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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 6/2561
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมพลร่มไทย จังหวัดลพบุรี
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. นางนภาพร ม่วงสกุล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน
8. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
10. นางนลินี มกรเสน
11. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
12. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์
13. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
15. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
16. นางสุดาพร ดารงค์วานิช

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

กรรมการผู้ลาประชุม
1. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
4. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

บรรณารักษ์
บรรณาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ แจ้งเรื่องการประชุมสามัญสมาชิกสมาคมฯ ตาม
ระเบียบข้อบังคับฯ และขอนัดประชุมครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล กรณี ที่สมาชิกไม่สามารถมา
ประชุมได้ สามารถเขียนใบมอบฉันทะให้สมาชิกที่สามารถเข้าประชุมในวันนั้นประชุมแทนได้ สาหรับวาระการ
ประชุมมีดังนี้
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วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แถลงผลงานของสมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯ
4.2 รายงานกิจกรรมประจาปีที่ผ่านมา และแผนการดาเนินงานในปี 2562
4.3 รายงานการเงิน งบดุลประจาปี การตั้งงบดุลในปีถัดไป โดยเหรัญญิก
4.4 การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว จัดทาเอกสารผลงานให้เรียบร้อยด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
1.2. การดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและอุปนายกสมาคมฯ แทนคนเก่าที่จะหมดวาระ
โดยที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล เป็นประธาน นางเพ็ญศรี เกิดนาค และนางนลินี มกรเสน
เป็นกรรมการ และนางนภาพร ม่วงสกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้ดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับ
สมาคมฯ
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า นายกสมาคมฯ ได้หารือกับผู้แทนฝ่ายขายของโรงแรมจอมเทียน
ปาล์มบีชฯ แล้ว ทางโรงแรมเป็นผู้รับจองห้องพักโดยตรงกับผู้เข้าประชุม โดยห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นห้องที่อยู่ใน
อาคารเดิม เนื่องจากทางโรงแรมจะปรับปรุงห้องพักในอาคารใหม่
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ 4.1.2. แก้ไขตาแหน่งวิชาการของ ดร.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล เป็น ผศ.
ข้อ 4.1.4 ให้ย้าย * มาไว้ท้ายข้อความประเภทที่ 4 และ ** มาไว้ท้ายข้อความประเภทที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาประจาปี 2561 นั้น นายอนุชิต วรกา
ได้ส่งรายงานไปยังผู้อานวยการกองสุขศึกษาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา เพื่อให้ทางกองสุขศึกษาดาเนินการต่อไป
สาหรับการมอบใบรับรอง มอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ทาหนังสือถึงผู้อานวยการกองสุขศึกษาเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์จัดทาใบรับรองพร้อมกรอบ รวมทั้งทาหนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้หน่วยงานที่
ผ่ านการรับ รองมารับ มอบใบรั บ รองในวัน เปิดการประชุม วิช าการสุ ขศึกษาแห่ งชาติ และขอให้ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่กองสุขศึกษาเป็นผู้ประสานงานดูแลเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ สาหรับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองเมื่อปี
2560 และได้รับ ใบรับ รองไปแล้วเมื่อครั้งที่มหาวิทยาลั ยบูรพาจัดนั้น ขอให้ ห ารือด้วยว่าทางกองฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบพิมพ์ใบรับรองได้หรือไม่ หากไม่ได้ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 ตามที่ ส มาคมฯ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ขวัญ เมือ ง แก้ว ด าเกิ ง และ รศ.ดร.พาณี สี ต กะลิ น
ดาเนิ น การพัฒ นาเว็บ ไซต์ให้ ทัน สมัย และจั ดอบรมการใช้โปรแกรมนั้น ทาง รศ.ดร.พาณี สี ตกะลิ น แจ้งว่า
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อบรมการพัฒนาเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผศ.ดร.ขวัญเมือง
แก้วดาเกิง นายอนุชิต วรกา และนางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
เข้าร่วมการอบรม ปรากฏว่านายอนุชิต วรกา ไม่สามารถ เป็น Web Master ได้ ดังนั้น นายกฯ จึงขออนุมัติ
จ้าง นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง เป็ น Web Master โดยจ่ายเงินตามภาระงาน ส่วนการพัฒ นาเว็บไซต์ ให้
ทันสมัยนั้น ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติ
เบิกเงินจานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินจานวนดังกล่าว และให้จ้าง นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง เป็น
Web Master โดยจ่ายเงินตามภาระงาน
3.3. เรื่องการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้
3.3.1 ร่างกาหนดการประชุม ขอให้เพิ่มคาว่า “ฝ่า” หน้าชื่อ วิกฤติ.......ด้วย
3.3.2 หัวข้ออภิปรายเรื่องวิกฤติทางวิชาชีพสาธารณสุขและแนวทางในการปรับตัว ให้ปรับ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จึงตระกูล เป็นนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภ ชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ
สาหรับเรื่องอื่นๆ จะไปอยู่ในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีข้อสรุป ดังนี้
4.1.1 ประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ คือ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ ที่ประชุม มอบหมายให้คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์ และคุณสรงค์กฏณ์ ดวงคาสวัสดิ์ เป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานในเบื้องต้น
4.1.2 สาหรับช่วงบ่าย เวลา 14.45-16.30 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะจัดนาเสนอ
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย (Oral Presentation) โดยแบ่งเป็นห้องย่อยจานวน 4 ห้อง (ขึ้นอยู่กับจานวนผลงานที่
นาเสนอ) โดย รศ.ดร.สุปรียา ตัน สกุล เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ทั้งหมด รวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมด้วย โดยทางมหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์เอกสาร ซึ่งต้องส่ง
รูปเล่มสมบูรณ์พร้อมพิมพ์ก่อนล่วงหน้าวันประชุมประมาณ 1 เดือน
ส าหรั บ หั วข้ อการประชุ ม ขอบเขตเนื้ อหาวิ ช าการ วิ ท ยากร และการประสานงาน
มอบหมายให้ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ
4.1.3 แบบฟอร์มการจองโรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ทางโรงแรมเป็น
ผู้ดาเนินการเอง โดยสมาคมฯ และหน่วยงานผู้ร่วมจัด การประชุมฯ จะต้องบอกข้อมูลการจองโรงแรมผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และนาแบบฟอร์มการจองโรงแรมดังกล่าวอัพเดทขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลด
ที่ประชุมรับทราบ
4.1.4 บูธในการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) บูธนาเสนอผลงานของนัก
สุขศึกษาดีเด่น และ 2) บูธจาหน่ายสินค้า จานวนประมาณ 15 บูธ ราคาเหมา 2,500 บาท/3 วัน (โรงแรมคิด
ราคาเหมา 1,000 บาท/3 วัน) โดยร้านค้าสามารถเข้าจัดร้านได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ก่อนเวลา 18.00 น.
และขอให้ฝ่ายสถานที่จัดโต๊ะให้หน่วยงานร่วมจัดเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชุมด้วย
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4.1.5 การพิจารณาคัดเลือกนักสุขศึ กษาดีเด่นประจาปี 2561-2562 นั้น ใช้ระบบสรรหาโดย
การเสนอชื่ อได้ และขอนั ดประชุ มกรรมการคั ดเลื อกนั กสุ ขศึ กษาดี เด่ น ในวั น จั นทร์ ที่ 4 กุ มภาพั นธ์ 2562
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ขอให้นายอนุชิต วรกา จัดเตรียมอาหาร
กลางวันและอาหารว่างด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)
ปิดประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

