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ณ หองประชุมชมรมศิษยเกา อาคารราชรัตน
ผูเขาประชุม
1. ภญ.พิสมัย กุลกาญจนาธร
2. ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ
3. ภญ.วิสุดา สุวทิ ยาวัฒน
4. ภก. เรวัตมิตรา พันธุมโพธิ
5. ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล
6. ภก.สาธิต ดิษฐจร
7. ภก.อายุวัฒน จุนสมพิศศิริ
8. ภก.วรเทพ ปญญายงค
9. ภญ.นฤมล ธนะ
10. ภญ.นันทา เลิศศลารักษ
11. ภก.วังทอง เลิศศลารักษ
12. ภก.สุวทิ ย ชาญพิทยานุรกั ษ
13. ภก.ศุภศิษย รุง แสงจันทร
14. ภก.สัจจา ผูกพันธุ
15. ภก. ธนรัตน สรวลเสนห
16. ภญ.ฟาใส จันทจารุภรณ
17. ภก.นพดล นันตะมูล
18. ภญ.สมิตา วิเศษสุทธิชยั
19. ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน
20. ภญ.เพ็ญนภา เจริญวัฒนกิจ
21. ภก.อภิรัตน ชูเชิดเกียรติสกุล
22. นายทศพล เลิศวัฒนชัย

ประธานและผูแ ทนรุน 1
รองประธานและผูแทนรุน 4
รองประธานและผูแทนรุน 7
ผูแทนรุน 8
ฝายประชาสัมพันธและผูแทนรุน 10
ผูแทนรุน 10
รองประธานและผูแทนรุน 13
ผูแทนรุน 11
ผูแทนรุน 14
ผูแทนรุน 17
ผูแทนรุน 17
ผูแทนรุน 17
ผูแทนรุน 19
ผูแทนรุน 22
ผูแทนรุน 26
ฝายเลขานุการและผูแทนรุน 30
ผูแทนรุน 32
ผูแทนรุน 33
ผูแทนรุน 34
ผูแทนรุน 35
นายกสโมสรนักศึกษา
นศภ.รุน 36

ประธานเปดประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานขอใหนายกสโมสรนักศึกษา เลาเรื่องการจัดงานสานสายใย ที่จัดไปเมื่อวันที่ 16-17
สิงหาคม 2551 ใหที่ประชุมไดทราบวา ผูแทนของชมรมซึ่งไปเขารวมงานดวย ไดแสดงตนในกิจกรรมตางๆ
เช น แสดงดนตรี จั ด ซุ ม กิ จ กรรมให น องๆ เล น รวมทั้ ง มี ก ารแนะนํ า ชมรมบนเวที นั บ เป น การแสดงให
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นักศึกษาไดมองเห็นถึ งการดํารงอยูของชมรมและ เปนการสรางความสัมพันธอันใกลชิดระหวางชมรม
ศิษยเกาและนักศึกษาปจจุบันไดเปนอยางดี
1.2 จดหมายขาวชมรม ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล รายงานใหที่ประชุมทราบวา ใกลดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว คาดวาจะสามารถจัดสงใหสมาชิกทุกทานไดโดยเร็ว
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551 และรายงานการประชุมระดมสมอง ตามทีไ่ ดมีการ
แกไขแลว
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 สรุปผลจากการประชุมระดมสมอง
ภก.อายุวัฒน จุนสมพิศศิริ ไดนําเสนอสรุปผลจากการประชุมระดมสมอง พรอมตารางกิจกรรมที่
คาดวาจะดําเนินการในป 2551 และงบประมาณที่จะใชใหที่ประชุมไดทราบ ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม ซึ่งที่ประชุมไดมีการอภิปรายและแสดงความเห็นอยางกวางขวาง มีขอสรุป ดังนี้
− ชมรมอาจจะพิจารณาจัดจางเจาหนาที่ที่จะคอยอยูประจําหองชมรมตลอดเวลา เพื่อทําหนาที่
เปนผูประสานงานและใหขอมูลแกสมาชิกและผูที่มาติดตอชมรม หากบุคลากรที่มีอยูในตอนนี้ (คณาจารยที่
เปนกรรมการชมรม) ไมสามารถแบกรับภาระดานการประสานงานที่จะมีมากขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ตามที่ไดมีการนําเสนอไวตอไปได ทั้งนี้ ใหรอดูสถานการณภายในคณะในชวงเปลี่ยนผานไปสักระยะ
หนึ่งกอน เพราะอาจไดรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากคณะไดในอนาคต
− กําหนดชื่อชมรมภาษาอังกฤษ วา The Pharmacist MU Alumni Club (PMAC)
− จัดทําปายชื่อชมรมไวบริเวณหนาคณะ
− ปรับปรุง database ของสมาชิกชมรมใหเปนปจจุบัน (โดยเฉพาะรายละเอียดการติดตอ
สมาชิกแตละทาน)
− ปรับปรุงหองชมรมใหดูเรียบรอย สดใส โดยจัดทําปายและ sticker ติดตั้งหนาหองชมรม
(มอบหมายให ภก. ธนรัตน สรวลเสนหเปนผูประสานงานเรื่องปายหนาหอง และภญ.นันทา เลิศศลารักษ
เปนผูออกแบบโลโกชมรม)
− มอบหมายให ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน ประสานงานกับนักศึกษาชั้นป 1-5 เพื่อสอบความ
ความตองการเกี่ยวกับการจัดอบรมพิเศษที่ชมรมจะดําเนินการตามแผนกิจกรรมที่ไดนําเสนอ
− มอบหมายให ภก.วรเทพ ปญญายงค และภก.สุวิทย ชาญพิทยานุรักษรับผิดชอบเรื่องการจัด
งานแนะแนวสายงานวิชาชีพ
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มอบหมายให ภก.อายุวัฒน จุนสมพิศศิริ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน จัดทัวร
เลี้ยงอาหารคนชรา เปนตน
− มอบหมายฝายวิชาการรับผิดชอบเรื่องการจัดงานนิทรรศการ จัดประชุมวิชาการตางๆ
− อนุมัติงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่นําเสนอมา โดยอนุมัติใหจายตามจริงแต
ยึดหลักความประหยัดเปนที่ตั้ง
−

มติที่ประชุม: เห็นชอบตามเสนอ และใหผูรับผิดชอบเรื่องตางๆ มานําเสนอความคืบหนาในการประชุมครั้ง
ตอไป
3.2 การเตรียมงานคืนสูเหยา ป 2551
ประธานและภก.อายุวัฒน จุนสมพิศศิริ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดงานคืนสูเหยาในวัน
เสารที่ 29 พฤศจิกายน 2551 แจงใหทราบวาชมรมจะจัดงานครบรอบ 30 ปรวมไปดวยในงานนี้เลย ดัง
รายละเอี ย ดในเอกสารประกอบการประชุ ม ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได มี ก ารอภิ ป รายและแสดงความเห็ น อย า ง
กวางขวาง มีขอสรุปวากิจกรรมฉลอง 30 ป ของการกอตั้งชมรมศิษยเกาเภสัชมหิดล จะประกอบดวย
− ชวงเชา
 การทําบุญเลี้ยงพระ/อุทิศสวนกุศลใหแกอาจารยและสมาชิกผูลวงลับ ที่รพ.สงฆในชวงเชา
และขอใหแตละรุนสงรายชื่อสมาชิกผูลวงลับมาใหชมรมรวบรวมดวย
− ชวงบาย
 การบรรยายพิเศษ ไดกําหนดหัวขอการบรรยายไว 3 เรื่อง (สํารอง 2 เรื่อง) คือ กฎหมายวิธี
พิจารณาคุมครองผูบริโภค, ศาสตรการตกแตงหองและราน, และชี่กงกับสุขภาพ ซึ่ง ประธานและภญ.
บุษบา จินดาวิ จักษณ รับอาสาที่ จะติดตอประสานงานวิทยากรที่เหมาะสมพูดเรื่องกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคฉบับใหม โดยติดตอใหเสร็จภายใน 2 สัปดาห หากวิทยากรไมสะดวกที่จะมาบรรยาย มอบหมาย
ให ภญ.นันทา เลิศศลารักษ ติดตอวิทยากรบรรยายเรื่องชี่กงกับสุขภาพแทน
 การเสวนา มอบหมายให ภญ.สุวรรณ ธีระวรพันธและภญ.วิสุดา สุวิทยาวัฒน รับผิดชอบ
การเสวนาเพื่อรําลึกอดีต อ.ประดิษฐ ผูกอตั้งชมรมศิษยเกาเภสัชมหิดล
 การแสดง เพื่อคารวะแด อ.ประดิษฐ มอบหมายให ภก.อายุวัฒน จุนสมพิศศิริ รับผิดชอบ
เรื่องการแสดงหุนละครโรงเล็ก
 งานมุทิตาจิตอาจารยอาวุโส มอบหมายให ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณรับผิดชอบ รวบรวม
รายชื่อ
− ชวงค่ํา
 งานคืนสูเหยา มีรายละเอียด ดังนี้
o บัตรเขางานใหทําเปน CD มีรายชื่อศิษยเกาทุกรุน
o จัดเลี้ยงเปนโตะจีน
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จัด Notebook ไวที่โตะลงทะเบียนเพื่อใหอัพเดทขอมูลศิษยเกาทุกทานที่มางาน
o ของที่ระลึกที่จะจําหนายในงาน มี 3 อยางคือ ตุกตาหมีใสเสื้อกาวน เสื้อกาวนใส
ไมแขวนอันเล็กติดกระจกรถยนต และนาฬิกาขอมือ
การจัดพิมพหนังสือที่ระลึกฉลอง 30 ป ชมรมศิษยเกาเภสัชมหิดล จะจัดทําทั้งหมด 1,000
เลม และจะแจกใหผูมาเขารวมงานคืนสูเหยา, ผูที่ซื้อบัตรแตไมไดมางานและทําการขอมา,
และขายใหผูที่ประสงคจะซื้อหนางาน โดยมีเนื้อหาดังนี้
o ประวัติชมรม
o ผลงาน
o รูปหมูบัณฑิต (35 รุน)
o



มติที่ประชุม: เห็นชอบตามเสนอ และใหผูรับผิดชอบเรื่องตางๆ มานําเสนอความคืบหนาในการประชุมครั้ง
ตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น
ประธานจึงกําหนดนัดประชุมครั้งที่ 4/2551 ในวันเสารที่ 27 กันยายน 2551 พรอมทั้งกลาว
ขอบคุณผูเขาประชุมและปดการประชุมเมื่อเวลา 13.00 น.
ภญ.เพ็ญนภา เจริญวัฒนกิจ และ ภญ.ฟาใส จันทจารุภรณ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ
ผูตรวจรายงานการประชุม

