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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2562 

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคม    ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  อุปนายกสมาคม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  เลขาธิการ 
4. นายปรีชา สุสันทัด    รองเลขาธิการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  วิชาการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน  วิเทศสัมพันธ์ 
7. นางเพ็ญศรี เกิดนาค    ปฏิคม 
8. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    ส่งเสริมรายได้ 
9. นางนภาพร ม่วงสกุล    เหรัญญิก 
10. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  กรรมการกลาง 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แผนงานโครงการ 
2. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์   สื่อสารองค์กร 
3. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์   ประชาสัมพันธ์ 
4. นางนลินี มกรเสน    นายทะเบียน 
5. นางจริยากร ดิษจินดา    สวัสดิการ 
6. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณาธิการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กรรมการกลาง 
8. นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล    กรรมการกลาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
2. นายอนุชิต วรกา     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ 
บริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 เนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหาร
สมาคมฯ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้รับเงินค่าตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชครบทั้ง 5 แห่ง โดยจ่ายด้วยเช็คเข้าบัญชีสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2562 โดยให้
แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ข้อ 4.5 ให้เพ่ิมชื่อหน่วยงานของ นางวิลาวัณย์ ประทีปแก้ว ดังนี้ ข้าราชการเกษียณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 คุณ เพ็ญศรี  เกิดนาค แจ้ งว่า สมาคมฯ น าโดย รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล พร้อมด้วย
กรรมการบริหารสมาคมฯ ไปแสดงความยินดีกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ Blu-O 
Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

 4.1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งให้กรรมการบริหารสมาคมฯ ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
เชิญกรรมการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ตามรายชื่อที่รับผิดชอบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.2 ก าหนดการแข่งขัน ดังนี้ 
 09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
 10.00 - 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  
  โดย ดร.นพ.อุทัย สุดสุข เป็นประธาน  
  และ คุณปรีชา สุสันทัด กล่าวรายงาน 
 10.30 - 11.30 น. แข่งขันรอบที่ 1 
 11.30 - 12.30 น. แข่งขันรอบที่ 2  
 12.30 น. มอบรางวัล โดยผู้สนับสนุนถ้วยเกียรติยศแต่ละประเภท 
  และปิดการแข่งขัน โดย ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ เป็นประธาน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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4.1.3 สมาคมฯ จะมอบกระเป๋าการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เป็นของ
ช าร่วยส าหรับผู้เข้าแข่งขัน โดยมอบในช่วงลงทะเบียน และ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ให้น ากระเป๋าดังกล่าว
ไปทั้งหมด จ านวน 120 ใบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.4 สมาคมฯ รับผิดชอบจ่ายค่าเครื่องดื่ม ค่ารองเท้าส าหรับผู้แข่งขัน ค่า pop corn ค่า MC 
และเจ้าหน้าที่บริการต่างๆ ทั้งในพิธีเปิดและการแข่งขัน ส่วนอาหารกลางวัน คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งว่าได้จัด
อาหารให้เฉพาะแขกวีไอพี ซึ่งจะทานในห้องคาราโอเกะ ประมาณ 5-6 คน ส าหรับผู้แข่งขัน สามารถสั่งอาหาร
ทานไดต้ามอัธยาศัย โดยผู้แข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเอง  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.5 ถ้วยรางวัล ที่ประชุมมีมติให้มี 6 ถ้วย ดังนี้ 
 1) รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม (คะแนนรวม 3 เกมสูงสุด) 1 รางวัล 
  ถ้วยเกียรติยศจาก ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข 
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม (คะแนนรวม 3 เกม) 1 รางวัล  
  ถ้วยเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร 
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม (คะแนนรวม 3 เกม) 1 รางวัล 
  ถ้วยเกียรติยศจาก พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร 
 4) รางวัลบู้บี้ ประเภททีม (คะแนนรวม 3 เกม ต่ าสุด รองสุดท้าย) 1 รางวัล 
  ถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 5) รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย (คะแนนรวม 3 เกมสูงสุด) 1 รางวัล  
  ถ้วยเกยีรติยศจาก ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ 
 6) รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง (คะแนนรวม 3 เกมสูงสุด) 1 รางวัล  
  ถ้วยเกียรติยศจาก สมาคมอนามัยครอบครัวแห่งประเทศไทย 
 ที่ประชุมมอบหมายให้คุณนภาพร ม่วงสกุล เป็นผู้ด าเนินการสั่งท าถ้วยรางวัล โดย

ขอให้เป็นถ้วยทรงเตี้ย และข้อความบนถ้วย ให้มีประเภทรางวัล ชื่อของคนให้ถ้วย โลโก้สมาคมฯ  
 

4.1.6 คุณเพ็ญศรี เกิดนาค แจ้งว่า กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องและ
สมัครใจร่วมเป็นกรรมการจัดโบว์ลิ่ งการกุศล ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ทีมโบว์ลิ่งไม่ต่ ากว่า 85 ทีม ประกอบด้วย     
ทีมกิตติมศักดิ์ ค่าทีม 5,000 บาท จ านวนประมาณ 10 ทีม เป็นเงิน 50,000 บาท และทีมทั่วไป ค่าทีม 3,000 บาท 
จ านวนประมาณ 75 ทีม เป็นเงิน 225,000 บาท รวมเป็นเงิน 275,000 บาท 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.1.7 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล เสนอให้สมาคมฯ ท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขอสนับสนุนเงินค่าจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการ
กุศลและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 

 ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้คุณเพ็ญศรี เกิดนาค ด าเนินการจัดท าหนังสือ
ดังกล่าว 
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4.2 การจัดการประชุมวิชาการ 
 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า ตามที่มีการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา และจัด

ให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ทุกๆ 2 ปี ท าให้มีการ
มอบใบรับรองที่ล่าช้าหรือย้อนหลังนาน 2 ปี สมาคมฯ จึงเห็นควรให้มีการปฏิบัติใหม่ คือ จะตรวจประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษาในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 จะตรวจประเมินในช่วงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม โดยตรวจประเมินผลงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และจัดพิธีมอบใบรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษาในปีถัดไป (ประมาณ 5 เดือน) และจะจัดทุกปีท่ีมีการประเมิน 

ดังนั้น ที่ประชุมมีมติก าหนดจัดการประชุมวิชาการในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

 

4.2.1 หัวข้อในการจัดประชุม คือ การจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข : เส้นทางอาชีพของ
นักวิชาการสาธารณสุข 

 

4.2.2 การประชุมวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน ดังนี้  
1) การรับใบรับรอง ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
2) การรับรางวัลนักสุขศึกษาดีเด่น จ านวน 5 คน ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี 
3) การอภิปรายเส้นทางอาชีพของนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 3 ชั่วโมง ในช่วงบ่าย  

 

4.2.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก  
 1) ผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข หรือการเข้าสู่ ต าแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุข ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการกองในกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
 2) เจ้าหน้าที่ของกองสุขศึกษา  
 3) เจ้าหน้าที่ของกองที่เก่ียวข้อง เช่น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
 4) นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จาก 
  4.1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ านวน 90 คน 
  4.2) มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาสุขศึกษา จ านวน 50 คน 
  4.3) มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาสุขศึกษา และอนามัยชุมชน จ านวน 30 คน 
 5) อาจารย์มหาลัยในเขตกรุงเทพฯ ส าหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดหาก

ต้องการเข้าร่วมการประชุม จะต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง โดยจะท าหนังสือเชิญถึงคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

 

4.2.4 ประเด็นในการอภิปราย คือ ควรก าหนดต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแบบทั่วไป 
หรือเฉพาะ และในฐานะผู้ผลิต ควรผลิตบุคลากรสาธารณสุขเฉพาะสาขาหรือผลิตรวม เช่น นักสุขศึกษา      
นักโภชนาการ เป็นต้น หากผลิตบุคลากรสาธารณสุขเฉพาะสาขา และจบไปเป็นนักวิชาการรวมเหมือน
นักวิชาการสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญ  และให้ศิษย์เก่า ต าแหน่ง 
นักสุขศึกษาและต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขมาพูดว่าต าแหน่งเก่าและต าแหน่งใหม่เป็นอย่างไร 

 

4.2.5 วิทยากร ช่วงเวลา 10.30-12.00 น. ประกอบด้วย 
  1) ตัวแทนสภาวิชาชีพ 
  2) ตัวแทนผู้ผลิตหลักสูตร (ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย)   
  3) ตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยขอให้เป็นพื้นที่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ 
  4) ผู้ด าเนินการอภิปราย (ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 
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 วิทยากร ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ประกอบด้วย  
  1) ตัวแทนผู้ท าหน้าที่เรื่องต าแหน่งของนักวิชาการปัจจุบัน (ดร.ปริญญา จิตอร่าม)  
  2) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย) 
  3) ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา หรือผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดอัตรา  
  4) ศิษย์เก่าท่ีเป็นนักสุขศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างาน 
  5) ศิษย์เก่าที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุข  
 

4.2.6 อาหารกลางวัน และ coffee break จัดให้เฉพาะผู้ที่มารับใบรับรองมาตรฐานงาน   
สุขศึกษา ซึ่งต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จ านวน 500 บาท 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นประธานในการจัดการประชุม
วิชาการดังกล่าว และให้ประธานเป็นผู้จัดตั้งฝ่ายต่างๆ เหมือนการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ โดยใช้
งบประมาณจากสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
 

4.3 แผนงานกิจกรรมของสมาคมฯ 
 4.3.1 โครงการศึกษาดูงานพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ โดย รศ.ดร.พาณี 

สีตกะลิน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอไปดูงานทีป่ระเทศโครเอเชีย หรือประเทศจอร์เจีย 
  ที่ประชุมเห็นชอบให้เดินทางไปดูงานดังกล่าวในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม และ

มอบหมายให้ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล สอบถามสมาชิกสมาคมฯ ผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ โดยให้เลือกประเทศที่
สนใจไปศึกษาดูงานในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม หรือหากต้องการไปทั้ง 2 ประเทศ สมาคมฯ จะสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเฉพาะประเทศแรก ในอัตราร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนประเทศท่ี 2 
ขอให้สมาชิกสมาคมฯ รับผิดชอบค่าใช้เองทั้งหมด 

 

 4.3.2 โครงการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมสวัสดิการ โดย คุณจริยากร ดิษจินดา ฝ่าย
สวัสดิการ ประกอบด้วยกิจกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

  1) งานเกษียณอายุราชการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ซ่ึงที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดเป็น
ประจ าทุกป ี

  2) กิจกรรมทัศนศึกษา/ดูงานการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
โดยก าหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2563 ณ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติ
ก าหนดให้จัดกิจกรรมนี้ ในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2564 และมอบหมายให้ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
เป็นผู้ประสานงานกับสาธารณสุขอ าเภอสังขละบุรี 

  3) กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ ได้แก่ การเยี่ยมไข้กรณีป่วยเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลและกรณีเสียชีวิต ซ่ึงที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2558 

 

 4.3.3 โครงการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ าเดือน โดย รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
เลขาธิการ เสนอแผนการจัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้นจ านวน 12 ครั้ง/ปี 
ประกอบด้วย การประชุมภายใน จ านวน 10 ครั้ง และการประชุมสัญจร จ านวน 2 ครั้ง 

  โครงการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 จะผนวกไว้กับการประชุมวิชาการของ
สมาคมฯ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย 
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  ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ กล่าวว่าจะพยายามจัดให้มีการประชุมกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ประจ าเดือน ยกเว้นว่าการประชุมนั้นไม่ครบองค์ประชุม ก็ไม่สามารถจัดได้ หรือหากมีวาระเรื่อง
เร่งด่วนและกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ก็สามารถนัดประชุมได้ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดย ผศ.ดร.
ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ฝ่ายแผนงานโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ด าเนินการจัดโครงการดังกล่าว รวมถึง
โครงการอบรมระยะสั้นอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ย่อมสามารถจัดได้ เพ่ือหารายได้เข้าสมาคมฯ 

 

4.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้หารายได้เข้าสมาคมฯ โดยการให้กู้ยืมเงินของสมาคมฯ 
โดยมีกรรมการร่างระเบียบการหารายได้เข้าสมาคมฯ ได้แก่ 1) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2) คุณนภาพร ม่วง
สกุล 3) คุณปรีชา สุสันทัด และ 4) รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน จะท าการร่างระเบียบการหารายได้เพ่ือเสนอ
กรรมการบริหารสมาคมฯ ต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการหารายได้เข้าสมาคมฯ ดังกล่าว 
 

4.5 คุณเพ็ญศรี เกิดนาค น าเสนอแทน คุณนลินี มกรเสน นายทะเบียน เรื่องการจัดระบบทะเบียน
สมาชิกสมาคมฯ และการจัดท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีมตอินุมัติ ดังนี้ 

- ไม่ต้องท าบัตรประจ าตัวสมาชิกสมาคมฯ  
- เลขทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ ที่ซ้ าซ้อน ขอให้นายทะเบียนตรวจเช็คและแก้ไขให้เรียบร้อย 

เช่น ชื่อสมาชิกท่านใดซ้ าซ้อนก็ให้ลบและใช้เลขที่สมาชิกที่น้อยกว่า ส่วนอีกเลขให้ว่างไว้ 
- หากไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของสมาชิก ก็ไม่ต้องหาเพ่ิม แต่ข้อมูลสมาชิกที่ควร update 

ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือ e-mail 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์จะจัดงานท าบุญ  
ปีใหม่ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ขออนุมัติต่อที่ประชุม เรื่องการมอบของที่ระลึกเพ่ือแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ ในกรณีได้รับเลื่อนต าแหน่ง จ านวนไม่เกิน 1,000 บาท 

 พร้อมกันนี้ ได้ขออนุมัติซื้อแจกันดอกไม้แห้ง เพ่ือแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ 
ในโอกาสได้รับต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยจะมอบในวันที่ 14 มกราคม 2563 

 ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


