
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 9/2563 

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-14.00 น. 
ณ พงหลีภัตตาคาร ห้องกระจก ชั้น 2 ถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี 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. รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน   วิเทศสัมพันธ์ 
7. รศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง  แผนงานโครงการ  
8. นางเพ็ญศรี  เกิดนาค   ปฏิคม 
9. นางนลินี  มกรเสน   นายทะเบียน 
10. นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์   ส่งเสริมรายได้ 
11. น.ส.มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต  ประชาสัมพันธ์ 
12. นางจารุณี  ชัยชาญชีพ  บรรณาธิการ 
13. รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชยั  กรรมการกลาง 
14. ผศ.ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ กรรมการกลาง 
15. น.ส.สมบูรณ์  ขอสกุล   กรรมการกลาง 

กรรมการผู้ลาประชุม 
1. นายสรงค์กฏณ์  ดวงคำสวัสดิ์ 
2. นางจริยากร  ดิษจินดา    
3. รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี 
4. นางนภาพร  ม่วงสกุล      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนภดล เที่ยงกมล  
2. ดร.ธัญชนก ขุมทอง 
3. น.ส.นรีกานต์  ภูมิคงทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 นายกสมาคมฯและคณะกรรมการบร ิหารสมาคมว ิชาช ีพสุขศึกษาขอแสดงความยินดีกับ                  
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวาระที่ 2 
 1.2 นายกสมาคมฯ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 16 (แก้ไขเพิ่มเติม) ทดแทนนายชาญ
ยุทธ พรหมประพัฒน์ โดยแต่งตั้งให้ผู ้อำนวยการกองสุขศึกษาหรือผู ้แทน ดำรงตำแหน่งแทนตามคำสั่งเลขที่ 
002/2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
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 1.3 การกำหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ขอให้
เลขาธิการสมาคมฯ กำหนดปฏิทินการจัดประชุมประจำปี พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้มีการประชุมทุก 6 สัปดาห์ กรณี
ที่มีวาระเร่งด่วนให้กำหนดการจัดประชุมตามความเหมาะสมต่อไป 
 1.4 ขอความร่วมมือคณะกรรมการมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเชิญชวนร่วม
บริจาคเข้ามูลนิธิในช่องทางต่าง ๆ 
 1.5 นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ แจ้งเรื่องการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16-17 
ธันวาคม 2563 ณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 8/2563  ลงวันที่           
14 ธันวาคม 2563 โดยให้แก้ไขมติการประชุม ข้อ 4.5  หน้า 3 เป็น เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการเบิกจ่าย      
ตามเสนอ 
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 นายกสมาคมฯ แจ้งความก้าวหน้าของการจัดตั้งมูลนิธิ สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ได้จัดส่งเอกสาร           
การขอจดทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่การปกครองเขตจตุจักร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

 3.2 นายกสมาคมฯ แจ้งความก้าวหน้าเรื่องการทำสัญญาจองสถานที่จัดการประชุมวิชาชีพสุขศึกษา 
ครั้งที่ 20 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้วางเงินค่ามัดจำ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ความก้าวหน้าการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564 
  4.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564 นากยกสมาคมฯ แจ้งเรื่องการ
อนุมัติโครงการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จะดำเนินการในนามของสมาคมฯ ซึ่งได้มอบหมาย
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย จัดทำร่างโครงการและเสนอนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาลงนาม ทั้งนี้ 
ขอให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพร่วมใช้โครงการฉบับนี้ส่งไปให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้แนบเอกสาร หนังสืออนุมัติ
โครงการ คำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กำหนดการประชุม
และหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมฯ ต่อไป  
  4.1.2 กำหนดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 มอบหมายให้คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการฯ ช่วยตรวจสอบและปรับแก้ไขรายละเอียดหัวข้อและประเด็นการบรรยาย วิทยากรและ
ผู้ดำเนินการ 
  4.1.3 แผนการประชาสัมพันธ์/จดหมายเชิญประชุม ให้ดำเนินการตามมติทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 8/2563 
 มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล เสนอร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

วิชาชีพสุขศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้  
ครั้งที ่ วันเสาร์ที่ เดือน เวลา สถานที ่

1 30 มกราคม 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
2 13 มีนาคม 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
3 24 เมษายน 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
4 5 มิถุนายน 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
5 17 กรกฎาคม 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
6 28 สิงหาคม 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
7 2 ตุลาคม 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
8 13 พฤศจิกายน 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 
9 18 ธันวาคม 10.00-14.00 น. พงหลีภัตตาคารอนุสาวรีย์ฯ 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 

       นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง    รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


