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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ผูมาประชุม
๑. อาจารยนิตยา แสงประจักษ
๒. อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร
๓. อาจารยบุษกร สุวรรณรงค
๔. อาจารยวรกร วิชัยโย
ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวจีรวรรณ คําวาริห
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามมติที่ประชุม
๓.๑ ติดตามการออกฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ๑ ของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ รหัส ๕๗ โดยภาคพิเศษมีนักศึกษา จํานวน ๔ คนที่ตองออกฝกประสบการณ อ.นิตยา แสงประจักษ
เรียนที่ประชุมเห็นควรใหนักศึกษาฝกที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ทํางาน ไดแก โรงพยาบาลนามน โรงพยาบาลหวย
เม็ก และโรงพยาบาลคํามวง และใหใชปฏิทินออกฝกประสบการณเดียวกับภาคปกติ รวมถึงการปฐมนิเทศน
อาจารยพี่เลี้ยงและการอบรมเตรียมฝกประสบการณวิชีพดวย
อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร เรียนที่ประชุมให อ.นิตยา แสงประจักษเรงดําเนินการจัดทํา
โครงการใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อจะไดดูงบประมาณที่ใชในการออกนิเทศกนักศึกษาฝกงาน และเงิน
คาตอบแทนตางๆที่ใชในการฝกประสบการณของนักศึกษา โดยการออกนิเทศอาจจะนิเทศ
อ.วรกร วิชัยโย เรียนที่ประชุมเห็นควรนัดประชุมเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพื่อดูรายละเอียดงบประมาณโครงการและรายละเอียดการนิเทศก
นักศึกษาอีกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ
๓.๒ การติดตามความกาวหนากรณีเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต เนื่องจากอ.ศรัญู ทิพประมวล ลาออก อ.นิตยา แสงประจักษ เรียนที่ประชุมขณะนี้ไดดําเนินการ
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ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลวและจะนําเขาที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การติดตามความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อ.ธงศักดิ์ชัย
สายพระราษฎรติดตามความกาวหนาเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป
๒๕๖๐ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑการปรับปรุงหลักสูตร ของสกอ.แลว อาจารยทุกทานตองมีการตีพิมพผลงาน
วิชาการอยางนอยคนละ 1 เรื่อง ซึ่งปจจุบัน อ.บุษกร สุวรรณรงค ยังไมมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ จึงขอ
สอบถามความกาวหนาผลงานวิชาการกอนและเมื่ออ.บุษกร สุวรรณรงคไดตีพิมพผลงานวิชาการเรียบรอย
แลวจะไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามลําดับขึ้นตอนตอไป และขอใหอาจารยดําเนินการตีพิมพผลงาน
วิชาการใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือนเพื่อใหทันวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร
อ.บุษกร สุวรรณรงค เรียนที่ประชุมขณะนี้กําลังดําเนินการเรงทําผลงานวิชาวิชาการเพื่อ
ตีพิมพในวารสารแพรวา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาการปรับแกเกรดวิชาเภสัชสาธารณสุข อ.บุษกร สุวรรณรงค เรียนที่ประชุม
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของการตัดเกรดนักศึกษาวิชาเภสัชสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปที่ ๓ ภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๙ เกิดความขัดของของโปรแกรมในการตัดเกรด โดยเกรดครั้งแรกมีนักศึกษาติด E วิชานี้ จํานวน ๑๙
คน และเมื่อดําเนินการตัดเกรดใหมปรากฏวามีนักศึกษาติด E นอยลงเหลือเพียง ๑ คน และสวนมากมีผลการ
เรียนเพิ่มขึ้น ในการนี้ เพื่อผลประโยชนของนักศึกษาและเพื่อความถูกตอง จึงเรียนที่ประชุมเพื่อขอแกไขเกรด
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑๑๐ คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร เรียนที่ประชุม ใหอ.บุษกร สุวรรณรงค จัดทํารายละเอียด
ของขอมูลการตัดเกรดของนักศึกษาในรูปแบบของเปอรเซ็นตรอยละและกราฟแสดงการเปรียบเทียบเกรดของ
นักศึกษากอนและหลัง เพื่อจะไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา และนําเขากระบวนการ
ของมหาวิทยาลัยตอไป และขอใหอาจารยทุกทานเพิ่มความรอบคอบในการตัดเกรดนักศึกษาใหมากขึ้น ในการ
วิพากษเกรดครั้งตอไปใหอาจารยผูสอนแสดงรายละเอียดคะแนนในการตัดเกรดใหชัดเจนทุกขั้นตอนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหานี้ขึ้นอีก
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
๔.๒ พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส อ.นิตยา แสงประจักษ เรียนที่ประชุม
เนื่องจากนักศึกษาชั้นปที่ ๓ ตองออกฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๑๔
เมษายน ๒๕๖๐ นั้น เพื่อใหนักศึกษามีเวลาเรียนครบตามระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน จึงขอแจงให
อาจารยผูสอนทุกรายวิชาของนักศึกษาชั้นปที่ ๓ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน แบบบลอกคอรสโดย ใหแลว
เสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพราะตองเหลือเวลาในการเตรียมนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
ดวย ซึ่งมีรายวิชาของนักศึกษาชั้นปที่ ๓ ทั้งหมดดังนี้
๑) วิชาการบริบาลสุขภาพที่บาน ผูสอน อ.เกษรินทร ศิริชวนจันทร
๒) วิชาบําบัดโรคที่บาน ผูสอน อ.เกษรินทร ศิริชวนจันทร
๓) วิชาการปองกันและควบคุมโรคฯ ผูสอน อ.นิตยา แสงประจักษ
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๔) วิชาเลือกเสรี ผูสอน อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร และ อ.ดร.กฤษณ ขุนลึก
มติที่ประชุม

เห็นชอบมอบตามเสนอ

๔.๓ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อ.นิตยา
แสงประจักษเรียนที่ประชุมเรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งไดดํารงตําแหนงนี้มาหลายปแลว
เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรใหม
อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร เสนอให อ.วรกร วิชัยโย เปนประธานหลักสูตรคนใหม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ และใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาเห็นชอบและแตงตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตคนใหม ตามลําดับตอไป
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
๕.๑ พิจารณาการมอบหมายหนาที่งานกีฬาสาสุขสัมพันธครั้งที่ ๕ อ.บุษกร สุวรรณรงค
เรียนที่ประชุมเนื่องจากไดรับผิดชอบดูแลงานวิชาในงานกีฬาสาสุขสัมพันธ ครั้งที่ ๕ แตยังไมทราบรายชื่อ
นักศึกษาผูประสานงาน
อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร เรียนที่ประชุม ตามที่ไดประชุมกับนักศึกษาเบื้องตนมอบ
นางสาวพณิดา ทรงคาศรี และนางสาวบุญรัตน พันศิริ เปนหัวหนาผูรับผิดชอบฝายวิชาการสามารถติดตอ
ประสานงานกับนักศึกษาได
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ พิจารณาเรื่องยาสามัญประจําบานที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจางจากงานรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรตองคืนใหงานพัฒนานักศึกษาหรือไม
อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร เรียนที่ประชุม จากการประชุมกับกลุมงานพัฒนานักศึกษาครั้ง
กอนแจงใหทราบวาสามารถนํายาที่เหลือนั้นมาใชและเก็บไวในหองพยาบาลตอไดโดยไมตองคืนใหกลุมงาน
พัฒนานักศึกษาแตอยางใด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.3แจงเพื่อทราบในเรื่องความกาวหนาในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อ.วรกร วิชัยโย เรียนที่ประชุม สืบเนื่องจากการไดรับมอบหมายในการปรับปรุงหลักสูตรนํา
เรียนที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินการดังนี้
1) ไดทําการปรับปรุงตาม มคอ. 1 ของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งอยูในการ
ปรับปรุงตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรครบรอบประเมิน 5 ป (ครอบในป 2561) ตามรายละเอียดดังนี้
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2) อยูในชวงระหวางการเตรียมคําอธิบายรายวิชา ซึ่งไดมอบหมายใหกับผูรับผิดชอบใน
รายวิชาที่อาจารยแตละทานที่ทําการสอน
3) ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจากการสอบถามอาจารยในประเด็นคุณสมบัติในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ป 2558 เรื่องอาจารยประจําหลักสูตรจําเปนตองมีผลงาน
ตีพิมพ อยางนอย 5 ปนับถึงปจจุบัน ซึ่งพบวา อาจารยบุษกร สุวรรณรงค ยังไมมีผลงานวิชาการที่เปนไปตาม
หลักเกณฑของอาจารยประจําหลักสูตร และไดสอบถาม ซึ่งพบวา อาจารยขอเวลา 6 เดือน นาจะไดผลงาน
ตีพิมพเปนที่เรียบรอย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
นางสาวจีรวรรณ คําวาริห
ผูจดรายงานการประชุม
อาจารยวรกร วิชัยโย
ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยนิตยา แสงประจักษ
ผูรับรองรายงานการประชุม

