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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 1/2562 

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 – 13.00 น. 
ณ ห้องยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  นายกสมาคมฯ   ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  อุปนายกสมาคมฯ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  เลขาธิการ 
4. นายปรีชา สุสันทัด    รองเลขาธิการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง นายทะเบียน 
6. นางจารุณี ชัยชาญชีพ    บรรณารักษ ์
7. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์    ประชาสัมพันธ์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล  วิชาการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี สีตกะลิน  วิเทศสัมพันธ์ 
10. นางนภาพร ม่วงสกุล    เหรัญญิก 
11. รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย  กรรมการกลาง 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี  กรรมการกลาง 
13. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    กรรมการกลาง 
14. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์   กรรมการกลาง 
15. นางเพ็ญศรี เกิดนาค    กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์  บรรณาธิการ 
2. นางนลินี มกรเสน    ปฏิคม 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์  กรรมการกลาง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์  กรรมการกลาง 
5. นางสุดาพร ด ารงค์วานิช    กรรมการกลาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ    กองสุขศึกษา 
2. คุณรุ่งกาญจน์ รณหงษา    กองสุขศึกษา 

 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  (ไม่มี) 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 ผศ .ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แจ้งว่าได้ส่งหนังสือเชิญ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมี ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ เป็นผู้
ประสานงานเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แจ้งเรื่องการประสานวิทยากร และได้รับการยืนยันเป็นวิทยากร
ตามก าหนดการประชุมวิชาการฯ แต่มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรบางท่าน ดังนี้ 

- วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. อภิปรายเรื่อง “ฝ่าวิกฤติ
และการปรับตัวของวิชาชีพสาธารณสุข” เปลี่ยนวิทยากรจาก นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เป็น ดร.ปริญญา จิตอร่าม 
กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  

- วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-10.15 น. บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการ
เรียนรู้สุขภาพยุคใหม่” เปลี่ยนวิทยากรจาก ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม เป็น รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ผู้อ านวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แจ้งว่าก าลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 
อาหาร และการเข้า-ออกโรงแรม/ที่พักของวิทยากร และได้ท าเรื่องขอยืมรถจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้แล้ว 

ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ให้เพ่ิมชื่อผู้อ านวยการกองสุขศึกษา ในก าหนดการประชุม
วิชาการฯ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30-12.00 น. 

 

3.3 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่ามีการส่งผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความ
วิชาการจากคณาจารย์ จ านวน 4 เรื่อง บทความวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 17 เรื่อง และนวัตกรรม 
จ านวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ ได้ขยายเวลารับผลงานวิชาการจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 

 นอกจากนี้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่าได้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการกองสุขศึกษา เรื่องขอ
บทความวิชาการ/ผลงานวิจัย ทั้งนี้ คุณวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ ผู้แทนจากกองสุขศึกษา แจ้งว่ากองสุขศึกษา
ก าลังพิจารณาประเด็นส าหรับเขียนบทความวิชาการ ระหว่างเรื่องหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือ
วิวัฒนาการของมาตรฐานงานสุขศึกษาและทิศทางในการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา 

 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการออกสเปคหนังสือผลงานวิชาการฯ และ
หนังสือผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น เนื่องจากต้องส่งสเปคหนังสือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ฝ่าย
จัดพิมพ์หนังสือและท าถุงผ้า ในจ านวนเงิน 100,000 บาท 

 

3.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ สนับสนุนการประชุมวิชาการฯ 
จ านวน 7,500 บาท โดยขอลงโฆษณาในเล่ม พิมพ์เต็มหน้า 4 สี ทั้งนี้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อนุญาตให้
พิมพ์ชื่อโรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ไดทุ้กเล่ม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีดังนี้ 
 4.1.1 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง รายงานจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยมีคนลงทะเบียน จ านวน 83 คน 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ฝากให้ติดตามสอบถามจ านวนผู้จองห้องพักที่โรงแรม
จอมเทียนปาล์มบีชฯ จากคุณสมวิไล ตั้งสิริสถิตวงศ์ (คุณอ้อ) ฝ่ายขายของโรงแรม 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินผลจัดท าแบบประเมิน และส่ง
มาท่ี ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขให้เหมาะสม 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.1.4 คุณสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์ รายงานความก้าวหน้าจากการประชุมเตรียมงานของฝ่าย
กิจกรรมพิเศษและนันทนาการ โดยได้ก าหนดชื่องาน “สานสัมพันธ์สุขศึกษา 4.0” มีกิจกรรมคล้ายกับปีที่ผ่าน
มา และใช้งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท 

  ที่ประชุมรับทราบและอนุมัต ิ
 

 4.1.5 รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน แจ้งว่าฝ่ายพิธีการต้องจัดท าใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา 
โดยในปี 2561 มีสถานบริการสาธารณสุขผ่านการประเมิน จ านวน 66 แห่ง และโรงพยาบาลหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ผ่านการประเมินในปี 2560 ขอมารับใบรับรองอีกครั้ง ดังนั้น จะต้องจัดท าใบรับรองทั้งสิ้น 
จ านวน 67 แผ่น 

  ทั้งนี้ กองสุขศึกษารับเป็นฝ่ายจัดท าใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาพร้อมกรอบ 
ดังนั้น ฝ่ายพิธีการไม่ต้องเสนองบประมาณในการจัดท าใบรับรองดังกล่าว 

 

 4.1.6 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าฝ่ายคัดเลือกนักสุขศึกษาดีเด่นได้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลหรือหน่วยงานเสนอชื่อเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่นประจ าปี 2561-2562 โดยขอให้ส่ง
ประวัติและผลงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

  ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ได้ทาบทามและมีการตอบรับเพื่อคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษา
ดีเด่น จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นพ.ธีระ รามสูต คัดเลือกประเภทวิชาการ และ นพ .พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
คัดเลือกประเภทสุขศึกษาสื่อมวลชน 

  รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน แจ้งว่าได้ติดต่อ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ แต่ท่านไม่ขอรับรางวัล
ใดๆ เนื่องจากเกษียณแล้ว 

  นายอนุชิต วรกา แจ้งว่ามีผู้ส่งประวัติและผลงานเพ่ือคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่น
ทางอีเมล์และจดหมาย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณอัสนี นาคาวงค์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์           
2) คุณอวาทิพย์ แว โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และ 3) คุณพรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี 

 

 4.1.7 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ คุณสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน
กับผู้จัดท าวิดีทัศน์น าเสนอผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น 
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 4.1.8 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่ามีคนติดต่อจะเหมาบูธในการประชุมวิชาการฯ จึง
มอบหมายให้คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ แจ้งว่าฝ่ายหารายได้ ได้ด าเนินการหาผู้สนับสนุนการประชุม
วิชาการฯ โดยการลงโฆษณาที่ปกหลังด้านนอก และปกหลังด้านในของหนังสือผลงานนักสุขศึกษาดีเด่น
เรียบร้อยแล้ว โดยคุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ หาผู้สนับสนุนได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท และคุณปรีชา สุสันทัด
หาผู้สนับสนุนได้ประมาณ 50,000 บาท 

 

 4.1.9 คุณปรีชา สุสันทัด ขออนุมัติที่ประชุม เชิญผู้ที่สนับสนุนการประชุมวิชาการฯ จ านวน 
20,000 บาท เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยยกเว้นค่าลงทะเบียน แต่ค่าโรงแรมให้เขาด าเนินการจ่ายเอง 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิ
 

 4.1.10 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้คุณนลินี มกรเสน ทาบทาม ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ 
เป็นผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการฯ จ านวน 20,000 บาท 

 

 4.1.11 รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย แจ้งว่าสถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องประชุมจะจัดเหมือนเดิม โดยภายนอกห้องประชุม ได้จัดเตรียมโต๊ะส าหรับหน่วยงาน และมีซุ้ ม
ดอกไม้ส าหรับถ่ายรูป ในส่วนพิธีเปิดจะใช้วิธีการที่เรียบง่าย ได้แก่ การเชิญหน่วยงานผู้สนับสนุนขึ้นถ่ายรูป
พร้อมกับประธานในพิธี โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพารับผิดชอบถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีโอ/ภาพเคลื่อนไหวโดยกอง
สุขศึกษา 

   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์ เป็นผู้ควบคุมและดูแลการจัดท า
วิดีทัศน์เปิดการประชุมวิชาการฯ  

  

 4.1.12 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แจ้งว่าจะน านักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชา      
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 8 คน ไปช่วยงานประชุม
วิชาการฯ และขอยกเว้นค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาดังกล่าว 

   ที่ประชุมเสนอให้ใช้งบประมาณจากภาควิชาฯ เป็นค่าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา 
 

 4.1.13 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่า คุณสมวิไล ตั้งสิริสถิตวงศ์ (คุณอ้อ) ฝ่ายขาย
โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ เชิญไปรับประทานอาหารและดูสถานที่จัดการประชุมวิชาการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 
14 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. 

   ที่ประชุมรับทราบ โดยมีผู้ที่ไปดูสถานที่ดังกล่าวประมาณ 6 คน 
 

 4.1.14 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล จะเป็นผู้จองห้องพักที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชฯ ให้
กรรมการบริหารสมาคมฯ และขอให้กรรมการทุกท่านแจ้งรายละเอียดการเข้าพักเพ่ือด าเนินการจองต่อไป 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 
4.2 คุณวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ ผู้แทนจากกองสุขศึกษา แจ้งก าหนดการประชุมเรื่องมาตรฐานงาน

สุขศึกษา ระหว่างสมาคมฯ และกองสุขศึกษา ในวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยผู้แทนจากสมาคมฯ ประกอบด้วย 1) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 2) รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
และ 3) ศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์  
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 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเพ่ิมเติม ดังนี้ 1) รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล 
2) ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 3) คุณสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์ และ 4) รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย 

 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล เป็นผู้น าเสนอผลการประชุม
ของสมาคมฯ เรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

 

4.3 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่า คณะอนุกรรมการเลือกตั้งได้ด าเนินการให้กรรมการบริหาร
สมาคมฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนายกและอุปนายกสมาคมฯ จ านวนไม่เกิน 3 ชื่อ และจาก
การนับความถี่ของชื่อ ท าให้ได้รายชื่อของผู้ที่จะต้องด าเนินการทาบทามเพ่ือเสนอชื่อให้สมาชิกสมาคมฯ 
เลือกตั้ง ดังนี้  

  นายกสมาคม 
1) ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มีกรรมการเสนอ 17 เสียง 
2) รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย  มีกรรมการเสนอ 3 เสียง 
3) รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า  มีกรรมการเสนอ 3 เสียง 

  อุปนายกสมาคม 
1) รศ. ดร.ยุวดี รอดจากภัย  มีกรรมการเสนอ 8 เสียง 
2) รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล  มีกรรมการเสนอ 7 เสียง 
3) รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  มีกรรมการเสนอ 2 เสียง 
4) ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง มีกรรมการเสนอ 2 เสียง 

ทั้งนี้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้ออกเสียงเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง 
เช่น อีเมล์ ไลน์ เป็นต้น แทนการส่งทางไปรษณีย์ และก าหนดวันเวลาในการตอบกลับ 

 

4.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้คุณปรีชา สุสันทัด ด าเนินการขอแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมฯ ต่อนายทะเบียน ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จ และมอบหมายให้ นายอนุชิต วรกา 
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จัดพิมพ์รายงานการประชุมใหญ่สามัญ เพ่ือใช้ เป็นเอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมฯ ดังกล่าว  
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ผศ .ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ขออนุมัติค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดท าและปรับปรุงระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จ านวน 3,000 บาท และระบบสืบค้นข้อมูล
สมาชิกสมาคมฯ ในเว็บไซต์สมาคมฯ จ านวน 3,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุมัติ
ค่าตอบแทนทั้งสิ้น จ านวน 6,000 บาท 
  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน จ านวน 6,000 บาท ดังกล่าว ทั้งนี้ ศ.ดร.สมจิตต์ 
สุพรรณทัสน์ ได้มอบหมายให้ คุณนรีกานต์ ภูมิคงทอง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้ดูแลระบบข้อมูลสมาชิก
สมาคมฯ ในเว็บไซต์สมาคมฯ แทนเจ้าหน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยีฯ เดิม 
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 5.2 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ได้ส่งมอบรายได้จากการน าหนังสือความรอบรู้ด้านสุขภาพ: 
เข้าถึง เข้าใจ และการน าไปใช้ ที่บริจาคให้กับสมาคมฯ ซึ่งเหลืออยู่จ านวน 63 เล่ม ไปจ าหน่ายให้กับผู้สนใจ
เป็นเงินจ านวน 12,606 บาท โดยได้น าเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เลขที่ 254-211090-7 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2562 
  ที่ประชุมรับทราบ และขอบคุณ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 
 

 5.3 คุณจารุณี ชัยชาญชีพ ขอให้ทีมงานของสมาคมฯ ช่วยเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารสมาคมฯ ฉบับต่อไป โดยขอให้ส่งบทความในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 5.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ก าหนดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562 ใน
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. โดยขอให้แต่ละฝ่ายรายงานปัญหา และเสนองบประมาณ
การเงินโดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  
  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


