทีม, 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะจดัขึน้ตามที่โอกาส (ขึน้อยู่กบัสถานการณโ์ควิด) และงบประมาณเอือ้อ านวย 

ระหว่างนี ้ขอใหส้มาชิกทกุท่านติดตามขอ้มลูข่าวสารไดท้างเว็บไซต ์และเพจของสมาคม 

 
วาระที่ 6 อ่ืนๆ 

 6.1 การเลือกผูต้รวจสอบบญัชี ไดม้ีการเสนอใหผู้ต้รวจสอบบญัชี คือ ดร. มกุดา นอลล ์ที่ไดร้บัการยอมรบัใน
วาระที่แลว้ ยงัคงปฏิบติัหนา้ที่เหมือนเดิม โดยสมาชิกที่เขา้รว่มประชมุทกุท่าน ลงมติเห็นชอบ 

6.2 กิจกรรมในปี 2021 สมาชิกน าเสนอใหจ้ดักิจกรรม  
1. คณุสชุาดา ไบเยอร ์เสนอใหจ้ดัสมัมนา Online ใหค้วามรูเ้รื่องกฎหมาย และความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบั การ
ท างานสมาคมในประเทศเยอรมนี  

 2. คณุณฐัวดี เล็พทีน เสนอใหจ้ดักิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ ต่อเนื่องครัง้ที่ 2 ที่เมือง Hannover 
 3. คณุนิษฐ์นิภา เอ็กซเ์นอร ์เสนอใหจ้ดัโครงการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการประกอบกิจการนวดไทย ในเยอรมนี และ
เทคนิคการใชโ้ทรศพัทม์ือถือและคอมพิวเตอรใ์นการใช ้Social Media และ Zoom ในการท างาน (ขัน้พืน้ฐาน)  
 4. ส าหรบัทีมงาน คือการจดัอบรมการใช ้Google Drive และ Zoom ในการท างานสมาคม 
 5. การอบรมต่อเนื่อง Team Building 
 6. คณุอรดี ไคลสุ เสนอใหจ้ดัการอบรมการใหค้วามช่วยเหลือเบือ้งตน้ส าหรบัทีมงาน เพื่อทีมงานจะไดม้ีความรู้
เบือ้งตน้ในการใหค้วามช่วยเหลือแก่หญิงไทยในเยอรมนี  
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   6.3 เก่ียวกบัการประชมุสามญัประจ าปีและงานฉลอง ธารา 30 ปี คณุโสภาพร ควรช์ ไดส้รุปสัน้ๆ ว่า เนื่องจาก 
ปี 2021 จะเป็นปีที่สมาคมธาราจะมีอายุครบ 30 ปี ทีมงานจึงเห็นว่า ในการประชมุสามญัประจ าปี 2021 นัน้ จะจดัใหม้ี
การเฉลิมฉลอง 30 ปีดว้ย ซึ่งแต่เดิมนัน้ไดคิ้ดรูปแบบกิจกรรมพิเศษขึน้ เช่น การเสวนาวิชาการ, การจดัแสดง
ศิลปวฒันธรรมไทย, กิจกรรมใหเ้ด็กๆ และสามีชาวเยอรมนั และผูส้นใจทั่วไปไดม้ีส่วนรว่ม ฯลฯ โดยมีก าหนดการครา่วๆ 
ว่าจะจดัระหว่าง 17-19 กนัยายน 2021 ณ นครแฟรงกเ์ฟิรต์ ทัง้นี ้ดว้ยเหตวุิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด -
19 ท าใหใ้นปัจจบุนัยงัไม่มีความชดัเจนเรื่องรูปแบบและเนือ้หาของงาน แต่ทางทีมงานจะติดตามสถานการณอ์ย่าง
ใกลช้ิดและรายงานใหส้มาชิกทราบเป็นระยะ 
 
คณุสายสมร เมเยอร ์ไดก้ลา่วขอบคณุและระลกึถึงความเสียสละของคณะกรรมการชุดเก่าทุกๆ ท่านแทนสมาชิกจากใจ
จรงิ  ขอบคณุคณุโชติกาที่แสดงความคิดเห็นเรื่องการนบัคะแนน และฝากทีมงาน ทัง้เก่าและใหม่ใหว้ิเคราะหเ์รื่องบตัร
เสีย เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการท างานในอนาคต 
 
คณุสชุาดา ไบเยอร ์ไดก้ลา่วปิดการประชมุดว้ยการชื่นชมทีมงานบรหิารชุดใหม่ในการเขา้สมคัรเลือกตัง้ในครัง้นี ้และขอ
อวยพรใหท้ีมงานบรหิารชดุใหม่ท างานดว้ยความราบรื่น ค านึงถึงการสื่อสารที่ดีและพรอ้มที่จะใหอ้ภยักนั  
 
คณุจิระพรรณ ออคเคอร ์หนึ่งในทีมบรหิารชุดเก่า กลา่วขอบคณุทีมบริหารใหม่ทุกท่านอีกครัง้ที่สละเวลาเพื่อสานต่อ
งานสมาคมดว้ยเช่นกนั 
 
ปิดการประชมุเวลา 13.00 น. 
 
 
 
(………….....………………….)               (………….....………………….) 
           โสภาพร ควรซ์       ชนทัฐา พลเดช  
    ผูต้รวจรายงานการประชุม                                            ผูจ้ดรายงานการประชมุ 

 


