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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
4. นายปรีชา สุสันทัด
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
6. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
7. นางนลินี มกรเสน
8. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
11. นางนภาพร ม่วงสกุล
12. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
13. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
14. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
15. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์
16. นางเพ็ญศรี เกิดนาค

นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุม
อุปนายกสมาคมฯ
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
นายทะเบียน
บรรณารักษ์
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
วิชาการ
วิเทศสัมพันธ์
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
4. นางสุดาพร ดารงค์วานิช

บรรณาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้ทาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของสมาคมฯ หาย และ
ได้ดาเนินการขอสมุดบัญชีเล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าว จานวน 7,900 บาท ทราบ
ภายหลั งว่าเป็ น เงิน ค่าสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่ งชาติ ครั้งที่ 19 ของโรงพยาบาลศูนย์
สุรินทร์ ซึ่งโอนเงินเข้าผิดบัญชี
นายอนุชิต วรกา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เบิกเงินจานวน 7,900 บาท ดังกล่าว และนาฝากเข้า
บัญชีการประชุมวิชาการฯ เลขที่ 254-219553-3 เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ขอให้ฝ่ายวิชาการจัดทาต้นฉบับหนังสือวิชาการให้แล้วเสร็จ เพื่อ
นาส่ งให้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ เป็นผู้ จัดพิมพ์ห นังสือวิชาการดังกล่าว ราคาประมาณเล่ มละ
230 บาท สั่งพิมพ์จานวน 500 เล่ม เป็นเงิน 115,000 บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ ตั้งไว้ ดังนั้น สมาคมฯ จึงต้องรับผิดชอบจ่ายในส่วนที่เหลือ
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งเรื่องการจัดทากระเป๋าเอกสารสาหรับการประชุมวิชาการฯ
โดยเป็นถุงผ้ากระสอบอัดมัน ราคาถุงละ 100 บาท สั่งทาจานวน 500 ถุง เป็นเงิน 50,000 บาท ซึ่งได้รับเงิน
สนับสนุนการทาถุงผ้าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
1.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าคุณปรีชา สุสันทัด ดาเนินการยื่น เรื่องขอแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากส่งรายงานการประชุมล่าช้ากว่า 15 วัน จึงต้องเสียค่าปรับ จานวน 500 บาท
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ น ายอนุ ชิต วรกา เบิ กจ่ายเงินค่าปรับและค่าดาเนินการดังกล่ าวให้ คุณ ปรีชา จานวน
2,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
1.5 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งเรื่องการจัดทาหนังสือนักสุ ขศึกษาดีเด่น โดยจะพิมพ์เป็น
รูปเล่มขนาด A4 มีโฆษณาภายในหนังสือ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คุณพลอยพร ถนอมทรัพย์ เป็นผู้จัดทาต้นฉบับ
ให้ แล้ วเสร็จเพื่อ น าส่งโรงพิมพ์ภ ายในวัน ที่ 18 เมษายน 2562 และให้ เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดทาต้นฉบั บ
หนังสือดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
1.6 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่ากองสุขศึกษาได้ทาหนังสือเชิญประชุม เรื่องการปรับปรุง
มาตรฐานงานสุขศึกษา และมอบหมายให้ฝ่ ายวิช าการเป็นผู้ นาเสนอผลการประชุมของสมาคมฯ เรื่องการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
นอกจากนี้ มีจังหวัดที่ขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 2562 ดังนี้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน 38 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 5 แห่ง และจังหวัดบึงกาฬ จานวน 1 แห่ง
ที่ประชุมรับทราบ
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1.7 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้เบิกเงินเพื่อใช้สารองจ่ายการเตรียมการประชุมวิชาการฯ
จานวน 20,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 8 ข้อ 29 ระบุว่า “นายกสมาคมสามารถเก็บเงิน
สดไว้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท”
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
1.8 ศ.ดร.สมจิ ต ต์ สุ พ รรณทั ส น์ มอบหมายให้ ก รรมการบริ ห ารสมาคมฯ ทุ ก คนช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายของแต่ละคนสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
- ข้อ 4.1.4 แก้ไขข้อความเป็น ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติ
- ข้อ 4.1.6 แก้ไขชื่อ นพ.สัญ เป็น นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ให้แจ้งโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ ผ่านคุณสมวิไล ตั้งสิริสถิตวงศ์
(คุณอ้อ) เพื่อให้โรงแรมจ่ายเงินค่าลงโฆษณา จานวน 7,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี การประชุมวิชาการฯ
เลขที่ 254-219553-3
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 รศ.ดร.พาณี สี ต กะลิ น แจ้ ง ว่า ผู้ อ านวยการกองสุ ข ศึ ก ษาอนุ มั ติ เรื่อ งการจั ด ท าใบรับ รอง
มาตรฐานงานสุขศึกษาแล้ว และอยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง แจ้งว่าจะนานักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 8 คน ไปช่วยงานประชุมวิชาการฯ โดย
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากภาควิชาฯ และขอให้นักศึกษาจ่ายเองในจานวนไม่เกิน 1,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่าคณะอนุกรรมการเลือกตั้งได้ดาเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นนายกและอุปนายกสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่รับการทาบทามเป็นนายกสมาคมฯ
คือ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และผู้ที่รับการทาบทามเป็นอุปนายกสมาคมฯ คื อ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ใน
ขั้นตอนต่อไป คณะอนุกรรมการเลือกตั้งจะส่งรายชื่อให้สมาชิกสมาคมเลือกตั้งหรือรับรองรายชื่อดังกล่าวผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ ไลน์ และอาจจะมีการส่งทางไปรษณีย์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีดังนี้
4.1 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง รายงานจานวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2562 โดยมีคนลงทะเบียน จานวน 244 คน
ที่ประชุมรับทราบ
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4.2 รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล รายงานจานวนผู้จ องห้องพักโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ ณ วันที่
6 เมษายน 2562 จานวน 60 ห้อง
ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง แจ้งว่ามีการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 เมื่อ
วัน ที่ 27 มี น าคม 2562 เพื่ อ พิ จ ารณาความก้าวหน้ าในการเตรียมงานของฝ่ าย การรวบรวมผลงานของผู้
นาเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย และพิจารณารายละเอียดกาหนดการประชุมวิชาการฯ โดยได้เพิ่ม
ตาแหน่งประธานและเลขาประสานการประชุมประจาวัน วันละ 1 คน โดยมีบทบาทหน้าที่ประสานการดาเนิน
กิจกรรมการประชุม กากับงาน และจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ จากการพิจารณากาหนดการประชุมวิชาการฯ ที่ประชุมมติให้แก้ไข ดังนี้
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. แก้ไขการประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ
เป็นการประชุมพบปะสมาชิกสมาคม
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30-21.00 น. ให้ลบข้อความ “ร่วมรับ ประทาน
อาหารเย็นและกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่ชาวสุขศึกษา” ออกจากกาหนดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเบิกเงินจากต้นสังกัดได้เต็มจานวน และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวด้ว ยการทาบัตรเชิญใส่ไว้ใน
กระเป๋า
4.4 ฝ่ายวิชาการมอบหมายให้ฝ่ายสถานทีฯ่ ประสานกับโรงแรม เพื่อช่วยจัดเตรียมอาหารกล่องให้
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช วิทยากรในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
4.5 รศ.ดร.สุ ป รี ย า ตั น สกุ ล แจ้ งว่ าหนั ง สื อ วิ ช าการซึ่ งอยู่ ในระหว่ า งด าเนิ น การจั ด เรี ย งหน้ า
ประกอบด้วยบทความวิชาการ จานวน 5 เรื่อง และ บทความวิจัยและนวัตกรรม/ผลงานเด่น จานวน 32 เรื่อง
จึงได้แบ่งห้องนาเสนอเป็น 4 ห้อง ดังนี้
- ห้องนาเสนอที่ 1 (ห้องมารีน 2) เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น
- ห้องนาเสนอที่ 2 (ห้องมารีน 3) เรื่องการพั ฒ นาสุขภาพของบุ คลากร/ผู้ป่ วยในสถาน
บริการสาธารณสุข
- ห้องนาเสนอที่ 3 (ห้องมารีน 4) เรื่องการพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ /ในชุมชน/
กลุ่มเป้าหมายอื่น
- ห้องนาเสนอที่ 4 (ห้องปาล์ม 3) ผลงานเด่น/นวัตกรรม
โดยจะท าหนั งสื อ ตอบรับ และแจ้งผู้ น าเสนอผลงานดังกล่ าว ให้ มารายงานตัว ในวัน ที่ 10
พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. พร้อมไฟล์ผลงานเพื่อเตรียมการนาเสนอต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
4.6 คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ แจ้งว่าฝ่ายหารายได้ จะมีรายได้มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) สปอนเซอร์ โดย
คาดว่าจะได้รับเงินจากส่วนนี้ประมาณ 113,500 บาท 2) บูธ มีการจ่ายเงินมัดจาแล้ว จานวน 21,000 บาท
และ 3) การขายหนังสือของอาจารย์ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ทั้งหมดประมาณ 150,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
4.7 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้นากระเป๋าที่เหลือจากการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 18 ไป
ขายในราคาใบละ 100 บาท และหากมีกระเป๋าจากการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 19 เหลือ ก็ให้ขายเช่นกัน
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
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4.8 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าเหรัญญิกประมาณการรายจ่ายจากทุกฝ่ายในการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 19 เป็นเงินจานวน 1,150,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินจานวนดังกล่าวจากที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
4.9 รศ.พาณี สีตกะลิน รายงานการดาเนินงานของฝ่ายพิธีการ ดังนี้
- ติดต่อประสานงานกับ พิ ธีกร โดยพิธีกรในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คุณ ลัดดา
ปิยเศรษฐ์ และ ดร.นิตินันท์ พันทวี, วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ คุณศราวุธ และวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ได้แก่ คุณบัวงาม ไชยสิทธิ์
- เรียนเชิญ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล และผู้อานวยการกองสุขศึกษาเป็นผู้อ่านรายชื่อสถาน
บริการสาธารณสุขที่รับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
- เรียนเชิญ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นผู้อ่านรายชื่อนักสุขศึกษาดีเด่น
- จัดทาผังรายชื่อที่นั่งของผู้รับใบรับรองฯ โดยประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ
- บุ คลากรที่คอยต้อนรับ แขก ได้แก่ คุณ เพ็ ญ ศรี เกิดนาค เจ้าหน้าที่จากกองสุ ขศึ กษา
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
- พิ ธี เปิ ด การประชุ ม ให้ มี ก ารเล่ น เสี ย งและแสงก่ อ นที่ จ ะเชิ ญ ประธานเปิ ด และเชิ ญ
หน่วยงานร่วมจัดการประชุมขึ้นเปิดงานร่วมกัน
- ฝ่ายพิธีการขออนุมัติงบประมาณ จานวน 25,000 บาท
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
4.10 รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย แจ้งว่าฝ่ายสถานที่โดยมหาวิทยาลัยบูรพา จะเดินทางไปโรงแรม
จอมเทียนปาล์มบีชฯ ในช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยจะจัดสถานที่และซุ้มถ่ายรูปบริเวณด้านนอก
ห้องประชุมก่อน ส่วนการจัดตกแต่งภายในห้องประชุมจะต้องรอให้โรงแรมแจ้งเวลาในการเข้าใช้ห้องอีกครั้ง
และในส่วนของป้ายข้อความ โลโก้หน่วยงาน ป้ายชื่อวิทยากร ห้องพักรับรอง และห้องทดลองสื่อ ได้ประสาน
กับโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
4.11 คุณ สรงค์ กฏณ์ ดวงค าสวัส ดิ์ แจ้ งว่ากรรมการฝ่ ายคั ดเลื อ กนั ก สุ ข ศึก ษาดี เด่ น ได้ ท าการ
คัดเลือกนักสุขศึกษาดีเด่นประจาปี 2561-2562 จานวน 9 คน ได้แก่
นักสุขศึกษาดีเด่น ประจาปี 2561
1. ศ.นพ.ธีระ รามสูต
ประเภทวิชาการ
2. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ประเภทสื่อสารมวลชน
3. นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต
ประเภทพัฒนาระบบบริหารงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล
4. ดร.ศุภกร สุขประสิทธิ์
ประเภทงานสุขศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร
นักสุขศึกษาดีเด่น ประจาปี 2562
1. ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ประเภทพัฒนางานสุขศึกษาเชิงนโยบาย
2. นายจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ประเภทสื่อการเรียน
3. นางพรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์
ประเภทส่งเสริมงานสุขศึกษา
4. นางอวาทิพย์ แว
ประเภทพัฒนางานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ประเภทบริหารงานสุขศึกษาในองค์กร
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ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คุณจารุณี ชัยชาญชีพ และคุณนลินี มกรเสน เป็นผู้กากับดูแลการจัด
บอร์ดผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00-19.00 น. และขอให้กาหนดชื่อนักสุขศึกษา
ดีเด่นลงในบอร์ด โดยเรียงลาดับตามปีที่ได้รับตาแหน่งและความอาวุโส
นอกจากนี้ ฝ่ายคัดเลือกนักสุขศึกษาดีเด่นขออนุมัติค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังนี้
- ค่าพาหนะเดินทางตามที่จ่ายจริง
- ค่าที่พัก 1 ห้อง/1 คืน ห้องละ 1,500 บาท
- ค่าจัดทาไวนิล คนละไม่เกิน 1,500 บาท
- ค่าจัดทา VTR ประมาณ 8,000 บาท
- ค่าจัดทาโล่ วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ดไม่เกิน 700 บาท
ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
4.12 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์ ส่งประกาศรายชื่อนัก
สุ ขศึ ก ษาดี เด่ น ประจ าปี 2561-2562 ให้ ป ระธานเปิ ด การประชุ ม (ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ) รับ ทราบ
เพื่อเตรียมการมอบโล่เกียรติยศแก่นักสุขศึกษาดีเด่นต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
4.13 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการฯ ผ่าน facebook live จากคุณสมวิไล ตั้งสิริสถิตวงศ์
(คุณอ้อ)
ที่ประชุมรับทราบ
4.14 คุณนลินี มกรเสน แจ้งว่าฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการได้กาหนดชื่องานเลี้ยงสังสรรค์
“สานสั ม พั น ธ์ สุ ข ศึ ก ษา 4.0” ในวั น ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30-21.30 น. ณ ห้ อ งมารี น 2-3
การแต่งกายสบายๆ หรือแต่งกายด้วยชุดสีประจาวันเกิด และขออนุมัติงบประมาณ จานวน 20,000 บาท
ทีป่ ระชุมรับทราบและมีมติอนุมัติ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

นายอนุชิต วรกา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

