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รายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งที่ 9/2559

วันพุธที่ 17 สงิหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหดัครูไทย

ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วรากร  ไมเรยีง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย ดร.สทุธนิันทน พรหม

สุวรรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย ดร.พชิติ  ฤทธิ์จรูญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารยเกษม ชวยพนัง กรรมการผูแทนวทิยาลัยการฝกหัดครู
7. รองศาสตราจารยสุน ี โชตดิลิก กรรมการผูแทนคณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชัรนิทร  อนิทพรหม กรรมการผูแทนคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤชนนท บงึไกร กรรมการผูแทนคณะวทิยาการจัดการ
10. ผูชวยศาสตราจารยปารชิาต ิ รัตนพล กรรมการผูแทนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
11. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ
12. อาจารยสันตเิลศิ  เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
13. นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพยีร ผูชวยเลขานุการ
14. นางสาวสุนติรา  สงวนศักดิ์ ผูชวยเลขานุการ
15. นางสุชานาฎ  แวนแควน ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม(ตดิราชการ)
1. ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
1. อาจารย ดร.ชนิวงศ ศรงีาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/รวมรับฟง
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ขอเสนอแนะหลักสูตร
2. อาจารยสุบนั บัวขาว รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการ

จัดการ/ ผูนํา เสนอหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พุทธศักราช
2559

3. อาจารยวรวลัญช วุฒิ อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พุทธศักราช
2559

4. นายศุภฤกษ กัณฑพงศ นักวชิาการศกึษา

เปดประชุมเวลา 09.30 น.

รองศาสตราจารย ดร.พงศ  หรดาล ประธานการประชุมสภาวิชาการกลาวเปดประชุม
ตามระเบียบวาระที่กําหนด และมอบหมายให อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง เลขานุการสภาวิชาการ ไปพลางกอน
เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรอืง ตดิภารกิจเรงดวนและจะเขารวมประชุมในวาระเพื่อ
พจิารณา

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องมตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 3.2 ผล
การประเมนิผลทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการนําเสนอที่ประชุม เรื่องมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 3.2 ผลการประเมินผลทางวิชาการเพื่อ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการวาดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่
6/2559 เมื่อวันศุกรที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ไดพิจารณาผลการประเมินผลทาง
วิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และที่ประชุมไดมี มติอนุมัติการกําหนดตําแหนงทาง
วชิาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ไดแก
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1. นางอัญชลี  นิลสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาชีววิทยา ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. 2558

2. นางสาวสุกัญญา ตั้งประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวชิาการบรหิารธุรกิจ ผานเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และอนุมัติแตงตั้งตั้งแตวันที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทัง้นี้ ผูชวยเลขานุการสภาวชิาการรายงานตอที่ประชุมรับทราบ

ประธานที่ประชุม แจงยังคณะกรรมการสภาวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาอาจารย
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ทางสภามหาวิทยาลัยไดมีการอนุมัติทุกเดือน โดยมีการจัดอบรมรุนที่
4 ในเดือนกันยายน 2559 นี้ ที่อาคารฝกประสบการณวิชาชีพพระนครแกรนดวิว โดยรวมรุนที่
ผานการอบรมตัง้แตรุนที่ 1, 2 และ 3 เอามาสมทบไวในรุนที่ 4 เนื่องจากแตละรุนจะมกีารอบรม
ถึง 4 รอบ ตั้งแตเริ่มตนจนถึงออกมาเปนผลงาน ทางมหาวิทยาลัยไดใหความสะดวกในดาน
เอกสารคนควา โดยใหเจาหนาที่หองสมุดอํานวยความสะดวก และไดเชิญวิทยากรมาประจําให
คําปรกึษาในชวงเวลาที่ทําการอบรม

มตทิี่ประชุม รับทราบและรวมยินดกัีบผูที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 ราย ไดแก นาง
อัญชลี
นิลสุวรรณ  และนางสาวสุกัญญา ตั้งประเสริฐ ซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และมอบหมายใหฝายเลขานุการ รวบรวมสถิติผูที่ไดรับการแตงตั้งระดับ
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ที่ เคยอนุมัติ ไปและนําเสนอให
คณะกรรมการ สภาวชิาการทราบในครัง้ตอไป

1.2 เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแทน
อาจารยณัฐพล    ชุมวรฐายี

ประธานที่ประชุม ตอนนี้ทางสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนไดมกีารแตงตัง้
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคนใหม คือ อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ
เปนผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

มตทิี่ประชุม รับทราบและรวมยินดีกับอาจารยสันติเสิศ เพ็ชรอาภรณ ผูอํานวยการสํานัก
สงเสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน
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ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559
ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมีการประชุม

ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ 100 ป การฝกหัดครูไทย นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํา
รายงานการประชุม จํานวน 14 หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ
วาระนี้

จงึเรยีนเสนอใหคณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่
8/2559

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้ งที่ 8/2559 โดยไมมีการแก ไข ถาหาก
คณะกรรมการ ทานใดพบขอผดิพลาด ใหแจงฝายเลขานุการเพื่อแกไขตอไป

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง

ไมมี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา

4.1 พิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา ที่ 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 1
ราย (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวน 1 ราย รวมเปน 2 ราย

อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาวาระที่
4.1 เรื่องแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อปฏิบัติการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศกึษา 2559 ประกอบดวย (1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป จํานวน 1 ราย (2) คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน 1 ราย รวมเปน 2 ราย

อางถึงบันทึกขอความ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนอาจารยผูสอน หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชาวิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดิมผูประสานไดเชิญอาจารยพิเศษ
อาจารยภาคภูม ินยิมวทิยพันธ ขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนผูสอนในวันอังคาร
เวลา 11.30-14.30 และ เวลา 14.30-17.30 น. ตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ทางตนสังกัด
ของอาจารยภาคภูม ินยิมวทิยพันธ ไมอนุญาตใหมาสอนในเวลาราชการ ผูประสานในรายวิชาวิถี
ไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จงึขออนุญาตเปลี่ยนอาจารยผูสอนเปน ศาสตราจารย
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กิตคิุณ ดร.ยงสยาม สนามพล ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูสอนแทน ใน
วัน เวลา ดังกลาวแทน

อางถึงบันทกึขอความ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนอาจารยผูสอน สาขาวิชาเคมี เนื่อง
ดวยรายวชิาเคมพีื้นฐาน ซ่ึงนักศกึษาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร เรยีนในวันอังคาร เวลา 13.30 -
17.30 น. สอนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ละอองทพิย มัทธุรศ เปนผูสอนตามตารางสอนเดิม
แตเนื่องจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ละอองทิพย มัทธุรศ ไดงานประจําที่ตางจังหวัดทําใหไม
สามารถมาสอนได จงึขออนุญาตเปลี่ยนอาจารยผูสอนเปน นางสาวภวดี  ศรีสุนาค เปน
ผูสอนแทน ในวัน เวลา ดังกลาวแทน

สํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ขอนําเสนอชื่อแตงตัง้อาจารยพเิศษ เพื่อทํา
หนาที่ปฏบิัตกิารสอน ในระดับปรญิญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 1 ราย (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 ราย
รายละเอยีดดังตอไปนี้

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป จํานวน 1 ราย คือ ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนาม
พล สอนรายวิชา0010103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) (สอนภาค
ปกติ 6 ชั่วโมง)

2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 ราย คือ นางสาวภวดี ศรีสุนาค สอน
รายวชิา 4022501 ชวีเคมพีื้นฐาน 3(2-2) (สอนภาคปกติ 4 ชั่วโมง)

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการแตงตั้งอาจารยพิเศษ เพื่อทําหนาที่ปฏิบัติการสอน ในระดับปริญญา
ตรี ภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2559 รวมทัง้หมด 2 รายประกอบดวย (1) หมวดวชิาศกึษา
ทั่วไป จํานวน 1 รายคอื ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล (2) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 1 ราย คอืนางสาวภวด ี ศรสีุนาค

4.2 พจิารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัย
การฝกหัดครู จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ฉบับป พ.ศ. 2556 และวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิสายการบนิ ฉบับป พ.ศ. 2557

อาจารยสันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ ผูชวยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา วาระ
4.2 เรื่องพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการฝกหัด
ครู จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับป พ.ศ.
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2556 และวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จํานวน 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจสายการบนิ ฉบับป พ.ศ. 2557 และรายงานตอที่ประชุม ดังนี้

วทิยาลัยการฝกหัดครู  จํานวน 1 สาขาวชิา
วทิยาลัยการฝกหัดครู ไดปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม พ.ศ. 2557 แลวนัน้

เนื่องจากอาจารยเบญจวรรณ ศรมีารุต  ซ่ึงเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ไดยายไปประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศกึษา  ดังนัน้เพื่อใหการบรหิารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการ
ตดิตามประเมนิผลหลักสูตรเปนไปดวยเรียบรอย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยการฝกหัด
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม
อาจารยเบญจวรรณ ศรีมารุต  เปน อาจารยวรดี เลิศไกร ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

วทิยาลัยนานาชาตพิระนคร  จํานวน 1 สาขาวชิา
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจสายการบนิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
รับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว เมื่อวันที่ 18 สงิหาคม พ.ศ. 2558 แลวนัน้

เนื่องจาก 1) อาจารยสรินิทร เอี่ยมสําอาง 2) อาจารยปณดิา เวยีงหา 3) อาจารย
จารยี พรหมณะ ซ่ึงทัง้ 3 ทาน เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ได
ลาออกแลว และ 4) อาจารยอรรถพร พฤทธิพงษ ซ่ึงเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดยายไป
ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ดังนั้นเพื่อใหการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการติดตามประเมินผลหลักสูตรเปนไป
ดวยเรียบรอย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน วิทยาลัยการนานาชาติพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จากเดิม 1)
อาจารยสิรินทร เอี่ยมสําอาง เปน อาจารยทิพาพรรณ พิมพาพันธุ 2) อาจารยปณิดา เวียงหา
เปน อาจารยกุสุมา ปดภัย 3) อาจารยจารีย พรหมณะ เปน อาจารยวัลภา จันดาเบา 4)
อาจารยอรรถพร พฤทธิพงษ เปน อาจารยนิสรา แพทยรังษี ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศกึษาไดกําหนดไว และตามแผนพัฒนาหลักสูตร

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
วทิยาลัยการฝกหัดครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
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พ.ศ. 2556 และวทิยาลัยนานาชาตพิระนคร หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจสายการบนิ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 ทัง้นี้ใหคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ใหคณบดีคณะ/วิทยาลัย และผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กํากับดูแล
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง เมื่อมีการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.
08) อยางเครงครัดดวย เพื่อไมใหเกิดปญหาตอการจัดการเรียนการสอน และการประกัน
คุณภาพการศกึษา

2. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ใหเปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด
3. แจงไปยังคณะ/วทิยาลัย และผูเก่ียวของทราบ และถือปฏบิัตดิวย
4. เมื่ออนุมัติ สมอ.08 เรียบรอยแลว ใหระบุวันที่บังคับใช เพราะมีผลตอการ

ประกันคุณภาพการศกึษา
5. เมื่อแกไขปรับปรุงตามขอแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการแลว ให

นําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร และนําเสนอ
สภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาเห็นชอบ และพรอมนําสง สกอ.ตอไป

4.3 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559

ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แสงเรือง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุม
พิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559

อาจารยสุบัน บัวขาว อาจารยผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ ไดพัฒนา
หลักสูตรใหม คอื หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 2559 เพื่อใหเกิดความหลากหลายในสาขาวิชา และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และพันธกิจของมหาวทิยาลัย เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ในยุคปจจุบัน

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรขอนําเสนอหลกัสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิา
การจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559 ตอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อ
พจิารณา

มตทิี่ประชุม เห็นชอบการพจิารณาหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลกี
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หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559 โดยมีเงื่อนไขใหแกไขปรับปรุงตามที่
คณะกรรมการแจงไวในเลม ดังนี้
1. หนา 2 ขอ 8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา แกไขดังนี้

ขอ 8.1 “ผูประกอบการธุร กิจและคาปลีก” ใหป รับใหม
ความหมายคอนขางกวางเกินไป

ขอ 8.2.1-8.2.7 ควรปรับใหตรงกับโครงสรางหลักสูตรที่
ตองการผลติบุคลากรออกไปเปนแบบไหน

2. หนา 3 ขอ 9 ชื่อสกุล ตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตร แกไขดังนี้

แกไขลําดับ 3 นายอรรถพร พฤทธิพงษ เพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษา
เดิม “M.I.B. (Master of International)” เปน “M.I.B. (Master of International Business)” และ
เพิ่มคุณวุฒิ Cert.3 in e-Business Sterling College, Australia, 2006

3. หนา 4 ขอ 11 สถานการณภายนอก.... ใหเพิ่มมุมมองในอนาคต ยุคติจิ
ตอล การบูรณาการ การพัฒนา จะพัฒนาอะไร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ 12 เพิ่ม
รายละเอยีดลงในขอ 11.1 11.2 ดวย

4. หนา 8 ปรับแกขอ 1.1 ปรัชญา ดังนี้ เดิม “สรางสรรคปญญา บูรณาการ
ศาสตรสากล พัฒนาชุมชนและทองถ่ินดวยธุรกิจคาปลีก” เปน “สรางสรรคปญญา บูรณาการ
ศาสตรสากล พัฒนาธุรกิจชุมชนและทองถ่ินดวยธุรกิจคาปลีก” และหรือดูตามความเหมาะสม
ของคณะกรรมการ

ปรับแกขอ 1.2 ความสําคัญ ใหบอกเหตุผลที่จัดทําหลักสูตรนี้ ให
ชัดเจน

ปรับแกขอ 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้
1.3.1 เดิม “ใหมีความรู ทักษะ และความสามารถที่มีคุณภาพได

มาตรฐานและตรงกับความตองการของธุรกิจคาปลีก และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก
รวมทัง้ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารอื่นๆ ที่เปนที่ตองการของสังคมโดยเนนใหนักศกึษาเรยีนรูจาก
ประสบการณจรงิ” เปน “มคีวามรู ทักษะ และความสามารถที่มคีุณภาพไดมาตรฐานและตรงกับ
ความตองการของธุรกิจคาปลีก และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ
อื่นๆ ตามความตองการของสังคม”

1.3.2 เดิม “ใหมีความสามารถในการใชความรูไปประยุกตใชใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก” เปน “มีความสามารถในการคิด
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วเิคราะห ใชความรูไปประยุกตใชในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจคาปลีก
โดยเนนใหนักศกึษาเรยีนรูจากประสบการณจรงิ”

1.3.3 เดิม “ใหมีคุณธรรม มีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถ
ใชความรูดานภาษาในการฟงพูด อานและเขียนได รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารไดอยางดี” เปน “มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความเปนผูนํา มีความ
ใฝรู สามารถใชความรูดานภาษาตางประเทศในการฟงพูด อานและเขียนได รวมทั้งสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางดี”

ทั้งนี้ รายวิชาในโครงสรางหลักสูตรตองรองรับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรได

5. หนา 10 ในตาราง ตัวบงชี้/หลักฐาน ขอ 1.ใหเพิ่มจํานวนชั่วโมงการอบรม
ของอาจารยตอป เขาไปดวย เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาจารย

6. หนา 13 ปรับแกขอ 1.1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี เปน “กลุมวิชา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี” เพื่อใหตรงกับหนา 14

ปรับแกขอ 1.1.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา เปน “กลุมวิชาสห
วทิยาการ” เพื่อใหตรงกับหนา 14

ปรับแกขอ 2.3.1 บังคับเรยีน เปน “วชิาบังคับเรยีน”
ปรับแกขอ 2.3.2 เลอืกเรยีน เปน “วชิาเลอืกเรยีน”

7. หนา 14 ปรับแกขอ 1.1.1 กลุมวิชาภาษา ใหตัดรหัสวิชา 0010101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) เนื่องจากพมิพซํ้า

8. หนา 18 ปรับแกรายวชิา 3611101 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 1 2(0-90-0) เปน “3611101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 1 2(90)”

ปรับแกรายวชิา 3611201 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 2 2(0-90-0) เปน “3611201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 2 2(90)”

ปรับแกรายวชิา 3612101 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 3 2(0-90-0) เปน “3612101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 3 2(90)”
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9. หนา 19 ปรับแกรายวชิา 3612201 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 4 2(0-90-0) เปน “3612201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 4 2(90)”

ปรับแกรายวชิา 3613101 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 5 2(0-90-0) เปน “3613101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 5 2(90)”

ปรับแกรายวชิา 3613201 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 6 2(0-90-0) เปน “3613201 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 6 2(90)”

ปรับแกรายวชิา 3614101 การเรยีนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการ
ธุรกิจคาปลกี 7 2(0-90-0) เปน “3614101 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 7 2(90)”

ปรับแกรายวิชา 3614201 สหกิจศึกษาดานการจัดการธุรกิจคา
ปลกี 6(0-270-0) เปน “3614201 สหกิจศกึษาดานการจัดการธุรกิจคาปลกี 6(270)”

9. หนา 20-23 ปรับแกขอ 3.1.4 แผนการศึกษา ใหปรับรูปแบบใหเมือนกัน
ทุกหนาที่ปรากฏ

10. หนา 38 ปรับแกรายวิชา 3612105 การจัดการคลังสินคาและการ
กระจายสินคา 3(3-0-6) โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม
และการประเมนิผล บรรจุในคําอธบิายรายวชิาดวย

11.หนา 39 ปรับแกรายวิชา 3612104 การจัดการจัดซื้อในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6) โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมนิผล บรรจุในคําอธบิายรายวชิาดวย

ปรับแกรายวิชา 3611501 การจัดการระบบปฏิบัติการหนาราน
ธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม
และการประเมนิผล บรรจุในคําอธบิายรายวชิาดวย

12.หนา 40 ปรับแกรายวิชา 3611503 การจัดการแฟรนไชส 3(3-0-6)
โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล บรรจุใน
คําอธบิายรายวชิาดวย

ปรับแกรายวิชา 3611504 การจัดการธุรกิจคาปลีกระหวาง
ประเทศ 3(3-0-6) โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวเิคราะห การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมนิผล บรรจุในคําอธบิายรายวชิาดวย
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13.หนา 42 ปรับแกรายวิชา 3611508 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย
3(3-0-6) โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมนิผล บรรจุในคําอธบิายรายวชิาดวย

ปรับแกรายวิชา 3611509 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ในธุรกิจคาปลีก 3(3-0-6) โดยใหเพิ่มขอความเก่ียวกับการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม
และการประเมนิผล บรรจุในคําอธบิายรายวชิาดวย

14.หนา 43-46 ขอ 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ใน
รายวชิาการเรียนรูปฏิบัติดานการจัดการธุรกิจคาปลีก 1-7 ในคําอธิบายรายวิชาควรระบุความ
แตกตาง ความเขมขนของรายวชิาใหเห็นถึงความแตกตางอยางชัดเจน

15.หนา 49 ปรับแกขอ 3.2.2 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ 1 นางสุนันท เสรวีงษ โดยใหเพิ่มเติมขอมูล รายละเอียดในหัวขอ ดังนี้ ขอ 5.1 เอกสาร
การสอน ขอ 5.2 งานวิจัย ขอ 5.3 ตํารา ขอ 5.4 บทความทางวิชาการ ขอ 5.5 รายวิชาที่
รับผดิชอบ ใหเพิ่มขอมูลดวย

16. หนา 50 ปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 2 นางอรวรรณ
ไชยมาตย ขอ 5.1 เอกสารการสอน ขอ 5.2 งานวิจัย ขอ 5.3 ตํารา ขอ 5.4 บทความทาง
วชิาการ ขอ 5.5 รายวชิาที่รับผดิชอบ ใหเพิ่มขอมูลดวย

17.หนา 51 ปรับแกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรลําดับที่ 3 นายอรรถพร
พฤทธพิงษ ใหเพิ่มเตมิคุณวุฒกิารศกึษาใหครบถวนและตรงกับที่อื่นๆที่ปรากฏดวย

18.หนา 73-76 ปรับแกขอ 3.2 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูฯ ใหปรับผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานใหตรงกับหนา 64-68 เนื่องจาก
จํานวนขอไมตรงกัน

สรุปภาพรวมของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลกี หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2559

1) ใหปรับปรัชญา และวัตถุประสงคหลักสูตรใหมทั้งหมด เพื่อใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558

2) ใหเพิ่มรายวิชาดานภาษาตางประเทศ อยางเชน ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร เปนรายวชิาเลอืกเสรี

3) ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวของกับการซื้อขายผานสื่อออนไลน เพิ่มเปน 2
รายวชิา
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4) ควรสรางเครอืขายกับสถานประกอบการ ในภาคเอกชน เพื่อเตรียมการ
ใหนักศกึษาเพื่อฝกประสบการวชิาชพี หรอืสหกิจศกึษา

5) ควรหาจุดเดน จุดเนนของหลักสูตรนี้ เพื่อใหแตกตางจากที่อื่น และ
หลักสูตรนี้แตกตางจากหลักสูตรของ ซีพ ีออลล อยางไร ระบุใหชัดเจน

6) ทุกหลักสูตรที่รับนักศึกษาเขามาเรียนแลวกอนเปดภาคการศึกษา ควร
จะมี
การปรับทัศนคตินักศึกษากอนเรียน ทุกรายวิชา เก่ียวกับการเรียน เรียนอะไร เรียนอยางไร ชอบ
หรอืไมชอบ เปนตน

7) อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรจาก ซีพี ออลล รับผิดชอบรายวิชา
อะไรบางให
เพิ่มลงไปในประวัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตองมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

8) อาจารย ผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรใน
มหาวทิยาลัย ตองมผีลงานทางวชิาการ งานวจิัย อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

9) ใหเรียงลําดับความสําคัญของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศกึษาใหชัดเจน

10) การจัดแผนการศึกษา ควรจัดเปน 2 แผน กรณีที่ไมไดเรียนรายวิชา
สหกิจศกึษา แตลงฝกประสบการณวชิาชพี

11) ใหทุกหลักสูตรแปลหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ เพราะในอนาคตตอง
นําหลักสูตรลงในเว็บไซด โดยตดิตอศูนยภาษา

12) ควรปรับชื่อสาขาวชิาใหมใหนาสนใจ และมคีวามแตกตาง
13) เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว กอนเขาเลมใหพิสูจนอักษรทุกหนา และ

นําสงสํานักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ตรวจสอบอกีครัง้กอนเขาเลม

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ

ไมมี
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ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมครั้งตอไป
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรอืง กรรมการและเลขานุการ แจงที่ประชุม เรื่องการนัด

หมายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในเดือนกันยายน 2559 โดยกําหนดเปนวัน
พฤหัสบดีที่15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ฝายเลขานุการจะประสานแจง
คณะกรรมการสภาวชิาการทราบตอไป

มตทิี่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ผูจดบันทกึการประชุม
นางสาวอังคณา อุดเมอืงเพยีร
นางสาวสุนติรา สงวนศักดิ์

ผูตรวจรายงานการประชมุ
อาจารยสันตเิลิศ เพ็ชรอาภรณ

ผูชวยเลขานุการ


