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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 4/2563 

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563  เวลา 13.00 – 15.00 น. 
โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์ กรรมการ HEPA16 

 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคม    ประธานทีป่ระชุม 
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. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์   ประชาสัมพันธ์ 
11. นางนลินี มกรเสน    นายทะเบียน 
12. นางจริยากร ดิษจินดา    สวัสดิการ 
13. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    ส่งเสริมรายได้ 
14. นางนภาพร ม่วงสกุล    เหรัญญิก 
15. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  กรรมการกลาง 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ กรรมการกลาง 
18. นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล    กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณาธิการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอนุชิต วรกา     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งว่าได้ด าเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 
ต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้ง
กรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ท้ังชุด ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 3/2562 โดยไม่
มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งเรื่องการหารายได้เข้าสมาคมฯ โดยการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการบริหาร
สมาคมฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาหารือ และจัดท าร่างเอกสารเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมต่อไป  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 สรุปรายรับ-รายจ่าย การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมฯ  
 คุณนภาพร ม่วงสกุล รายงานรายรับ-รายจ่าย จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เมื่อวันเสาร์

ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้  
- รายรับ จ านวน 405,491 บาท (สี่แสนห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
- รายจ่าย จ านวน 80,717.50 บาท (แปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) 

 ดังนั้น มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จ านวน 324,773.50 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ด
สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 

 คุณเพ็ญศรี เกิดนาค กล่าวขอบคุณกรรมการทุกคนที่ร่วมกันจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลจนประสบ
ผลส าเร็จ และแจ้งว่าได้ท าหนังสือขอบคุณผู้มีอุปการคุณและเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล
ครั้งนี้แล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองสรุปรายรับ-รายจ่าย จากการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล 
 
4.2 โครงการแผนงานของสมาคมฯ ประจ าปี 2563 
 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แจ้งแผนการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ประจ าปี 2563 โดยมี

กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1) ระบบข้อมูล การสื่อสาร และเผยแพร่องค์ความรู้ ได้แก่ 
  1.1) การจัดท าเว็บไซต์ ระบบสมาชิก โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่าโดเมนเนมและพ้ืนที่ข้อมูล  
  1.2) การปรับปรุงข้อมูลและระบบฐานข้อมูลสมาชิก  
  1.3) การจัดท าวารสารสมาคมฯ   
 2) โครงการประชุมวิชาการ ได้แก่ 
  2.1) ประชุมวิชาการ “ก าหนดต าแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา”  
  2.2) ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ก าหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2564 
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  2.3) โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร (ด้านการวิจัย) 
  2.4) อบรมผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 3) ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 4) การเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมสังคม ได้แก่ เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
 5) กิจกรรมหารายได้ ได้แก่ โบว์ลิ่งการกุศล โครงการเงินกู้ 
 6) โครงการสร้างเสริมสัมพันธภาพสมาชิก ได้แก่ โครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศโครเอเชีย/

ประเทศจอร์เจีย 
 7) การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
 8) การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ก าหนดให้จัดการประชุมทุกๆ 6 สัปดาห์ 
 9) สวัสดิการสมาชิก ได้แก่ 
  9.1) งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสมาคม 
  9.2) การศึกษาดูงานสุขภาพในพ้ืนที่ทุรกันดาร 
  9.3) ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย/ให้ก าลังใจ 
 รายละเอียดอื่นๆ แสดงในเอกสาร ปฏิทินการด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ปี 2563 
 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจุแผนกิจกรรมทั้งหมด แต่ให้เลื่อนการด าเนินกิจกรรมตามแผน
ออกไป ขึ้นอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมอบหมายให้ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 
ปรับปรุงงบประมาณในบางกิจกรรม 

 
4.3 ความก้าวหน้าวารสารสมาคมฯ ฉบับต่อไป 

  ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง รายงานความก้าวหน้าการจัดท าวารสารสมาคมฯ ฉบับที่ 1 ปี 
2563 ประกอบด้วยเนื้อหา/คอลัมน์ ดังนี้  
  1) บทบรรณาธิการ  
  2) สารจากนายกสมาคมฯ  
  3) บทกลอน จากอาจารย์สาลี่และอาจารย์บุญยง  
  4) บทความวิจัย จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี  
  5) บทความวิชาการ ได้รับมาแล้ว 1 เรื่อง อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
  6) บทความวิชาการเกี่ยวกับบทบาทของนักสุขศึกษา และเชิญชวนกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ร่วมเขียนบทความดังกล่าว 
  7) บทความวิชาการเก่ียวกับพฤติกรรมของประชากรโลกในช่วงวิกฤต COVID-19  
  8) คอลัมน์เรื่องสะพายกล้องเที่ยวไป สุขใจได้ไปแอ่ว  
  9) ข่าวประชาสัมพันธ์  
  10) แวดวงชาวสุขศึกษา  
  11) เอกสารเผยแพร่ของสมาคมฯ เช่น ค าแนะน าการจัดเตรียมต้นฉบับ ใบสมัครสมาชิก
สมาคมฯ ค าสั่งกองบรรณาธิการวารสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอ่ืนๆ  
  12) โฆษณาธุรกิจ สินค้าออนไลน์ และอ่ืนๆ เพ่ือหารายได้เข้าสมาคมฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา ครึ่งหน้ากระดาษ จ านวน 500 บาท และเต็มหน้ากระดาษ จ านวน 1,000 บาท  
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 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีพ้ืนที่ส าหรับโฆษณาธุรกิจในวารสารออนไลน์ของสมาคมฯ โดย
มอบหมายให้ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ก าหนดรายละเอียดและค่าใช้จ่าย ในการลงโฆษณาที่ชัดเจน และ
เสนอให้ท าหน่วยนับจ านวนคนที่เข้ามาอ่านวารสารออนไลน์ 

 
4.4 การเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากของสมาคมฯ เพ่ิม 1 บัญชี ที่ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (เงินบริจาค) โดยน ารายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
ฝากบัญชีดังกล่าว เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1) เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาสาขาสุขศึกษา  
 2) เป็นทุนวิจัยของนักศึกษาสาขาสุขศึกษา  
 3) การน าเสนอผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ 
 4) การประชุมวิชาการในประเทศของสมาชิกสมาคมฯ  
 5) การประชุมวิชาการในต่างประเทศของสมาชิกสมาคมฯ  
 6) การจัดท าเอกสารวิชาการของกรรมการบริหารสมาคมฯ 
 7) การจัดท าวารสารของกรรมการบริหารสมาคมฯ 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ 

 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 คุณนภาพร ม่วงสกุล เสนอขอแต่งตั้งคุณชูศักดิ์ ลัธธนันท์ เลขทะเบียนผู้สอบ 2098 เป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประจ าปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี 
จ านวน 8,000 บาท 

 ที่ประชุมมีมตอินุมัตติามเสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


