
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 7/2563 

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-15.00 น. 
ณ ห้อง VIP สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

1. ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  นายกสมาคม  ประธานที่ประชุม 
2. รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  อุปนายกสมาคม 
3. รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล  เลขาธิการ  
4. นายปรีชา  สุสันทัด   รองเลขาธิการ 
5. รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล   วิชาการ 
6. ผศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง  แผนงานโครงการ 
7. นางเพ็ญศรี  เกิดนาค   ปฏิคม 
8. นายสรงค์กฏณ์  ดวงคำสวัสดิ์  สื่อสารองค์กร 
9. นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์  ประชาสัมพันธ์ 
10. นางจริยากร  ดิษจินดา   สวัสดิการ 
11. นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์   ส่งเสริมรายได้ 
12. นางนภาพร  ม่วงสกุล   เหรัญญิก 
13. รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชยั  กรรมการกลาง 
14. รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมล ี  กรรมการกลาง 
16. ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสมัพันธ์ กรรมการกลาง 
17. น.ส.สมบูรณ์  ขอสกุล   กรรมการกลาง 

กรรมการผู้ลาประชุม 
1. รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน   วิเทศสัมพันธ์ 
2. นางนลินี  มกรเสน   นายทะเบียน 
3. นางจารุณี  ชัยชาญชีพ   บรรณาธิการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

เปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 นายกสมาคมฯ แจ้งเรื่อง พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้สนับสนุนงานโบว์ลิ่งของสมาคมฯ บอกบุญไถ่
โค กระบือ เนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอย 73 ปี ของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัด
เทพศิรินทร์ ทางสมาคมฯ จึงอนุมัติเงินของสมาคมฯ จำนวน 5,000 บาท  เพ่ือร่วมทำบุญในครั้งนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2 นายกสมาคมฯ แจ ้งเร ื ่องการลดอัตราดอกเบ ี ้ยเง ินฝากของสมาคมฯ บ ัญช ีสหกรณ์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศลดดอกเบี้ยเงินฝากจากเดิม 2.25% เป็น  2.00% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของสมาคมที่จะลดลงไป จึงฝากกับคณะกรรมการทุกคนช่วยกันคิดว่าจะ
ทำอย่างไรจึงจะมีรายได้เข้ามาทดแทนในส่วนนี้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 6/2563  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 นายกสมาคมฯ แจ้งเรื่องบัญชีของงานโบว์ลิ่งที่ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากผู้จัดการธนาคารไทย
พานิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนและลงนามผู้ถอนที่ไม่เอ้ือต่อความ
สะดวกในการดำเนินงานของสมาคม   
 ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายเหรัญญิกดำเนินการประสานงานกับผู้จัดการธนาคารดังกล่าว 
 3.2 ฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื ่องการเขียนโครงการในประเด็น “นักวิชาการเฉพาะทาง” หรือประเด็น  
“ประสิทธิภาพในการทำงานยุค New normal” อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564 และการแต่งตั้งกรรมการจัดประชุม  
4.1.1 สถานที่ในการจัดงาน คือ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เนื่องจากราคาที่พัก ค่าอาหาร         

มีราคาถูก สถานที่ดี มีห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก และการเดินทางสะดวก 
4.1.2 หน่วยงานร่วมจัดการประชุมวิชาการฯ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3) สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
4) กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
5) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 4.1.3 ดำเนินการร่างโครงการให้แล้วเสร็จ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300-350 คน 
มอบหมาย รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัยและรศ.สุปรียา ตันสกุล ดำเนินการ  
 4.1.4 การออกหนังสือราชการเพื่อเชิญผู้เข้าร่วม  

1) นายกสมาคมฯ จะประสานกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้นเรื ่อง โดยหนังสือราชการจะเน้นในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  2) สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะดำเนินการ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้
ออกหนังสือไปยังจังหวัด ในส่วนของหน่วยงานท้องถิ่นให้ทำหนังสือราชการถึงอธิบดีกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น 

4.1.5 การกำกับ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย มอบหมายรองศาสตราจารย์     
ดร.เฉลิมพล ตันสกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
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4.1.6 ขอให้หน่วยงานร่วมจัดการประชุมวิชาการฯ ส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประชุมวิชาการฯ มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล ดำเนินการ  

4.1.7 กรรมการฝ่ายวิชาการ มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง ดำเนินการประสานงานหารายชื่อคณะกรรมการ 

4.1.8 ขอแผนดำเนินการทำงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้กรรมการทราบความก้าวหน้าของ
งาน โดยขอให้ช่วยรายงานในไลน์กลุ่มของคณะกรรมการ 

4.1.9 ประธานพิธีเปิดงานจัดการประชุมวิชาการฯ จะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หากไม่ว ่างให้เชิญรัฐมนตรีช่วยฯ แทนโดยให้ประสานงานกับเลขารัฐมนตรีเพื ่อลงตารางงาน ในวันที่            
20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. มอบคุณสรงค์กฎณ์ ดวงคำสวัสดิ์ ดำเนินการ 

4.1.10 จัดทำหนังสือเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิด ให้ออกจากสมาคมฯ  
4.1.11 หัวข้อการประชุม คือ “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่วิถชีีวิตใหม่  (new normal) 
ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติตามเสนอ 

4.2 ความก้าวหน้าของการจัดตั้งมูลนิธิ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
 คุณปรีชา  สุสันทัด แจ้งความก้าวหน้าของการจัดตั้งมูลนิธิ สมจิตต์สุพรรณทัสน์ โดยขณะนี้ระเบียบ
ข้อบังคับในส่วนของกรรมการต่างๆ ได้รายชื่อมาแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน และเมื่อขั้นตอน
เอกสารครบจะดำเนินการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง บรรณาธิการสมาคมฯ เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้ง กอง

บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบร่างคำสั่งและมอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ดำเนินการ

เสนอนายกสมาคมฯ ลงนามต่อไป 
 5.2 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ แจ้งการความก้าวหน้าการจัดตั้งมูลนธิิ

สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ในรายละเอียดเงินบริจาคอยู่ระหว่างดำเนินการสรุปยอดบัญชี 
ที่ประชุมรับทราบ 
5.3 การประชุมครั ้งต ่อไปขอเลื ่อนจากที ่กำหนดไว้เด ิมมาประชุมเร็วขึ ้น  1 อาทิตย์ เป็นวันเสาร์                 

ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

       นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง    รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


