
  
 

 

  

 

 
 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมานั้น  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  นายก
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้ นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี        
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้  เมื่อวันที่   ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
คณบดี  ไปติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดสระแก้ว  โดยได้รับ
เกียรติจากนายศานิตย์   นาคสุขศรี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงพื้นที่กับคณะกรรมการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุพจน์  
ทรายแก้ว  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  
ธนานันต์  รองอธิการบดี  และรองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  
รองอธิการบดี  ในครั้งนี้ได้ไปพบและประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ  ๓  
หน่วยงาน  และลงพื้นที่  ๑  ชุมชน  ได้แก่  ๑)  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
คณะกรรมการและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้หารือวิธีการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกัน  โดยจะน าข้อมูลของวิทยาลัยชุมชนมาเป็นพื้นฐานในการจัด
รายวิชา  เพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนได้มี
โอกาสมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  และจัดท าหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนของ
ท้องถิ่นได้พัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ  และน าองค์ความรู้จากการ
ประกอบอาชีพมาเทียบโอนหน่วยกิตให้ได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น  ๒) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.) โดยการประชุมร่วมกับรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  และคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ อบจ.
ยินดีที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อยกระดับ
การศึกษาของประชาชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องร่วมท าแผนปฏิบัติราชการ
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป  ๓) การเข้าพบผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระแก้ว  ท าให้ทราบว่าปัญหาส าคัญอันหนึ่งของคนใน
จังหวัดสระแก้ว  คือ  ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์เรื่องที่ดิน  จะเป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ  ร่วมกัน  และได้ลงพื้นที่
พบชาวบ้านที่หมู่บา้นหวยชัน  ชาวบ้านมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกัน  พร้อม
รับการพัฒนา  มหาวิทยาลัยจะเข้าไปศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่
ร่วมกัน  โดยสรุปทุกหน่วยงานยินดีและพร้อมที่จะท างานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  ฝากคณะผู้บริหารที่จะต่อยอดความคิดการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป   
  และมอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์  เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  โดยมมีติ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการพิจารณา  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการด าเนินงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่   ๑๑/๒๕๖๑  เรื่อง  การน าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยจากรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๙  ไปด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐   และ
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๑.๑  ประเด็นข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย
ควรรายงานรายละเอียดผลส าเร็จของการด าเนินงานระยะเวลา  ๑ ปีที่ผ่านมา    
มีผลการด าเนินงานที่ส าเร็จอย่างไร 
      ๑.๒  เรื่องการท างานวิจัย  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัย  การด าเนินงานแต่ละอย่างต้องมีงานวิจัยรองรับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ต้องสร้างนักวิจัยให้มีการท างานอย่างจริงจัง  
ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 ๒.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๒.๑  มหาวิทยาลัยควรน าผลการประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      ๒.๒  ในปีต่อไปควรมีการตั้งเป้าหมายการด าเนินงานตามกรอบ
การประเมินแต่ละดัชนี  เพื่อให้มีผลงานที่เด่นและดีขึ้น  ทั้งนี้ต้องเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ค่าเป้าหมาย  และกระบวนการด าเนินงานที่ต้องการให้เกิดผล
งานที่ดีขึ้น  ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบ  เพื่อการมีส่วนร่วมและ
น าสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๓.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ   การด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
น ามติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ 
วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

   
๒๕๖๐ 

ฉบับท่ี ๗๓ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 

 

 



๒ 

  

 
 ๔.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  การด าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
และการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 ๕.  สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานการปิดหลักสูตร          
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  ขณะนี้
นักศึกษารายสุดท้ายได้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  จึงถือว่าเป็นการปิดหลักสูตร
โดยสมบูรณ์ 
 ๖.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวน  ๖  คน  ดังนี ้
      ๖.๑  ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      ๖.๒  ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๓  ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์  ทัดศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๔  ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๕  ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล  อรรถมานะ  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๖.๖  รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  เลขานุการ 
 ๗.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ/วิทยาลัย  และระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๐  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๗.๑  มหาวิทยาลัย  คณะ  และหน่วยงานต่างๆ ต้องน า
ข้อเสนอแนะในภาพรวมจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ไปศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาด าเนินการ
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
      ๗.๒   ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  (ร้อยละ  ๒๖.๗๘)                     
ต้องพยายามเร่งด าเนินการ  สนับสนุนให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่ง               
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น  และควรมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้ถึง     
ร้อยละ  ๕๐   
      ๗.๓  คณะกรรมการมีข้อสังเกต  ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  เงินสนับสนุน
งานวิจัย  และงานสร้างสรรค์  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีผลการด าเนินงาน
เป็นศูนย์ (๐)  มหาวิทยาลัยควรก ากับดูแลกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้เกิด  
ผลงานตามภารกิจ 
  ๘.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้ 
      ๘.๑   การน าเสนอแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพในโอกาส
ต่อไป  ให้น าเสนอให้เห็นความแตกต่างจากแผนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  
มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างไร  มีแผนด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน  หรือพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งอย่างไร 
 
 
 
 

 
      ๘.๒   งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  ควรประสานงานกับคณะ
ในการน าข้อเสนอแนะทุกองค์ประกอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ไปพิจารณาด าเนินการโดยก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
และวิธีที่จะด าเนินการในแต่ละประเด็นข้อเสนอแนะให้ชัดเจน  เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      ๘.๓  สิ่งที่มหาวิทยาลัยและคณะจะด าเนินการในปีต่อไป  ควร
แสดงให้เห็นจุดเด่น  หรือต้องแสดงความเป็นพิเศษ  ไม่เหมือนปีที่ผ่าน ๆ  มา 
 ๙.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  การก าหนดกรอบต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการ  จ านวน  ๗๗  อัตรา   และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย     
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มหาวิทยาลัยควรมีแผนก าหนดกรอบต าแหน่ง       
ในภาพรวมที่ชัดเจน  จากจ านวนกรอบอัตราก าลังของงพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด  มหาวิทยาลัยต้องการให้มีพนักงานในแต่ละระดับต าแหน่ง  
(ปฏิบัติการ  ช านาญการ  ช านาญการพิเศษ)  จ านวนเท่าใด จะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  
 ๑๐.   สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  ปริญญาบัตรนักศึกษาเต็มเวลา
จันทร์ – ศุกร์  และนักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์ – อาทิตย์  ที่เรียนครบตาม
หลักสูตรและมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
จ านวนทั้งสิ้น  ๑๕๘  คน  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๕๙  คน  ให้มีผลตั้งแต่
วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  ๙๓  คน  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑  ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน  
และระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๕  คน  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๗  สิงหาคม  
๒๕๖๑  และวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑   
 ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ. ๐๘)  จ านวน  ๕  หลักสูตร  ดังนี้   
        ๑๑.๑  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
        ๑๑.๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์        
(๕ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
        ๑๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
        ๑๑.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
        ๑๑.๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา            
การบริหารธุรกิจ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
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 ๑๒.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้   
         ๑๒.๑  ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ให้สังคมได้รับรู้
ลักษณะ  จุดเด่น  และความส าคัญของหลักสูตร 
         ๑๒.๒  ควรเพิ่มรายวิชาการวิจัย  และจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในเรื่องการวิเคราะห์  สังเคราะห์  จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
เมื่อออกไปท างานในสถานการณ์จริง 
 ๑๓.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ดังนี้   
         ๑๓.๑  ควรประสานงานและท าความร่วมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด  จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         ๑๓.๒  การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร  ต้องสร้างนักศึกษาให้
เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์  วิจารณ์  แยกแยะประเด็น  เป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์  สามารถเสนอแนวคิดใหม่  ๆ ปรับปรุงพัฒนาให้เกิด       
สิ่งใหม ่ๆ  ได้  จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานกับชุมชน 
  ๑๔.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และมอบหมายรองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  
รองอธิการบดี  ก ากับดูแลการปรับปรุงแก้ไข  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป   ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย        
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
         ๑๔.๑  ควรทบทวน  และตรวจสอบการก าหนดชื่อภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรให้มีความถูกต้อง    
         ๑๔.๒  ข้อ  ๕.๖  การให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ควรเพิ่มเติมข้อความ  “กรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนและจ านวนหน่วยกิต    
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  แต่มีผลการเรียน
และจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
นักศึกษามีสิทธิขอรับอนุปริญญาบัตรได้”   
         ๑๔.๓  ควรทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา    
         ๑๔.๔  ควรทบทวนหลักคิดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
จะเป็นหลักสูตรสุขภาพและความงามหรือเป็นหลักสูตรความงามและสุขภาพ  
ต้องมีความชัดเจน  เพราะจะส่งผลถึงการจัดรายวิชาและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  หลักสูตรต้องมีจุดเด่น  มีเอกลักษณ์ด้านสุขภาพและความงาม   
         ๑๔.๕  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรมีจ านวนมาก  (๑๓๒           
หน่วยกิต)  ควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้มีความเหมาะสม 
         ๑๔.๗๖ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะต่อการจัดรายวิชา  และ
การเขียนค าอธิบายรายวิชา  ดังนี้ 
    -  ควรตรวจสอบและปรับปรุงการเขียนค าอธิบาย
รายวิชา  ให้เป็นไปตามหลักการของการเขียนค าอธิบายรายวิชา  
 
 
 
 

     
    -  ควรเพิ่มรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพความงาม  
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสุขภาพความงาม  กฎหมายแรงงาน  
ประกันสังคม  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พร้อมที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพได้ 
         ๑๔.๘  หลักสูตรต้องทบทวนหลักคิดในเรื่องความงาม           
ต้องประกอบไปด้วยเรื่องของจิตใจ  ต้องจิตใจงาม  สุขภาพ  บุคลิกภาพ  
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ  และต้องมีเรื่องศิลปะดนตรี  ควรจัดกลุ่มในเรื่อง
ความงามให้มีความชัดเจน  ต้องคิดถึงองค์ประกอบของสุขภาพความงาม     
ควรปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความชัดเจนในเรื่องของความงาม 
         ๑๔.๙  การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความงามต้องมี
ลักษณะพิเศษ  การจัดรายวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Block Course  ต้องมีความชัดเจน 
         ๑๔.๑๐  กระบวนการเรียนการสอนที่จะให้นักศึกษาสามารถ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน  ต้องมีความชัดเจน  ประเมินผลได้  เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการตลาดของหลักสูตรต่อไป 
         ๑๔.๑๑  หลักสูตรต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ของผู้ เรียน            
จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองเรื่องของอาชีพในศตวรรษที่  
๒๑  ต้องพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติในระยะเวลา  ๔  ปี   
         ๑๔.๑๒  ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้สังคมได้รับรู้ 
   ๑๕.  สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และมอบหมายรองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  
รองอธิการบดี  ก ากับดูแลการปรับปรุงแก้ไข  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป   ทั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
         ๑๕.๑  การจัดท าร่างหลักสูตรดีมาก  แต่ต้องเพิ่มเนื้อหา
รายวิชาในเรื่องสุขภาพอนามัยให้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับมนุษย์  ชุมชน  สังคม
และท้องถิ่น 
         ๑๕.๒   คณะสาธารณสุขศาสตร์  ควรก าหนดเป้าหมายของ
หลักสูตรให้ชัดเจน   แต่ละหลักสูตรต้องมีความแตกต่างกันมีลักษณะเด่น
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้จะได้ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
   
 
 
     
 
 
 
  
   
 
 
   


