รายงานการประชุมเครือข่าย สวสท.ด้านวิชาการ
ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 29-30 มกราคม 2558
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
............................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุทัยวรรณ เจริญสุข
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
2. นางสาวนงลักษณ์ พะไกยะ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
3. นายเกียรติศักดิ์แซ่อิว
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
4. นางนงนารถ สุขลิ้ม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
5. นายถนอมศักดิ์ บุญสู่
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
6. นายธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
7. นางชฎาวัลย์ รุณเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
8. นายภาสกร ศรีไทย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
9. นางสาวชมพูนุช สุภาพวานิช
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
10. นายสฤษดิ์ ผาอาจ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การดาเนินการวิทยาลัยนาร่อง เรื่อง
E-learning
วิทยาลัยนาร่อง คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
PBL
วิทยาลัยนาร่อง คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
SBL วิทยาลัยนาร่อง คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม

ปีการศึกษา 2557

- ให้ วิทยาลัยที่นาร่องพยายามพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม
- รายงานความก้าวหน้าในการประชุมเครือข่ายทุก 6 เดือน
- ผู้ผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศ ควรนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยของตัวเอง
เนื่องจาก สบช. มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ ว.ที่เป็นต้นแบบมานาเสนอในปีงบประมาณ/ปีการศึกษาถัดไป
2. การสอบ comprehensive ปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้กาหนดดังนี้
2.1 ระดับ ป.ตรี
ออกข้อสอบ
วันที่ 23-27 มีนาคม 2558
สอบ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ตรวจข้อสอบ
วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2558 ตรวจข้อสอบ
ประกาศผลการสอบ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
สอบซ่อม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
สาหรับการออกข้อสอบ เสนอให้อาจารย์จากทุกวิยาลัยเป็นกรรมการกลางในการออกข้อสอบ
เนื่องจากเป็นการเตรียมการไว้รองรับในอนาคต
2.2 ระดับ ปวส.
เทคนิคเภสัช และเวชกิจ 21 ก.ค. 2558
ปวส.โสต และเวชระเบียนอยู่สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 58
และข้อมูลดังกล่าวนี้ ควรแจ้ง สบช. โดยทาหนังสือในนามของเครือข่าย
2.3 ปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี
การกาหนดการสอบรวบยอดในปีการศึกษา 2558
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม
ระดับปวส.
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากเชื่อมโยงกับการเปิด-ปิดภาคการศึกษาและจานวน
ชั่วโมงของรายวิชาฝึกปฏิบัติงานอาจไม่ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. โครงการ E-camp(พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ)
มติที่ประชุม
ดาเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2558 และให้วิทยาลัยต่างๆมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมตามฐานต่างๆ
ฐานที่ 1 แนะนาตัว
วสส.ขอนแก่น
ฐานที่ 2 เล่าเรื่องราว
วสส.อุบล

ฐานที่ 3 วางแผนการท่องเที่ยว วสส.ตรัง
ฐานที่ 4 ออกเสียง
วสส.พิษณุโลก
ฐานที่ 5 สรุปความจากการฟัง วทก.
ฐานที่ 6 ละคร
วสส.ยะลา
(เพิ่ม ว.อภัยภูเบศร,)
โดยกาหนดจานวนอาจารย์ 2 คน และ นักศึกษา 8 คน (วสส.ขอนแก่นชี้แจงรายละเอียดต่างๆของโครงการ)
4. การเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ(เทียบโอน)ของเครือข่าย สวสท.
มติที่ประชุม
- หากให้ดาเนินการตามแนวทางที่ 4 ที่สบช.กาหนด ทางเครือข่าย สวสท. ไม่พร้อมดาเนินการในปี
การศึกษา 2558
(รอง ผอ.สบช. อ.สุวัฒนา รับประสาน ม.บูรพา และ สบช. เพื่อดาเนินการต่อไป: ประสานเรียบร้อยแล้วให้
สามารถดาเนินการต่อไปได้ตามความพร้อมของวิทยาลัย)
5. การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร สบ.ทันตฯ
มติที่ประชุม
- ไม่เป็นไปตามแผน ให้แต่ละ ว. ทาหนังสือแจ้ง ม.บูรพา
6. โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารหลักสูตร
มติที่ประชุม
แนวคิดในการดาเนินงาน เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพากับอาจารย์เครือข่าย สวสท. ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร
- วสส.ชลบุรีรับเป็นเจ้าภาพ
- เดือนพฤษภาคม 2558
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ (ทา
คู่มือฝึกประสบการณ์ 3)
มติที่ประชุม
- มอบให้วสส.สุพรรณฯ รับไปปรับแผนฯ
เรื่องอื่นๆ
8. การจัดทาคู่มือวัดประเมินผล
- ยังขาดของ ปวส.
- ป.ตรี สบช.จัดทาแล้ว เครือข่าย สวสท.ไม่จาเป็นต้องทา

9. ฐานข้อมูล OPEN TQF
- ในระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาลัยควรทดลองใช้แล้วสรุปปัญหาที่พบ แจ้ง สบช.
- สบช.จะจัดอบรมการใช้ระบบOPEN TQF ระดับ ปวส. ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558 ที่ วสส.
ชลบุรี (อ.อุทัยวรรณ ประสานเพื่อดาเนินการต่อไป)
10. ความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตร ป.ตรี เภสัช
- การพัฒนาหลักสูตรป.ตรีสาขาเภสัชกรรมยังไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องทาวิจัยเพื่อศึกษา
สมรรถนะที่พึงประสงค์ และศึกษาความต้องการของผู้ใช้ (วสส.จะติดตามความคืบหน้าและชี้แจงในครั้งต่อไป)
11. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยของนักศึกษา
- แต่ละ วสส. ควรใช้แนวทางของ ม.บูรพาหรือมหาวิทยาลัยที่สมทบ

