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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ผูมาประชุม
๑. อาจารยนิตยา แสงประจักษ
๒. อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร
๓. อาจารยบุษกร สุวรรณรงค
๔. อาจารยวรกร วิชัยโย
๕. อาจารยกษมา วงษประชุม
๖. นางสาวจีรวรรณ คําวาริห
ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยเกษรินทรศิริชวนจันทร
ผูเขารวมประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ แจงหลักสูตรไดรับอาจารยใหมจํานวน ๑ ทาน คือ อาจารย ดร.กษมา วงษประชุม โดย
มี อาจารยนิตยา แสงประจักษ เปนอาจารยพี่เลี้ยง ในระยะทดลองงาน ๖ เดือน และกําหนดประเมินทดลอง
ใน ๑ ป สวนรายวิชาที่จะมอบหมายใหทําการสอนจะแจงใหทราบในการประชุมจัดการเรียนการสอนป
การศึกษา ๒๕๖๐ เปนลําดับตอไป
วาระที่ 2เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่

๑/๒๕๖๐โดยใหแกไขขอความตามเสนอ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามมติที่ประชุม
๓.๑ การแกไขสมอ.๐๘ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรไดผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แลว โดยกลุมงานทะเบียนกําลัง
ดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อสงสมอ.๐๘ ใหกับสกอ.เพื่อรับทราบตอไป และในมติที่ประชุมมอบหมายให
นางสาวจีรวรรณ คําวาริห ติดตามความกาวหนา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอ
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๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยมีมติใหนางสาวจีรวรรณ คําวาริห
ใหดําเนินการหาขอมูลระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรและใหแจงขอมูลใหอาจารยประจําหลักสูตรทราบ
เพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ในวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรในลําดับตอไป
มติที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
๓.๓ แจงเรื่องการขอแกไขผลการเรียนวิชาเภสัชสาธารณสุข ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ไดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว และจะดําเนินการเสนอความเห็นชอบการแกไขผลการเรียน
ตอสภาวิชาการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔แจงเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สืบเนื่องจาก
คณะกรรมการประจําคณะมีมติยังไมเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรอโครงสรางมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุแลวเสร็จ จึงจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงในคราวเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑
อาจารยนิตยา แสงประจักษแจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการศึกษาของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส ๕๙ ที่มีโอกาสพนสภาพการเปนนักศึกษา โดยมีนักศึกษา
จํานวน ๑ คนที่มีแนวโนมจะพนสภาพการเปนนักศึกษาคือมีผลการเรียนต่ํากวา ๑.๕๐ ไดแก
๑. นายปยะ สําราญรื่น เกรดเฉลี่ยสะสม ๑.๓๕
ซึ่งทางคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีมติดําเนินการแจงใหนักศึกษาทราบและเรียกมาพบ
เปนรายบุคคลเพื่อชี้แจงใหนักศึกษาทราบตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
๔.๒ แจงผลการศึกษาวิชาฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ๑ ผลการเรียนได A จํานวน
๑๐๘ คน และ B+ จํานวน ๒ คน และกําลังวิเคราะหแบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข ๑
ซึ่งจะแจงผลใหทราบในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ

๔.๓
แจงกําหนดการประกันคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะรับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรประมาณเดือนมิถุนายน โดยเบื้องตนขใหอาจารยผูสอนทุกทานสงมคอ.๕ ภายในวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสงมคอ.๗ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจะแจงผูรับผิดชอบจัดทํามคอ.๗
โดยแบงเปนหมวดหมูทาง E-mail เพื่อใหจัดทํามคอ.๗ และสงตามระยะเวลาที่กําหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามเสนอมอบอาจารยนิตยา แสงประจักษ แจงรายชื่อผูจัดทํา
ขอมูล มคอ.๗ แตละหมวดใหอาจารยทราบตอไป
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๔.๔ขอความเห็นการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ จํานวน ๑๕ คน ประกอบดวยนักศึกษารหัส ๕๖ จํานวน ๘ คน และนักศึกษา ๕๗ จํานวน ๗ คน
มติที่ประชุม เห็นชอบการสําเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ จํานวน ๑๕ คน และมอบนางสาวจีรวรรณ คําวาริหแจงวาระนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่ออนุมัติสําเร็จการศึกษาตอไป
๔.๕ การปรับปรุงแกไขรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรสาธารณสุขศาสตบัณฑิต สาขาการ
จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน อาจารยนิตยาแสงประจักษไดรายงานในที่ประชุมเพื่อพิจารณา การปรับปรุง
แกไขรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและ
ชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหตรงกับรหัสวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุนั้น จากการตรวจสอบพบวารหัสรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรฯ ไม
ตรงกับที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาตามรายละเอียดในตาราง และการเปลี่ยนแปลง
รหัสรายวิชานี้ไดผานการเห็นชอบจากการประชุมหลักสูตรครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
เรียบรอยแลว จากนั้นมอบหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเล็กนอยตามแบบ สมอ.๐๘
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกรสุขภาพทองถิ่นและ
ชุมชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
จํานวน
รหัส
ลําดับ
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
รายวิชา
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
3(3-0-6)
1
107011
การสืบคน
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Thai for
Communication and
Information Retrieval

01

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 3(3-0-6)
การสืบคน

107011
02

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 3(3-0-6)
ทักษะการเรียน

107011
03

English for
Communication and
Information Retrieval

3

English for
Communication and
Study Skills
4

กลุมวิชามนุษยศาสตร เรียนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต
ความจริงของชีวิต

3(3-0-6)

107011
04

การปรับปรุงแกไขรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อรายวิชา
กลุมวิชาภาษาและการ
สื่อสาร
เรียนไมนอยกวา 9 หนวย
กิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการสืบคน

จํานวน
หนวยกิต

รหัสรายวิชา

3(3-0-6)

150010
1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการสืบคน

3(3-0-6)

150010
2

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียน

3(3-0-6)

150010
3

3(3-0-6)

150010
4

Thai for
Communication
and Information
Retrieval
English for
Communication
and Information
Retrieval
English for
Communication
and Study Skills

กลุมวิชามนุษยศาสตร
เรียนไมนอยกวา 6 หนวย
กิต
ความจริงของชีวิต

4
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกรสุขภาพทองถิ่นและ
ชุมชน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
จํานวน
รหัส
ลําดับ
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
รายวิชา

Meaning of Life

5

สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6)

6

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนา
ตน

3(3-0-6)

Aesthetic
Appreciation

Human Behavior
and Self
Development
7

กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต
วิถีไทย

Thai Living

9

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

3(3-06)

10

3(3-0-6)

Science for Quality
of Life

11

การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2-5)

12

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(2-2-5)

Thinking and
Decision Making

Information
Technology for Life

107011 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic
05
Appreciation
107011 พฤติกรรมมนุษยกับการ
พัฒนาตน
06
Human Behavior
and Self
Development
กลุมวิชาสังคมศาสตร เรียน
ไมนอยกวา 6 หนวย
กิต
วิถีไทย

107011 วิถีโลก
Global Society
08
and Living
107011 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Human being and
09
Environment

3(3-06)

กลุมวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต

Meaning of Life

107011
07
Thai Living

วิถีโลก

Human being and
Environment

ชื่อรายวิชา

3(3-06)

8

Global Society and
Living

การปรับปรุงแกไขรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป

107011
10

จํานวน
หนวยกิต

3(3-0-6)

200010
2

3(3-0-6)

250010
1

3(3-0- 250010
6)
2
3(3-0- 250010
6)
3
3(3-0- 250010
6)
4

กลุมวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เรียนไมนอยกวา 9 หนวย
3(3-0-6)
กิต
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพ
ชีวิต

Science for
Quality of Life

107011 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and
11
Decision Making
107011 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต
12
Information
Technology for
Life

รหัสรายวิชา

400010
5

3(2-2-5)

400010
6

3(2-2-5)

400010
7

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบนางสาวจีรวรรณ คําวาริห แจงวาระเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อเห็นชอบตอไป
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วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
๕.๑
แจงเรื่องการเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง ๔ ทาน ไดแก อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระ
ราษฎร อาจารยนิตยา แสงประจักษ อาจารยวรกร วิชัยโย และอาจารยบุษกร สุวรรณรงค จะครบวงรอบใน
ป ๒๕๖๐
อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร และอาจารยวรกร วิชัยโย แจงที่ประชุมวากําลัง
ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการสอนเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ แจงตารางเรียนตารางสอน ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๙ โดยจะเปดสอนทั้งหมด
๔ รายวิชา ไดแก วิชาการจัดการเพื่อแกไขปญหาสุขภาพเชิงพื้นที่ ผูสอน อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร
วิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยกฤษณ ขุนลึก
วิชาการบริหารสวนราชการทองถิ่นสําหรับนักสาธารณสุข ผูสอน อาจารย ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม วิชาการ
จัดการระบบสุขภาพในทองถิ่น ผูสอน อาจารยธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร และวิชาขอเปดเพิ่มวิชาวิถีไทย
ผูสอน อาจารย ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ผูสอน
อาจารย YonayadGurmuโดยจะแจงตารางสอนใหอาจารยทราบตามลําดับตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.3นัดประชุมครั้งตอไปวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และนัดประชุมทวนสอบ ภาคเรียนที่
๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาวจีรวรรณ คําวาริห
ผูจดรายงานการประชุม
อาจารยวรกร วิชัยโย
ผูตรวจรายงานการประชุม
อาจารยนิตยา แสงประจักษ
ผูรับรองรายงานการประชุม

