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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 3/2563 

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แผนงานโครงการ 
8. นางเพ็ญศรี เกิดนาค    ปฏิคม 
9. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์   สื่อสารองค์กร 
10. นางนลินี มกรเสน    นายทะเบียน 
11. นางจริยากร ดิษจินดา    สวัสดิการ 
12. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    ส่งเสริมรายได้ 
13. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณาธิการ 
14. นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล    กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์   ประชาสัมพันธ์ 
2. นางนภาพร ม่วงสกุล    เหรัญญิก 
3. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  กรรมการกลาง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กรรมการกลาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุชิต วรกา     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งเพ่ิมวาระการประชุม ในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ วาระเพ่ือพิจารณา เรื่องการเปิดบัญชีของสมาคมฯ ที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เล่มที่ 2  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า คุณจารุณี ชัยชาญชีพ จะต้องไปท าธุรกิจและอยู่ประจ าที่
จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรณาธิการ ในการจัดท าวารสารสมาคมฯ ได้อย่างเต็มที่ จึง
ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่หลักในการจัดท าวารสารสมาคมฯ แทน 
  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดท าวารสารสมาคมฯ แทนคุณจารุณี ชัยชาญชีพ 
 

 1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า สมาคมฯ มีก าไรจากการตรวจประเมินมาตรฐานงาน    
สุขศึกษาในปี 2562 จ านวน 142,633 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งน าเงินเข้า
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่
มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 คุณเพ็ญศรี เกิดนาค รายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 7 
มีนาคม 2563 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

 

 3.1.1 ได้การันตีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งกับฝ่ายสถานที่ จ านวน 30 ทีม แต่มีผู้แจ้ง
ความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 42 ทีม ซึ่งอาจจะท าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.1.2 ได้แจ้งก าหนดการแข่งขันกับฝ่ายสถานที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น 
MC จะอธิบายขั้นตอนการเล่นและเริ่มการแข่งขัน และจะมอบรางวัลก่อนพิธีปิดการแข่งขัน หากผู้สนับสนุน
รางวัลไม่มาร่วมงาน จะให้ประธานในพิธีปิดการแข่งขันเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน  

  ที่ประชุมรับทราบ และถ้าหากประธานพิธีเปิดและประธานพิธีปิดไม่สามารถมา
ร่วมงานได้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้ด าเนินหน้าที่แทน 

 

 3.1.3 ได้ประสานกับผู้อ านวยการกองสุขศึกษา โดยกองสุขศึกษาจะสนับสนุนทีมเข้าร่วมการ
แข่งขัน 1 ทีม พร้อมกับเจ้าหน้าที่ช่วยงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์  

  ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.1.4 มีการมอบหมายหน้าที่ ดังนี้ 
- ดูแลแขกผู้มีเกียรติและนายกสมาคมฯ ได้แก่ คุณนลินี มกรเสน 
- ฝ่ายลงทะเบียน มอบของที่ระลึก และรางวัล ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง, 

คุณสรงค์กฏณ ์ดวงค าสวัสดิ์, คุณจริยากร ดิษจินดา, คุณสุดาพร ด ารงค์วานิช และคุณจารุณี ชัยชาญชีพ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.1.5 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายรับจากผู้สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งน า
เงินฝากเข้าบัญชีสมาคมฯ แล้ว จ านวน 218,900 บาท 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.1.6 นัดหมายกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ Blu-O Rhythm 
& Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยขอให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง 
และกางเกงสุภาพ  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ฝ่ายแผนงานโครงการ 
จัดท า timeline แผนงานโครงการของสมาคมฯ ในปี 2563 ตามที่กรรมการบริหารสมาคมฯ ส่งมาว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง และควรจะท าในเดือนใด 
  ที่ประชุมรับทราบ และฝ่ายแผนงานโครงการรับไปด าเนินการ 
 

 3.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้ก าหนดวันประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ไว้ล่วงหน้า 
ตลอดทั้งป ี
  ที่ประชุมเห็นชอบ และมีมติให้ก าหนดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันเสาร์ ทุกๆ 
6 สัปดาห์ และมอบหมายให้ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล ก าหนดวันประชุมดังกล่าวและแจ้งในกลุ่มไลน์
กรรมการบริหารสมาคมฯ 
 

 3.4 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งเรื่องการหารายได้เข้าสมาคมฯ โดยการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการบริหาร
สมาคมฯ ซึ่งได้ศึกษาจากระเบียบของสมาคมพลร่มไทย และมอบเอกสารต่างๆ ให้เหรัญญิกแล้ว 
  ที่ประชุมขอให้ร่างเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร และน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม เพ่ือขอ
อนุมัตติ่อที่ประชุม 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการจัดการประชุมวิชาการใหม่ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งเดิมมีมติ
ก าหนดจัดการประชุมวิชาการในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดการประชุมวิชาการออกไปอย่างไม่มีก าหนด จนกว่า
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะดีข้ึน 
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4.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้เปิดบัญชีของสมาคมฯ เพ่ิม 1 บัญชี ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (เงินบริจาค) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาสาขา
สุขศึกษา 2) เป็นทุนวิจัยของนักศึกษาสาขาสุขศึกษา 3) การน าเสนอผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ                 
4) การประชุมวิชาการในประเทศของสมาชิกสมาคมฯ 5) การประชุมวิชาการในต่างประเทศของสมาชิกสมาคมฯ 
6) การจัดท าเอกสารวิชาการของกรรมการบริหารสมาคมฯ และ 7) การจัดท าวารสารของกรรมการบริหาร
สมาคมฯ ดังนั้น เงินในบัญชีบริจาคจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยไม่สามารถน าไปท าอย่างอ่ืนได ้

ที่ประชุมมีมติอนุมัตติามเสนอ 
 

4.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งให้กรรมการบริหารสมาคมฯ เสนอชื่อนักสุขศึกษาดีเด่น 
ประจ าปี 2563 โดยส่งรายชื่อมาท่ีกลุ่มไลน์ และจะจัดสรรประเภทรางวัลในภายหลัง  

  ทั้งนี้ มีการเสนอชื่อมาแล้ว 2 ท่าน ได้แก่  
1) ศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ประเภทวิชาการ 
2) ศ.นพ.เทพ หิมะทองค า ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติอนุมัติด าเนินการตามเสนอ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 คุณนลินี มกรเสน แจ้งปัญหาที่พบจากการจัดการระบบทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ การ
ก าหนดเลขที่สมาชิกซ้ าซ้อน การข้ามเลขที่สมาชิก รายชื่อสมาชิกคนเดียวกันแต่ก าหนดซ้ ากันหลายหมายเลข 
และข้อมูลสมาชิกที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

 ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้นายทะเบียนตรวจเช็คและแก้ไขทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ
ให้เรียบร้อย โดยกรรมการบริหารสมาคมฯ จะช่วยอัพเดทข้อมูลสถานะและที่อยู่ของสมาชิกสมาคมฯ ที่รู้จักให้
เป็นปัจจุบัน 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

          
นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


