
รายงานการประชุม  

คณะทำงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานปลอดบุหร่ี 

คร้ังท่ี 2/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.05 น. 

 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

**************************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ  เชื้อตาเล็ง   ประธาน 

 2. นางสมร   รอดดอน   คณะทำงาน 

3. นางสาวรัตนศิร ิ   เจริญสุข   คณะทำงาน 

4. นางสาวปริชาต ิ   แก้วสำราญ  คณะทำงาน 

5. นางสาวผกาวด ี   นิลมณ ี   คณะทำงาน   

6. นายโกวิทย ์   ยอดแก้ว   คณะทำงาน 

7. นางสาวชัญญา    แสงจันทร ์  คณะทำงานและเลขานุการ 

  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

 

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

 1.1  การขับเคลื่อนตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ :ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิต

นักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่นๆ ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี รวมถึงเครือข่ายในพ้ืนที่ 

 ประธานแจ้ง เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมแกนนำนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดโครงการ “นิทรรศการ รักน้อง อย่าชวนน้องสูบ MU no 

smoking 2022 🚭”  ณ ห้อง Mahidol Friends ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู ้มหิดล MLC ซึ่งจัดโดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา        
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล         
 มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 คณะทำงานฯ ขอแก้รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 10 จาก 3. นางสาวรัตนสิริ เจริญสุข เป็น      
3. นางสาวรัตนศิริ เจริญสุข 
 มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมหลังการปรับแก้ 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1 การรายงานความก้าวหน้าตามมาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหร่ี 7 ตัวชี้วัด  
     ประธานแจ้ง เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้นำเสนอ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวชี้วัด ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting  โดยทั้งนี้ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการใน     
การดำเนินงานที่ผ่านมา และได้รับข้อเสนอแนะในการดำเนินการในระยะถัดไปต้องเน้นตามมาตรฐาน 7 ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทั้ง
บุคลากรและนักศึกษา    

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
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3.2 แนวทางในการดำเนินการเพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันปลอดบุหร่ี 
1. การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 

 นางสมร รอดดอน แจ้งว่าจุดติดป้ายรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ส่วนมากจะติด
บริเวณชั้น G และชั้น 1 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ส่วนมากจะติดบริเวณเสา ซึ่งป้ายที่ใช้ติดทั้งที่คณะพยาบาลศาสตร์ 
บางกอกน้อย และคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา จะเป็นของ สสส. ซึ่งจะค่อนข้างเล็ก อาจทำให้มองไม่ค่อยชัดเจน โดยนางสมร 
รอดดอน จะสำรวจจุดติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์เพิ่มเติม สำรวจจุดที่ต้องติดป้าย
ใหม่ทดแทนป้ายเก่า และจะแจ้งให้ประธานทราบต่อไป 

2. การสำรวจจำนวน รปภ. ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่สูบบุหรี่  
   นายโกวิทย์ ยอดแก้ว แจ้งผลการสำรวจจำนวน รปภ. ของคณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ที่สูบบุหรี่ มีจำนวน     

3 คน โดยนางสมร รอดดอน จะสำรวจจำนวน รปภ. ของคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์     
บางขุนนนท์ และจะแจ้งจำนวนให้ประธานทราบต่อไป  

3. การจัดทำสื่อในการเตือนหรือการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ก่อนการเริ่มประชุมต่างๆ 
   นางสาวปริชาติ แก้วสำราญ แจ้งว่าคณะฯ ยังไม่มีการจัดทำสื่อในการเตือนหรือการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของ

บุหรี่ จึงเสนอว่าให้นำคลิปของ สสส. หรือองค์กรภายนอกมาเผยแพร่ไปก่อนในระหว่างที่คณะฯ จะทำจัดทำสื่อเป็นของตนเอง     
ซึ่งการจัดทำสื่ออาจใช้เวลานาน ประธานจึงมอบหมายให้นางสาวปริชาติ แก้วสำราญ จัดหาสื่อจากภายนอกและคลิปของนักศึกษา    
คณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวด ส่งประชาสัมพันธ์ใน  Line กลุ่มต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ Line NSPR,  
Line Staff NS, Line ช้ันปีของนักศึกษา 4 ช้ันปี, Line หัวหน้างาน_NS เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่             

นางสาวปริชาติ แก้วสำราญ เสนอเพิ่มเติมว่า ในการจัดทำสื่อของคณะฯ อาจเชิญบุคลากรของคณะฯ ที่สามารถ
เลิกสูบบุหรี่ได้มาแบ่งปันวิธีการเลิกสูบบุหรี่ โดยนายโกวิทย์ ยอดแก้ว แจ้งว่ามีเจ้าหน้าท่ีของคณะพยาบาลศาสตร์ที่สามารถเลิกสูบ
บุหรี่ได้ จำนวน 1 คน คือ นายมานะ ร้อยมาลา ประธานเสนอเพิ่มเติมในการเชิญ นายมานะ ร้อยมาลา มาแบ่งปันแรงจูงใจ     
เคล็ดลับ หรือวิธีการในการเลิกสูบบุหรี่ โดยการจัดทำคลิปสั้นๆ ไม่เกิน 3 นาที เพื่อเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจในการเลิก
สูบบุหรี่ให้แก่ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ 

นางสาวปริชาติ แก้วสำราญ เสนอการจัดทำสื่อเพิมเติม คือ การทำแบนเนอร์ เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและ
สามารถใส่ข้อมูลได้หลากหลาย โดยประชาสัมพันธ์ 2 สัปดาห์ต่อ 1 แบนเนอร์ ประธานจึงมอบหมายให้นางสาวปริชาติ            
แก้วสำราญ ช่วยจัดทำแบนเนอร์ โดยนางสาวปริชาติ แก้วสำราญ จะปรึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อออกแบบเนื้อหา และ
จะนำเสนอเนื้อหาในไลน์กลุ่มของคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะร่วมกันต่อไป 

4. การเปิดคลินิกให้ความรู้และการให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่คณะพยาบาลศาสตร์ 
    ประธานแจ้งว่าได้ประสานกับภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำใน    

การเลิกสูบบุหรี่เรียบร้อยแล้ว หากมีผู้ต้องการรับคำปรึกษาและคำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่ สามารถประสานส่งต่อไปที่ภาควิชาฯ 
ได้ ทั้งนี้ประธานจะจัดหาห้องและจะปรึกษากับภาควิชาฯ เพื่อตั้งชื่อห้องในการเปิดคลินิกให้เหมาะสม และจะประชาสัมพันธ์       
การให้บริการขอคลินิกให้บุคลากรและนักศึกษาทราบต่อไป โดยนายโกวิทย์ ยอดแก้ว แจ้งว่ามี รปภ. ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ศาลายา ท่ีประสงค์เลิกบุหรี่ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายพัลลภ วิไลลักษณ์, นายสัญชัย พิมพ์น้อย และนายทศพล ชอบค้า  

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ 
 
วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา 
  4.1 การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาส่วนงานปลอดบุหร่ีประธานแจ้งตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ง              
ที่ อว 78/ว 7137 เร่ืองขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาส่วนงานปลอดบุหร่ี โดย 
       1. สรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 7 ตัวช้ีวัด 
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      2. นำข้อมูลการสรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ่ประชาสัมพันธ์
บนเวบ็ไซต์ของส่วนงาน  
    ป ร ะ ธ านฯ  ขอ ให ้ ค ณะทำ ง านท ุ กท ่ า นพ ิ จ า รณา โคร ง สร ้ า งบน เ ว็ บ ไ ซต ์ เ บ ื ้ อ งต ้ น  ต าม  link : 
https://ns.mahidol.ac.th/student/tobacco.html โดยบนเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยหัวข ้อ คำส ั ่งแต่งตั ้ง, นโยบาย,  
หลักเกณฑ์/ประกาศที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม โดยในหัวข้อกิจกรรมจะเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปกิจกรรมแยกตามปี และมี
รายละเอียดแจ้งว่าแต่ละกิจกรรมตรงกับตัวช้ีวัดข้อใด 
    ที่ประชุมเสนอเพื่อเพ่ิมเติมหัวข้อบนเว็บไซต์ ดังนี ้
    1. ประธานเสนอให้เพิ่มเติมหัวข้อ “ผลการดำเนินงาน” โดยจะนำข้อมูลการประชุม กำหนดการประชุม รายงาน
การประชุม และผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ในหัวข้อน้ี  
    2. นางสาวรัตนศิริ เจริญสุข เสนอให้เพิ่มเติมหัวข้อ “สื่อประชาสัมพันธ์” และนำเข้าข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แบนเนอร์ หรือสื่อต่างๆ ใส่ไว้ในหัวข้อนี้ หากมีผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์และต้องการนำสื่อของคณะไปใช้ก็สามารถ Download ไป
ใช้ได้ 
    3. นางสาวชัญญา แสงจันทร์ เสนอให้เพิ่มหัวข้อ “คณะทำงาน” โดยมีรูปภาพของคณะทำงานฯ ประธานจึงเสนอ
ให้คณะทำงานฯ ถ่ายรูปคู่กับป้ายรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ หรือถ่ายรูปรวมคณะทำงานและใช้รูปของคณะทำงานในการจัดทำ       
แบนเนอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นรู้จัก “คณะทำงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานปลอดบุหรี่”  
            มติท่ีประชุม     เห็นชอบ โดยประธานจะประสานกับนายวัชรินทร์ ควรหาเวช งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เพิ่มเติมข้อมูลบนเว็บไซต์ตามมติที่ประชุม และจะขอความร่วมมือให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2565 และจะปรึกษาที่ประชุมทีมบริหารหรือที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นในการยา้ย
ข้อมูลจากโครงสร้างเว็บไซต์งานพัฒนานักศึกษาไปยังภายใต้โครงสร้างเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป  

 
วาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
  5.1 นัดหมายการประชุมคณะทำงานคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนงานปลอดบุหร่ี ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 
24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-14.30 น.  
 มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา  14.05 น.   

 

 

               (นางสาวชัญญา  แสงจันทร์)                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ  เชื้อตาเล็ง) 

               ผู้บันทึกรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

https://ns.mahidol.ac.th/student/tobacco.html

