
บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 48044
ท่ี วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2559
เรื่อง แจงมตกิารประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2559
เรียน อธิการบดี

ตามท่ีไดมีการประชมุคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.
2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย
ท่ีประชุมมีมติในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

1. เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี 7/2559 วาระท่ี 3.2 ผลการประเมินผล
ทางวิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (วาระ 1.1)

มติท่ีประชุม รับทราบและรวมยินดีกับผูท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 ราย ไดแก
นางอัญชลี นิลสุวรรณ  และนางสาวสุกัญญา ตั้งประเสริฐ ซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และมอบหมายใหฝายเลขานุการ รวบรวมสถิติผูท่ีไดรับการแตงตั้งระดับ ผศ. รศ. ศ. ท่ีเคย
อนุมัติไปและนําเสนอใหคณะกรรมการสภาวิชาการทราบในครั้งตอไป

2. เรื่อง แตงตั้งผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแทนอาจารยณัฐพล
ชุมวรฐายี ท่ีเสียชีวิต (วาระ 1.2)

มติท่ีประชุม รับทราบและรวมยินดีกับอาจารยสันติเสิศ เพ็ชรอาภรณ ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. เรื่อง พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1
ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 1 ราย (2) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 1 ราย รวมเปน 2 ราย (วาระ 4.1)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพ่ือทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 รวมท้ังหมด 2 รายประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน
1 รายคือ ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 ราย
คือนางสาวภวดี  ศรีสุนาค

4. เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการฝกหัดครู
จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556 และ
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สายการบิน ฉบับป พ.ศ. 2557 (วาระ 4.2)

มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
และวิทยาลัยนานาชาติพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 ท้ังนี้ใหคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ใหคณบดีคณะ/วิทยาลัย และผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กํากับดูแลคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง เม่ือมีการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) อยางเครงครัดดวย
เพ่ือไมใหเกิดปญหาตอการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา
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2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ใหเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด
3. แจงไปยังคณะ/วิทยาลัย และผูเก่ียวของทราบ และถือปฏิบัติดวย
4. เม่ืออนุมัติ สมอ.08 เรียบรอยแลว ใหระบุวันท่ีบังคับใช เพราะมีผลตอการประกัน

คุณภาพการศึกษา
5. เม่ือแกไขปรับปรุงตามขอแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการแลว ใหนําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ และพรอมนําสง สกอ.ตอไป

5. เรื่อง พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559 (วาระ 4.3)
มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559 โดยมีเงื่อนไขใหแกไขปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการแจงไวในเลม ดังนี้

1. หนา 2 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา แกไขดังนี้
ขอ 8.1 “ผูประกอบการธุรกิจและคาปลีก” ใหปรับใหม ความหมาย

คอนขางกวางเกินไป
ขอ 8.2.1-8.2.7 ควรปรับใหตรงกับโครงสรางหลักสูตรท่ีตองการผลิต

บุคลากรออกไปเปนแบบไหน
2. หนา 3 ขอ 9 ชื่อสกุล ตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร แกไขดังนี้
แกไขลําดับ 3 นายอรรถพร พฤทธิพงษ เพ่ิมเติมคุณวุฒิการศึกษา เดิม

“M.I.B. (Master of International)” เปน “M.I.B. (Master of International Business)” และเพ่ิม
คุณวุฒิ Cert.3 in e-Business Sterling College, Australia, 2006

3. หนา 4 ขอ 11 สถานการณภายนอก.... ใหเพ่ิมมุมมองในอนาคต ยุคติจิตอล
การบูรณาการ การพัฒนา จะพัฒนาอะไร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ 12 เพ่ิมรายละเอียดลงในขอ 11.1
11.2 ดวย

4. หนา 8 ปรับแกขอ 1.1 ปรัชญา ดังนี้ เดิม “สรางสรรคปญญา บูรณาการศาสตร
สากล พัฒนาชุมชนและทองถ่ินดวยธุรกิจคาปลีก” เปน “สรางสรรคปญญา บูรณาการศาสตรสากล พัฒนา
ธุรกิจชุมชนและทองถ่ินดวยธุรกิจคาปลีก” และหรือดูตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

ปรับแกขอ 1.2 ความสําคัญ ใหบอกเหตุผลท่ีจัดทําหลักสูตรนี้ ใหชัดเจน
ปรับแกขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
1.3.1 เดิม “ใหมีความรู ทักษะ และความสามารถท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐานและตรงกับความตองการของธุรกิจคาปลีก และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก รวมท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ีตองการของสังคมโดยเนนใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง”
เปน “มีความรู ทักษะ และความสามารถท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของธุรกิจคาปลีก
และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการอ่ืนๆ ตามความตองการของสังคม”

1.3.2 เดิม “ใหมีความสามารถในการใชความรูไปประยุกตใชในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก” เปน “มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ใชความรูไป
ประยุกตใชในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก โดยเนนใหนักศึกษาเรียนรูจาก
ประสบการณจริง”
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1.3.3 เดิม “ใหมีคุณธรรม มีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชความรู
ดานภาษาในการฟงพูด อานและเขียนได รวมท้ังสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางดี”
เปน “มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชความรูดาน
ภาษาตางประเทศในการฟงพูด อานและเขียนได รวมท้ังสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได
อยางด”ี

ท้ังนี้ รายวิชาในโครงสรางหลักสูตรตองรองรับวัตถุประสงคของหลักสูตรได
5. หนา 10 ในตาราง ตัวบงชี้/หลักฐาน ขอ 1.ใหเพ่ิมจํานวนชั่วโมงการอบรมของ

อาจารยตอป เขาไปดวย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอาจารย
6. หนา 13 ปรับแกขอ 1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปน “กลุมวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เพ่ือใหตรงกับหนา 14
ปรับแกขอ 1.1.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา เปน “กลุมวิชาสหวิทยาการ”

เพ่ือใหตรงกับหนา 14
ปรับแกขอ 2.3.1 บังคับเรียน เปน “วิชาบังคับเรียน”
ปรับแกขอ 2.3.2 เลือกเรียน เปน “วิชาเลือกเรียน”

7. หนา 14 ปรับแกขอ 1.1.1 กลุมวิชาภาษา ใหตัดรหัสวิชา 0010101 ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) เนื่องจากพิมพซ้ํา

8. หนา 18 ปรับแกรายวิชา 3611101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 1 2(0-90-0) เปน “3611101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 1 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3611201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 2 2(0-90-0) เปน “3611201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 2 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3612101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 3 2(0-90-0) เปน “3612101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 3 2(90)”

9. หนา 19 ปรับแกรายวิชา 3612201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 4 2(0-90-0) เปน “3612201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 4 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3613101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 5 2(0-90-0) เปน “3613101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 5 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3613201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 6 2(0-90-0) เปน “3613201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 6 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3614101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก 7 2(0-90-0) เปน “3614101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 7 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3614201 สหกิจศึกษาดานการจัดการธุรกิจคาปลีก
6(0-270-0) เปน “3614201 สหกิจศึกษาดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 6(270)”

9. หนา 20-23 ปรับแกขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ใหปรับรูปแบบใหเมือนกันทุกหนาท่ี
ปรากฏ

10. หนา 38 ปรับแกรายวิชา 3612105 การจัดการคลังสินคาและการกระจายสินคา
3(3-0-6) โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล บรรจุใน
คําอธิบายรายวิชาดวย
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11. หนา 39 ปรับแกรายวิชา 3612104 การจัดการจัดซื้อในธุรกิจคาปลีก 3(3-
0-6) โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล บรรจุใน
คําอธิบายรายวิชาดวย

ปรับแกรายวิชา 3611501 การจัดการระบบปฏิบัติการหนารานธุรกิจคา
ปลีก 3(3-0-6) โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล
บรรจุในคําอธิบายรายวิชาดวย

12. หนา 40 ปรับแกรายวิชา 3611503 การจัดการแฟรนไชส 3(3-0-6) โดยใหเพ่ิม
ขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล บรรจุในคําอธิบายรายวิชาดวย

ปรับแกรายวิชา 3611504 การจัดการธุรกิจคาปลีกระหวางประเทศ
3(3-0-6) โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล บรรจุใน
คําอธิบายรายวิชาดวย

13. หนา 42 ปรับแกรายวิชา 3611508 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย 3(3-
0-6) โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล บรรจุใน
คําอธิบายรายวิชาดวย

ปรับแกรายวิชา 3611509 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจ
คาปลีก 3(3-0-6) โดยใหเพ่ิมขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล
บรรจุในคําอธิบายรายวิชาดวย

14. หนา 43-46 ขอ 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ในรายวิชา
การเรียนรูปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 1-7 ในคําอธิบายรายวิชาควรระบุความแตกตาง ความเขมขน
ของรายวิชาใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจน

15. หนา 49 ปรับแกขอ 3.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ลําดับ
ท่ี 1 นางสุนันท เสรีวงษ โดยใหเพ่ิมเติมขอมูล รายละเอียดในหัวขอ ดังนี้ ขอ 5.1 เอกสารการสอน ขอ 5.2
งานวิจัย ขอ 5.3 ตํารา ขอ 5.4 บทความทางวิชาการ ขอ 5.5 รายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเพ่ิมขอมูลดวย

16. หนา 50 ปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 2 นางอรวรรณ ไชยมาตย
ขอ 5.1 เอกสารการสอน ขอ 5.2 งานวิจัย ขอ 5.3 ตํารา ขอ 5.4 บทความทางวิชาการ  ขอ 5.5 รายวิชาท่ี
รับผิดชอบ ใหเพ่ิมขอมูลดวย

17. หนา 51 ปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรลําดับท่ี 3 นายอรรถพร พฤทธิพงษ
ใหเพ่ิมเติมคุณวุฒิการศึกษาใหครบถวนและตรงกับท่ีอ่ืนๆท่ีปรากฏดวย

18. หนา 73-76 ปรับแกขอ 3.2 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูฯ ใหปรับผลการเรียนรูท้ัง 5 ดานใหตรงกับหนา 64-68 เนื่องจากจํานวนขอไมตรงกัน

สรุปภาพรวมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559

1) ใหปรับปรัชญา และวัตถุประสงคหลักสูตรใหมท้ังหมด เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

2) ใหเพ่ิมรายวิชาดานภาษาตางประเทศ อยางเชน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร เปน
รายวิชาเลือกเสรี

3) ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการซื้อขายผานสื่อออนไลน เพ่ิมเปน 2 รายวิชา
4) ควรสรางเครือขายกับสถานประกอบการ ในภาคเอกชน เพ่ือเตรียมการให

นักศึกษาเพ่ือฝกประสบการวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
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5) ควรหาจุดเดน จุดเนนของหลักสูตรนี้ เพ่ือใหแตกตางจากท่ีอ่ืน และหลักสูตรนี้
แตกตางจากหลักสูตรของ ซีพี ออลล อยางไร ระบุใหชัดเจน

6) ทุกหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาเขามาเรียนแลวกอนเปดภาคการศึกษา ควรจะมี
การปรับทัศนคตินักศึกษากอนเรียน ทุกรายวิชา เก่ียวกับการเรียน เรียนอะไร เรียนอยางไร ชอบหรือไมชอบ
เปนตน

7) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจาก ซีพี ออลล รับผิดชอบรายวิชาอะไรบางให
เพ่ิมลงไปในประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตองมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย อยางนอย 1
รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

8) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ตอง
มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

9) ใหเรียงลําดับความสําคัญของรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษาใหชัดเจน

10) การจัดแผนการศึกษา ควรจัดเปน 2 แผน กรณีท่ีไมไดเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา แตลงฝกประสบการณวิชาชีพ

11) ใหทุกหลักสูตรแปลหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ เพราะในอนาคตตองนํา
หลักสูตรลงในเว็บไซด โดยติดตอศูนยภาษา

12) ควรปรับชื่อสาขาวิชาใหมใหนาสนใจ และมีความแตกตาง
13) เม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลว กอนเขาเลมใหพิสูจนอักษรทุกหนา และนําสง

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบอีกครั้งกอนเขาเลม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝายเลขานุการจะดําเนินการแจงมติ ท่ีประชุม
ใหผูเก่ียวของทราบตอไป

(อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ)
ผูชวยเลขานุการ


