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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ชุดที่ 15 ครั้งที่ 3/2562 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.30 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    บรรณารักษ์ 
7. นางนลินี มกรเสน    ปฏิคม 
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. นางสุดาพร ด ารงค์วานิช    กรรมการกลาง 
14. นายสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์   กรรมการกลาง 
15. นางเพ็ญศรี เกิดนาค    กรรมการกลาง 

 
กรรมการผู้ลาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์  บรรณาธิการ 
2. นางลัดดา ปิยเศรษฐ์    ประชาสัมพันธ์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์  กรรมการกลาง 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์  กรรมการกลาง 
5. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์    กรรมการกลาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนุชิต วรกา     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
2. นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 
เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 1.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้รับหนังสือประชุมวิชาการจากโรงพิมพ์แล้ว หนังสือมี
จ านวน 437 หน้า ราคาต้นทุนรวมภาษี เล่มละ 267.50 บาท โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สั่งพิมพ์
จ านวน 370 เล่ม เป็นเงิน 98,975 บาท และสมาคมฯ สั่งพิมพ์เพ่ิมจ านวน 80 เล่ม เป็นเงิน 21,400 บาท  
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้รับกระเป๋าเอกสารส าหรับการประชุมวิชาการฯ เป็น
กระเป๋าผ้ากระสอบ ราคาใบละ 100 บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนการท ากระเป๋าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 50,000 บาท 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าได้สั่งพิมพ์หนังสือนักสุขศึกษาดีเด่น จ านวน 500 เล่ม ซึ่ง
โรงพิมพ์แจ้งว่าจะมาส่งหนังสือที่สมาคมฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ เวลาประมาณ 13.00 น. แต่ยังไม่ทราบราคา 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งว่าโล่นักสุขศึกษาดีเด่นท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.5 รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน แจ้งว่ากองสุขศึกษาจัดพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาพร้อมใส่
กรอบเรียบร้อยแล้ว และจะขนย้ายไปเองในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.6 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งให้กรรมการบริหารสมาคมฯ แต่งกายด้วยสูทสมาคมในช่วงพิธี
เปิดการประชุมวิชาการฯ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งเรื่องแก้ไขข้อบังคับสมาคม ซึ่งกรมการปกครองให้สมาคมฯ แก้ไข
วัตถุประสงค์ข้อ 4.6 ดังนี้  “สนับสนุน  ส่ งเสริมการเรียนรู้  เพ่ิมทักษะในด้านวิชาการสุขศึกษาแก่
กรรมการบริหารสมาคม” ทั้งนี้ ได้ด าเนินการแก้ไขและน าส่งยังกรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งเรื่องอาหารและ coffee break ที่ได้มีการปรับลดจากที่ประชุม
และการันตีกับโรงแรม ดังนี้ 

- วันที่ 1 coffee break ภาคเช้า จ านวน 400 ที่ , อาหารกลางวัน จ านวน 350 ที่ และ 
coffee break ภาคบ่าย จ านวน 300 ที่  
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- วันที่ 2 coffee break ภาคเช้า จ านวน 300 ที่, อาหารกลางวัน จ านวน 250 ที่, coffee 
break ภาคบ่าย จ านวน 250 ที่ และงานเลี้ยง จ านวน 275 ที ่

- วันที่ 3 coffee break ภาคเช้า จ านวน 150 ที่ และอาหารกลางวัน จ านวน 150 ที่ 
คุณสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์ แจ้งว่าผู้เข้ารับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาส่วนใหญ่เป็น

มุสลิม ซึ่งถือศีลอดในช่วงจัดการประชุมวิชาการฯ ดังนั้น จึงขอให้จัดอาหารมื้อกลางวันใส่กล่องส าหรับทานมื้อ
เย็นแทนมื้อกลางวัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ แจ้งจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ผ่านระบบ

ออนไลน์ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีคนลงทะเบียน จ านวน 312 คน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 

4.2 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้คุณนภาพร ม่วงสกุล เช็คชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการ
ประชุมว่าเป็นสมาชิกสมาคมหรือไม่ เพราะเก่ียวเนื่องกับอัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
 

4.3 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้นายอนุชิต วรกา เตรียมใบสมัครสมาชิกสมาคม 
จ านวน 600 แผ่น น าไปวางไว้บริเวณโต๊ะลงทะเบียน และใส่ในกระเป๋าเอกสารทุกใบ 
 

4.4 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ผู้ประสานงานนักสุขศึกษาดีเด่น เป็นคนคอยต้อนรับ
นักสุขศึกษาดเีด่น และน าโปสเตอร์นักสุขศึกษาดีเด่นไปติดที่บอร์ด 

 ในส่วนของ ศ.นพ.ธีระ รามสูต และ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบหมายให้ คุณจารุณี ชัย
ชาญชีพ เป็นคนต้อนรับนักสุขศึกษาดีเด่นทั้ง 2 ท่าน แทน ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 

 

4.5 ที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล เป็นผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
วิทยากรในแต่ละวัน 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติตามข้อ 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5 ตามท่ีได้มกีารมอบหมาย 
 

4.6 รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล แจ้งว่าหากวิทยากรหรือแขกผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมการประชุมแต่เช้า
และต้องการรับประทานอาหารเช้าของโรงแรม ให้ผู้ดูแลลงชื่อวิทยากรหรือแขกผู้ใหญ่ และเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ดูแลในใบลงชื่อหน้าห้องอาหารเช้า เพ่ือใช้ตรวจสอบจ านวนของผู้รับประทานอาหารเช้าเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.7 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการท าหนังสือขอบคุณวิทยากร และส่งมอบ
ให้วิทยากรหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางไปรษณีย ์

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีได้มกีารมอบหมาย 
 

4.8 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ถามความคิดเห็นจากกรรมการบริหารสมาคมฯ ว่าควรจัดงาน
เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ หรือควรมีของที่ระลึกมอบให้คณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการฯ หรือไม ่ซึ่งกรรมการบริหารสมาคมฯ เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดทั้งสองประเด็น 

 ที่ประชุมมีมติไม่ต้องจัดงานเลี้ยงขอบคุณและไม่ต้องมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการฯ 
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4.9 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ให้น ากระเป๋าเอกสารการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 18 ไปจ าหน่าย
ทั้งหมด ราคาใบละ 100 บาท และแบ่งให้ฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

- มอบให้ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนันทนาการ เพ่ือใช้เป็นรางวัล จ านวน 10 ใบ 
- มอบให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหมายเลข 1 จ านวน 1 ใบ 
- มอบให้นักศึกษาช่วยงานสมาคมฯ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ านวน 8 ใบ 
- มอบให้ทีมช่วยงานสมาคมฯ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 5 ใบ 

ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัต ิ
 

4.10 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง แจ้งว่า ขอให้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าสามารถดาวน์โหลด
รูปกิจกรรม และ ไฟล์ power point ต่างๆ จากเว็บไซต์สมาคมฯ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.11 คุณปรีชา สุสันทัด แจ้งว่า ฝ่ายจัดหารายได้ ประมาณการว่าจะมีรายได้ จ านวน 150,000 บาท 
ซึ่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคมนี้ มีสปอนเซอร์ จ านวน 12 ราย ได้รับเงินจ านวน 112, 500 บาท และบูธ จ านวน 17 บูธ 
เก็บเงินจากบูธมาแล้ว จ านวน 31,000 บาท ยังขาดอีก 20,000 บาท ดังนั้น ฝ่ายจัดหารายได้สามารถหารายได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เสนอให้มีการนัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ เพ่ือสรุปการ

ด าเนินงาน และกิจการอ่ืนๆ เกี่ยวกับสมาคม โดยจัดการประชุมที่ต่างจังหวัด ในวันที่กรรมการทุกท่านสะดวก 
ซ่ึงมีเรื่องที่เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดท าเอกสารของสมาคมฯ โดยเป็นเรื่องจิปาถะเกี่ยวกับสมาคมฯ วิวัฒนาการหรือเกร็ด
ย่อยของกิจกรรมของการประชุมวิชาการฯ 

- รวบรวมระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ของสมาคม รายชื่อกรรมการ รายชื่อสมาชิก 
กิจกรรมที่ส าคัญ หรือข้อมูลต่างๆ ของสมาคมฯ ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 

- เสนอให้มีการ revise กรรมการบริหารสมาคมฯ ว่าใครควรรับผิดชอบเรื่องอะไร โดยไม่
ต้องมีต าแหน่งกรรมการกลาง และเพ่ิมต าแหน่งอ่ืนๆ เช่น สวัสดิการ เครือข่ายสัมพันธ์ เป็นต้น 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
  
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

นายอนุชิต วรกา รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


