รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการมาครบองคประชุมแลว ประธานฯ ไดกลาว
เปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
-ไมม-ี
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานวิชาการ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
พุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ไปแลวนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเรียบรอยแลว จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารรายงานการประชุมที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมม-ี
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4.1 พิจารณาการเปดหลักสูตรใหม จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ค อมพิว เตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
2) หลักสูต รรัฐศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ชารัฐศาสตร (หลั กสู ตรใหม พ.ศ. 2561) สั งกั ด
มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร
ฯลฯ
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร
ตามหนังสือ มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ที่ ศธ 0523.1.10.5/517 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขอสงเลม (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ตามที่สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน ไดตรวจสอบและมี
ขอเสนอแนะใหป รับแกไขเลม (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ใน
ประเด็นตา ง ๆ ซึ่งหลักสูตรไดปรับแก ตามขอเสนอแนะเปนที่เ รี ยบร อย ทั้ งนี้ หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
แลว มีมติใหถอนเรื่องการขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในการ
ประชุมครั้งถัดไปนั้น
ในการนี้ สํ า นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการได ต รวจสอบการปรั บ แก ไ ขตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เปนที่เรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบมาพรอม
นี้ และผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
1) ที่ป ระชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ วั นที่ 17 มกราคม
2561 พิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิง
บู ร ณาการ (หลั ก สูต รใหม พ.ศ. 2561) สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ – ชุ ม พร และให นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับ
2) และจะนํา เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุม ครั้งที่
4/2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 (อยูระหวางการรอผลการพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปดหลักสูตร)
จึ ง ขอนํา เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ต อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ด ังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้
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มติที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติใ หความเห็ นชอบการขอเป ดหลักสูตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร และให
นําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะให
ปรับแกไขเพิ่มเติม ในประเด็น ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะในภาพรวม ใหแกทุกหลักสูตรนําไปปรับปรุงและเพิ่มเติม ดังนี้
1. อาจารย ผูรับ ผิดชอบหลัก สูตร และอาจารยป ระจํ า หลั กสู ตร ให ตรวจสอบ ประวัติแ ละ
ผลงานทางวิชาการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรณีที่คุณสมบัติ ไมเปนไปตามเกณฑฯ ใหหลักสูตร
ระบุแผนการพัฒนาอาจารยใหชัดเจน
2. การพัฒนาอาจารย ใหเนน ทางดา นภาษา / ความรว มมื อภาครัฐ -ภาคเอกชน (Public
Private Partnership, PPP) / การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) / และ การไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเองทุก ๆ ป
ตลอดระยะเวลาของแตละหลักสูตร
3. นักศึกษา ตองมีแนวทางการพัฒนา - ดานภาษา / ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติและงาน
จริงจากสถานประกอบการ (Public Private Partnership, PPP) – การฝกงาน - สหกิจศึกษา)
4. วิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ขอแบงใหชัดเจน คือ
4.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป GE (General Education)
4.2 รายวิชาในกลุมวิชาแกน (Foundation course)
4.3 รายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะ (Professional course) ซึ่งควรจะชัดเจนและเนนการ
ปฏิบั ติ - การมีเพื่อนรวมงาน (Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง
จากเอกชน – การเขาฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ขอเสนอแนะ เพื่อใหแกไขเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร ใหเนนการทองเที่ยว
ทางทะเลและแหลงทองเที่ยวดานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
2. เปาหมายของหลักสูตร : สรางคน 1. สามารถบริหารจัดการธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งการ
นําเขา (In-bound) และ การสงออก (Out-bound) 2. สามารถวางแผน พัฒนา สรางแบรนดแหลงทองเที่ยว
เนนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3. สามารถสรางเครือขาย (Connection) วงจรธุรกิจ ทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ (การเดินทาง-ที่พัก-แหลงทองเที่ยว) สามารถบูรณาการความรู (Knowledge) และเครือขาย การ
ขนสง (Transportation) 4. ความสามารถดานภาษา
3. หลักสูตรทองเที่ยว เวลาเรียนตองเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ (Learning by Doing)
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใหญมากในโลกนี้
4. หลักสูตร ควรจะตองมีองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
องคประกอบที่ 2 รายวิชาพื้นฐานทั่วไป (Generic Foundation Course) พื้นฐานดาน
การทองเที่ยว มีการบูรณาการรายวิชา (Integrate) อยางไร รายวิชาอะไรบาง
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ตลอดจนอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรเปนการเรียนการสอน
ในรูปแบบของ โครงงานเปนฐาน (Project Base) ควรเนนการทํางานกลุม หรือ เนนการเรียนการสอนรูปแบบ
โครงการ หลักสูตรจะบริหารจัดการอยางไร ทําอยางไรใหนักศึกษามีทักษะ (Skill) และควรหาเพื่อนรวมงาน
(Partner) มาชวยสอน เชน ความรวมมือกับเอกชน เรียนรูจากการทํางานจริง
องคประกอบที่ 4 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเปนการเรียนการ
สอนในรูปแบบของโครงงานเปนฐาน (Project Base) เหมือนกัน ทําอยางไรจะทําใหนักศึกษาสามารถมีรายได
ระหวางเรียนและสําเร็จการศึกษา หรือ หาเงินได
องคประกอบที่ 5 สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) เปนเรื่องสําคัญมาก ทักษะ
การทํางาน (Working Skill) การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน เปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาทักษะให
นักศึกษา มีโอกาสการเขาสูตลาดแรงงาน (Employment Opportunity)
5. หลักการ ควรเน นให นัก ศึกษามีง านทํา จุ ดเน นที่ ห ลั กสู ต รจะต อ งสร างนั ก ศึกษาให มี
คุณภาพ ดังนี้
1) มี ทั ก ษะทางดา นภาษาครบ ทั้ ง ด า นการพู ด การฟ ง การอ า น การเขี ย น และการ
วิเคราะห
2) ควรเนนการผลิตรวมกับภาคเอกชน (การสงนักศึกษาไปทํางานในภาคฤดูรอน ควรให
นักศึกษาฝกงานในหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน) ใหเนนความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public
Private Partnership, PPP) และ การสงเสริมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดยใหอาจารยและนักศึกษามีโอกาสเขาถึงความรู ทักษะ
ประสบการณ โจทยปญหา ภายนอกมหาวิทยาลัย ในภาคธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานของรัฐ และองคกรใน
ตางประเทศ
6. หลักสูตรการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรจัดรายวิ ชาในโครงสรางหลักสู ตร ควรจัด
กลุมใหม ใหสอดคลองกับรายวิชาพื้นฐานรายวิชาชีพ และ รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตร ขาดรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ความเปนผูประกอบการ การบริหารธุรกิจ บัญชีธุรกิจ ขอมูลแหลงทองเที่ยวเนนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ทรัพยากรชายฝง ปลาสวยงาม ปะการัง กีฬาทางทะเล ประวัติศาสตรการทองเที่ยวของไทยและของโลก ความรู
เกี่ ย วกั บ ภั ยพิบัติ ทางทะเล รายวิชาเหลานี้ ไมมีในวิชาพื้น ฐาน (กลุม วิ ช าพื้ นฐานวิ ช าชี พ ) ของหลั กสูตรการ
ทอ งเที่ยวเชิ งบูรณาการ จะตองปรับ ปรุงรายวิชาในกลุมวิช าเฉพาะบั งคับ โดยให มีก ารบูร ณาการรายวิช า
(Integrate) ใหม โดยกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใหเพิ่มทางรายวิชาพื้นฐานที่แนะนําไป เพื่อไมใหหนวยกิตเพิ่ม
มากจนเกิน จึงควรปรับรายวิชาใหม และเพื่อใหเปนไปตามจุดเนนของหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทรัพยากรชายฝง ในกลุมวิชาเฉพาะบังคับ ดวย
7. รองประธานกรรมการไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือ กลุมผูประกอบการ โดยเปนหลักสูตร
ปฏิบัติการรวมกับภาคเอกชน หลักสูตรปฏิ บัติการ บุคคลภายนอกจะมีความเชี่ยวชาญ สามารถเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรได โดยสามารถรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ได หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)

-68. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 4 สรุ ป ขั้ น ตอนการเสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ข อ 6 สภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น
ในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 มีนาคม 2561
9. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 6 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 6 สถานภาพของ
หลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ให เ พิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ดั ง นี้ ข อ 6.7 สภามหาวิ ท ยาลั ย
ให ค วามเห็ น ชอบ/อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให เ พิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ ข องการประชุ ม เป น ในการประชุ ม ครั้งที่
3/2561 วันที่ 25 มีนาคม 2561
10. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 2 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 8 อาชีพที่สามารถ
ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ใหปรับแกไขใหม ควรเนนการประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูใหนักศึกษาเขามาเรียน
11. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 3 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป ขอ 9 ชื่อ ตําแหนงและ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทาง
วิช าการในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิ ชาการจะตองเปนงานวิ จัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร และกรณีที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติ
แนบทายระบุวา อยูระหวางดําเนินการ ใหเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิ ชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
12. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 3-9 หมวดที่ 1 ขอมู ลทั่ วไป ขอ 11-ขอ 13 ให
ตรวจสอบการเขียนในขอ 11-ขอ 13 ใหม ทั้งนี้ ขาดเรื่องความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private
Partnership, PPP) ทั้งในและตางประเทศ ตองคิด “ผูรวมผลิต”การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือ กลุมผูประกอบการ โดยเปนหลักสูตรปฏิบัติการรวมกับภาคเอกชน หลักสูตรปฏิบัติการ บุคคลภายนอกจะ
มีความเชี่ยวชาญ สามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
13. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 11-12 หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ขอ 2
แผนพัฒนาปรับปรุง ใหเพิ่มเติม ขอ 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 ตัวบงชี้ ใหเพิ่มเติมให
สมบูรณ โดยใหมีประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 1) การทองเที่ยวควรเนนดานนานาชาติ (Internationalization) 2)
คุณภาพอาจารย 3) ฉันทะนักศึกษา 4) เครือขาย 5) การเรียนรูผานการปฏิบัติ (Learning by Doing) 6) ดาน
ภาษา (Language) 7) ความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP) 8) กระแส
โลกาภิวัฒน (Globalization) 9) นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Exchange) 10) การสงเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) 11) การ
พัฒนาอาจารย (Staff Development) ควรไปพัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเอง ทุ ก ๆ ปตลอด
ระยะเวลาของแตละหลักสูตร
14. เลม รายละเอีย ดหลั กสู ต ร มคอ. 2 หน า 13 หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหตรวจสอบการเขียนปญหาของ
นักศึกษาใหมทั้ง โดยใหนําประเด็นของปญหาของนักศึกษา (อายุ 18 ป) ในศตวรรษที่ 21 มีปญหาอะไร ควรทํา
การวิจัยขอมูลทางสังคมศาสตร ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใหเปลี่ยนการเขียนใหม

-715. เลม รายละเอีย ดหลั กสู ต ร มคอ. 2 หน า 14 หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ขอ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ให
ปรั บ แก ไ ขจํ า นวนรั บ นั ก ศึก ษา จากเดิ ม 40 คน เป น 50 คน ควรพิ จ ารณาในเรื่ อ ง จํ า นวนของอาจารย
ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก (Facilitation) โอกาส (Opportunity) และการจ า งงาน
(Employment) รวมทั้งความคุมทุนของการบริหารจัดการของหลักสูตร
16. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 19-24 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ใหตรวจสอบรายวิชาในโครงสรางหลักสู ตรรายวิชาใด เปนรายวิ ชา
พื้นฐานทั่วไป (Generic Foundation Course) และรายวิชาใดเปนรายวิชาสําหรับวิชาเอก (Professional
Foundation Course) ใหจัดหมวดหมูของรายวิชาตามความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใหปรับบางรายวิชาใน
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ใหอยูในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใหเหมาะสม ทั้งนี้ ในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใหเพิ่มเติม
รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป น ผู ป ระกอบการ การบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ญ ชี ธุ ร กิ จ ข อ มู ล แหล ง ท อ งเที่ ย วเน น
ทรั พยากรธรรมชาติ ทางทะเล ทรัพยากรชายฝง ปลาสวยงาม ปะการั ง กี ฬาทางทะเล ประวั ติศาสตร การ
ทองเที่ยวของไทยและของโลก ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางทะเล
17. เลม รายละเอีย ดหลักสู ตร มคอ. 2 หน า 33 หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะเลือก ขอ 2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ
ใหกําหนดเงื่อนไขของการเลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศใหชัดเจน โดยกําหนดใหเลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง
เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษอีก 1 ภาษา
18. เลม รายละเอีย ดหลั กสู ต ร มคอ. 2 หน า 24 หมวดที่ 3 ระบบการจั ดการศึก ษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาสหกิจศึกษา ควรปรับเพิ่มเปน 9 หนวยกิต
19. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 75-78 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.1 อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ขอ 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน และขอ 3.2.4 อาจารยพิเศษ
ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทาง
วิชาการ ในรอบระยะเวลา 5 ป คือ ตั้งแตป 2557 – ป 2561 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร และกรณีที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ระบุในเอกสารประวัติ
แนบทายระบุวา อยูระหวางดําเนินการ ใหเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิ ชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
20. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 76-78 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หัวขอ 3.2 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย ขอ 3.2.2 อาจารย
ประจําหลักสูตร ขอ 3.2.3 อาจารยผูสอน ขอใหระบุเฉพาะอาจารย ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ กับ หลักสูตร
เทานั้น
21. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 82-85 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตมีความเหมือนหรือแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยางไร

-8บัณฑิตของหลักสูตรมีความแตกตาง จุดเดน และคุณลักษณะพิเศษอยางไรบางสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางไร คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่หลักสูตรไดกําหนดไว มีการกําหนดตัวบงชี้ที่
สามารถวัดคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตได และใหปรับเพิ่มเติมในประเด็นตามมติ ขอ 2
22. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 103 หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา ไมมีขอเสนอแนะ
23. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 105 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ใหเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับการรับอาจารยใหม แผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร อาจารยที่อยูมาเกิน 5 ป จะทําอยางไร
อาจารยที่เขามาใหม จะพัฒนาอยางไร ควรเชิญผูรูมาใหความรูในหลักสูตร (Staff Development) ควรไป
พัฒนาหรือปรับปรุง (Brush up) ตนเอง ทุก ๆ ปตลอดระยะเวลาของแตละหลักสูตร การสงเสริมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานรวมภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)
24. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 106 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ให
เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาอาจารยในหลักสูตร คุณภาพอาจารย คุณภาพหองปฏิบัติการ-อุปกรณ
เครือขายการผลิต เครือขายการผลิตบัณฑิต บัณฑิต การจางงาน (Employment)
25. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 121 หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการ
ดําเนินการของหลักสูตร ไมมีขอเสนอแนะ
26. เลมรายละเอียดหลักสูตร มคอ. 2 หนา 141-155 เอกสารแนบ 2 ใหตรวจสอบประวัติและ
ผลงานการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการตองเปนผลงานทางวิชาการในรอบระยะเวลา 5
ป คือ ตั้งแตป 2556 – ป 2560 ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการจะตองเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และกรณีที่
ผลงานทางวิช าการของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสู ตร ที่ร ะบุในเอกสารประวัติแนบทายระบุว า อยู ระหวาง
ดําเนินการ ใหเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
ขอใหตรวจสอบผลงานทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิ ชาการ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีที่ ไมมีผลงานทาง
วิชาการ ขอใหเขียนแผนการพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน
27. ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารหลักสูตร ใหถูกตองตามแบบฟอรมรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2) กรณีที่หลักสูตรไดตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หากพบขอผิดพลาดนอกเหนือจากขอเสนอแนะตามมติที่
ประชุมขอใหดําเนินการแกไขใหถูกตองดวย
โปรดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 และสง
เอกสารหลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลว และแบบรายงานขอมูลหลักสูตรตามแบบที่ สกอ. กําหนด (มคอ.02) ตาม
แบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด และซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.docx
และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf จํานวน 1 แผน ตอ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนําเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป
ฯลฯ
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
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