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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6/2563 

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563  เวลา 11.00 – 14.00 น. 
ณ พงหลีภัตตาคาร ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคม    ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  เลขาธิการ 
3. นายปรีชา สุสันทัด    รองเลขาธิการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  วิชาการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน  วิเทศสัมพันธ์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง  แผนงานโครงการ 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 นายกสมาคมฯ แจ้งว่าการจัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ร้านอาหาร จะลดภาระ

ของคนช่วยงานที่ภาควิชาฯ และใช้งบประมาณในการจัดการประชุมใกล้เคียงกัน 
  ที่ประชุมรับทราบ 

  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2563 โดยให้
แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ข้อ 1.1.1 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด โดยมี
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จ านวน 686,634.66 บาท 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 นายกสมาคมฯ แจ้งว่ายังไม่สามารถเปิดบัญชี สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  (เงินบริจาค) ได้ 
เนื่องจากผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ก าหนดเงื่อนไข ในการเบิกถอน
และลงนามผู้ถอนที่ไม่เอ้ือต่อความสะดวกในการด าเนินงานของสมาคม นายกสมาคมฯ จึงยังไม่ลงนามยอมรับ
เงื่อนไข เพ่ือขอเปิดบัญชีดังกล่าว 
  ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบหมายให้เหรัญญิกเป็นผู้เจรจาต่อรองกับผู้จัดการธนาคารดังกล่าว 
โดยให้สมาคมฯ สามารถเบิกถอนได้ตามมติที่ประชุม 

  
3.2 ฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องการเขียนโครงการในประเด็น “นักวิชาการเฉพาะทาง” หรือประเด็น 

“ประสิทธิภาพในการท างานยุค New Normal” ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งตอนนี้มีข้อมูลสนับสนุนเรื่อง
มหาวิทยาลัยที่ผลิตนักสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดข้อมูลสนับสนุนเรื่องจ านวนนักสุขศึกษาใน
ปัจจุบัน โครงสร้างงานในที่ต่างๆ และงานวิจัยที่รองรับสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการหาข้อมูล
เพ่ิมเติม  

 ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.3 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสมาคมฯ 
3.3.1 รองเลขาธิการ แจ้งความคืบหน้าในการจองห้องจัดเลี้ยง ซึ่งได้จองห้อง VIP1 สโมสร

ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต และจ่ายเงินมัดจ าค่าห้อง จ านวน 5,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ดูแลสถานที่แจ้งว่าจะลดค่า
ห้องให้อีก 50% และลดค่าอาหาร 20% โดยในห้องจัดเลี้ยงจะมีคาราโอเกะและพนักงานควบคุมให้  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3.2 ฝ่ายสวัสดิการ รายงานความก้าวหน้าในการติดต่อประสานเพ่ือเชิญผู้เกษียณ จ านวน 
12 ท่าน โดยตอบรับมาร่วมงาน จ านวน 8 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.ศุภกร สุขประสิทธิ์ มาร่วมงานได ้
2. คุณชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ มาร่วมงานได ้
3. คุณนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ มาร่วมงานได ้
4. คุณบุษบา ใจกล้า มาร่วมงานได ้
5. คุณจริยา หัตถมาศ มาร่วมงานได ้
6. คุณจินตนา เจริญศุข มาร่วมงานได ้
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7. คุณนิตยา โชตินอก มาร่วมงานได ้
8. พ.อ.หญิงจันทนา กมลศิลป์ มาร่วมงานได ้
9. คุณชัยภูมิ ชุมภู ไม่สามารถมาร่วมงานได้ 

10. รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ไม่สามารถมาร่วมงานได้ 
11. รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ติดต่อไม่ได้ 
12. ดร.รัตนา บรรณาธรรม ติดต่อไม่ได้ 

    ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3.3 คุณนลินี มกรเสน เสนอให้เชิญ คุณอุบล วิทยาเอนกนันท์ ซึ่งเกษียณอายุราชการไป
แล้ว แต่คุณอุบล สมัครสมาชิกสมาคมฯ เมื่อเดือนกันยายน 2562 ท าให้เชิญมาร่วมงานเมื่อปี 2562 ไม่ทัน 

 ที่ประชุมเห็นชอบให้เชิญ คุณอุบล วิทยาเอนกนันท์ มาร่วมงานในปีนี้ 
 

3.3.4 ฝ่ายสวัสดิการ ขออนุมัติงบประมาณในการจัดท าของที่ระลึกงานเกษียณ โดยจัดท า
เป็นนาฬิการูปพระบิดา มีข้อความว่า “ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 จากสมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษา”ราคาเรือนละ 450 บาท จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมเพ่ือจัดจ้างต่อไป  

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดท าของที่ระลึกงานเกษียณดังกล่าว และงบประมาณตามที่
ฝ่ายสวัสดิการเสนอ 
 
วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20  
4.1.1 ก าหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2564 
4.1.2 สถานที่จัดงาน ที่ประชุมพิจารณาสถานที่จัดงานในจังหวัดนครนายกและจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แต่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของสถานที่จัดงาน โดยเลือกราคาที่ดี
ที่สุด 

4.1.3 หน่วยงานร่วมจัดการประชุมวิชาการฯ จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่  
1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4) กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
5) สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

4.1.4 รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ให้เสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 การจัดตั้ง มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
คุณปรีชา สุสันทัด กล่าวว่ามูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ ศ.ดร.สมจิตต์ 

สุพรรณทัสน์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นควรให้ใช้ชื่อว่า มูลนิธิสมจิตต์ 
สุพรรณทัสน์ มูลนิธิควรมีกรรมการ จ านวน 10-12 คน ตามเงื่อนไขข้อบังคับก าหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า 10 คน 
และไม่เกิน 20 คน และยื่นจดทะเบียนมูลนิธิต่อส านักงานเขต กรมการปกครอง ซึ่งจะต้องมี 1) ใบขออนุญาต
จัดตั้ง 2) หนังสือรับรองบุคคล บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และบันทึกค าให้การของกรรมการทุกคน  
3) รายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และ 4) สถานที่ท าการของมูลนิธิ ซึ่งใช้บ้านของ ศ.ดร.สมจิตต์ เอง 
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รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน รายงานความก้าวหน้าในการจัดท าร่างข้อบังคับของมูลนิธิ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบของคณะที่ปรึกษาและกรรมการ 

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าการบริจาคและขอใบเสร็จเพ่ือลดหย่อนภาษี ยังไม่สามารถ
ท าได้ เนื่องจากมีข้อก าหนดว่ามูลนิธิต้องด าเนินงานไปแล้ว 3 ปี และดูว่ามูลนิธิมีกิจกรรมอะไรบ้าง มูลนิธิใช้งบ
เพ่ือสาธารณะกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องท างบดุล และยื่นขอกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้งหมดนี้มีขั้นตอนที่ค่อนข้างนาน 
ทั้งนี้ หากใครประสงค์จะขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี ให้มาขอในภายหลัง 3 ปี แต่ถ้าต้องการรับใบเสร็จตอนนี้
ก็สามารถออกใบเสร็จให้ได้ แต่ยังไม่สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 ฝ่ายสวัสดิการ แจ้งว่าวันนี้ร้านมาวัดตัวเพ่ือตัดสูท ส าหรับกรรมการท่านที่ไม่ได้มาประชุมใน
วันนี้ ขอให้ไปวัดตัวที่ร้าน โดยจะส่งแผนที่ตั้งร้านให้ในกลุ่มไลน์ ราคาสูท ชุดละ 4,000 บาท หลังจากตัดเย็บ
แล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ร้านจะน าสูทมาให้ลองเพ่ือแก้ไขและด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติงบประมาณตามทีฝ่่ายสวัสดิการเสนอ 
 

5.2 รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง บรรณาธิการวารสารสมาคมฯ แจ้งเรื่องขอ update ค าสั่งคณะ
บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดยขอเชิญกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 16 ทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะ
บรรณาธิการดังกล่าวด้วย 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมอบหมายให้ รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง จัดพิมพ์ค าสั่งคณะ
บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาชุดใหม่ เสนอให้นายกสมาคมฯ ลงนามต่อไป 

 
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


