
  

 

 

  

 

 
 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๕  
มีนาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  มอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมีมติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการพิจารณากลั่นกรองการต่อ
เวลาราชการให้แก่ข้าราชการ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อ
เวลาให้แก่ข้าราชการ  น าเสนอ  (ลับ) 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย  
ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒   
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ตามที่งานนิติการเสนอ  (ลับ)   
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเลือก               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง 
สิงหาคม  ๒๕๖๒  และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 (ร่าง)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ฉบับปรับปรุง 
          ๑)  ตัวชี้วัดที่  ๑.๖  จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ  ควรก าหนดเป้าหมายที่แสดงให้เห็นการพัฒนา                  
(ปี  ๒๕๖๒ – ปี ๒๕๖๔  ก าหนดไว้  ๙  เรื่องต่อปี)   
         ๒)  การก าหนดค่าเป้าหมายสูงเป็นเรื่องท้าทาย  แต่ควร
พิจารณาการด าเนินการตามสภาพจริงในบางตัวชี้วัด  เช่น  เรื่องของ  Startup   
         ๓)  ตัวชี้วัดที่  ๒.๔  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  TCI ISI SJR  และ  Scopus  ควรแยกการอ้างอิง
ข้อมูลฐานไทยกับฐานนานาชาติ  หรือฐานของ  สกอ. .และก าหนดเป้าหมาย     
ให้มีความชัดเจน  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาจารย์ให้ตรงกับเป้าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยต้องการ 
          ๔)  มหาวิทยาลัยควรมีฐานข้อมูล  Big Data ที่จะสนับสนุน
การท าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ๕)  ตัวชี้วัดที่  ๓.๒  จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง  ควรปรับเป็นจ านวนชุมชนนวัตกรรม  และในปีงบประมาณ                   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  เรื่อง  Big  Data  ควรเพิ่มโครงการราชภัฏ  Data  set 
         ๖)  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพในทุก ๆ   ด้าน  เป็นเรื่องส าคัญอันดับ  ๑  ควรเพิ่มตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในเรื่องการได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในด้านต่าง  ๆของ
นักศึกษา  เช่น  ด้านกีฬา  ด้านวิชาการ  ด้านศิลปะ  และให้ความส าคัญการ
พัฒนาอาจารย์เป็นอันดับ  ๒   
         ๗)  เรื่องการบริการชุมชน  มหาวิทยาลัยต้องสร้างผลงาน      
ให้เด่น  ไม่ซ้ ากับที่อื่น  การท างานกับท้องถิ่นควรมีปราชญ์ชาวบ้าน            
เป็นที่ปรึกษาเพื่อจะช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 (ร่าง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   
         ๑)  คณะกรรมการมีข้อสังเกตเรื่องการก าหนดโครงการและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จมีจ านวนมาก  โครงการและตัวชี้วัดควรมีจ านวนน้อยแต่
เน้นเรื่องการมีประสิทธิภาพ 
         ๒)  การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดควรเพิ่มข้อมูล
แสดงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบสถานภาพที่เป็นอยู่              
ในปัจจุบัน  จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
         ๓)  คณะกรรมการมีข้อสังเกต  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์  (๕  ยุทธศาสตร์)  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  (ร้อยละ  ๐.๙๗)  และยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(ร้อยละ  ๐.๒๗)  มีการจัดสรรงบประมาณไม่ถึงร้อยละ  ๑  ควรพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 
         ๔)  ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยให้มากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ 
วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๘๙ ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓ 
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 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติมอบให้คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดานกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  น าเรื่องการยกร่างระเบียบ  
ข้อบังคับ  ตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  มาตราของ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไปพิจารณาและให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป   
 ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
จ านวน  ๓  คณะ  ตั้งแต่วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  ดังนี ้
      ๘.๑  คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย  ระเบียบ  
และข้อบังคับ 
               ๘.๑.๑  รศ.ชาคริต  อนันทราวัน           ประธานกรรมการ 
               ๘.๑.๒  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม           กรรมการ 
               ๘.๑.๓  รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี      กรรมการ 
               ๘.๑.๔  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี      กรรมการ 
               ๘.๑.๕  ผศ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์             กรรมการ 
               ๘.๑.๖  ผศ.จิตเจริญ  ศรขวัญ                 กรรมการ 
                               ๘.๑.๗  ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์  เทพเดชา       กรรมการ 
และเลขานุการ 
               ๘.๑.๘  น.ส.สุธิดา  เจริญศักดิ์                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ๘.๑.๙  นายภูรินทร์  ศรีหร่าย                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
                              ๘.๑.๑๐  นายธีระพงศ์  อ่อนแก้ว             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๘.๒   คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและ
งบประมาณ 
              ๘.๒.๑  ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์           ประธานกรรมการ 
              ๘.๒.๒  นายพิทักษ์  บูรณากาญจน์          กรรมการ 
              ๘.๒.๓  ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย                กรรมการ 
              ๘.๒.๔  ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์         กรรมการ 
              ๘.๒.๕  อ.ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ             กรรมการ 
              ๘.๒.๖  นางนงลักษณ์  สมณะ                   เลขานุการ 
              ๘.๒.๗  นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข               ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๘.๓  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง 
              ๘.๓.๑  นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์                 ประธานกรรมการ 
                              ๘.๓.๒  นางปัทมาวดี  จีรังสวัสดิ์             กรรมการ 
                              ๘.๓.๓  ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย                กรรมการ 
                              ๘.๓.๔  รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา               กรรมการ 
                              ๘.๓.๕  ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล                 กรรมการ 
                              ๘.๓.๖  นางนิธิวดี  ตั้งเจริญสุข               เลขานุการ 
                              ๘.๓.๗  นางรัตนาภรณ์  หล้าสมบูรณ์       ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ทั้งนี้  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม     
เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ                  
สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดให้เรื่องที่จะเสนอขอบรรจุวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก่อน  ตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แต่ละคณะ   
 
 
 

 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์  (ก.อ.ม.)  ตั้งแต่วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  ดังนี ้
      ๙.๑  รศ.ชาคริต  อนันทราวัน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
      ๙.๒  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี   ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร    กรรมการ 
      ๙.๓  ผศ.ธนาวุฒิ  วงษ์อนันต์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
ไม่ด ารงต าแหน่งบริหาร   กรรมการ 
      ๙.๔  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม   กรรมการในสภาคณาจารย์  
กรรมการ 
      ๙.๕  นายโอภาส  เขียววิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแนะน า   
กรรมการ 
       ๙.๖  น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี   เลขานุการ 
      ๙.๗  น.ส.วันดี  น้ าทอง   เจ้าหน้าที่ของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๙.๘  ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์  เทพเดชา   นิติกร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
พัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  ดังนี ้
         ๑๑.๑  ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
         ๑๑.๒  อ.ปิยะ  สงวนสิน   รองอธิการบดี   กรรมการ 
         ๑๑.๓  อ.พิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ   ผู้ช่วยอธิการบดี   กรรมการ 
         ๑๑.๔  ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์   คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ   กรรมการ 
         ๑๑.๕  ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม    
การจัดการ   กรรมการ 
         ๑๑.๖  ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
กรรมการ 
         ๑๑.๗  ผศ.ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
กรรมการ 
         ๑๑.๘  ดร.สุเทพ  บุญซ้อน   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
         ๑๑.๙  รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม   ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ   กรรมการ 
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         ๑๑.๑๐  ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
         ๑๑.๑๑  นายธีรภัทร์  รุ่งสว่าง   นายกองค์การนักศึกษา  
กรรมการ 
         ๑๑.๑๒  นายชัยวัฒน์  สายแวว   ประธานสภานักศึกษา   
กรรมการ 
         ๑๑.๑๓  น.ส.วราภรณ์  ไชยสุริยานันท์   ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๑.๑๔  ว่าที่ ร.ต.หญิง เพียงใจ  เสือเอก   เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  มีมติให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา  ประกอบการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณให้กองทุนพัฒนานักศึกษา  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๒.๑  ควรจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน
พัฒนานักศึกษา  เพื่อประกอบการขออนุมัติงบประมาณ  (กองทุนจะด าเนิน
กิจกรรมาอะไร  อย่างไร  พร้อมระบุจ านวนงบประมาณ)  โดยระบุจ านวน
งบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรให้ชัดเจน  ทั้งนี้  ควรผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณก่อนจึงจะขอ
บรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ 
         ๑๒.๒  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนา
นักศึกษา  ข้อ  ๑๐ (๑๑)  คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามีอ านาจ
หน้าที่  “รายงานผลการด าเนินงานและรายรับรายจ่ายต่อมหาวิทยาลัย”       
เห็นควรให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย  อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง   
         ๑๒.๓  ควรเร่งรัดการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนานักศึกษา  เช่น  การให้เงินรางวัลนักศึกษาด าเนินการอย่างไร    
ปีละกี่ครั้ง  การเลือกบริษัทคุ้มครองอุบัติเหตุมีการด าเนินการอย่างไร  และ
การด าเนินการอื่น ๆ   ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา   
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒          
รวมจ านวน ทั้งสิ้น  ๑๙  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๑๒  คน  ระดับ
ปริญญาโท  จ านวน  ๖  คน  และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  คน  ทั้งนี้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓   ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ให้มีผลตั้งแต่วันที่   ๒๒  
พฤศจิกายน   ๒๕๖๒   และวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
         ๑๔.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐   
         ๑๔.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (หลักสูตร  ๔  ปี)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง  ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๖๓   
 ๑๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
         หลักสูตรควรปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและ
ก้าวทันสถานการณ์โลก  นักศึกษาต้องเข้าถึงข้อมูลระบบการขนส่งที่มีอยู่จริง
ในปัจจุบัน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 ๑๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
๒๕๖๓   และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
         ๑๗.๑  คณะกรรมการมีข้อสังเกต  ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ของหลั กสู ตร  (Hospitality and Hotel management)  เนื่ องจาก  
มหาวิทยาลัยอื่น  หลายแห่ง  จะใช้  Service Industry Management   
         ๑๗.๒  หลักสูตรควรตระหนักเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
ให้นักศึกษามีงานท า  ควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมในหลายระดับ  
เช่น  โรงแรมบนเรือส าคัญ  โรงแรมระดับ  ๒  ดาว  รีสอร์ท  หรือโฮมสเตย์  หรือ
เรื่องธุรกิจบริการอื่น  ๆ เช่น  เรื่องการจัดเวดดิ้งการแต่งงาน  ร้านอาหาร       
ร้านกาแฟ  เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้   
         ๑๗.๓  ควรร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน  สระแก้ว  ในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตรองรับเขตการค้าชายแดน   
 ๑๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
                  ๑๘.๑  หลักสูตรควรท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  กับ
สาธารณสุขจังหวัด  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกงานในศูนย์บริการสุขภาพ  หรือโรงพยาบาลของท้องถิ่น 
         ๑๘.๒  ควรมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร        
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สระแก้ว  และคณะควรวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ในระดับปริญญาโท 
 ๑๙.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
         ๑๙.๑  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ควร
เพิ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร 
 
 
 



๔ 

  

         ๑๙.๒  รายวิชาธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการใหม่  ควรให้
นักศึกษามีความรู้ในเรื่องห่วงโซ่แห่งคุณค่า  (Value Chain)  ตั้งแต่การขนส่ง
และจัดเก็บวัตถุดิบ  การผลิตสินค้าหรือบริการ  การขนส่งและจัดเก็บสินค้า  
การตลาดและการขาย  ตลอดจนการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย 
         ๑๙.๓  ควรเพิ่มการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในปี  ๓       
ภาคการศึกษาที่  ๒  เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อน  แล้ว
จึงให้ฝึกประสบการณ์  ในปี  ๔   
         ๑๙.๔  มหาวิทยาลัยควรน าผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  เช่น      
ไส้กรอกเวียนนา  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๒๐.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้   
         ๒๐.๑  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร  และเรื่องเครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ๒๐.๒  หลักสูตรควรประสานงานกับสภาอุตสาหกรรม  จังหวัด
ปทุมธานี  เพื่อด าเนินการท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  กับสถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม  ร่วมมือกันจัดการศึกษา  โดยส่งนักศึกษาเข้า
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  จะได้มีโอกาสฝึกใช้เครื่องมือ  เครื่องจักที่
มีความทันสมัย 
         ๒๐.๓  เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานกับ
เครื่องมือ  เครื่องจักรที่ทันสมัยหลักสูตรควรปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยให้นักศึกษาไปเรียนที่สถานประกอบการในบางวัน 
 
 
 
 
  
 
                      
 
  
  
  
  


